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ขอถวายความเคารพแดพระเดชพระคณุองคนายกสภามหาวทิยาลยั ทานพระเถรา -
นุเถระ ผูบริหาร คณาจารยฝายบรรพชิตและนิสิตฝายบรรพชิต วาที่พุทธศาสตรบัณฑิต
พทุธศาสตรมหาบณัฑติและพทุธศาสตรดษุฎบีณัฑติทกุรปู ขอเจรญิพรทานผบูรหิารคณาจารย
ฝายคฤหสัถ และวาทีบ่ณัฑติฝายคฤหสัถทกุทาน

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัไดเปดการศกึษาในระดบัอดุมศกึษามากวา
๖๐ ปแลว และมหาวทิยาลยัไดขยายการศกึษาดานพระพทุธศาสนาในหลายประเทศ โดยเฉพาะ
เราไดประสานงานกอตั้งสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติจนสำเร็จ โดยมี
สำนกังานใหญตัง้อยทูีม่หาจฬุาฯ เราจึงมสีวนในการกำหนดทศิทางการศกึษาพระพทุธศาสนา
ทัว่โลก จงึเปนโอกาสทีเ่ราจะไดมองไปขางหนาวา เราจะกาวตอไปทางไหนและจะกำหนดทศิทาง
การศกึษาพระพทุธศาสนาของโลกใหเปนไปอยางไร

มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัเปนความหวงัของคณะสงฆไทยและเปน
ความหวงัของชาวพทุธนานาชาต ิดงัทีเ่ขาใหความเชือ่มัน่เรา เราจะกาวตอไปโดยเชือ่มโยงกบั
สิง่ทีเ่ราทำมาในอดตี โดยเฉพาะในดานองคความรทูางวชิาการดานพระพทุธศาสนา

* เรยีบเรยีงจากปาฐกถาในการสมัมนาพทุธศาสตรบณัฑติของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
ณ หอประชมุพทุธมณฑล อำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม เมือ่วนัศกุรที ่๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
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เมื่อจะกาวตอไป เราก็ตองมองไปขางหลัง เร่ิมแตพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระปยมหาราช รชักาลที ่ ๕ ผทูรงสถาปนามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัใหเปนสถานศกึษา
พระไตรปฎกและวิชาชั้นสูง เราตกลงกันแลววาในพระราชปณิธานนี้ คำวา พระไตรปฎก
หมายถงึพระพทุธศาสนา และคำวาวิชาชัน้สงู หมายถงึศาสตรสมยัใหมทีศ่กึษากนัในระดบัอดุม
ศึกษา

เพราะฉะนัน้มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัจงึเปนสถานศกึษาพระพทุธ
ศาสนาและศาสตรสมยัใหมทีศ่กึษาเลาเรยีนกนัในมหาวทิยาลยัทัว่ไป จากการตคีวามพระราช
ปณธิานของรชักาลที ่ ๕ อยางนี ้ มหาวทิยาลยัไดกำหนดปรชัญามหาวทิยาลยัในปจจบุนัไววา
“จดัการศกึษาพระพทุธศาสนา บรูณาการกบัศาสตรสมยัใหม พฒันาจติใจและสงัคม” และได
กำหนดวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยไววามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะเปน
ศนูยกลางการศกึษาพระพทุธศาสนาของโลก


คำวา “ศาสตร” หมายถงึ “ระบบการแสวงหาความรดูวยวธิกีารทางวทิยาศาสตร

และระบบวชิาความรทูีไ่ดจากวธิกีารเชนนัน้” (a system of acquiring knowledge based
on scientific method) นั่นก็คือศาสตรจะตองมีวิธีการแสวงหาความรู ซึ่งใชวิธีการทาง
วทิยาศาสตร และไดองคความรมูาจากวธิกีารนัน้

อลัเบริต ไอนสไตน ถอืวากาลเิลโอเปนบดิาแหงศาสตรสมยัใหม และจะโดยบงัเอญิ
หรืออยางไรก็ตาม ปนี้ พ.ศ. ๒๕๕๒ ครบ ๔๐๐ ปพอดี ที่กาลิเลโอพัฒนากลองโทรทัศน
สองดูดาวบนทองฟา องคการสหประชาชาติจึงประกาศใหปนี้เปนปดาราศาสตรสากลเพื่อ
รำลกึถงึ ป พ.ศ. ๒๑๕๒ ทีก่าลเิลโอพฒันากลองโทรทศันจนสามารถสองดวงดาวเหน็ได เมือ่
๔๐๐ ปทีแ่ลว ในสมยักรงุศรอียธุยา กาลเิลโอเริม่ยคุวทิยาศาสตรสมยัใหมโดยการใชเครือ่งมอื
ศกึษาหาความร ูเขาไมไดคดิคำนงึแบบปรชัญาอยางเดียวอกีตอไป แตใชเครือ่งมอืในการทดสอบ
ตรวจสอบ เทยีบเคยีงความรขูองตวัเอง กค็อืใชกลองสองดจูนถงึดวงดาวบนทองฟา
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องคการสหประชาชาตจิงึกำหนดใหปนี ้พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนปดาราศาสตรสากล เพราะ
ฉะนัน้ ชางประจวบเหมาะพอดทีีเ่รามาพูดเร่ืองศาสตรสมยัใหมในปนี ้ ซึง่เร่ิมตนโดยกาลเิลโอ
นัน่เอง และองคการสหประชาชาตกิจ็ดัใหปนีเ้ปนปทีร่ำลกึถงึการใชกลองโทรทศันทีเ่ปดศกัราช
ของศาสตรสมยัใหม แตประเทศไทยเรานัน้ รชักาลที ่ ๔ ทรงเปนบดิาแหงวทิยาศาสตรสมยั
ใหม จงึถอืไดวา โลกตะวนัตกเริม่ศาสตรสมยัใหมมา ๔๐๐ ป

กาลเิลโอไดชือ่วาเปนบดิาแหงศาสตรสมยัใหมเพราะใชกลองโทรทศันสองดดูวงดาว
ทัง้หลายแลวเปลีย่นทฤษฎเีกีย่วกบัจกัรวาล กอนหนานัน้โลกตะวนัตกกค็ดิเหมอืนคนไทยในสมยั
โนน คอืเชือ่วา มพีระอาทติยขึน้และพระอาทติยตก พระอาทติยขึน้ทางทศิตะวนัออกและตกทาง
ทศิตะวนัตก แสดงวาโลกอยนูิง่ๆ พระอาทติยโคจรรอบโลก สมยัผมเปนเดก็เลก็ ผมมองทอง
ฟา มองพระอาทติย และจะถามผใูหญวา พระอาทติยตกดนิแลวไปไหน ผใูหญบอกวามนัไป
เขาหมอแลว เทวดายกหมอนัน้เหาะไปปลอยพระอาทติยใหขึน้ทางทศิตะวนัออก ผมกเ็ชือ่อยาง
นัน้ เพราะเปนสามญัสำนกึของคนเรา เมือ่เหน็พระอาทติยขึน้และพระอาทติยตก คนกเ็ชือ่วา
โลกอยนูิง่เปนศนูยกลางของจกัรวาล พระอาทติยโคจรรอบโลก ศาสนาครสิตกเ็ชือ่อยางนัน้


กอนหนากาลเิลโอ นกัคดิคนหนึง่ช่ือโคเปอรนคิสับอกวา ดวงอาทติยเปนศนูยกลาง

ของจกัรวาล โลกโคจรรอบดวงอาทติย ไมมใีครเชือ่เขา จนกระทัง่กาลเิลโอไดสองกลองโทรทศัน
ของเขา สงัเกตปรากฏการณบนทองฟาแลวเหน็การเคลือ่นไหวของดวงดาวตางๆ แลวบอกวา
ดวงอาทติยเปนศนูยกลางของจกัรวาล ยนืยนัการคนพบของโคเปอรนคิสั ถอืวาไปเปลีย่นความ
คดิของคนทีเ่ชือ่มาเปนพนัๆ ป และทีส่ำคญัไปขดัแยงกบัคมัภรีพนัธสญัญาเดมิ (Old Testa-
ment) ของศาสนาครสิต คมัภรีพนัธสญัญาเดิมซึง่เปนภาคแรกของไบเบลิระบวุา “พระผเูปน
เจาทรงสรางโลกไวบนแทน และโลกนัน้ไมอาจเคลือ่นทีไ่ด” (The Lord set the earth on its
foundations; it can never be moved) และวา “ดวงอาทติยกข็ึน้และตกไปแลวหวนคนืสู
ตำแหนงเดมิ” (And the sun rises and sets and resturns to its place) คมัภรีพนัธ
สญัญาเดมิของศาสนาครสิตเขยีนไวเปนลายลกัษณอกัษรอยางนัน้และถอืวาเปนสจัธรรมความ
จรงิทางวทิยาศาสตรทีใ่ครไมอาจโตแยงได
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เมื่อกาลิเลโอโตแยงเร่ืองนี้จึงถูกถือวาเปนพวกนอกรีต ถูกจับขึ้นศาลศาสนา
(Inquisition) ทีก่รุงโรม ศาลศาสนาไตสวนดวยขอหาวาเปนพวกนอกรตี มสีาเหตจุากการแสดง
ความเห็นวาดวงอาทิตยเปนศูนยกลางของจักรวาล ขัดกับคัมภีรทางศาสนาอยางรุนแรง
กาลเิลโอไมใชปฏวิตัวิทิยาศาสตรเพยีงอยางเดยีว แตยงัไดปฏวิตัคิวามเชือ่ทางศาสนาอกีดวย
ผลกค็อืศาลศาสนาตดัสนิวาเขามคีวามผดิตองโทษจำคกุ และตอมาไดเปลีย่นโทษจำคกุใหเปน
กกับรเิวณอยใูนบาน ผลงานของกาลเิลโอถอืวาเปนหนงัสอืตองหามในยคุนัน้

อลัเบริต ไอนสไตน ผทูีค่นทัว่ไปถอืวาเปนตวัแทนของวทิยาศาสตรไดวเิคราะหความ
ขดัแยงกนัระหวางศาสนจกัรทีก่รงุโรม กบับดิาแหงวทิยาศาสตรสมยัใหมคอืกาลเิลโอวา มาจาก
สาเหตแุหงการล้ำเสนกนั ทีว่าล้ำเสนคอืวทิยาศาสตรไมอยใูนสวนวทิยาศาสตร ศาสนากไ็มอยู
ในสวนของศาสนา

ไอนสไตนเหน็วาหนาทีข่องวทิยาศาสตรคอืการแสวงหาความจรงิวาอะไรเปนอะไร แต
หนาทีข่องศาสนาคอืการแสวงหาคณุคาวาอะไรด ีอะไรชัว่ อะไรถกู อะไรผดิ ศาสนาเปนเรือ่ง
ของศีลธรรมที่พยายามหาคำตอบวามนุษยควรดำรงชีวิตอยางไรจึงจะมีคาควรแกความเปน
มนษุยในจกัรวาลนี้

วทิยาศาสตรกบัศาสนากาวกายหนาทีก่นั วทิยาศาสตรไมไดแสวงหาความจรงิอยาง
เดยีว ยงักำหนดวาอะไรควรไมควร อะไรถกูไมถกู อะไรดไีมด ีซึง่มนัไมใชหนาทีข่องวทิยาศาสตร
สวนศาสนากม็กักำหนดวา อะไรจรงิอะไรเทจ็ ซึง่เปนเรือ่งของวทิยาศาสตร จงึเกิดการล้ำเสน
แลวกเ็ลยทะเลาะกนั ดงัทีศ่าสนาถอืวาคำสอนเรือ่งโลกเปนศนูยกลางจกัรวาลทีเ่ขยีนไวในคมัภรี
พนัธสญัญาเดมิเปนความจรงิแท แนนอนทีป่ฏเิสธไมได เหตเุพราะศาสนาไปแทรกแซงวทิยา
ศาสตรอยางนีจ้งึทะเลาะกบัวทิยาศาสตร อลัเบริต ไอนสไตนวเิคราะหไวอยางนี้


ตามทศันะของไอนสไตน เมือ่วทิยาศาสตรผกูขาดเรือ่งคณุคา ศาสนาผกูขาดเรือ่งความ

จรงิ มนัจงึมปีญหาขดัแยงกนั ในประวตัศิาสตรพระพทุธศาสนาไมเคยขดัแยงกบัวทิยาศาสตร
เพราะเราถอืวาพระพทุธศาสนาสอนเรือ่งศาสนา วทิยาศาสตรกส็อนเรือ่งวทิยาศาสตร อะไร
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ทีว่ทิยาศาสตรบญัญตัวิาจริง พระพทุธศาสนากไ็มขดัแยง
พระพทุธเจาตรัสไววา “นาห ํภกิขฺเว โลเกน ววิทาม”ิ เปนตน แปลความวา “ภกิษุทัง้

หลาย เราตถาคตยอมไมขดัแยงกบัชาวโลก แตชาวโลกยอมขดัแยงกบัเรา ธรรมวาทยีอมไม
ขดัแยงกบัใครๆ ในโลก” ธรรมวาทคีอืผทูีพ่ดูถงึสจัธรรมความจรงิ พระพทุธศาสนาและวทิยา
ศาสตรตางก็พดูถงึสจัธรรม แลวจะทะเลาะกนัไดอยางไร ธรรมวาทยีอมไมทะเลาะกนั และที่
สำคญักค็อืวา พระไตรปฎกไมไดผกูขาดความจรงิทางวทิยาศาสตร

พระพทุธเจาจงึตรสัวา “อปุปฺาทา วา ภกิขฺเว ตถาคตาน ํ อนปุปฺาทา วา ตถาคตานํ
ฐติา ว สา ธาต ุ ธมมฺฏฐติตา  ธมมฺนยิามตา” เปนตน แปลความวา “ภกิษทุัง้หลาย พระ
ตถาคตเจาทัง้หลายจะอบุตัขิึน้หรอืไมกต็าม ธาตนุัน้คอื ธรรมฐติ ิ(ความดำรงอยตูามธรรมชาต)ิ
ธรรมนยิาม (กฎธรรมชาต)ิ  อทิปัปจจยตา (ภาวะทีส่รรพสิง่เกดิดบัตามเหตตุามปจจยั) กย็งัมี
อย ูพระตถาคตเจายอมตรสัรทูัว่ถงึซึง่ธาตอุนันัน้แลวบอก แสดง บญัญัต ิแตงตัง้ เปดเผย จำแนก
ทำใหเขาใจงาย”

ธรรมนยิามหรอืกฎธรรมชาตมิอียเูปนกฎสากล ไมไดเปนของพระพทุธเจาหรอืของใคร
ไอนสไตนกม็สีทิธิค์นพบ แมก็ซ แพลงก และซกิมนุด ฟรอยดกม็สีทิธิค์นพบ เพราะฉะนัน้ ไมมี
ใครผกูขาดความจรงิ  เมือ่นกัวิทยาศาสตรคนพบความจรงินัน้ ถาตรงกบัทีพ่ระพทุธเจาตรสั
สอนไวกม็แีตเสรมิใหพระพทุธศาสนาโดดเดนขึน้วา พระพทุธศาสนาพดูเร่ืองนีม้ากวาสองพนัป
แลว ศาสตรทัง้หลายคอยคนพบตามหลงัดวยวธิกีารทางวทิยาศาสตร แตพระพทุธเจาทรงคน
พบกอนแลวดวยวธิกีารทางศาสนาคอืสมถะและวปิสสนา วธิกีารอาจจะดตูางกนั แตผลของ
การคนพบเหมอืนกนักย็ิง่สงเสรมิพระพทุธศาสนาหรอืถาขดักนับาง พระพทุธศาสนาไมไดบอกวา
เปนเรือ่งนอกรตี


สจัธรรมทีม่นษุยแสวงหาม ี๓ อยาง คอื ความจรงิ (Truth) ความด ี(Good) และ

ความงาม (Beauty) ไอนสไตนเหน็วา วทิยาศาสตรควรมงุแสวงหาและพสิจูนความจรงิ สวน
ศาสนาควรมงุแสวงหาความดแีละศกึษาเร่ืองศลีธรรม (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) นีค่อืความแตกตางระหวางศาสนากบัวทิยา
ศาสตรในทศันะของไอนสไตน สิง่ทีเ่ขาไมเหน็ดวยกค็อืการทีศ่าสนาพยายามแทรกแซงพรมแดน
ของวทิยาศาสตรและผกูขาดความจรงิทางวทิยาศาสตร

พระพทุธศาสนาแสวงหาความจรงิและนำเสนอความจรงิโดยไมผกูขาดความจรงิวา
มเีฉพาะในพระพทุธศาสนา แททีจ่รงิพระพทุธศาสนาแสวงหาทัง้ความจรงิ ความดแีละความ
งาม การแสวงหาความจรงินีเ้อง ทำใหพระพทุธศาสนายอมรบัความจรงิทางวทิยาศาสตรได
นกัวทิยาศาสตรอยางไอนสไตนทีศ่กึษาวิทยาศาสตรทะลปุรโุปรงในทีส่ดุกจ็ะเหน็สจัธรรมความ
จรงิทีไ่มตางจากมมุมองของพระพทุธศาสนา

เมื่อไอนสไตนเขาถึงสัจธรรมความจริงแหงทฤษฎีสัมพัทธแลวเขาจึงมองโลกและ
จกัรวาลนีเ้ปนองครวม แมแตศาสนาทีเ่ขายอมรบักต็องเปนศาสนาทีส่อนแบบองครวมซึง่เขา
เรยีกวาศาสนาครอบจกัรวาล(Cosmic religion) ดงัทีไ่อนสไตนกลาวไววา “ศาสนาในอนาคต
จะตองเปนศาสนาครอบจกัรวาล ศาสนานัน้ควรไปพนเรือ่งพระเจาทีม่ตีวัตน และไมมคีำสอน
ทีใ่หยดึตดิคมัภรีและเทววทิยา” (The religion of the future will be a cosmic religion.
It should transcend personal God and avoid dogma and theology)

ไอนสไตน อธบิายวา ศาสนาครอบจกัรวาลเปนศาสนาทีไ่มพดูถงึพระเจาสรางโลก
แตพดูถงึ ๒ เร่ือง คอื เร่ืองธรรมชาตกิบัเรือ่งจติใจ (natural and spiritual) เรือ่งธรรมชาติ
เปนฝายรปูธรรมคอืเปนเรือ่งสสารทางกายภาพทีว่ทิยาศาสตรศกึษา สวนเรือ่งจติใจเปนเรือ่ง
นามธรรมทีอ่ยใูนพรมแดนของศาสนา ตามปกตทิัง้สองเรือ่งนีร้วมกันไมได วทิยาศาสตรมกัไม
สนใจเรือ่งนามธรรมหรอืเรือ่งจติใจ ในขณะทีศ่าสนาพดูแตเรือ่งจติใจ โดยไมสนใจเรือ่งรปูธรรม
ที่วิทยาศาสตรศึกษา

ไอนสไตนกลาววา ศาสนาในอดุมคตคิอืศาสนาครอบจกัรวาลทีร่วมเร่ืองธรรมชาตทิี่
วทิยาศาสตรศกึษากับเรือ่งจติใจทีศ่าสนาศกึษาไดอยางกลมกลนืเปนเอกภาพ (unity) หรอืเปน
บรูณาการ ถามวาศาสนาครอบจกัรวาลนัน้ควรจะเปนศาสนาอะไร ไอนสไตนตอบวา “ถาจะมี
ศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่ตอบสนองความตองการทางวิทยาศาสตรสมัยใหม ศาสนานั้นก็คือ
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พระพทุธศาสนา” (If there is any religion that could cope with modern scientific
needs it would be Buddhism)

อัลเบิรต ไอนสไตนกลาววาเปาหมายของศาสนาครอบจักรวาลนั้นตองปลดปลอย
มนษุยจากพนัธนาการแหงตณัหาอปุาทาน (bondage of egocentric cravings) เราทกุคนตดิ
คกุทางความคดิคอืหลงผดิวาตนเองสำคญัทีส่ดุ ทัง้ทีใ่นความเปนจรงิเราเปนเพยีงเศษเสีย้วธลุี
เลก็ๆ ในสากลจกัรวาล แตเพราะความทีเ่รามีอตัตวาทปุาทานความยดึมัน่ในตวัตน เราจึงคดิ
วาตวัเราสำคญัทีส่ดุ เรากักขงัความคดิอยกูบัความหลงตวัเองวาเราเกง เราแน เราเดน เรา
ดงัโดยไมไดนกึวาเราเปนสมาชกิของพลโลกซึง่เปนเศษเสีย้วธลุหีนึง่ในจกัรวาล เรากกัขังความ
คดิตวัเองอยแูคนีแ้หละ จงึไมเหน็ความเชือ่มโยงของตวัเรากบัสรรพสิง่ ศาสนาตองสามารถ
ทำลายพนัธนาการนี ้ดงัคำของไอนสไตนทีว่า

“ถาเปาหมายหนึง่ของศาสนาอยทูีก่ารปลดปลอยมนษุยชาตใิหเปนอสิระมากทีส่ดุเทา
ที่จะเปนไปไดจากตัณหาและภยาคติที่มีรากฐานอยูบนอัตตา การคิดแบบมีเหตุผลทางวิทยา
ศาสตร สามารถชวยศาสนาใหบรรลเุปาหมายนัน้ไดอกีทางหนึง่” (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.)

พระพทุธศาสนาโดนใจไอนสไตนตรงทีพ่ยายามปลดปลอยมนษุยชาตจิากโซตรวนของ
ความยดึมัน่ในอตัตาตัวตนแลวนำเขาสคูวามจรงิทีย่ิง่ใหญ คอืเหน็ความเปนหนึง่เดียวกบัจกัรวาล
นัน่คอืเหน็ความเชือ่มโยงของสรรพสิง่ ทฤษฎสีมัพทัธ(relativity) ทีไ่อนสไตนคนพบทำใหเขามอง
เหน็สรรพสิง่ในจกัรวาลนีเ้ชือ่มโยงเปนหนึง่เดียวเหมอืนหลกัปฏจิจสมปุบาทในพระพทุธศาสนา

เมือ่เรามองเหน็สรรพสิง่เช่ือมโยงเปนหนึง่เดยีวอยางนีแ้ลวเราจะเกดิความรสูกึทึง่ทีเ่หน็
สรรพสิง่อาศยักนัและกนัเกดิขึน้ตามเหตตุามปจจยัอยางมรีะเบยีบแบบแผน มะมวงออกลกูเปน
มะมวง มะละกอออกลกูเปนมะละกอ ลงิออกลกูเปนลงิ คนคลอดลกูเปนคน ทำไมจกัรวาลจงึมี
ระเบยีบแบบแผนอยางนี ้ศาสนาเทวนยิมตอบทนัทวีาพระเจาสรางโลกและวางกฎระเบยีบเอา
ไว
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อลัเบริต ไอสสไตนเหน็วา จกัรวาลนีเ้ปนระเบยีบและมคีวามสวยสดงดงามอยางนา

ทึง่เกนิกวาทีส่ตปิญญาของมนษุยจะรแูจงแทงตลอดได (inaccessible to man) อยางมากนกั
วทิยาศาสตรจะคนพบกฎธรรมชาตไิดทลีะกฎสองกฎ วทิยาศาสตรแตละสาขากลายเปนความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานทีม่องเหน็ความจรงิของจกัรวาลไดบางแงบางมมุ จงึเปนไปไมไดทีว่ทิยา
ศาสตรจะเสนอภาพรวมของจกัรวาล อกีทัง้ระบบระเบยีบของจกัรวาลทัง้หมดนัน้ยิง่ใหญเกนิกวา
ทีน่กัวทิยาศาสตรคนใดคนหนึง่จะหยัง่รไูด นีแ่หละคอืความลกึลบัของจกัรวาล

ไอนสไตนสรปุวา “ความรทูีว่ายงัมสีิง่ทีม่นษุยรแูจงแทงตลอดไมไดซึง่ปรากฏออกมา
ในรปูของปญญาทีล่้ำเลศิและความงามเจดิจรสัทีส่ดุ ความรเูชนนี ้ ความรสูกึชนดินีแ้หละเปน
แกนของศาสนาทีแ่ทจริง” (Center of true religiousness) ไอนสไตนไมเหน็ดวยทีจ่ะตคีวาม
วาปญญาทีล่้ำเลศินัน้คอืพระเจา ความเปนระเบยีบแบบแผนในจกัรวาลไมใชผลงานพระเจาสราง
โลกทีเ่ขาเรยีกวา Personal God

คนสมยัโบราณเมือ่เหน็ปรากฎการณธรรมชาตทิีอ่ธบิายไมได เชน ฟารอง ฟาผา กย็ก
ใหเปนการดลบนัดาลของพระเจาทัง้หมด ศาสนาไหนบางทีจ่ะกลาอางวาไมมพีระเจา มแีตพระ
พทุธศาสนาเทานัน้ทีป่ฏเิสธพระเจา ระเบยีบแบบแผนในจกัรวาลเปนเพยีงกฎเปนเพยีงนยิาม
ไมมมีอืทีม่องไมเหน็ของพระเจามาคอยชกัใยอยหูลงัฉาก เพราะพระพทุธศาสนาสอนอยางนี้
ไอนสไตนจงึเหน็วา พระพทุธศาสนาเขากนัไดดกีบัวทิยาศาสตรสมยัใหม ดงัทีไ่อนสไตนกลาววา
“ถาจะมศีาสนาใดศาสนาหนึง่ทีต่อบสนองความตองการทางวทิยาศาสตรสมยัใหม ศาสนานัน้
กค็อืพระพทุธศาสนา (If there is any religion that could cope with modern scientific
needs it would be Buddhism)”

พระพทุธศาสนาปฏเิสธวาไมมพีระเจาผวูางระเบยีบแบบแผนในจกัรวาล ความเปน
ระเบยีบแบบแผนเปนเพยีงนยิามหรอืกฎธรรมชาต ิ๕ ประการ ดงันี้

อุตุนิยาม คือกฎแหงฤดูกาลหรือกฎที่กำกับการโคจรของดวงดาวในทองฟา
กฎธรรมชาตทิีท่ำใหเกดิปรากฏการณธรรมชาต ิเชน น้ำขึน้ น้ำลง ฟารอง ฟาผา กฎแรงโนม
ถวงของโลก ปจจบุนักค็อืกฎทางฟสกิสทีก่ำกบัความเปนไปของสิง่ไมมชีวีติทัง้หลาย
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พชีนยิาม คอืกฎแหงเมลด็พนัธหุรอืกฎทางชวีวทิยาทีก่ำหนดใหสิง่มชีวีติทัง้พชืและสตัว
สบืตอลกัษณะเฉพาะไปยงัลกูหลาน เชน มะมวงออกลกูเปนมะมวง ลงิออกลกูเปนลงิ ทัง้มนษุย
สตัวและพชืทัง้หลายสบืตอเนือ่งกนัไปรนุแลวรนุเลาไมขาดสาย ปจจบุนัเราเรยีกวากฎพนัธกุรรม

จตินยิาม คอืกฎเกีย่วกบัการทำงานของจติ เชน จติเกดิดบัเปนกระแส จติมเีครือ่ง
ประกอบคอืเจตสกิซึง่เกดิดบัพรอมกบัจติ กฎเกีย่วกบัการทำงานของจติ เรยีกวากฎทางจติวทิยา
ในปจจบุนั

กรรมนยิาม คอื กฎแหงเหตแุละผลทีก่ำกบัความเปนไปของชวีติมนษุย เชน ทำดไีด
ด ีทำชัว่ไดชัว่ มนษุยเจริญหรอืเสือ่มเพราะการกระทำ

ธรรมนยิาม คอืกฎธรรมชาตทิีก่ำหนดความสมัพนัธของสรรพสิง่ทีอ่งิอาศยักนัและกนั
เกดิขึน้ตามเหตตุามปจจยั นัน่กค็อืหลกัปฏจิจสมปุบาท กฎธรรมชาตนิีเ้ปนกฎใหญทีค่รอบคลมุ
กฎทัง้ ๔ ขอขางตน

กฎ ๔ ขอแรกคอื อตุนุยิาม พชีนยิาม จตินยิามและกรรมนยิาม แบงออกเปน ๒
กลมุ คอื กฎทางรปูธรรมคอืพชีนยิามและอตุนุยิามฝายหนึง่กบัทางนามธรรมคอืจตินยิามและ
กรรมนยิามอกีฝายหนึง่ นัน่คอืเปนกฎทีก่ำกบันามรปูนัน่เอง

กฎทัง้ ๔ นีป้ระสานรวมอยภูายใตกฎใหญทีส่ดุคอืกฎธรรมนยิามหรอืกฎธรรมชาต ิไม
วาพระพทุธเจาจะอบุตัขิึน้หรอืไมกต็าม กฎธรรมชาตนิีม้อีย ูพระพทุธองคเปนแตเพยีงผคูนพบ
เชนเดยีวกบัทีน่กัวทิยาศาสตรตางทยอยคนพบกฎทัง้ฝายรปูธรรมและนามธรรมเพิม่เตมิเขามา
พระพทุธศาสนาไมปฏเิสธกฎธรรมชาตทิีน่กัวทิยาศาสตรคนพบเหลานัน้ ทัง้นี ้ เพราะไมวานกั
วทิยาศาสตรจะคนพบกฎใหมอะไรออกมากไ็มเกนิไปกวานยิามทัง้ ๕ ดงักลาวมาแลว เพราะ
เหตนุี ้พระพทุธศาสนาจงึไมขดัแยงกบัวทิยาศาสตร

เมือ่ถามวาใครสรางโลกและกฎธรรมชาต ิศาสนาเทวนยิมตอบวาพระเจาเปนผสูราง
เบอรทรสัด รสัเซล นกัปรชัญาชัน้นำชาวองักฤษยอนถามวา ถาพระเจาเปนผสูราง ใครเลา
สรางพระเจาขึน้มา คงจะตองมผีสูรางตอๆ กนัไปไมรจูบ

พระพทุธศาสนายนืยนัวา “โกจ ิกตตฺา วา กาเรตา นตถฺ”ิ  แปลวา “ไมมใีครเปนผู
สรางเองหรอืสัง่ใหสราง” พระพทุธศาสนาเปนทีส่นใจของวทิยาศาสตรตรงทีไ่มมคีำสอนเรือ่ง
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พระเจาสรางโลก  นอกจากนีพ้ระพทุธศาสนายงัเปนศาสนาแหงบรูณาการทีม่คีำสอน ครอบ
คลมุกฎธรรมชาตทิัง้ฝายรปูธรรมและนามธรรม กฎทกุอยางรวมกนัอยภูายใตกฎธรรมนยิาม


เพราะฉะนัน้ ไอนสไตนจงึถือวาพระพทุธศาสนาเปนศาสนาครอบจกัรวาลทีส่นใจทัง้

เรือ่งรปูธรรมและนามธรรม การสนใจศกึษาแตเรือ่งรปูธรรมทางกายภาพอยางเดยีวเปนสดุ
โตงขางหนึ่ง การสนใจศึกษาแตเรื่องนามธรรมทางจิตใจดานเดียวเปนสุดโตงอีกขางหนึ่ง
พระพทุธศาสนาหลกีเลีย่งสดุโตงทัง้สองขางโดยดำเนนิตามทางสายกลางหรอืมชัฌมิาปฏปิทา
นัน่คอืพระพทุธศาสนาสนใจศกึษาทัง้ความจรงิฝายรปูธรรมของวทิยาศาสตรและความจรงิฝาย
นามธรรมของศาสนาทัว่ไป

ไอนสไตนเหน็วาศาสนากบัวทิยาศาสตรควรพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั เขากลาววา
“วิทยาศาสตรที่ไมมีศาสนายอมพิกลพิการ สวนศาสนาที่ไมมีวิทยาศาสตรยอมมืดบอด”
(Science without religion is lame, religion without science is blind) หมายความวา
วทิยาศาสตรทีไ่มยอมรบัคณุคาทางศาสนาจะขาดศลีธรรม ทัง้นี ้ เพราะวทิยาศาสตรศกึษาแต
ความจรงิ ขณะทีศ่าสนาศกึษาเร่ืองความด ีถาวทิยาศาสตรละทิง้ศาสนากจ็ะขาดศลีธรรม เมือ่
ขาดศลีธรรมกเ็ทากับขาดทศิทาง วทิยาศาสตรทีข่าดทศิทางยอมจะจบัจดและไปไมถงึจดุหมาย
ปลายทางเชนเดยีวกบัคนงอยเปลีย้เสยีขาทีไ่ปไหนไมไดไกล สวนศาสนาทีไ่มสนใจความจรงิทาง
วทิยาศาสตร กเ็หมอืนคนตาบอดเพราะจะมศีรทัธามดืบอดตออำนาจเหนอืธรรมชาตแิละหลง
งมงายอยใูนไสยศาสตร

ทศันะขอนีข้องไอนสไตนสอดคลองกบัพระพทุธศาสนาทีส่อนใหคนเราปรบัอนิทรยีคอื
ศรทัธากบัปญญาใหสมดลุกนั ทัง้นี ้เพราะคนทีม่ปีญญาแตขาดศรทัธาจะเปนคนชางสงสยัไรทศิ
ทาง สวนคนทีม่ศีรทัธาแตขาดปญญาจะเปนคนงมงาย กลาวอกีนยัหนึง่กค็อืวา ศรทัธาทางศาสนา
กบัปญญาทางวทิยาศาสตรตองบรูณาการผสมผสานกนัอยางถกูสวนนัน่เอง
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⌫⌦
คำวา “บรูณาการ” (integration) หมายถงึ การนำสิง่ทีแ่ยกกนัมารวมเขาเปนอนั

หนึง่อนัเดยีวกนัจนเกดิองครวม (the whole) ถาศรทัธาในพระพทุธศาสนากบัปญหาทางวทิยา
ศาสตรเปนไปในทางเดยีวกนัคอืสงเสรมิสนบัสนนุซึง่กนัและกนักจ็ะกอใหเกดิองครวมทีส่มบรูณ
องครวมนีแ่หละคอืบรูณาการ

เนือ่งจากคำวา “วทิยาศาสตร” ครอบคลมุไปถงึศาสตรสมยัใหมทีอ่าศยัวธิกีารทาง
วทิยาศาสตรสรางระบบความรขูึน้มา เชน ครศุาสตร มนษุยศาสตร สงัคมศาสตร เราจงึสามารถ
บรูณาการพระพทุธศาสนาเขากบัศาสตรสมยัใหมดวย

ปรชัญาการศกึษาในมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัมงุสงเสรมิใหผเูรยีน
ศึกษาพระพุทธศาสนาแบบบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม การบูรณาการพระพุทธศาสนากับ
ศาสตรสมยัใหมชวยทำใหคนเรา มดีวงตา ๒ ขางบรบิรูณ ดวงตาขางหนึง่คอื พระพทุธศาสนา
ดวงตาอกีขางหนึง่คอืศาสตรสมยัใหม ใครทีไ่มรทูัง้พระพทุธศาสนาและศาสตรสมยัใหมเปรยีบ
ไดกบัคนตาบอด (อนัธจกัข)ุ ใครทีร่แูตศาสตรสมยัใหมอยางเดยีวจดัเปนคนตาเดยีว (เอกจกัข)ุ
สวนใครทีร่ทูัง้พระพทุธศาสนาและศาสตรสมยัใหม จดัเปนคนสองตา (ทวจิกัข)ุ นัน่คอืมคีวามรู
แบบบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม

การศึกษาแบบบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหมไมใชเปนการศึกษา
เปรยีบเทยีบ เพราะการศกึษาเปรยีบเทยีบเปนเพยีงวางสิง่ทีเ่ราศกึษาไวคขูนานโดยทีไ่มมวีนั
บรรจบกนั เชน เราศกึษาศาสนาเปรยีบเทยีบโดยไมคดิรวมศาสนาทีเ่ราศกึษาเขาดวยกนัแต
อยางใด แตการศกึษาแบบบรูณาการเปนการนำสิง่ทีเ่ราศกึษามาปรบัแตงผสมผสานกนัจนกอ
ใหเกดิองครวมทีส่มบรูณ ดงันัน้ ในการบรูณาการพระพทุธศาสนากบัศาสตรสมยัใหม จงึตอง
มกีารปรบัองคความรทูัง้สองสายใหเชือ่มโยงเขาหากนั วธิกีารศกึษาแบบบรูณาการพระพทุธ
ศาสนากบัศาสตรสมยัใหมจงึทำได ๒ วธิ ีดงันี้

วิธีที่ ๑ ปรับศาสตรเขาหาพระพุทธศาสนา คือใชพระพุทธศาสนาเปนตัวตั้งและ
นำศาสตรสมัยใหมมาอธิบายเสริมพระพุทธศาสนา วิธีนี้ใชองคความรูในศาสตรสมัยใหมมา
อธบิายสนบัสนนุพระพทุธศาสนาใหดทูนัสมยัและมเีหตผุลเปนทีย่อมรบัไดงายขึน้ วธิกีารนีน้ยิม
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ใชการศกึษาของคณะพทุธศาสตรในมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั
วธิทีี ่๒ ปรบัพระพทุธศาสนาเขาหาศาสตร คอื ใชศาสตรสมยัใหมเปนตวัตัง้และนำหลกั

ศลีธรรมในพระพทุธศาสนาเพิม่เติมเขาไปในเนือ้หาของศาสตรสมยัใหม ทัง้นี ้เพราะศาสตรสมยั
ใหมมงุแสวงหาความจรงิโดยไมสนใจเรือ่งศลีธรรม การนำหลกัศลีธรรมในพระพทุธศาสนาเตมิ
เตม็ใหกบัศาสตรเหลานัน้ยอมจะชวยใหเกดิองครวมทีส่มบรูณ วธิกีารนีน้ยิมใชกบัการศกึษาใน
คณะครศุาสตร คณะมนษุยศาสตรและคณะสงัคมศาสตรในมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย

⌫
วชิาพทุธศาสตร (Buddhist Studies) เรยีกอกีอยางหนึง่วา พทุธวทิยาหรอืพทุโธโลยี

(Buddhology) นยิมใชวธิแีรกในการบรูณาการพระพทุธศาสนากบัศาสตรสาขาตาง ๆ คอื ใช
องคความรใูนศาสตรทัง้หลายมาชวยอธบิายขยายความพระพทุธศาสนาซึง่จะชวยทำใหพระพทุธ
ศาสนาเปนที่ยอมรับของคนรุนใหมไดงายมากขึ้น ทานเจาคุณอาจารยพระพรหมคุณาภรณ
(ป.อ.ปยตุโฺต) ไดใชวธิกีารนีใ้นการเขยีนหนงัสอืเรือ่งพทุธธรรม แมพระอรรถกถาจารยผอูธบิาย
ขยายความพระไตรปฎกก็ใชวิธีการนี้ในการนำเอาความรูจากศาสตรและปรัชญาตาง ๆ มา
อธบิายคำสอนในพระพทุธศาสนา

เราพบเรือ่งราวในพระไตรปฎกทีพ่ระพทุธเจากท็รงใชองคความรจูากนติศิาสตรในสมยั
นัน้มาประกอบการบญัญตัพิระวนิยัในกสภิารทวาชสตูร พระพทุธเจาทรงใชองคความรดูานการ
เกษตรมาอธบิายธรรมแกชาวนาคนหนึง่วา “สทธฺา พชี ํตโป วฏุฐ ิปฺาฺ เม ยคุนงคฺล ํเปนตน
แปลความวา “ศรทัธาเปนเมลด็พชื ความเพยีรเปนฝน ปญญาเปนแอกและไถ หริเิปนงอนไถ
ใจเปนเชือก สติเปนผาลและปฏัก” นี้เปนการบูรณาการพุทธธรรมเขากับเกษตรศาสตร
นบัเปนวธิกีารอธบิายพทุธธรรมโดยใชศาสตรในยคุนัน้มาเปนเครือ่งเสรมิประกอบ

ผมเองไดเคยนำองคความรูในวิทยาศาสตรสาขาฟสิกสมาอธิบายขยายความใหกับ
คำสอนเรือ่งอนตัตาในพระพทุธศาสนา นกัวทิยาศาสตรสมยัปจจบุนัไดปฏเิสธความมอียขูอง
หนวยทีเ่ลก็ทีส่ดุของสสารทีเ่รียกวา อะตอม (Atom) คำวา อะตอม ในภาษากรกี แปลวา
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ตดัแบงไปอกีไมได นกัปรชัญาในสมยัโบราณเชือ่วา มอีะตอมทีแ่บงยอยไมได แตนกัวทิยาศาสตร
ในยคุปจจบุนับอกวา เราสามารถแบงอะตอมออกเปนอนภุาคทีเ่ลก็ลงไปอกีเรียกวา โปรตอน
นวิตรอนและอเีลค็ตรอน อนภุาคเหลานีม้สีภาพเปนประจไุฟฟาทำปฏกิริยิาตอกนั

นกัวิทยาศาสตรชือ่วาเมอรเรย เกลลแมนน (Murray GellMann) ไดคนพบวา แม
แตอนภุาคทัง้ ๓ ชนดิของอะตอมคอืโปรตอนนวิตรอนและอเีลค็ตรอนยงัไมใชสวนประกอบที่
เลก็ทีส่ดุของสสาร อนภุาคเหลานี ้ยงัแบงยอยลงเปนหนวยทีเ่ลก็กวานัน้เรยีกวา ควารก (Quark)
และเลปตอน (Lepton) หนวยยอยทัง้สองชนดินีไ้ดเกาะกลมุกนัเปนอนภุาคของอะตอม มเีร่ือง
นาสนใจสำหรบัชาวพทุธ เกดิขึน้เมือ่เมอรเรย เกลลแมนตัง้ชือ่กลมุของควารกประเภทหนึง่วา
“มรรคมอีงคแปด (Eightfold Way)” เกลลแมนบอกวา เขาตัง้ชือ่นีต้ามคำวา “อรยิมรรคมี
องคแปด (Noble Eightfold Path)” ในพระพทุธศาสนา นีแ่สดงถงึอทิธพิลของพระพทุธศาสนา
ทีม่ตีอนกัวิทยาศาสตรคนนี ้ เมอรเรย เกลลแมน ไดรบัรางวลัโนเบล สาขาฟสกิส เมือ่ พ.ศ.
๒๕๑๒

การทีน่กัวิทยาศาสตรคนพบสวนประกอบยอยของอะตอมเชนนีไ้ดชวยยนืยนัคำสอน
เรือ่งอนตัตาในพระพทุธศาสนา คำวา อนตัตา หมายถงึวาสิง่ทัง้หลายไมมแีกนสารทีด่ำรงอยู
ไดโดยลำพังตัวเอง ทุกสิ่งทุกอยางทั้งในฝายรูปธรรมและนามธรรมตางอิงอาศัยกันและกัน
เกดิขึน้ตามหลกัปฏจิจสมปุบาท ดงันัน้ การคนพบโครงสรางทีเ่ปนสวนประกอบยอยของอะตอม
ไดชวยยนืยนัความจรงิของคำสอนเรือ่งอนตัตาและปฏจิจสมปุบาทในพระพทุธศาสนา ผมไดพดู
เรือ่งนีไ้วในหนงัสอืของผมทีม่ชีือ่เรือ่งวา พระพทุธศาสนากบัฟสกิสควอนตมั : ความเหมอืนที่
แตกตาง

การคนพบทฤษฎสีมัพทัธ (Relativity) ของอลัเบริต ไอนสไตน ไดมสีวนชวยอธบิาย
ขยายความหลกัปฏจิจสมปุบาท (Dependent Origination) ในพระพทุธศาสนา นอกจากนี้
ทฤษฎสีมัพทัธของไอนสไตนยงัชวยสนบัสนนุทฤษฎเีกีย่วกบักำเนดิจกัรวาลทีม่ชีือ่วา ทฤษฎกีาร
ระเบดิครัง้ใหญ (Big Bang Theory) นกัวทิยาศาสตรในยคุปจจบุนัยอมรบักนัแลววาจกัรวาล
ของเราถอืกำเนดิครัง้แรกจากการระเบดิครัง้ใหญ เมือ่ประมาณ ๑๓,๐๐๐ ปมาแลว หลกัฐาน
ทีน่กัดาราศาสตรรวบรวมไดจากการสองกลองดดูาวบนทองฟาไดทำใหทฤษฎกีารระเบดิครัง้ใหญ
นีม้คีวามนาเชือ่ถอืมากขึน้
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เมือ่สองกลองดดูาวบนทองฟา นกัวทิยาศาสตรพบวา ดาวฤกษหลายลานดวงรวม
กลมุกนัเปนดาราจกัรหรอืกาแลคซ ีดวงอาทติยของเราเปนดาวฤกษดวงหนึง่ทีส่งักดัอยกูบัดารา
จกัรทีช่ือ่วาทางชางเผอืกหรอืทางน้ำนม (Milky Way) ดาราจกัรทัง้หลายไดรวมกลมุกนัเปน
จกัรวาลนี ้ นกัดาราศาสตรคำนวณวาจกัรวาลของเราประกอบดวยดาราจกัรจำนวนหนึง่แสน
ลานดาราจกัร การคนพบนีช้วยใหเรายอมรบัความเปนไปไดของคำวา “แสนโกฏจิกัรวาล” ใน
จฬูนสีตูรในพระไตรปฎก

นกัวิทยาศาสตรสงัเกตพบวา ดาราจกัรหรอืกาแลค็ซทีัง้หลายกำลงัเคลือ่นทีห่นหีาง
จากจดุศนูยกลาง ทกุวนันีก้ย็งัเปนอยางนัน้  นกัวทิยาศาสตรจงึตัง้ทฤษฎวีาแรกเริม่เดมิท ีเมือ่
๑๓,๐๐๐ ปมาแลว ดาราจักรทัง้หลายเคยอยรูวมกันเปนกลมุพลงังานทีเ่ขมขนมากเหมอืนกบั
ฟองไขจกัรวาล (Cosmic Egg) เมือ่ฟองไขจกัรวาลระเบดิขึน้ซึง่เรยีกวา การระเบดิครัง้ใหญ
กท็ำใหกลมุกอนพลงังานทัง้หลายแตกกระจายออกจากจดุศนูยกลาง เมือ่แตกกระจายออกมา
แลว กลมุกอนพลงังานเหลานัน้มอีณุหภมูลิดลงและไดผสมผสานกนัจนกลายเปนดวงดาวและ
ดาราจักรในปจจบุนั การทีด่าราจักรทกุวนันีย้งัคงเคลือ่นทีห่นหีางจากกันและกนักแ็สดงถงึการ
ทีจ่กัรวาลถอืกำเนดิการระเบดิครัง้ใหญนัน้ โดยไมมหีตัถของพระเจาสรางโลกเขามาเกีย่วของ
แตอยางใด ทฤษฎกีำเนดิของจกัรวาลทีน่กัวทิยาศาสตรสวนใหญยอมรบันีส้อดคลองกบัขอความ
ในอคัคญัญสตูร ตอนทีว่าดวยกำเนดิของโลกตามเหตตุามปจจยัโดยไมมพีระเจาผสูรางโลกเขา
มาเกีย่วของ

เหลานีค้อืตวัอยางของวธิบีรูณาการแบบที ่ ๑ ซึง่ใชถอยคำสอนในพระพทุธศาสนา
เปนตวัตัง้ แลวนำองคความรใูนศาสตรสมยัใหมมาเปนสวนประกอบอธบิายเสรมิเขาไป อนัจะทำ
ใหพระพทุธศาสนาดทูนัสมยัและเปนทีย่อมรบัไดงายสำหรบัคนรนุใหม วธิกีารแรกนีใ้ชกบัการ
ศกึษาพระพทุธศาสนาทีเ่รียกวาพทุธศาสตรหรอืพทุโธโลย ี (Buddhology) ซึง่แตกตางจากวธิี
บรูณาการแบบที ่๒
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⌫
วธิบีรูณาการแบบที ่๒ เปนการปรบัพระพทุธศาสนาเขาหาศาสตรสมยัใหม คอื ใช

ศาสตรสมยัใหมเปนตวัตัง้แลวนำหลกัธรรมในพระพทุธศาสนามาเปนสวนเสรมิเพือ่ชวยใหเกดิ
ความสมบรูณดวยมติทิางศลีธรรมของศาสนา วธิกีารนีใ้ชกบัการศกึษาแบบธรรมประยกุตหรอื
ทีเ่รยีกวา ธรรมวทิยา หรอืธรรมโมโลย ี (Dhammology)

คำวา “ประยกุต” หมายถงึ “ปรบัใชประโยชน” ดงันัน้ วธิบีรูณาการแบบที ่๒ กค็อื
การศกึษาแบบธรรมประยกุต ซึง่หมายถงึการปรบัใชธรรมใหเขากบัสถานการณตางๆโดยอาศยั
ศาสตรสมยัใหมเปนสะพาน วธิกีารนีน้อกจากจะชวยทำใหธรรมเปนอกาลโิกคอืไมลาสมยั เพราะ
สามารถปรบัเขากบัวถิชีวีติของทกุคนทกุยคุทกุสมยั แลวยงัจะเปนการชวยนำศลีธรรมกลบัมา
สโูลกนีอ้กีดวย

ไอนสไตนกลาววา ศาสตรทัง้หลายมงุแสวงหาความจรงิ ไมไดแสวงหาความด ีศาสตร
สมยันีส้อนคนใหเปนคนเกงโดยไมจำเปนตองเปนคนด ีเพราะเขาถอืวาไมใชหนาทีข่องศาสตรสมยั
ใหมทีจ่ะสอนศลีธรรม การสอนศลีธรรมเปนหนาทีข่องศาสนา ทกุวนันีบ้านเมอืงเตม็ไปดวยคนเกง
แตไมด ี กเ็พราะไมมกีารสอนศลีธรรมในศาสตรทัง้หลาย

ดงันัน้ พระพทุธศาสนาจงึมหีนาทีส่อนธรรมประยกุตเพือ่ใชควบคไูปกบัศาสตรทัง้หลาย
สำหรบัผลติคนทีท่ัง้เกงและดอีอกสสูงัคมใหมากยิง่ขึน้

หลวงพอพทุธทาสเลาวา คนสมยัโบราณเวลาไถนาจะเทยีมควายสองตวัเขาคกูนัคอื
เทยีมควายแกคกูบัควายหนมุ ควายแกไมคอยมแีรงแตรคูำสัง่เจาของเปนอยางด ี ควายหนมุ
มแีรงลากไถแตไมรคูำสัง่เจาของ เมือ่เทยีมคกูนัแลวควายแกฟงคำสัง่เจาของแลวเบยีดควาย
หนมุใหเดนิไปตามคำสัง่นัน้ ภาระในการออกแรงลากไถเปนของควายหนมุซึง่เดนิและหยดุตาม
ควายแก การไถนาสำเรจ็ไดเพราะเทยีมควายสองตวั ควายหนมุเปนตวัแรงลากไถ ควายแก
เปนตวัทีร่คูอยกำหนดใหเลีย้วซายเลีย้วขวา ชวีติทีด่กีเ็หมอืนการไถนาดวยควายสองตวั ความรู
ในการประกอบอาชพีเปนเหมอืนควายหนมุตวัแรง สวนความรวูาอะไรควร  ไมควรเปนเหมอืน
ควายแกตวัร ูศาสตรทัง้หลายสอนใหคนมคีวามรใูนการประกอบอาชพี สวนศาสนาสอนใหคนรู
วาอะไรควรไมควร ศาสตรสอนคนใหเปนคนเกง ศาสนาสอนคนใหเปนคนด ี ถาทัง้ศาสตรและ
ศาสนารวมมือกนัในการจดัการศกึษา สงัคมจะไดคนทีท่ัง้เกงและดี
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ดงันัน้ การสอนแบบบรูณาการสอดแทรกพระพทุธศาสนาเขากบัศาสตรทัง้หลายตาม
วธิทีี ่๒ นี ้จงึจำเปนสำหรบัผลติคนทีท่ัง้เกงและดสีสูงัคม ครสูามารถสอนสอดแทรกธรรมเมือ่
สอนวิชาตางๆ ในโรงเรียน นักเรียนก็จะไดความรูในศาสตรและขอควรปฏิบัติตามหลัก
พระพทุธศาสนาไปพรอมกนั ในโรงเรยีนวถิพีทุธ ครสูามารถสอนนกัเรียนใหทำกจิกรรมตางๆ
อยางมสีตแิละสมาธโิดยตัง้ชือ่กจิกรรมนัน้วา “แบบพทุธ” เชน ทำสวนแบบพทุธ ทานอาหาร
แบบพทุธ เลนกฬีาแบบพทุธ เลนดนตรแีบบพทุธ

ในประเทศญีป่นุมกีารสอนสอดแทรกพระพทุธศาสนานกิายเซนเขากบัวถิชีวีติคนญีป่นุ
ไดอยางกลมกลนื เขาใชคำวา “แบบเซน” กบักจิกรรมทกุอยางทีต่องทำอยางมสีมาธ ิเชน จดั
ดอกไมแบบเซน ทำสวนแบบเซน ชงชาแบบเซน วาดภาพแบบเซน ขีจ่กัรยานแบบเซน บรหิาร
แบบเซน

ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก็มีการทำหลักสูตรสรางรายวิชาที่
ประยกุตพทุธธรรมเขากบัศาสตรสาขาตางๆ ซึง่เปนการเสรมิธรรมเสรมิปญญาเขาไปในศาสตร
เหลานัน้ รายวชิาประเภทนีม้กัลงทายดวยคำวา “เชงิพทุธ” หรอื “แนวพทุธ” เชน เศรษฐ
ศาสตรเชงิพทุธ รฐัศาสตรเชงิพทุธ การจดัการเชิงพทุธ พทุธจติวทิยา ศกึษาศาสตรแนวพทุธ
ศาสตร ธรรมประยกุต

ผมเองไดผลติผลงานดานการประยกุตธรรมเขากบัศาสตรสาขาตางๆ ไวพอสมควร
บางสาขาผมนำเสนอหลายเรือ่ง ขอยกตวัอยางผลงานทีต่พีมิพแลวเพือ่แสดงใหเหน็วาเปนธรรม
ประยกุตอยางไร เชน

ในดานรฐัศาสตร ผมนำเสนอเรือ่ง “พระพทุธศาสนากบัความสมานฉนัทแหงชาต”ิ
ในดานวทิยาการจดัการ ผมนำเสนอเรือ่ง “คณุธรรมสำหรบันกับรหิาร”
ในดานครศุาสตร ผมนำเสนอเรือ่ง “ขอบฟาแหงความร”ู
ในดานจติวทิยา ผมนำเสนอเรือ่ง “สขุภาพใจ”
ในดานสงัคมศาสตร ผมนำเสนอเรือ่ง “ธรรมกบัความรกัและการแตงงาน”
ในดานสิง่แวดลอม ผมนำเสนอเรือ่ง “ธรรมกบัการอนรุกัษสิง่แวดลอม”
ในดานประวตัศิาสตร ผมนำเสนอเรือ่ง “มหาราชนกัปฏริปู”
ในดานวทิยาศาสตร ผมนำเสนอเรือ่ง “วทิยาศาสตรในทรรศนะของพระพทุธศาสนา”
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หลายคนอาจสงสยัวาทำไมผมจงึพยายามประยกุตธรรมเขากบัศาสตรหลายสาขาดงั

ยกตัวอยางมานี้ ผมตอบไดวา ผลงานธรรมประยุกตเหลานี้เกิดจากความตองการของผมที่
จะแสดงใหคนทัว่ไปเหน็วา ธรรมมปีระโยชนตอชวีติอยางไร เนือ่งจากธรรมเกีย่วของกบัทกุ
กิจกรรมของชีวิต ธรรมจึงไมใชเรื่องไกลตัวแตอยางใด ผูที่นำธรรมไปประยุกตใชในชีวิต
ประจำวนัสม่ำเสมอยอมจะเหน็คณุคาของพระพทุธศาสนา ผมตองการใหคนไทยเหน็ประโยชน
ของพระพทุธศาสนา ประโยชนนัน่แหละจะรกัษาพระพทุธศาสนาใหอยคูสูงัคมไทยตลอดไป และ
ประโยชนนัน่แหละจะรกัษาวชิาพระพทุธศาสนาใหอยคูหูลกัสตูร  การศกึษาของประเทศไทย
ตลอดกาล

ชารลส ดารวนิ เจาของทฤษฎวีวิฒันาการไดกลาวไววา “เผาพนัธทุีอ่ยรูอดไมใชเผา
พนัธทุีเ่ขมแขง็ทีส่ดุหรอืฉลาดทีส่ดุ แตเปนเผาพนัธทุีป่รบัตวัเขากบัการเปลีย่นแปลงไดดทีีส่ดุ
(the most adaptable to change)”

พระพทุธศาสนาจะอยรูอดในสงัคมใดกต็องปรบัตวัใหทนัตอความเปลีย่นแปลงในสงัคม
นัน้ ในทำนองเดยีวกนั มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัจะอยรูอดในสงัคมโลกกด็วย
การปรับตัวใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของโลกดวยการสรางความเปนเลิศทางวิชาการดาน
พระพทุธศาสนา ความเปนเลศินีจ้ะเกดิไมได ถาไมมกีารบรูณาการพระพทุธศาสนากบัศาสตร
สมยัใหม การบรูณาการอาจทำได ๒ วธิ ีปรบัศาสตรเขาหาพระพทุธศาสนาและปรบัพระพทุธ
ศาสนาเขาหาศาสตร มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัตองใชทัง้ ๒ วธิ ีจงึจะบรรลุ
เปาหมายตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่วา

“จดัการศกึษาพระพทุธศาสนา บรูณาการกบัศาสตรสมยัใหม พฒันาจติใจและสงัคม”
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