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ขอถวายความเคารพแดพระเดชพระคุณองคนายกสภามหาวิทยาลัย ทานพระเถรา นุเถระ ผูบริหาร คณาจารยฝายบรรพชิตและนิสิตฝายบรรพชิต วาที่พุทธศาสตรบัณฑิต
พุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตทุกรูป ขอเจริญพรทานผบู ริหารคณาจารย
ฝายคฤหัสถ และวาทีบ่ ณ
ั ฑิตฝายคฤหัสถทกุ ทาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดเปดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากวา
๖๐ ปแลว และมหาวิทยาลัยไดขยายการศึกษาดานพระพุทธศาสนาในหลายประเทศ โดยเฉพาะ
เราไดประสานงานกอตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติจนสำเร็จ โดยมี
สำนักงานใหญตงั้ อยทู มี่ หาจุฬาฯ เราจึงมีสว นในการกำหนดทิศทางการศึกษาพระพุทธศาสนา
ทัว่ โลก จึงเปนโอกาสทีเ่ ราจะไดมองไปขางหนาวา เราจะกาวตอไปทางไหนและจะกำหนดทิศทาง
การศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกใหเปนไปอยางไร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนความหวังของคณะสงฆไทยและเปน
ความหวังของชาวพุทธนานาชาติ ดังทีเ่ ขาใหความเชือ่ มัน่ เรา เราจะกาวตอไปโดยเชือ่ มโยงกับ
สิง่ ทีเ่ ราทำมาในอดีต โดยเฉพาะในดานองคความรทู างวิชาการดานพระพุทธศาสนา

* เรียบเรียงจากปาฐกถาในการสัมมนาพุทธศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมือ่ วันศุกรที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
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เมื่อจะกาวตอไป เราก็ตองมองไปขางหลัง เริ่มแตพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระปยมหาราช รัชกาลที่ ๕ ผทู รงสถาปนามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใหเปนสถานศึกษา
พระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง เราตกลงกันแลววาในพระราชปณิธานนี้ คำวา พระไตรปฎก
หมายถึงพระพุทธศาสนา และคำวาวิชาชัน้ สูง หมายถึงศาสตรสมัยใหมทศี่ กึ ษากันในระดับอุดม
ศึกษา
เพราะฉะนัน้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงเปนสถานศึกษาพระพุทธ
ศาสนาและศาสตรสมัยใหมทศี่ กึ ษาเลาเรียนกันในมหาวิทยาลัยทัว่ ไป จากการตีความพระราช
ปณิธานของรัชกาลที่ ๕ อยางนี้ มหาวิทยาลัยไดกำหนดปรัชญามหาวิทยาลัยในปจจุบนั ไววา
“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม” และได
กำหนดวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยไววามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะเปน
ศูนยกลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลก


คำวา “ศาสตร” หมายถึง “ระบบการแสวงหาความรดู ว ยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร
และระบบวิชาความรทู ไี่ ดจากวิธกี ารเชนนัน้ ” (a system of acquiring knowledge based
on scientific method) นั่นก็คือศาสตรจะตองมีวิธีการแสวงหาความรู ซึ่งใชวิธีการทาง
วิทยาศาสตร และไดองคความรมู าจากวิธกี ารนัน้
อัลเบิรต ไอนสไตน ถือวากาลิเลโอเปนบิดาแหงศาสตรสมัยใหม และจะโดยบังเอิญ
หรืออยางไรก็ตาม ปนี้ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครบ ๔๐๐ ปพอดี ที่กาลิเลโอพัฒนากลองโทรทัศน
สองดูดาวบนทองฟา องคการสหประชาชาติจึงประกาศใหปนี้เปนปดาราศาสตรสากลเพื่อ
รำลึกถึง ป พ.ศ. ๒๑๕๒ ทีก่ าลิเลโอพัฒนากลองโทรทัศนจนสามารถสองดวงดาวเห็นได เมือ่
๔๐๐ ปทแี่ ลว ในสมัยกรุงศรีอยุธยา กาลิเลโอเริม่ ยุควิทยาศาสตรสมัยใหมโดยการใชเครือ่ งมือ
ศึกษาหาความรู เขาไมไดคดิ คำนึงแบบปรัชญาอยางเดียวอีกตอไป แตใชเครือ่ งมือในการทดสอบ
ตรวจสอบ เทียบเคียงความรขู องตัวเอง ก็คอื ใชกลองสองดูจนถึงดวงดาวบนทองฟา
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องคการสหประชาชาติจงึ กำหนดใหปน ี้ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนปดาราศาสตรสากล เพราะ
ฉะนัน้ ชางประจวบเหมาะพอดีทเี่ รามาพูดเรือ่ งศาสตรสมัยใหมในปนี้ ซึง่ เริม่ ตนโดยกาลิเลโอ
นัน่ เอง และองคการสหประชาชาติกจ็ ดั ใหปน เี้ ปนปทรี่ ำลึกถึงการใชกลองโทรทัศนทเี่ ปดศักราช
ของศาสตรสมัยใหม แตประเทศไทยเรานัน้ รัชกาลที่ ๔ ทรงเปนบิดาแหงวิทยาศาสตรสมัย
ใหม จึงถือไดวา โลกตะวันตกเริม่ ศาสตรสมัยใหมมา ๔๐๐ ป
กาลิเลโอไดชอื่ วาเปนบิดาแหงศาสตรสมัยใหมเพราะใชกลองโทรทัศนสอ งดูดวงดาว
ทัง้ หลายแลวเปลีย่ นทฤษฎีเกีย่ วกับจักรวาล กอนหนานัน้ โลกตะวันตกก็คดิ เหมือนคนไทยในสมัย
โนน คือเชือ่ วา มีพระอาทิตยขนึ้ และพระอาทิตยตก พระอาทิตยขนึ้ ทางทิศตะวันออกและตกทาง
ทิศตะวันตก แสดงวาโลกอยนู งิ่ ๆ พระอาทิตยโคจรรอบโลก สมัยผมเปนเด็กเล็ก ผมมองทอง
ฟา มองพระอาทิตย และจะถามผใู หญวา พระอาทิตยตกดินแลวไปไหน ผใู หญบอกวามันไป
เขาหมอแลว เทวดายกหมอนัน้ เหาะไปปลอยพระอาทิตยใหขนึ้ ทางทิศตะวันออก ผมก็เชือ่ อยาง
นัน้ เพราะเปนสามัญสำนึกของคนเรา เมือ่ เห็นพระอาทิตยขนึ้ และพระอาทิตยตก คนก็เชือ่ วา
โลกอยนู งิ่ เปนศูนยกลางของจักรวาล พระอาทิตยโคจรรอบโลก ศาสนาคริสตกเ็ ชือ่ อยางนัน้

 
กอนหนากาลิเลโอ นักคิดคนหนึง่ ชือ่ โคเปอรนคิ สั บอกวา ดวงอาทิตยเปนศูนยกลาง
ของจักรวาล โลกโคจรรอบดวงอาทิตย ไมมใี ครเชือ่ เขา จนกระทัง่ กาลิเลโอไดสอ งกลองโทรทัศน
ของเขา สังเกตปรากฏการณบนทองฟาแลวเห็นการเคลือ่ นไหวของดวงดาวตางๆ แลวบอกวา
ดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของจักรวาล ยืนยันการคนพบของโคเปอรนคิ สั ถือวาไปเปลีย่ นความ
คิดของคนทีเ่ ชือ่ มาเปนพันๆ ป และทีส่ ำคัญไปขัดแยงกับคัมภีรพ นั ธสัญญาเดิม (Old Testament) ของศาสนาคริสต คัมภีรพ นั ธสัญญาเดิมซึง่ เปนภาคแรกของไบเบิลระบุวา “พระผเู ปน
เจาทรงสรางโลกไวบนแทน และโลกนัน้ ไมอาจเคลือ่ นทีไ่ ด” (The Lord set the earth on its
foundations; it can never be moved) และวา “ดวงอาทิตยกข็ นึ้ และตกไปแลวหวนคืนสู
ตำแหนงเดิม” (And the sun rises and sets and resturns to its place) คัมภีรพ นั ธ
สัญญาเดิมของศาสนาคริสตเขียนไวเปนลายลักษณอกั ษรอยางนัน้ และถือวาเปนสัจธรรมความ
จริงทางวิทยาศาสตรทใี่ ครไมอาจโตแยงได
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เมื่อกาลิเลโอโตแยงเรื่องนี้จึงถูกถือวาเปนพวกนอกรีต ถูกจับขึ้นศาลศาสนา
(Inquisition) ทีก่ รุงโรม ศาลศาสนาไตสวนดวยขอหาวาเปนพวกนอกรีต มีสาเหตุจากการแสดง
ความเห็นวาดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของจักรวาล ขัดกับคัมภีรทางศาสนาอยางรุนแรง
กาลิเลโอไมใชปฏิวตั วิ ทิ ยาศาสตรเพียงอยางเดียว แตยงั ไดปฏิวตั คิ วามเชือ่ ทางศาสนาอีกดวย
ผลก็คอื ศาลศาสนาตัดสินวาเขามีความผิดตองโทษจำคุก และตอมาไดเปลีย่ นโทษจำคุกใหเปน
กักบริเวณอยใู นบาน ผลงานของกาลิเลโอถือวาเปนหนังสือตองหามในยุคนัน้
อัลเบิรต ไอนสไตน ผทู คี่ นทัว่ ไปถือวาเปนตัวแทนของวิทยาศาสตรไดวเิ คราะหความ
ขัดแยงกันระหวางศาสนจักรทีก่ รุงโรม กับบิดาแหงวิทยาศาสตรสมัยใหมคอื กาลิเลโอวา มาจาก
สาเหตุแหงการล้ำเสนกัน ทีว่ า ล้ำเสนคือวิทยาศาสตรไมอยใู นสวนวิทยาศาสตร ศาสนาก็ไมอยู
ในสวนของศาสนา
ไอนสไตนเห็นวาหนาทีข่ องวิทยาศาสตรคอื การแสวงหาความจริงวาอะไรเปนอะไร แต
หนาทีข่ องศาสนาคือการแสวงหาคุณคาวาอะไรดี อะไรชัว่ อะไรถูก อะไรผิด ศาสนาเปนเรือ่ ง
ของศีลธรรมที่พยายามหาคำตอบวามนุษยควรดำรงชีวิตอยางไรจึงจะมีคาควรแกความเปน
มนุษยในจักรวาลนี้
วิทยาศาสตรกบั ศาสนากาวกายหนาทีก่ นั วิทยาศาสตรไมไดแสวงหาความจริงอยาง
เดียว ยังกำหนดวาอะไรควรไมควร อะไรถูกไมถกู อะไรดีไมดี ซึง่ มันไมใชหนาทีข่ องวิทยาศาสตร
สวนศาสนาก็มกั กำหนดวา อะไรจริงอะไรเท็จ ซึง่ เปนเรือ่ งของวิทยาศาสตร จึงเกิดการล้ำเสน
แลวก็เลยทะเลาะกัน ดังทีศ่ าสนาถือวาคำสอนเรือ่ งโลกเปนศูนยกลางจักรวาลทีเ่ ขียนไวในคัมภีร
พันธสัญญาเดิมเปนความจริงแท แนนอนทีป่ ฏิเสธไมได เหตุเพราะศาสนาไปแทรกแซงวิทยา
ศาสตรอยางนีจ้ งึ ทะเลาะกับวิทยาศาสตร อัลเบิรต ไอนสไตนวเิ คราะหไวอยางนี้


ตามทัศนะของไอนสไตน เมือ่ วิทยาศาสตรผกู ขาดเรือ่ งคุณคา ศาสนาผูกขาดเรือ่ งความ
จริง มันจึงมีปญ
 หาขัดแยงกัน ในประวัตศิ าสตรพระพุทธศาสนาไมเคยขัดแยงกับวิทยาศาสตร
เพราะเราถือวาพระพุทธศาสนาสอนเรือ่ งศาสนา วิทยาศาสตรกส็ อนเรือ่ งวิทยาศาสตร อะไร
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ทีว่ ทิ ยาศาสตรบญ
ั ญัตวิ า จริง พระพุทธศาสนาก็ไมขดั แยง
พระพุทธเจาตรัสไววา “นาหํ ภิกขฺ เว โลเกน วิวทามิ” เปนตน แปลความวา “ภิกษุทงั้
หลาย เราตถาคตยอมไมขดั แยงกับชาวโลก แตชาวโลกยอมขัดแยงกับเรา ธรรมวาทียอ มไม
ขัดแยงกับใครๆ ในโลก” ธรรมวาทีคอื ผทู พี่ ดู ถึงสัจธรรมความจริง พระพุทธศาสนาและวิทยา
ศาสตรตา งก็พดู ถึงสัจธรรม แลวจะทะเลาะกันไดอยางไร ธรรมวาทียอ มไมทะเลาะกัน และที่
สำคัญก็คอื วา พระไตรปฎกไมไดผกู ขาดความจริงทางวิทยาศาสตร
พระพุทธเจาจึงตรัสวา “อุปปฺ าทา วา ภิกขฺ เว ตถาคตานํ อนุปปฺ าทา วา ตถาคตานํ
ฐิตา ว สา ธาตุ ธมฺมฏฐติ ตา ธมฺมนิยามตา” เปนตน แปลความวา “ภิกษุทงั้ หลาย พระ
ตถาคตเจาทัง้ หลายจะอุบตั ขิ นึ้ หรือไมกต็ าม ธาตุนนั้ คือ ธรรมฐิติ (ความดำรงอยตู ามธรรมชาติ)
ธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติ) อิทปั ปจจยตา (ภาวะทีส่ รรพสิง่ เกิดดับตามเหตุตามปจจัย) ก็ยงั มี
อยู พระตถาคตเจายอมตรัสรทู วั่ ถึงซึง่ ธาตุอนั นัน้ แลวบอก แสดง บัญญัติ แตงตัง้ เปดเผย จำแนก
ทำใหเขาใจงาย”
ธรรมนิยามหรือกฎธรรมชาติมอี ยเู ปนกฎสากล ไมไดเปนของพระพุทธเจาหรือของใคร
ไอนสไตนกม็ สี ทิ ธิค์ น พบ แม็กซ แพลงก และซิกมุนด ฟรอยดกม็ สี ทิ ธิค์ น พบ เพราะฉะนัน้ ไมมี
ใครผูกขาดความจริง เมือ่ นักวิทยาศาสตรคน พบความจริงนัน้ ถาตรงกับทีพ่ ระพุทธเจาตรัส
สอนไวกม็ แี ตเสริมใหพระพุทธศาสนาโดดเดนขึน้ วา พระพุทธศาสนาพูดเรือ่ งนีม้ ากวาสองพันป
แลว ศาสตรทงั้ หลายคอยคนพบตามหลังดวยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร แตพระพุทธเจาทรงคน
พบกอนแลวดวยวิธกี ารทางศาสนาคือสมถะและวิปส สนา วิธกี ารอาจจะดูตา งกัน แตผลของ
การคนพบเหมือนกันก็ยงิ่ สงเสริมพระพุทธศาสนาหรือถาขัดกันบาง พระพุทธศาสนาไมไดบอกวา
เปนเรือ่ งนอกรีต


สัจธรรมทีม่ นุษยแสวงหามี ๓ อยาง คือ ความจริง (Truth) ความดี (Good) และ
ความงาม (Beauty) ไอนสไตนเห็นวา วิทยาศาสตรควรมงุ แสวงหาและพิสจู นความจริง สวน
ศาสนาควรมงุ แสวงหาความดีและศึกษาเรือ่ งศีลธรรม (For science can only ascertain
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what is, but not what should be Religion, on the other hand, deals only with
evaluations of human thought and action) นีค่ อื ความแตกตางระหวางศาสนากับวิทยา
ศาสตรในทัศนะของไอนสไตน สิง่ ทีเ่ ขาไมเห็นดวยก็คอื การทีศ่ าสนาพยายามแทรกแซงพรมแดน
ของวิทยาศาสตรและผูกขาดความจริงทางวิทยาศาสตร
พระพุทธศาสนาแสวงหาความจริงและนำเสนอความจริงโดยไมผกู ขาดความจริงวา
มีเฉพาะในพระพุทธศาสนา แททจี่ ริงพระพุทธศาสนาแสวงหาทัง้ ความจริง ความดีและความ
งาม การแสวงหาความจริงนีเ้ อง ทำใหพระพุทธศาสนายอมรับความจริงทางวิทยาศาสตรได
นักวิทยาศาสตรอยางไอนสไตนทศี่ กึ ษาวิทยาศาสตรทะลุปรุโปรงในทีส่ ดุ ก็จะเห็นสัจธรรมความ
จริงทีไ่ มตา งจากมุมมองของพระพุทธศาสนา
เมื่อไอนสไตนเขาถึงสัจธรรมความจริงแหงทฤษฎีสัมพัทธแลวเขาจึงมองโลกและ
จักรวาลนีเ้ ปนองครวม แมแตศาสนาทีเ่ ขายอมรับก็ตอ งเปนศาสนาทีส่ อนแบบองครวมซึง่ เขา
เรียกวาศาสนาครอบจักรวาล(Cosmic religion) ดังทีไ่ อนสไตนกลาวไววา “ศาสนาในอนาคต
จะตองเปนศาสนาครอบจักรวาล ศาสนานัน้ ควรไปพนเรือ่ งพระเจาทีม่ ตี วั ตน และไมมคี ำสอน
ทีใ่ หยดึ ติดคัมภีรแ ละเทววิทยา” (The religion of the future will be a cosmic religion.
It should transcend personal God and avoid dogma and theology)
ไอนสไตน อธิบายวา ศาสนาครอบจักรวาลเปนศาสนาทีไ่ มพดู ถึงพระเจาสรางโลก
แตพดู ถึง ๒ เรือ่ ง คือ เรือ่ งธรรมชาติกบั เรือ่ งจิตใจ (natural and spiritual) เรือ่ งธรรมชาติ
เปนฝายรูปธรรมคือเปนเรือ่ งสสารทางกายภาพทีว่ ทิ ยาศาสตรศกึ ษา สวนเรือ่ งจิตใจเปนเรือ่ ง
นามธรรมทีอ่ ยใู นพรมแดนของศาสนา ตามปกติทงั้ สองเรือ่ งนีร้ วมกันไมได วิทยาศาสตรมกั ไม
สนใจเรือ่ งนามธรรมหรือเรือ่ งจิตใจ ในขณะทีศ่ าสนาพูดแตเรือ่ งจิตใจ โดยไมสนใจเรือ่ งรูปธรรม
ที่วิทยาศาสตรศึกษา
ไอนสไตนกลาววา ศาสนาในอุดมคติคอื ศาสนาครอบจักรวาลทีร่ วมเรือ่ งธรรมชาติที่
วิทยาศาสตรศกึ ษากับเรือ่ งจิตใจทีศ่ าสนาศึกษาไดอยางกลมกลืนเปนเอกภาพ (unity) หรือเปน
บูรณาการ ถามวาศาสนาครอบจักรวาลนัน้ ควรจะเปนศาสนาอะไร ไอนสไตนตอบวา “ถาจะมี
ศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่ตอบสนองความตองการทางวิทยาศาสตรสมัยใหม ศาสนานั้นก็คือ
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พระพุทธศาสนา” (If there is any religion that could cope with modern scientific
needs it would be Buddhism)
อัลเบิรต ไอนสไตนกลาววาเปาหมายของศาสนาครอบจักรวาลนั้นตองปลดปลอย
มนุษยจากพันธนาการแหงตัณหาอุปาทาน (bondage of egocentric cravings) เราทุกคนติด
คุกทางความคิดคือหลงผิดวาตนเองสำคัญทีส่ ดุ ทัง้ ทีใ่ นความเปนจริงเราเปนเพียงเศษเสีย้ วธุลี
เล็กๆ ในสากลจักรวาล แตเพราะความทีเ่ รามีอตั ตวาทุปาทานความยึดมัน่ ในตัวตน เราจึงคิด
วาตัวเราสำคัญทีส่ ดุ เรากักขังความคิดอยกู บั ความหลงตัวเองวาเราเกง เราแน เราเดน เรา
ดังโดยไมไดนกึ วาเราเปนสมาชิกของพลโลกซึง่ เปนเศษเสีย้ วธุลหี นึง่ ในจักรวาล เรากักขังความ
คิดตัวเองอยแู คนแี้ หละ จึงไมเห็นความเชือ่ มโยงของตัวเรากับสรรพสิง่ ศาสนาตองสามารถ
ทำลายพันธนาการนี้ ดังคำของไอนสไตนทวี่ า
“ถาเปาหมายหนึง่ ของศาสนาอยทู กี่ ารปลดปลอยมนุษยชาติใหเปนอิสระมากทีส่ ดุ เทา
ที่จะเปนไปไดจากตัณหาและภยาคติที่มีรากฐานอยูบนอัตตา การคิดแบบมีเหตุผลทางวิทยา
ศาสตร สามารถชวยศาสนาใหบรรลุเปาหมายนัน้ ไดอกี ทางหนึง่ ” (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.)
พระพุทธศาสนาโดนใจไอนสไตนตรงทีพ่ ยายามปลดปลอยมนุษยชาติจากโซตรวนของ
ความยึดมัน่ ในอัตตาตัวตนแลวนำเขาสคู วามจริงทีย่ งิ่ ใหญ คือเห็นความเปนหนึง่ เดียวกับจักรวาล
นัน่ คือเห็นความเชือ่ มโยงของสรรพสิง่ ทฤษฎีสมั พัทธ(relativity) ทีไ่ อนสไตนคน พบทำใหเขามอง
เห็นสรรพสิง่ ในจักรวาลนีเ้ ชือ่ มโยงเปนหนึง่ เดียวเหมือนหลักปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนา
เมือ่ เรามองเห็นสรรพสิง่ เชือ่ มโยงเปนหนึง่ เดียวอยางนีแ้ ลวเราจะเกิดความรสู กึ ทึง่ ทีเ่ ห็น
สรรพสิง่ อาศัยกันและกันเกิดขึน้ ตามเหตุตามปจจัยอยางมีระเบียบแบบแผน มะมวงออกลูกเปน
มะมวง มะละกอออกลูกเปนมะละกอ ลิงออกลูกเปนลิง คนคลอดลูกเปนคน ทำไมจักรวาลจึงมี
ระเบียบแบบแผนอยางนี้ ศาสนาเทวนิยมตอบทันทีวา พระเจาสรางโลกและวางกฎระเบียบเอา
ไว
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อัลเบิรต ไอสสไตนเห็นวา จักรวาลนีเ้ ปนระเบียบและมีความสวยสดงดงามอยางนา
ทึง่ เกินกวาทีส่ ติปญ
 ญาของมนุษยจะรแู จงแทงตลอดได (inaccessible to man) อยางมากนัก
วิทยาศาสตรจะคนพบกฎธรรมชาติไดทลี ะกฎสองกฎ วิทยาศาสตรแตละสาขากลายเปนความ
เชีย่ วชาญเฉพาะดานทีม่ องเห็นความจริงของจักรวาลไดบางแงบางมุม จึงเปนไปไมไดทวี่ ทิ ยา
ศาสตรจะเสนอภาพรวมของจักรวาล อีกทัง้ ระบบระเบียบของจักรวาลทัง้ หมดนัน้ ยิง่ ใหญเกินกวา
ทีน่ กั วิทยาศาสตรคนใดคนหนึง่ จะหยัง่ รไู ด นีแ่ หละคือความลึกลับของจักรวาล
ไอนสไตนสรุปวา “ความรทู วี่ า ยังมีสงิ่ ทีม่ นุษยรแู จงแทงตลอดไมไดซงึ่ ปรากฏออกมา
ในรูปของปญญาทีล่ ้ำเลิศและความงามเจิดจรัสทีส่ ดุ ความรเู ชนนี้ ความรสู กึ ชนิดนีแ้ หละเปน
แกนของศาสนาทีแ่ ทจริง” (Center of true religiousness) ไอนสไตนไมเห็นดวยทีจ่ ะตีความ
วาปญญาทีล่ ้ำเลิศนัน้ คือพระเจา ความเปนระเบียบแบบแผนในจักรวาลไมใชผลงานพระเจาสราง
โลกทีเ่ ขาเรียกวา Personal God
คนสมัยโบราณเมือ่ เห็นปรากฎการณธรรมชาติทอี่ ธิบายไมได เชน ฟารอง ฟาผา ก็ยก
ใหเปนการดลบันดาลของพระเจาทัง้ หมด ศาสนาไหนบางทีจ่ ะกลาอางวาไมมพี ระเจา มีแตพระ
พุทธศาสนาเทานัน้ ทีป่ ฏิเสธพระเจา ระเบียบแบบแผนในจักรวาลเปนเพียงกฎเปนเพียงนิยาม
ไมมมี อื ทีม่ องไมเห็นของพระเจามาคอยชักใยอยหู ลังฉาก เพราะพระพุทธศาสนาสอนอยางนี้
ไอนสไตนจงึ เห็นวา พระพุทธศาสนาเขากันไดดกี บั วิทยาศาสตรสมัยใหม ดังทีไ่ อนสไตนกลาววา
“ถาจะมีศาสนาใดศาสนาหนึง่ ทีต่ อบสนองความตองการทางวิทยาศาสตรสมัยใหม ศาสนานัน้
ก็คอื พระพุทธศาสนา (If there is any religion that could cope with modern scientific
needs it would be Buddhism)”
พระพุทธศาสนาปฏิเสธวาไมมพี ระเจาผวู างระเบียบแบบแผนในจักรวาล ความเปน
ระเบียบแบบแผนเปนเพียงนิยามหรือกฎธรรมชาติ ๕ ประการ ดังนี้
อุ ตุ นิ ย าม คื อ กฎแห ง ฤดู ก าลหรื อ กฎที่ กำกั บ การโคจรของดวงดาวในท อ งฟ า
กฎธรรมชาติทที่ ำใหเกิดปรากฏการณธรรมชาติ เชน น้ำขึน้ น้ำลง ฟารอง ฟาผา กฎแรงโนม
ถวงของโลก ปจจุบนั ก็คอื กฎทางฟสกิ สทกี่ ำกับความเปนไปของสิง่ ไมมชี วี ติ ทัง้ หลาย

วิธีบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม

9

พีชนิยาม คือกฎแหงเมล็ดพันธหุ รือกฎทางชีววิทยาทีก่ ำหนดใหสงิ่ มีชวี ติ ทัง้ พืชและสัตว
สืบตอลักษณะเฉพาะไปยังลูกหลาน เชน มะมวงออกลูกเปนมะมวง ลิงออกลูกเปนลิง ทัง้ มนุษย
สัตวและพืชทัง้ หลายสืบตอเนือ่ งกันไปรนุ แลวรนุ เลาไมขาดสาย ปจจุบนั เราเรียกวากฎพันธุกรรม
จิตนิยาม คือกฎเกีย่ วกับการทำงานของจิต เชน จิตเกิดดับเปนกระแส จิตมีเครือ่ ง
ประกอบคือเจตสิกซึง่ เกิดดับพรอมกับจิต กฎเกีย่ วกับการทำงานของจิต เรียกวากฎทางจิตวิทยา
ในปจจุบนั
กรรมนิยาม คือ กฎแหงเหตุและผลทีก่ ำกับความเปนไปของชีวติ มนุษย เชน ทำดีได
ดี ทำชัว่ ไดชวั่ มนุษยเจริญหรือเสือ่ มเพราะการกระทำ
ธรรมนิยาม คือกฎธรรมชาติทกี่ ำหนดความสัมพันธของสรรพสิง่ ทีอ่ งิ อาศัยกันและกัน
เกิดขึน้ ตามเหตุตามปจจัย นัน่ ก็คอื หลักปฏิจจสมุปบาท กฎธรรมชาตินเี้ ปนกฎใหญทคี่ รอบคลุม
กฎทัง้ ๔ ขอขางตน
กฎ ๔ ขอแรกคือ อุตนุ ยิ าม พีชนิยาม จิตนิยามและกรรมนิยาม แบงออกเปน ๒
กลมุ คือ กฎทางรูปธรรมคือพีชนิยามและอุตนุ ยิ ามฝายหนึง่ กับทางนามธรรมคือจิตนิยามและ
กรรมนิยามอีกฝายหนึง่ นัน่ คือเปนกฎทีก่ ำกับนามรูปนัน่ เอง
กฎทัง้ ๔ นีป้ ระสานรวมอยภู ายใตกฎใหญทสี่ ดุ คือกฎธรรมนิยามหรือกฎธรรมชาติ ไม
วาพระพุทธเจาจะอุบตั ขิ นึ้ หรือไมกต็ าม กฎธรรมชาตินมี้ อี ยู พระพุทธองคเปนแตเพียงผคู น พบ
เชนเดียวกับทีน่ กั วิทยาศาสตรตา งทยอยคนพบกฎทัง้ ฝายรูปธรรมและนามธรรมเพิม่ เติมเขามา
พระพุทธศาสนาไมปฏิเสธกฎธรรมชาติทนี่ กั วิทยาศาสตรคน พบเหลานัน้ ทัง้ นี้ เพราะไมวา นัก
วิทยาศาสตรจะคนพบกฎใหมอะไรออกมาก็ไมเกินไปกวานิยามทัง้ ๕ ดังกลาวมาแลว เพราะ
เหตุนี้ พระพุทธศาสนาจึงไมขดั แยงกับวิทยาศาสตร
เมือ่ ถามวาใครสรางโลกและกฎธรรมชาติ ศาสนาเทวนิยมตอบวาพระเจาเปนผสู ราง
เบอรทรัสด รัสเซล นักปรัชญาชัน้ นำชาวอังกฤษยอนถามวา ถาพระเจาเปนผสู ราง ใครเลา
สรางพระเจาขึน้ มา คงจะตองมีผสู รางตอๆ กันไปไมรจู บ
พระพุทธศาสนายืนยันวา “โกจิ กตฺตา วา กาเรตา นตฺถ”ิ แปลวา “ไมมใี ครเปนผู
สรางเองหรือสัง่ ใหสราง” พระพุทธศาสนาเปนทีส่ นใจของวิทยาศาสตรตรงทีไ่ มมคี ำสอนเรือ่ ง
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พระเจาสรางโลก นอกจากนีพ้ ระพุทธศาสนายังเปนศาสนาแหงบูรณาการทีม่ คี ำสอน ครอบ
คลุมกฎธรรมชาติทงั้ ฝายรูปธรรมและนามธรรม กฎทุกอยางรวมกันอยภู ายใตกฎธรรมนิยาม


เพราะฉะนัน้ ไอนสไตนจงึ ถือวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาครอบจักรวาลทีส่ นใจทัง้
เรือ่ งรูปธรรมและนามธรรม การสนใจศึกษาแตเรือ่ งรูปธรรมทางกายภาพอยางเดียวเปนสุด
โตงขางหนึ่ง การสนใจศึกษาแตเรื่องนามธรรมทางจิตใจดานเดียวเปนสุดโตงอีกขางหนึ่ง
พระพุทธศาสนาหลีกเลีย่ งสุดโตงทัง้ สองขางโดยดำเนินตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา
นัน่ คือพระพุทธศาสนาสนใจศึกษาทัง้ ความจริงฝายรูปธรรมของวิทยาศาสตรและความจริงฝาย
นามธรรมของศาสนาทัว่ ไป
ไอนสไตนเห็นวาศาสนากับวิทยาศาสตรควรพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน เขากลาววา
“วิทยาศาสตรที่ไมมีศาสนายอมพิกลพิการ สวนศาสนาที่ไมมีวิทยาศาสตรยอมมืดบอด”
(Science without religion is lame, religion without science is blind) หมายความวา
วิทยาศาสตรทไี่ มยอมรับคุณคาทางศาสนาจะขาดศีลธรรม ทัง้ นี้ เพราะวิทยาศาสตรศกึ ษาแต
ความจริง ขณะทีศ่ าสนาศึกษาเรือ่ งความดี ถาวิทยาศาสตรละทิง้ ศาสนาก็จะขาดศีลธรรม เมือ่
ขาดศีลธรรมก็เทากับขาดทิศทาง วิทยาศาสตรทขี่ าดทิศทางยอมจะจับจดและไปไมถงึ จุดหมาย
ปลายทางเชนเดียวกับคนงอยเปลีย้ เสียขาทีไ่ ปไหนไมไดไกล สวนศาสนาทีไ่ มสนใจความจริงทาง
วิทยาศาสตร ก็เหมือนคนตาบอดเพราะจะมีศรัทธามืดบอดตออำนาจเหนือธรรมชาติและหลง
งมงายอยใู นไสยศาสตร
ทัศนะขอนีข้ องไอนสไตนสอดคลองกับพระพุทธศาสนาทีส่ อนใหคนเราปรับอินทรียค อื
ศรัทธากับปญญาใหสมดุลกัน ทัง้ นี้ เพราะคนทีม่ ปี ญ
 ญาแตขาดศรัทธาจะเปนคนชางสงสัยไรทศิ
ทาง สวนคนทีม่ ศี รัทธาแตขาดปญญาจะเปนคนงมงาย กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คอื วา ศรัทธาทางศาสนา
กับปญญาทางวิทยาศาสตรตอ งบูรณาการผสมผสานกันอยางถูกสวนนัน่ เอง
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⌫ ⌦
คำวา “บูรณาการ” (integration) หมายถึง การนำสิง่ ทีแ่ ยกกันมารวมเขาเปนอัน
หนึง่ อันเดียวกันจนเกิดองครวม (the whole) ถาศรัทธาในพระพุทธศาสนากับปญหาทางวิทยา
ศาสตรเปนไปในทางเดียวกันคือสงเสริมสนับสนุนซึง่ กันและกันก็จะกอใหเกิดองครวมทีส่ มบูรณ
องครวมนีแ่ หละคือบูรณาการ
เนือ่ งจากคำวา “วิทยาศาสตร” ครอบคลุมไปถึงศาสตรสมัยใหมทอี่ าศัยวิธกี ารทาง
วิทยาศาสตรสรางระบบความรขู นึ้ มา เชน ครุศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร เราจึงสามารถ
บูรณาการพระพุทธศาสนาเขากับศาสตรสมัยใหมดว ย
ปรัชญาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมงุ สงเสริมใหผเู รียน
ศึกษาพระพุทธศาสนาแบบบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม การบูรณาการพระพุทธศาสนากับ
ศาสตรสมัยใหมชว ยทำใหคนเรา มีดวงตา ๒ ขางบริบรู ณ ดวงตาขางหนึง่ คือ พระพุทธศาสนา
ดวงตาอีกขางหนึง่ คือศาสตรสมัยใหม ใครทีไ่ มรทู งั้ พระพุทธศาสนาและศาสตรสมัยใหมเปรียบ
ไดกบั คนตาบอด (อันธจักขุ) ใครทีร่ แู ตศาสตรสมัยใหมอยางเดียวจัดเปนคนตาเดียว (เอกจักขุ)
สวนใครทีร่ ทู งั้ พระพุทธศาสนาและศาสตรสมัยใหม จัดเปนคนสองตา (ทวิจกั ขุ) นัน่ คือมีความรู
แบบบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม
การศึกษาแบบบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมไมใชเปนการศึกษา
เปรียบเทียบ เพราะการศึกษาเปรียบเทียบเปนเพียงวางสิง่ ทีเ่ ราศึกษาไวคขู นานโดยทีไ่ มมวี นั
บรรจบกัน เชน เราศึกษาศาสนาเปรียบเทียบโดยไมคดิ รวมศาสนาทีเ่ ราศึกษาเขาดวยกันแต
อยางใด แตการศึกษาแบบบูรณาการเปนการนำสิง่ ทีเ่ ราศึกษามาปรับแตงผสมผสานกันจนกอ
ใหเกิดองครวมทีส่ มบูรณ ดังนัน้ ในการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม จึงตอง
มีการปรับองคความรทู งั้ สองสายใหเชือ่ มโยงเขาหากัน วิธกี ารศึกษาแบบบูรณาการพระพุทธ
ศาสนากับศาสตรสมัยใหมจงึ ทำได ๒ วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ ปรับศาสตรเขาหาพระพุทธศาสนา คือใชพระพุทธศาสนาเปนตัวตั้งและ
นำศาสตรสมัยใหมมาอธิบายเสริมพระพุทธศาสนา วิธีนี้ใชองคความรูในศาสตรสมัยใหมมา
อธิบายสนับสนุนพระพุทธศาสนาใหดทู นั สมัยและมีเหตุผลเปนทีย่ อมรับไดงา ยขึน้ วิธกี ารนีน้ ยิ ม
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ใชการศึกษาของคณะพุทธศาสตรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิธที ี่ ๒ ปรับพระพุทธศาสนาเขาหาศาสตร คือ ใชศาสตรสมัยใหมเปนตัวตัง้ และนำหลัก
ศีลธรรมในพระพุทธศาสนาเพิม่ เติมเขาไปในเนือ้ หาของศาสตรสมัยใหม ทัง้ นี้ เพราะศาสตรสมัย
ใหมมงุ แสวงหาความจริงโดยไมสนใจเรือ่ งศีลธรรม การนำหลักศีลธรรมในพระพุทธศาสนาเติม
เต็มใหกบั ศาสตรเหลานัน้ ยอมจะชวยใหเกิดองครวมทีส่ มบูรณ วิธกี ารนีน้ ยิ มใชกบั การศึกษาใน
คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและคณะสังคมศาสตรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

⌫ 
วิชาพุทธศาสตร (Buddhist Studies) เรียกอีกอยางหนึง่ วา พุทธวิทยาหรือพุทโธโลยี
(Buddhology) นิยมใชวธิ แี รกในการบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสาขาตาง ๆ คือ ใช
องคความรใู นศาสตรทงั้ หลายมาชวยอธิบายขยายความพระพุทธศาสนาซึง่ จะชวยทำใหพระพุทธ
ศาสนาเปนที่ยอมรับของคนรุนใหมไดงายมากขึ้น ทานเจาคุณอาจารยพระพรหมคุณาภรณ
(ป.อ.ปยุตโฺ ต) ไดใชวธิ กี ารนีใ้ นการเขียนหนังสือเรือ่ งพุทธธรรม แมพระอรรถกถาจารยผอู ธิบาย
ขยายความพระไตรปฎกก็ใชวิธีการนี้ในการนำเอาความรูจากศาสตรและปรัชญาตาง ๆ มา
อธิบายคำสอนในพระพุทธศาสนา
เราพบเรือ่ งราวในพระไตรปฎกทีพ่ ระพุทธเจาก็ทรงใชองคความรจู ากนิตศิ าสตรในสมัย
นัน้ มาประกอบการบัญญัตพิ ระวินยั ในกสิภารทวาชสูตร พระพุทธเจาทรงใชองคความรดู า นการ
เกษตรมาอธิบายธรรมแกชาวนาคนหนึง่ วา “สทฺธา พีชํ ตโป วุฏฐ ิ ปฺาฺ เม ยุคนงฺคลํ เปนตน
แปลความวา “ศรัทธาเปนเมล็ดพืช ความเพียรเปนฝน ปญญาเปนแอกและไถ หิรเิ ปนงอนไถ
ใจเปนเชือก สติเปนผาลและปฏัก” นี้เปนการบูรณาการพุทธธรรมเขากับเกษตรศาสตร
นับเปนวิธกี ารอธิบายพุทธธรรมโดยใชศาสตรในยุคนัน้ มาเปนเครือ่ งเสริมประกอบ
ผมเองไดเคยนำองคความรูในวิทยาศาสตรสาขาฟสิกสมาอธิบายขยายความใหกับ
คำสอนเรือ่ งอนัตตาในพระพุทธศาสนา นักวิทยาศาสตรสมัยปจจุบนั ไดปฏิเสธความมีอยขู อง
หนวยทีเ่ ล็กทีส่ ดุ ของสสารทีเ่ รียกวา อะตอม (Atom) คำวา อะตอม ในภาษากรีก แปลวา
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ตัดแบงไปอีกไมได นักปรัชญาในสมัยโบราณเชือ่ วา มีอะตอมทีแ่ บงยอยไมได แตนกั วิทยาศาสตร
ในยุคปจจุบนั บอกวา เราสามารถแบงอะตอมออกเปนอนุภาคทีเ่ ล็กลงไปอีกเรียกวา โปรตอน
นิวตรอนและอีเล็คตรอน อนุภาคเหลานีม้ สี ภาพเปนประจุไฟฟาทำปฏิกริ ยิ าตอกัน
นักวิทยาศาสตรชอื่ วาเมอรเรย เกลลแมนน (Murray GellMann) ไดคน พบวา แม
แตอนุภาคทัง้ ๓ ชนิดของอะตอมคือโปรตอนนิวตรอนและอีเล็คตรอนยังไมใชสว นประกอบที่
เล็กทีส่ ดุ ของสสาร อนุภาคเหลานี้ ยังแบงยอยลงเปนหนวยทีเ่ ล็กกวานัน้ เรียกวา ควารก (Quark)
และเลปตอน (Lepton) หนวยยอยทัง้ สองชนิดนีไ้ ดเกาะกลมุ กันเปนอนุภาคของอะตอม มีเรือ่ ง
นาสนใจสำหรับชาวพุทธ เกิดขึน้ เมือ่ เมอรเรย เกลลแมนตัง้ ชือ่ กลมุ ของควารกประเภทหนึง่ วา
“มรรคมีองคแปด (Eightfold Way)” เกลลแมนบอกวา เขาตัง้ ชือ่ นีต้ ามคำวา “อริยมรรคมี
องคแปด (Noble Eightfold Path)” ในพระพุทธศาสนา นีแ่ สดงถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนา
ทีม่ ตี อ นักวิทยาศาสตรคนนี้ เมอรเรย เกลลแมน ไดรบั รางวัลโนเบล สาขาฟสกิ ส เมือ่ พ.ศ.
๒๕๑๒
การทีน่ กั วิทยาศาสตรคน พบสวนประกอบยอยของอะตอมเชนนีไ้ ดชว ยยืนยันคำสอน
เรือ่ งอนัตตาในพระพุทธศาสนา คำวา อนัตตา หมายถึงวาสิง่ ทัง้ หลายไมมแี กนสารทีด่ ำรงอยู
ไดโดยลำพังตัวเอง ทุกสิ่งทุกอยางทั้งในฝายรูปธรรมและนามธรรมตางอิงอาศัยกันและกัน
เกิดขึน้ ตามหลักปฏิจจสมุปบาท ดังนัน้ การคนพบโครงสรางทีเ่ ปนสวนประกอบยอยของอะตอม
ไดชว ยยืนยันความจริงของคำสอนเรือ่ งอนัตตาและปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนา ผมไดพดู
เรือ่ งนีไ้ วในหนังสือของผมทีม่ ชี อื่ เรือ่ งวา พระพุทธศาสนากับฟสกิ สควอนตัม : ความเหมือนที่
แตกตาง
การคนพบทฤษฎีสมั พัทธ (Relativity) ของอัลเบิรต ไอนสไตน ไดมสี ว นชวยอธิบาย
ขยายความหลักปฏิจจสมุปบาท (Dependent Origination) ในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้
ทฤษฎีสมั พัทธของไอนสไตนยงั ชวยสนับสนุนทฤษฎีเกีย่ วกับกำเนิดจักรวาลทีม่ ชี อื่ วา ทฤษฎีการ
ระเบิดครัง้ ใหญ (Big Bang Theory) นักวิทยาศาสตรในยุคปจจุบนั ยอมรับกันแลววาจักรวาล
ของเราถือกำเนิดครัง้ แรกจากการระเบิดครัง้ ใหญ เมือ่ ประมาณ ๑๓,๐๐๐ ปมาแลว หลักฐาน
ทีน่ กั ดาราศาสตรรวบรวมไดจากการสองกลองดูดาวบนทองฟาไดทำใหทฤษฎีการระเบิดครัง้ ใหญ
นีม้ คี วามนาเชือ่ ถือมากขึน้
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เมือ่ สองกลองดูดาวบนทองฟา นักวิทยาศาสตรพบวา ดาวฤกษหลายลานดวงรวม
กลมุ กันเปนดาราจักรหรือกาแลคซี ดวงอาทิตยของเราเปนดาวฤกษดวงหนึง่ ทีส่ งั กัดอยกู บั ดารา
จักรทีช่ อื่ วาทางชางเผือกหรือทางน้ำนม (Milky Way) ดาราจักรทัง้ หลายไดรวมกลมุ กันเปน
จักรวาลนี้ นักดาราศาสตรคำนวณวาจักรวาลของเราประกอบดวยดาราจักรจำนวนหนึง่ แสน
ลานดาราจักร การคนพบนีช้ ว ยใหเรายอมรับความเปนไปไดของคำวา “แสนโกฏิจกั รวาล” ใน
จูฬนีสตู รในพระไตรปฎก
นักวิทยาศาสตรสงั เกตพบวา ดาราจักรหรือกาแล็คซีทงั้ หลายกำลังเคลือ่ นทีห่ นีหา ง
จากจุดศูนยกลาง ทุกวันนีก้ ย็ งั เปนอยางนัน้ นักวิทยาศาสตรจงึ ตัง้ ทฤษฎีวา แรกเริม่ เดิมที เมือ่
๑๓,๐๐๐ ปมาแลว ดาราจักรทัง้ หลายเคยอยรู ว มกันเปนกลมุ พลังงานทีเ่ ขมขนมากเหมือนกับ
ฟองไขจกั รวาล (Cosmic Egg) เมือ่ ฟองไขจกั รวาลระเบิดขึน้ ซึง่ เรียกวา การระเบิดครัง้ ใหญ
ก็ทำใหกลมุ กอนพลังงานทัง้ หลายแตกกระจายออกจากจุดศูนยกลาง เมือ่ แตกกระจายออกมา
แลว กลมุ กอนพลังงานเหลานัน้ มีอณ
ุ หภูมลิ ดลงและไดผสมผสานกันจนกลายเปนดวงดาวและ
ดาราจักรในปจจุบนั การทีด่ าราจักรทุกวันนีย้ งั คงเคลือ่ นทีห่ นีหา งจากกันและกันก็แสดงถึงการ
ทีจ่ กั รวาลถือกำเนิดการระเบิดครัง้ ใหญนนั้ โดยไมมหี ตั ถของพระเจาสรางโลกเขามาเกีย่ วของ
แตอยางใด ทฤษฎีกำเนิดของจักรวาลทีน่ กั วิทยาศาสตรสว นใหญยอมรับนีส้ อดคลองกับขอความ
ในอัคคัญญสูตร ตอนทีว่ า ดวยกำเนิดของโลกตามเหตุตามปจจัยโดยไมมพี ระเจาผสู รางโลกเขา
มาเกีย่ วของ
เหลานีค้ อื ตัวอยางของวิธบี รู ณาการแบบที่ ๑ ซึง่ ใชถอ ยคำสอนในพระพุทธศาสนา
เปนตัวตัง้ แลวนำองคความรใู นศาสตรสมัยใหมมาเปนสวนประกอบอธิบายเสริมเขาไป อันจะทำ
ใหพระพุทธศาสนาดูทนั สมัยและเปนทีย่ อมรับไดงา ยสำหรับคนรนุ ใหม วิธกี ารแรกนีใ้ ชกบั การ
ศึกษาพระพุทธศาสนาทีเ่ รียกวาพุทธศาสตรหรือพุทโธโลยี (Buddhology) ซึง่ แตกตางจากวิธี
บูรณาการแบบที่ ๒
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⌫ 
วิธบี รู ณาการแบบที่ ๒ เปนการปรับพระพุทธศาสนาเขาหาศาสตรสมัยใหม คือ ใช
ศาสตรสมัยใหมเปนตัวตัง้ แลวนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเปนสวนเสริมเพือ่ ชวยใหเกิด
ความสมบูรณดว ยมิตทิ างศีลธรรมของศาสนา วิธกี ารนีใ้ ชกบั การศึกษาแบบธรรมประยุกตหรือ
ทีเ่ รียกวา ธรรมวิทยา หรือธรรมโมโลยี (Dhammology)
คำวา “ประยุกต” หมายถึง “ปรับใชประโยชน” ดังนัน้ วิธบี รู ณาการแบบที่ ๒ ก็คอื
การศึกษาแบบธรรมประยุกต ซึง่ หมายถึงการปรับใชธรรมใหเขากับสถานการณตา งๆโดยอาศัย
ศาสตรสมัยใหมเปนสะพาน วิธกี ารนีน้ อกจากจะชวยทำใหธรรมเปนอกาลิโกคือไมลา สมัย เพราะ
สามารถปรับเขากับวิถชี วี ติ ของทุกคนทุกยุคทุกสมัย แลวยังจะเปนการชวยนำศีลธรรมกลับมา
สโู ลกนีอ้ กี ดวย
ไอนสไตนกลาววา ศาสตรทงั้ หลายมงุ แสวงหาความจริง ไมไดแสวงหาความดี ศาสตร
สมัยนีส้ อนคนใหเปนคนเกงโดยไมจำเปนตองเปนคนดี เพราะเขาถือวาไมใชหนาทีข่ องศาสตรสมัย
ใหมทจี่ ะสอนศีลธรรม การสอนศีลธรรมเปนหนาทีข่ องศาสนา ทุกวันนีบ้ า นเมืองเต็มไปดวยคนเกง
แตไมดี ก็เพราะไมมกี ารสอนศีลธรรมในศาสตรทงั้ หลาย
ดังนัน้ พระพุทธศาสนาจึงมีหนาทีส่ อนธรรมประยุกตเพือ่ ใชควบคไู ปกับศาสตรทงั้ หลาย
สำหรับผลิตคนทีท่ งั้ เกงและดีออกสสู งั คมใหมากยิง่ ขึน้
หลวงพอพุทธทาสเลาวา คนสมัยโบราณเวลาไถนาจะเทียมควายสองตัวเขาคกู นั คือ
เทียมควายแกคกู บั ควายหนมุ ควายแกไมคอ ยมีแรงแตรคู ำสัง่ เจาของเปนอยางดี ควายหนมุ
มีแรงลากไถแตไมรคู ำสัง่ เจาของ เมือ่ เทียมคกู นั แลวควายแกฟง คำสัง่ เจาของแลวเบียดควาย
หนมุ ใหเดินไปตามคำสัง่ นัน้ ภาระในการออกแรงลากไถเปนของควายหนมุ ซึง่ เดินและหยุดตาม
ควายแก การไถนาสำเร็จไดเพราะเทียมควายสองตัว ควายหนมุ เปนตัวแรงลากไถ ควายแก
เปนตัวทีร่ คู อยกำหนดใหเลีย้ วซายเลีย้ วขวา ชีวติ ทีด่ กี เ็ หมือนการไถนาดวยควายสองตัว ความรู
ในการประกอบอาชีพเปนเหมือนควายหนมุ ตัวแรง สวนความรวู า อะไรควร ไมควรเปนเหมือน
ควายแกตวั รู ศาสตรทงั้ หลายสอนใหคนมีความรใู นการประกอบอาชีพ สวนศาสนาสอนใหคนรู
วาอะไรควรไมควร ศาสตรสอนคนใหเปนคนเกง ศาสนาสอนคนใหเปนคนดี ถาทัง้ ศาสตรและ
ศาสนารวมมือกันในการจัดการศึกษา สังคมจะไดคนทีท่ งั้ เกงและดี
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ดังนัน้ การสอนแบบบูรณาการสอดแทรกพระพุทธศาสนาเขากับศาสตรทงั้ หลายตาม
วิธที ี่ ๒ นี้ จึงจำเปนสำหรับผลิตคนทีท่ งั้ เกงและดีสสู งั คม ครูสามารถสอนสอดแทรกธรรมเมือ่
สอนวิชาตางๆ ในโรงเรียน นักเรียนก็จะไดความรูในศาสตรและขอควรปฏิบัติตามหลัก
พระพุทธศาสนาไปพรอมกัน ในโรงเรียนวิถพี ทุ ธ ครูสามารถสอนนักเรียนใหทำกิจกรรมตางๆ
อยางมีสติและสมาธิโดยตัง้ ชือ่ กิจกรรมนัน้ วา “แบบพุทธ” เชน ทำสวนแบบพุทธ ทานอาหาร
แบบพุทธ เลนกีฬาแบบพุทธ เลนดนตรีแบบพุทธ
ในประเทศญีป่ นุ มีการสอนสอดแทรกพระพุทธศาสนานิกายเซนเขากับวิถชี วี ติ คนญีป่ นุ
ไดอยางกลมกลืน เขาใชคำวา “แบบเซน” กับกิจกรรมทุกอยางทีต่ อ งทำอยางมีสมาธิ เชน จัด
ดอกไมแบบเซน ทำสวนแบบเซน ชงชาแบบเซน วาดภาพแบบเซน ขีจ่ กั รยานแบบเซน บริหาร
แบบเซน
ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็มีการทำหลักสูตรสรางรายวิชาที่
ประยุกตพทุ ธธรรมเขากับศาสตรสาขาตางๆ ซึง่ เปนการเสริมธรรมเสริมปญญาเขาไปในศาสตร
เหลานัน้ รายวิชาประเภทนีม้ กั ลงทายดวยคำวา “เชิงพุทธ” หรือ “แนวพุทธ” เชน เศรษฐ
ศาสตรเชิงพุทธ รัฐศาสตรเชิงพุทธ การจัดการเชิงพุทธ พุทธจิตวิทยา ศึกษาศาสตรแนวพุทธ
ศาสตร ธรรมประยุกต
ผมเองไดผลิตผลงานดานการประยุกตธรรมเขากับศาสตรสาขาตางๆ ไวพอสมควร
บางสาขาผมนำเสนอหลายเรือ่ ง ขอยกตัวอยางผลงานทีต่ พี มิ พแลวเพือ่ แสดงใหเห็นวาเปนธรรม
ประยุกตอยางไร เชน
ในดานรัฐศาสตร ผมนำเสนอเรือ่ ง “พระพุทธศาสนากับความสมานฉันทแหงชาติ”
ในดานวิทยาการจัดการ ผมนำเสนอเรือ่ ง “คุณธรรมสำหรับนักบริหาร”
ในดานครุศาสตร ผมนำเสนอเรือ่ ง “ขอบฟาแหงความร”ู
ในดานจิตวิทยา ผมนำเสนอเรือ่ ง “สุขภาพใจ”
ในดานสังคมศาสตร ผมนำเสนอเรือ่ ง “ธรรมกับความรักและการแตงงาน”
ในดานสิง่ แวดลอม ผมนำเสนอเรือ่ ง “ธรรมกับการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม”
ในดานประวัตศิ าสตร ผมนำเสนอเรือ่ ง “มหาราชนักปฏิรปู ”
ในดานวิทยาศาสตร ผมนำเสนอเรือ่ ง “วิทยาศาสตรในทรรศนะของพระพุทธศาสนา”
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หลายคนอาจสงสัยวาทำไมผมจึงพยายามประยุกตธรรมเขากับศาสตรหลายสาขาดัง
ยกตัวอยางมานี้ ผมตอบไดวา ผลงานธรรมประยุกตเหลานี้เกิดจากความตองการของผมที่
จะแสดงใหคนทัว่ ไปเห็นวา ธรรมมีประโยชนตอ ชีวติ อยางไร เนือ่ งจากธรรมเกีย่ วของกับทุก
กิจกรรมของชีวิต ธรรมจึงไมใชเรื่องไกลตัวแตอยางใด ผูที่นำธรรมไปประยุกตใชในชีวิต
ประจำวันสม่ำเสมอยอมจะเห็นคุณคาของพระพุทธศาสนา ผมตองการใหคนไทยเห็นประโยชน
ของพระพุทธศาสนา ประโยชนนนั่ แหละจะรักษาพระพุทธศาสนาใหอยคู สู งั คมไทยตลอดไป และ
ประโยชนนนั่ แหละจะรักษาวิชาพระพุทธศาสนาใหอยคู หู ลักสูตร การศึกษาของประเทศไทย
ตลอดกาล
ชารลส ดารวนิ เจาของทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการไดกลาวไววา “เผาพันธทุ อี่ ยรู อดไมใชเผา
พันธทุ เี่ ขมแข็งทีส่ ดุ หรือฉลาดทีส่ ดุ แตเปนเผาพันธทุ ปี่ รับตัวเขากับการเปลีย่ นแปลงไดดที สี่ ดุ
(the most adaptable to change)”
พระพุทธศาสนาจะอยรู อดในสังคมใดก็ตอ งปรับตัวใหทนั ตอความเปลีย่ นแปลงในสังคม
นัน้ ในทำนองเดียวกัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะอยรู อดในสังคมโลกก็ดว ย
การปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของโลกดวยการสรางความเปนเลิศทางวิชาการดาน
พระพุทธศาสนา ความเปนเลิศนีจ้ ะเกิดไมได ถาไมมกี ารบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร
สมัยใหม การบูรณาการอาจทำได ๒ วิธี ปรับศาสตรเขาหาพระพุทธศาสนาและปรับพระพุทธ
ศาสนาเขาหาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตองใชทงั้ ๒ วิธี จึงจะบรรลุ
เปาหมายตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่วา
“จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตรสมัยใหม พัฒนาจิตใจและสังคม”
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