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เกริ่นนา
“พุทธธรรม” เป็ นหลักการสู งส่ ง มีเนื้ อหาละเอียดลึ กซึ้ ง ไม่ใช่ เรื่ องที่ จะนามา
กล่าวถึงเป็ นที่เข้าใจได้ง่าย ดังที่ พระพุทธองค์ในตอนที่ตรัสรู ้ใหม่ๆ ขณะประทับอยู่ ณ
ควงต้นอชปาลนิโครธ ทรงหลีกเร้นอยูใ่ นที่สงัด ทรงดาริ วา่
ลึกซึ้ ง เห็นได้ยาก รู ้ตามได้ยาก สงบ ประณี ต ไม่เป็ นวิสยั แห่งตรรก ละเอียด
บัณ ฑิ ต จึ ง จะรู ้ ไ ด้ ส าหรั บ ประชาชนผู ้รื่ น รมย์ด้ว ยอาลัย ยิ น ดี ใ นอาลัย
เพลิดเพลินในอาลัย ฐานะอันนี้ยอ่ มเป็ นสิ่ งที่เห็นได้ยาก
เมื่อเนื้อหาพุทธธรรมมีความละเอียดลึกซึ้ง การที่จะนามาประยุกต์ใช้กต็ อ้ งอาศัย
ความเข้าใจลึกซึ้ งเช่นเดี ยวกัน และการที่จะนามาบูรณาการเพื่อการใดๆ ก็ตามก็ยิ่งต้อง
อาศัยความเข้าใจมากขึ้น เป็ นเท่ าตัว คาว่า "พุทธบู รณาการ" จึ งเป็ นคาใหญ่ ที่ใครๆ ให้
ความสนใจ แท้จริ งแล้วไม่ใช่เพียงเป็ นคาใหญ่ แต่มีนยั ที่ลึกซึ้ง
มีคาถามเสมอว่า “พระพุทธเจ้ากับนักวิทยาศาสตร์ผยู ้ งิ่ ใหญ่ของโลก ศึกษาและ
ค้นพบสิ่ งเดียวกันหรื อไม่ ?” เมื่อพิจารณาดู(๑)สิ่งที่ศึกษา (๒)วิธีการศึกษา และ(๓)ผล
ของการศึกษาแล้ว เชื่อได้วา่ “ศึกษาและค้นพบสิ่ งเดียวกัน จะต่างกันก็แต่เพียงความลึกซึ้ง
เท่านั้น” เราจะมองเห็นความคล้ายคลึงเมื่อนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปอธิบาย
เทียบเคียงกับวิทยาการใหม่ ๆ ที่นกั วิทยาศาสตร์อธิบายไว้ เช่น นักฟิ สิ กส์เมื่อทาการ
ปาฐกถาในงานสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ มจร. วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
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๒
สังเกตโลกและปรากฏการณ์ลึกลงไปในระดับอนุภาค เห็นการเคลื่อนตัวของอนุภาคโยง
ใยไปทัว่ เหมือนเต้นระบา ปรากฏการณ์เช่นนี้เป็ นธรรมชาติของสรรพสิ่ งที่ตกอยูภ่ ายใต้
กฎไตรลักษณ์ตามหลักพระพุทธศาสนานัน่ เอง หรื อกรณี การทดลองทางวิทยาศาสตร์ เมื่อ
ถึงระดับสูงสุด นักวิทยาศาสตร์ผทู ้ าการทดลองมีความรู ้สึกเหมือนกับว่าเขาเองรวมเข้า
เป็ นส่วนหนึ่งของสิ่ งที่กาลังทดลองอยู่ ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดจากสมาธิจิตขั้นสูงหรื อที่
พระพุทธศาสนาเรี ยกว่า “สมาบัติ” นัน่ เอง เมื่อจิตเข้าถึงสมาธิระดับนี้จะกาจัดความคิด
แบ่งแยกระหว่างเรา(Subject)กับเขา(Object) กลายเป็ น “อัทวยะ(Non-Duality)”แปลว่า
ความไม่เป็ นสอง ซึ่งพระพุทธศาสนามหายานนิกายเซนสอนกันมากดังคากล่าวว่า
ภาวะแห่งสมาธิข้นั สูง ทาให้กลีบสมองตอนกลางส่วนบนหยุดทา
การส่งข้อมูลสู่เปลือกสมองใหญ่ส่วนหน้าแบบแบ่งแยก มีผลทาให้
เปลือกสมองใหญ่ส่วนหน้าหยุดรู ้สึกสานึกแบบแบ่งแยก เส้นแบ่งกั้น
ระหว่างตัวเรากับโลกภายนอกจะเลือนไป เรา(subject)จะกลายเป็ น
ส่วนหนึ่งของโลกภายนอก(objects)
พระพุทธเจ้ าทรงตั้งคาถามอย่ างไรกับปรากฏการณ์ ในโลก ?
นักวิทยาศาสตร์ ต้งั คาถามอย่ างไรกับปรากฏการณ์ ในโลก ?
คาถามพื้นฐานที่เป็ นแรงบันดาลในการศึกษา ประกอบด้วย
๑.อะไร ?
๒.เป็ นอย่างไร ?
๓.เป็ นไปอย่างไร ?
๔.ควรให้เป็ นอย่างไร ?
๕.ควรเป็ นอยูอ่ ย่างไร ?
พระพุทธองค์ทรงตั้งคาถามและศึกษาค้นคว้าหาคาตอบทุกคาถาม แต่ไม่แน่ใจว่า
นักวิทยาศาสตร์พยายามตอบทุกคาถามหรื อไม่ ? ซึ่งเมื่อพระพุทธองค์ทรงศึกษาไปก็ได้
คาตอบสาหรับแต่ละคาถามดังนี้

๓
คาถามที่ ๑ ว่า “อะไร ?” คาถามนี้บ่งถึงตัวตนของสิ่ งนั้นๆว่า “คืออะไร ?” เมื่อเห็น
ปรากฏการณ์ฝนตกฟ้าร้องก็ต้งั คาถามว่า “คืออะไร ?” เห็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเดินไป
เดินมาก็ต้งั คาถามว่า “อะไร ?”
เมื่อศึกษาอย่างลึกซึ้งไปในที่สุดก็ได้คาตอบว่า
“ปรากฏการณ์ในโลก คือ ธาตุ บรรดาสรรพสิ่ งในโลกคือ ธาตุ” ซึ่งคาว่า “ธาตุ” นี้เป็ นคา
ที่นกั ปรัชญากรี กโบราณใช้ในการตั้งคาถามกับสิ่ งที่เป็ นต้นกาเนิดของโลก(First Cause)
เช่น ธาเลส เป็ นนักปรัชญาเกิดก่อนพระพุทธเจ้าประสูติ ๑ ปี เขาเริ่ มศึกษาปรากฏการณ์
ด้วยการตั้งคาถามว่า “อะไรคือปฐมธาตุของโลก ?” แล้วเขาก็ได้คาตอบสาหรับตัวเองว่า
“น้ าคือปฐมธาตุของโลก” อานักซิเมเนสซึ่งเกิดในยุคเดียวกันกับพระพุทธเจ้าก็ต้งั คาถาม
ว่า “อะไรคือปฐมธาตุของโลก ?” แล้วเขาก็ได้คาตอบสาหรับตัวเองว่า “อากาศคือปฐม
ธาตุของโลก”
พระพุทธเจ้าทรงใช้คาว่า “ธาตุ” เรี ยกสิ่ งที่ทรงค้นพบเช่นเดียวกัน ปรากฏในธรรม
นิยามสูตรและปัจจัยสูตรว่า “อุปฺปาทา วา ภิกฺขเวตถาคตานอนุปฺปาทา วา ตถาคตานฐิตา ว
สา ธาตุ ธมฺ มฐิตตา... ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุอนั นั้น คือความตั้งอยูต่ าม
ธรรมดา...”ธาตุที่วา่ นี้จดั กลุ่มได้ ๔ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๑ ปรากฏารณ์ธรรมชาติเกี่ยวกับดิน น้ า อากาศ และฤดูกาลซึ่งเป็ น
สิ่ งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ เรี ยกว่า “อุตุ”
ประเภทที่ ๒ ธรรมชาติเกี่ยวกับการสื บพันธุ์ของพืชและสัตว์ต่อเนื่องกันไปรุ่ นแล้ว
รุ่ นเล่าไม่ขาดสาย เรี ยกว่า “พีชะ”
ประเภทที่ ๓ ธรรมชาติอนั ทรงพลังอยูใ่ นตัวของสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ทาให้
สิ่ งมีชีวิตเหล่านี้มีความน่าพิศวงกว่าปรากฏการณ์ชนิดอื่นๆ ในโลก โดยเฉพาะมนุษย์มี
ความวิจิตรพิสดารอยูใ่ นตัวและสะท้อนออกมานอกตัวหลากหลายรู ปแบบ เรี ยกว่า “จิต”
ประเภทที่ ๔ ความเคลื่อนไหวของสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ผ่านทางกายและวาจา
ปรากฏให้เห็นและได้ยนิ หรื อกระบวนการคิดด้านใน เรี ยกว่า “กรรม”
เหล่านี้คือสิ่ งที่เรี ยกว่า “ธาตุ”พระพุทธเจ้าทรงใช้คานี้ และนักวิทยาศาสตร์กใ็ ช้คานี้
เมื่อค้นพบสิ่ งที่เรี ยกว่า “ธาตุ” แล้วก็ต้งั คาถามต่อไปว่า

๔
คาถามที่ ๒ ว่า “ธาตุที่ว่านี้ เป็ นอย่ างไร ?” คาถามนี้บ่งถึงลักษณะ(Nature)ของ
ธาตุดงั กล่าวนั้น หรื อจะถามอีกแบบหนึ่งว่า “มีอยูอ่ ย่างไร ?”
เมื่อศึกษาค้นคว้าไป พระพุทธองค์ทรงพบลักษณะ ๓ อย่าง คือ อนิจจตา ความไม่
เที่ยง ทุกขตา ความดารงอยูใ่ นสถานะเดิมได้ไม่นาน และอนัตตตา ความไม่มีตวั ตนถาวร
หรื อไม่มีแก่น เรี ยกว่า “ไตรลักษณ์” ธาตุน้ ีมีลกั ษณะอย่างนี้ ตกอยูภ่ ายใต้กฎแห่งไตร
ลักษณ์อย่างนี้ ในขณะที่นกั วิทยาศาสตร์เมื่อศึกษาละเอียดลงไปโดยใช้วิธีการลดทอนธาตุ
ลงไปถึงระดับอนุภาคก็พบว่า ในธาตุแบ่งย่อยเป็ นโมเลกุลคืออณู แบ่งย่อยเล็กลงไปอีก
เป็ นอะตอมคือปรมาณู และในปรมาณูกแ็ บ่งย่อยลงไปอีกเป็ นโปรตอน นิวตรอน อี
เล็คตรอน แบ่งย่อยลงไปอีกเป็ นควาร์ค แต่นกั วิทยาศาสตร์ไม่ได้ใช้คาว่า “ธาตุมีลกั ษณะ
เป็ นอนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา หรื อธาตุเป็ นไตรลักษณ์” แม้ในขณะที่ลดทอนธาตุให้เล็ก
ลงไปถึงระดับอนุภาคคืออะตอม
เขาจะมองเห็นธาตุเป็ นเหมือนอนุภาคเต้นระบา
(Dancing Particle)ก็ตาม2 เขาก็เพียงแต่มีความพิสวงงงวยว่า “นี่มนั อะไรกัน ?” เท่านั้น
คาถามที่ ๓ ว่า “ธาตุทวี่ ่านี้ เป็ นไปอย่ างไร ?” เป็ นคาถามบ่งถึงทิศทางการเคลื่อน
ตัว ความเป็ นพลวัตของธาตุพระพุทธเจ้าทรงศึกษาค้นคว้าก็ทรงพบคาตอบว่า “ธาตุน้ ีเป็ น
ธรรมฐิติคือมีอยูต่ ามธรรมชาติ เป็ นธรรมนิยามคือเป็ นไปตามกฎธรรมชาติ เป็ นอิทปั ปัจจย
ตาคือความที่มีสิ่งนี้เป็ นปัจจัยของสิ่ งนี้ ดังข้อความในปัจจยสูตรว่า
อุปฺปาทา วา ภิกฺขเวตถาคตานอนุปฺปาทา ตถาคตานฐิตา ว สา ธาตุ ธมฺ มฐิต
ตา ธมฺ มนิยามตา อิทปฺปจฺจยตา ... ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุ
อันนั้น คือความตั้งอยูต่ ามธรรมดา ความเป็ นไปตามธรรมดา ความที่มีสิ่งนี้
เป็ นปัจจัยของสิ่ งนี้ ก็คงตั้งอยูอ่ ย่างนั้น ตถาคตรู ้ บรรลุธาตุน้ นั ครั้นรู ้แล้ว
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คัม ภี ร์พ ระพุ ทธศาสนาในชั้น หลังก็ใช้ค าแสดงการลดทอนธาตุ (หรื อสสาร)ลงสู่ ระดับ

อนุภาคเช่นเดียวกันว่า “๑ รถเรณุ เท่ากับ ๓๖ ตัชชารี , ๑ ตัชชารี เท่ากับ ๓๖ อณู (Molecule), ๑
อณู เท่ากับ ๓๖ ปรมาณู (Atom), ๑ ปรมาณู เท่ากับ ๓๖ กลาป” คาว่า “กลาป” แปลว่า กลุ่ม, มัด
หมายถึงสรรพสิ่ งเกิดขึ้นเป็ นกลุ่มๆ เป็ นมัดๆ

๕
บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ กาหนด เปิ ดเผย จาแนก ทาให้ง่าย... ใน
กระบวนการนี้ ตถตา(ความเป็ นอย่างนั้น) อวิตถตา(ความไม่คลาดเคลื่อน)
อนัญญถตา(ความไม่เป็ นอย่างอื่น) อิทปั ปัจจยตา(ความที่มีสิ่งนี้เป็ นปัจจัย
ของสิ่ งนี้) มีอย่างนี้”
พระพุทธเจ้าทรงใช้คาบาลี ๓ คา ประกอบด้วย (๑)ธรรมฐิตตา (๒)ธรรมนิยามตา
และ(๓)อิทปั ปัจจยตา เพื่อตอบคาถามที่วา่ “ธาตุน้ ี เป็ นไปอย่างไร ?” นัน่ คือ อุตุเป็ นธรรม
ฐิติคือมีอยูต่ ามธรรมชาติ เป็ นธรรมนิยามคือเป็ นไปตามกฎธรรมชาติ เป็ นอิทปั ปัจจยตา
คือเป็ นปัจจัยแก่กนั และกัน พีชะก็เป็ นธรรมฐิติ เป็ นธรรมนิยาม เป็ นอิทปั ปัจจยตา จิตเป็ น
ธรรมฐิติ เป็ นธรรมนิยาม เป็ นอิทปั ปัจจยตา กรรมก็เป็ นธรรมฐิติ เป็ นธรรมนิยาม เป็ นอิ
ทัปปัจจยตาเช่นเดียวกัน นักวิทยาศาสตร์แม้ไม่ได้ใช้คาแบบนี้ แต่พวกเขาก็เชื่อมัน่ ว่า
“ธาตุเป็ นธรรมฐิติ เป็ นธรรมนิยาม เป็ นอิทปั ปัจจยตา ต่างกันบางส่วนตรงที่วา่ “กระบวน
แห่งเหตุและผลตามหลักพระพุทธศาสนาเป็ นแบบเหตุปัจจัย นัน่ คือเหตุที่ก่อให้เกิดผล
แบ่งเป็ น(๑)เหตุหลัก-main cause เรี ยกว่า “เหตุ” และ(๒)เหตุรอง-sub-cause เรี ยกว่า
“ปัจจัย” ในขณะที่กระบวนการแห่งเหตุและผลของวิทยาศาสตร์เป็ นแบบ linear cause
and effect นัน่ คือ 1+1=2นี้เป็ นประเด็นหนึ่ง อีกประเด็นหนึ่งที่วิทยาศาสตร์เห็นต่าง
ออกไปก็คือ “พลวัตของธาตุมีลกั ษณะเหมือนเครื่ องจักร มีความสัมพันธ์เหมือน
เครื่ องจักร” อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับพลวัตของธาตุน้ ี พระพุทธเจ้าและนักวิทยาศาสตร์เห็น
ตรงกันซึ่งพอจะสรุ ปเป็ นสูตรได้เหมือนกันว่า “เมื่อสิ่ งนี้มี สิ่ งนี้จึงมี เมื่อสิ่ งนี้ไม่มี สิ่ งนี้ก็
ไม่มี เพราะสิ่ งนี้เกิดขึ้น สิ่ งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่ งนี้ดบั สิ่ งนี้กด็ บั ”
คาถามที่ ๔ ว่า “ธาตุทวี่ ่านี้ ควรให้ เป็ นอย่ างไร ?” เป็ นคาถามถึงเป้าหมายที่ดีงาม
หรื อที่พึงประสงค์ หรื อที่ควรจะเป็ น นักวิทยาศาสตร์มีหลักคิดอย่างไรในการศึกษา
ค้นรคว้าหาคาตอบนี้ ? และพระพุทธเจ้าทรงมีหลักคิดอย่างไรในการศึกษาค้นคว้าหา
คาตอบคาถามนี้ ?
พอจะเข้าใจได้วา่ เมื่อได้คาตอบต่อคาถามว่า “เป็ นไปอย่างไร ?” นี้แล้ว
นักวิทยาศาสตร์คงไม่คิดที่จะหาตอบต่อคาถามที่เหลือเท่าไรนัก เพราะได้รู้คาตอบต่อ

๖
คาถามที่วา่ “คืออะไร มีลกั ษณะอย่างไร และมีอยูเ่ ป็ นอย่างไร” แล้วก็ถือว่าได้องค์ความรู ้
ครบถ้วนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ในโลก
อาจไม่เห็นความจาเป็ นที่จะศึกษาค้นคว้าต่อ
ในขณะที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงหยุดอยูเ่ พียงเท่านี้ เนื่องจากทรงเห็นว่า บรรดาธาตุคืออุตุ พี
ชะ จิตตะ และกรรม สามารถแบ่งได้เป็ น ๒ กลุ่ม คือ (๑)กลุ่มที่มีชีวติ จิตใจ (๒)กลุ่มที่ไม่
มีชีวิตจิตใจและใน ๒ กลุ่มนี้มีบางมิติที่มีความแตกต่างกันอยู่
กลุ่มที่ ๑ สิ่ งที่มีชีวติ จิตใจ คือพีชะบางส่วน จิตตะ และกรรมเป็ นปรากฏการณ์ของ
สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เรี ยกว่า อุปปาทินนกสังขาร แปลว่า สิ่ งที่มีใจครอง ในวิถีตาม
ธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวติ จิตใจนี้ มีคุณค่าทางจริ ยธรรมแฝงอยู่ มีขนั ธ์ ธาตุ อายตนะ มี
เลือดเนื้อตัวตน มีความรู ้สึกนึกคิด มีจิตใจ ยิง่ เป็ นมนุษย์ คุณค่าทางจริ ยธรรมก็ยงิ่ จะสูง
สัตว์ประเภทอื่นๆ
คุณค่าทางจริ ยธรรมก็จะลดหลัน่ กันไปตามลาดับฐานะ
ใน
ขณะเดียวกันก็มีความสามารถที่จะทาลายคุณค่าทางจริ ยธรรมของตัวเองได้ดว้ ย นัน่ คือมี
ความสามารถที่จะทาดี(กุศลกรรม)เสริ มคุณค่าทางจริ ยธรรม
สารมารถที่จะทาชัว่
(อกุศลกรรม)ซึ่งจะทาลายคุณค่าทางจริ ยธรรม
ส่วนกลุ่มที่ ๒ สิ่ งที่ไม่มีชีวิตจิตใจคือ อุตุและพีชะบางส่วนเป็ นปรากฏการณ์ของ
ดิน ฟ้า อากาศ แม่น้ า ลาธาร ต้นไม้ใบหญ้า เรี ยกว่า อนุปปาทินนกสังขาร แปลว่า สิ่ งที่ไม่
มีใจครอง ไม่มีคุณค่าทางจริ ยธรรมแฝงอยูใ่ นตัวและไม่มีความสามารถที่จะทาดีและชัว่
อย่างนั้น
พระพุทธองค์เมื่อทรงศึกษาค้นคว้าไปก็ได้คาตอบว่า “เป้าหมายที่ดีงาม หรื อที่พึง
ประสงค์ หรื อที่ควรจะเป็ นสาหรับสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา” นั้นก็คือ สุคติโลกสวรรค์
สูงขึ้นไปอีกก็คือวิมุตติ วิสุทธิ สันติ นิพพาน นี้คือเป้าหมายของชีวติ ที่ควรไปให้ถึง ชีวติ
ควรให้เป็ นอย่างนี้
คาถามที่ ๕ ว่า “ธาตุทวี่ ่านี้ ควรเป็ นอยู่อย่ างไร ?” เป็ นคาถามถึงมรรคาหรื อวิธีการ
ที่จะไปสู่เป้าหมายที่ดีงามดังกล่าวแล้ว ต่อคาถามนี้ พระพุทธเจ้าทรงศึกษาค้นคว้าดูวิถี
แห่งชีวิตหลากหลาย ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของเจ้าลัทธิต่างๆร่ วมสมัย ดูแบบอย่างการ
ปฏิบตั ิของพวกโยคีฤาษีชีไพรก็ทรงได้คาตอบว่า “กุศลกรรม ทาน ศีล ภาวนา ไตรสิ กขา

๗
คือศีลสิ กขา จิตตสิ กขา และสมาธิสิกขา” คือมรรคาหรื อวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายดีงาม
นั้น ชีวติ ควรเป็ นอยูอ่ ย่างนี้ ในขณะที่นกั วิทยาศาสตร์มีโลกทัศน์และชีวทัศน์แตกต่าง
ออกไป แม้จะรู ้เห็นอยูว่ า่ ปรากฏการณ์ในโลกมีท้งั ส่วนที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต แต่เนื่องจาก
พื้นฐานความคิดของนักวิทยาศาสตร์เป็ นแบบวัตถุนิยม(Materialism)และจักรกลนิยม
(Mechanism)สิ่งที่มีชีวติ และไม่มีชีวิตล้วนมีวตั ถุธาตุเป็ นส่วนประกอบสาคัญ พลวัตหรื อ
ทิศทางการเคลื่อนตัวของสรรพสิ่ งเหมือนกับระบบเครื่ องยนต์กลไก เมื่อมีโลกทัศน์แบบ
นี้ พวกเราจึงไม่สนใจที่จะศึกษาหาคาตอบ
วิธีการศึกษาและเครื่ องมือในการศึกษาคืออะไร ?
พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ เริ่มต้นศึกษาปรากฏการณ์ เหล่านีอ้ ย่ างไร ?
หลักการศึกษาขั้นต้ น
พระพุทธองค์ทรงเริ่ มต้นด้วยศรัทธาความเชื่อ
ที่จะศึกษาหาความจริ งเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์น้ นั ๆ โดยกระบวนการคือเริ่ มจากปรากฏการณ์ที่ประจักษ์ เช่น กรณี ที่
พระองค์ขณะเป็ นเจ้าชายสิ ทธัตถะ ทรงเห็นเทวทูตทั้ง ๔ เป็ นปรากฏการณ์ที่น่าเบื่อหน่าย
ทรงกาหนดประเด็นนี้มาพิจารณาใคร่ ครวญและทรงมีความเชื่อว่า มีความเกิด แก่ เจ็บ
ตาย ก็ตอ้ งมีภาวะตรงกันข้ามคือความไม่เกิดเป็ นต้น ปรากฏการณ์น้ ีเรี ยกว่า “ทุกข์”
จากนั้นทรงสื บสาวค้นหาสาเหตุของความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็ทรงพบว่า “การเวียน
ว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ” นี่แหละคือสาเหตุน้ ีเรี ยกว่า “สมุทยั ”
ทรงตั้งสมมติฐานว่า ต้องมีสภาวะใดสภาวะหนึ่งหรื อจุดใดจุดหนึ่งที่เมื่อเราไปถึง
แล้วจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป สมมติฐานนี้เรี ยกว่า “นิโรธ”
จากนั้นทรงพิสูจน์หรื อทดลองสมมติฐานโดยการปฏิบตั ิดว้ ยวิธีการต่างๆ จนบรรลุ
จุดที่ต้งั สมมติฐานไว้คือนิโรธ นี้เรี ยกว่า “มรรค”
สรุ ปว่า พุทธวิธีในการศึกษาปรากฏการณ์ เริ่ มด้วยศรัทธาที่จะตรวจสอบหาความ
จริ ง แต่เป็ นศรัทธาที่มีคาว่า “มา” นาหน้า หมายถึงให้เริ่ มต้นด้วยการตรวจสอบ “อย่าเพิ่ง

๘
เชื่อ หรื ออย่าด่วนเชื่อ หรื ออย่าปลงใจเชื่อ” เป็ นวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องที่ควรสงสัย หลักความ
เชื่อแบบนี้เรี ยกว่า “กาลามสูตรกังขานิยฐาน” มีท้งั หมด ๑๐ ประการ คือ
๑.อย่าปลงใจเชื่อด้วยฟังตามกันมา
๒. อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสื บๆ กันมา
๓.อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ
๔.อย่าปลงใจด้วยการอ้างตาราหรื อคัมภีร์
๕.อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรก
๖.อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน
๗.อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล
๘.อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้ากันได้กบั ทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว
๙.อย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรู ปลักษณะน่าจะเป็ นไปได้
๑๐.อย่าปลงใจเพราะนับถือว่า ท่านสมณะนี้เป็ นครู ของเรา
เมื่อได้ยนิ ได้ฟังหรื อเห็นปรากฏการณ์ใดๆ ให้ใช้วิธีตรวจสอบความจริ งโดยใช้
โยนิโสมนสิ การ คือคิดใคร่ ครวญโดยถ้วนถี่ คิดจากเหตุไปหาผล คิดจากผลไปหาเหตุ คิด
ในเชิงสัมพันธ์กนั เป็ นลูกโซ่ คิดแยกแยะ คิดแบบองค์รวม คิดแบบเป็ นไปได้เป็ นไปไม่ได้
เป็ นต้น จนแน่ใจแล้วจึงสรุ ปลงเป็ น “ความเชื่อหรื อศรัทธา” ๒ แบบคือ (๑)เชื่อว่าจริ ง
แล้วปฏิบตั ิตาม และ(๒)เชื่อว่าไม่จริ งแล้วละทิ้งเสี ยเครื่ องมือขั้นต้นในการศึกษาปราก
การณ์คือโยนิโสมนสิ การ เน้นการศึกษาภาคแนวคิดทฤษฎีแล้วนาองค์ความรู ้ที่ได้จาก
การศึกษามาตรวจสอบหาความจริ ง
นักวิทยาศาสตร์กเ็ ริ่ มต้นศึกษาปราฏการณ์ในโลกด้วยศรัทธาและมีลาดับขึ้นของ
การศึกษาเช่นเดียวกันกับการศึกษาขั้นต้นตามหลักพระพุทธศาสนา นัน่ คือ ขั้นกาหนด
ขอบเขตของปัญหา(ทุกข์) ขั้นตั้งสมมติฐาน(สมุทยั ) ขั้นคาดคะเน(นิโรธ) และขั้นพิสูจน์
ทดลองหาความจริ ง(มรรค) แต่จุดที่ต่างกันก็คือ นักวิทยาศาสตร์ใช้คณิ ตศาสตร์เป็ น
เครื่ องมือในการศึกษา
หลักการศึกษาขั้นสู ง

๙
เนื่องจากตามหลักพระพุทธศาสนา แบ่งองค์ความรู ้เป็ น ๒ ระดับคือ (๑)ปัญญา
ทัว่ ไป เป็ นความรู ้ระดับธรรมดา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Knowledge กับ(๒)ปัญญาขั้น
สูงเหนือชาวบ้านทัว่ ไปซึ่งมีท้งั ระดับโลกิยะและโลกุตตระตรงกับภาษาอังกฤษว่า
Superknowledgeหรื อตรงกับภาษาบาลีวา่ “อภิญญา” แปลว่าความรู ้ยงิ่ มีท้งั โลกิยะ
และโลกุตตระ
ปัญญาระดับที่ ๒ นี่แหละคือเครื่ องมือการศึกษาขั้นสูง ประเด็นสาคัญอยูท่ ี่พุทธวิธี
สร้างปัญญาขั้นสูงเพื่อใช้ในการศึกษาหาความจริ งเกี่ยวกับปรากฏการณ์ในโลกก็คือ
อะไร ? คาตอบคือ “ไตรสิ กขา” นัน่ เอง เป็ นหลักปฏิปัตติสทั ธรรม เริ่ มจากจัดระเบียบ
ตัวเองให้เรี ยบร้อยดีงาม(ศีล) เมื่อมีศีลก็มีอวิปฏิสาร(ความไม่เดือดร้อน) มีปราโมทย์ มีปีติ
มีปัสสัทธิ มีสุข และมีสมาธิ เมื่อได้สมาธิกจ็ ะทาให้ได้ปัญญาขั้นสูงระดับโลกิยะ เรี ยกว่า
“โลกิยอภิญญา” ระโลกุตตระเรี ยกว่าโลกุตตรอภิญญา ซึ่งความจริ ง ระดับโลกิยอภิญญาก็
เพียงพอแล้วที่จะเป็ นเครื่ องมือการศึกษาปรากฏการณ์ในโลกได้อย่างทะลุปรุ โปร่ ง เพราะ
ผูไ้ ด้โลกิยอภิญญาย่อมแสดงฤทธิ์ได้ ย่อมมีหูทิพย์ กาหนดความคิดคนอื่นได้ ระลึกชาติได้
ที่สาคัญคือมีตาทิพย์
นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีปัญญาขั้นสูงที่จะใช้เป็ นเครื่ องมือศึกษาอย่างนี้ แต่เชื่อกัน
ว่า ในการศึกษาทดลองขั้นสูงของนักวิทยาศาสตร์ วิธีการทดลองที่ประกอบด้วย
กระบวนการขั้นตอนที่ละเอียดซับซ้อนทั้งด้านเครื่ องมือและความเอาใจใส่ของผูท้ ดลอง
ทาให้สภาวะจิตของนักวิทยาศาสตร์เข้าถึงสมาธิ โดยอัตโนมัติ เพราะกรอบการทดลอง
สอดคล้องกับหลักของศีลและสมาธิในพระพุทธศาสนา
การเข้ าถึงความจริง
พระพุทธเจ้ าและนักวิทยาศาสตร์ เข้ าถึงความจริงแตกต่ างกันอย่ างไร ?
นักวิทยาศาสตร์ในยุคดั้งเดิมเข้าถึงความจริ งเกี่ยวกับปรากฏการณ์แต่ไม่รู้วา่ เป็ น
อะไร เพราะโลกทัศน์แบบวัตถุนิยมเป็ นเครื่ องขวางกั้นอยู่ ดังที่หลินยูถ่ งั นักประพันธ์ชาว
จีนกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า

๑๐
นักวิทยาศาสตร์เคาะประตู แต่ประตูของธรรมชาติอนั ลี้ลบั ไม่ยอมเปิ ดออก
ในขณะที่นกั วิทยาศาสตร์เกือบจะค้นพบความลี้ลบั ของชีวิตอยูแ่ ล้ว
ใน
ทันใดนั้น ชีวิตก็ปิดบังตัวเองไว้อย่างสิ้ นเชิง นัน่ ก็คือ เมื่อนักวิทยาศาสตร์
สารวจตรวจค้นเรื่ องสสาร เขาไปสิ้นสุดยุติที่อีเล็คตรอน เมื่อเขาสารวจ
ตรวจค้นเรื่ องชีวิต เขาก็ไปสิ้นสุดยุติที่โปรโตปลาสม์ และเมื่อเขาสารวจ
ตรวจค้นเรื่ องจิตวิญญาณ เขาก็ไปสิ้นสุดยุติที่คลื่นสมอง
ประเด็นเกี่ยวกับโลกและจัรกวาลระดับมหัพภาค ข้อค้นพบของพระพุทธเจ้ากับ
นักวิทยาศาสตร์เหมือนกันหรื อต่างกันอย่างไร ?
องค์ประกอบทางกายภาพของโลกคืออะไร ? โลกทั้งโลกคืออะไร ? ข้อมูลใน
คัมภีร์พระไตรปิ ฎกมีวา่ โลกธาตุมี ๓ ขนาด คือ (๑)สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุ คือ โลกธาตุ
ขนาดเล็กมี ๑,๐๐๐ จักรวาล(๒)ทวิสหัสสีมัชฌิมิกาโลกธาตุคือ โลกธาตุขนาดกลางมีลา้ น
จักรวาล(๓)ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุคือ
โลกธาตุขนาดใหญ่แสนโกฏิจกั รวาล
(ประมาณหมื่นล้าน)
พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์เกี่ยวกับขอบเขตของจักรวาลไว้วา่
“อานนท์
จักรวาลหนึ่งมีกาหนดเท่ากับโอกาสที่พระจันทร์พระอาทิตย์โคจร(หมุน) ทัว่ ทิศสว่าง
รุ่ งโรจน์ ... ในแต่ละจักรวาล มีพระจันทร์พนั ดวง อาทิตย์พนั ดวง ขุนเขาสิ เนรุ พนั หนึ่ง”
ซึ่งพระพุทธโฆสาจารย์แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า จักรวาลหนึ่งมีขนาดยาวและกว้างด้ านละ ๑,๒๐๓,๔๕๐ โยชน์ นักวิทยาศาสตร์ยคุ ใหม่กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า “ภูมิประเทศ
ของเอกภพตามทฤษฎีสตริง เต็มไปด้ วยดินแดนหลากหลายนับไม่ ถ้วน อาจมีมากถึง ๑๐
ยกกาลัง ๕๐๐(๑ ตามด้ วยเลขศูนย์ ห้าร้ อยตัว) ภูมิประเทศที่เราสังเกตเห็นเป็ นเพียงเศษ
เสี้ยวเล็กๆ…”
ตามหลักพระพุทธศาสนา โลกและจักรวาลนี้ไม่มีอายุ มีแต่วิวฒั นาการเป็ นวงกลม
เรี ยกว่า “สังสารวัฏ” ไม่มีคาว่าโลกเกิดและโลกแตก มีแต่คาว่าโลกเสื่ อมและโลกเจริ ญ
โลกเสื่ อมเรี ยกว่า “สังวัฏฏะ” โลกเจริ ญเรี ยกว่า “วิวฏั ฏะ”เดิมที นักวิทยาศาสตร์มีโลก
ทัศน์แบบ “อันตนิยม-determinationism” ถือว่าโลกมีเบื้องต้นและที่สุด มี big bang(

๑๑
การระเบิดครั้งใหญ่)และ big crunch(การหดตัวครั้งใหญ่)ต่อมาเกิดความลังเลสงสัยว่าจึง
หรื อไม่ ? จากความสงสัยนี้ นักวิทยาศาสตร์ จงึ ทาโครงการค้นต้ นกาเนิดและวิวฒ
ั นาการ
ของจักรวาล เรียกว่า Large Hadron Collider =LHCเป็ นห้องทดลองขนาดอยูใ่ ต้ดิน
บริ เวณประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศสอิตาลีและเยอรมัน
ประเด็นเกี่ยวกับอายุ/ระยะการดารงอยูข่ องสรรพสิ่ งในโลกและจักรวาล(เอกภพ=
universe) คัมภีร์พระพุทธสาสนามีขอ้ มูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอายุของสัตว์โลกแต่
ละภพภูมิ เทียบเคียงกันให้เห็นชัดเจน เช่น บอกว่า “๑ วัน(ทิพย์)ของเทวดาชั้นจาตุมมหา
ราชิก เท่ากับ ๕๐ ปี มนุษย์๑ เดือน(ทิพย์) เท่ากับ ๑,๕๐๐ ปี มนุษย์เทวดาชั้นจาตุมมหาราชิก
มีอายุ ๕๐๐ ปี (ทิพย์) เท่ากับ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ปี มนุษย์” ถามว่า “เพราะเหตุไร อายุของสัตว์ใน
ต่างภพภูมิจึงยาวสั้นไม่เท่ากัน ?” คาตอบคือ สัตว์ในภพภูมิที่สูงกว่ามีกายละเอียดกว่า มี
ความถี่ของการสัน่ สะเทือนมากกว่า เคลื่อนที่เร็วกว่า ทาให้เวลาเดินช้าลง ซึ่งประเด็นนี้
นักวิทยาศาสตร์ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านกลศาสตร์ควันตัมกล่าวไว้สอดคล้องกันว่า “วัตถุเคลื่อนที่
เร็ว-ขนาดเล็กลง-มวลเพิม่ -คลื่นละเอียด-เวลาเดินช้ าลง(วัตถุเร็วเท่าแสง-ขนาดเป็ นศูนย์มวลเพิ่ม-เวลาหยุดนิ่ง)” เป็ นการกล่าวหลังจากพระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่ องนี้ไว้แล้วหลาย
พันปี
ประเด็นเกี่ยวกับส่วนประกอบของโลกและจักรวาล ในคัมภีร์พระไตรปิ ฎกมีขอ้ มูล
ว่า “แผ่นดินใหญ่ ต้งั อยู่บนนา้ นา้ ตั้งอยู่บนลม
ลมตั้งอยู่บนอากาศลมพัดทาให้ นา้
กระเพื่อม นา้ กระเพื่อมทาให้ แผ่นดินไหว” ซึ่งมีขอ้ มูลอีกตอนหนึ่ งในคัมภีร์พระไตรปิ ฎก
บ่งถึงต้นเหตุการเกิดวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติไว้สรุ ปความได้วา่ “เมื่อมนุษย์มีอกุศลจิต
เต็มไปด้วยโลภ โกรธ หลง ประกอบอกุศลกรรมไว้จานวนมาก เป็ นสาเหตุให้ฤดูกาล
วิปริ ต ลมเปลี่ยนทิศ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อลมพัดไม่ถูกทิศทาง ทาให้เทวดาโกรธ
เมื่อเทวดาโกรธจึงบันดาลให้เกิดวิกฤตการณ์ดา้ นอื่นๆ ตามมา เช่น ทาให้ลมโหมกระหน่า
หนักยิง่ ขึ้น เกิดเป็ นพายุใหญ่ เมื่อลมพัดทาให้น้ ากระเพื่อมเป็ นคลื่นขนาดใหญ่ เมื่อเกิด
คลื่นก็ทาให้แผ่นดินไหว” ในขณะที่นกั วิทยาศาสตร์บอกว่า “แผ่นดินไหว ทาให้น้ าไหว”

๑๒
ทั้งหมดนี้คือความจริ งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ ซึ่งเป็ นการเข้าถึงความจริ งที่ลึกซึ้ง
กว่านักวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ พระพุทธเจ้ายังทรงเข้าถึงความจริ งซึ่งเป็ นจุดหมายสูงสุด
ของชีวิตคือ มรรค ผล นิพพาน
โลกทัศน์ ด้งั เดิม โลกทัศน์ แบบแยกส่ วน
โลกทัศน์ ใหม่ โลกทัศน์ แบบองค์รวม
นักวิทยาศาสตร์ยคุ ใหม่เริ่ มหันมาศึกษาภูมิปัญญาตะวันออก
โดยเฉพาะ
พระพุทธศาสนา ทาให้รู้พุทธธรรมบางแง่มุมอยูบ่ า้ ง เช่น เมื่อพระพุทธศาสนาแสดงไว้วา่
“สังขารทั้งปวงเพราะไม่เที่ยง(อนิจจะ) จึงอยูใ่ นสภาพเดิมไม่ได้(ทุกข์)เพราะอยูใ่ นสภาพ
เดิมไม่ได้จึงหาตัวตนที่แท้จริ งไม่ได้(อนัตตา) ไม่มีอะไรเป็ นหน่วยอิสระซึ่งคงที่ ไม่มี
อะไรคงตัว ไม่มีอะไรเป็ นตัว มีแต่กระแสธรรมไหลไปสื บเนื่องสัมพันธ์กนั ไป เป็ นปัจจัย
แก่กนั และกันมีอยูโ่ ดยความสัมพันธ์กนั มีอยูด่ ว้ ยอาศัยปัจจัยไม่มีความคงที่อยูอ่ ย่างเดิมไม่
มีอยูโ่ ดยตัวมันเอง ไม่มีตวั ตนที่แท้จริ ง”
นักฟิ สิ กส์ยคุ ใหม่จึงแสดงทรรศนะสะท้อนความจริ งเกี่ยวกับปรากฏการณ์ในโลก
ว่า “อนุภาคพืน้ ฐานไม่ ใช่ สิ่งที่มีอยู่แบบอิสระแยกจากกันได้ โดยเนื้อแท้ อนุภาคนั้นเป็ นชุด
แห่ งความสัมพันธ์ ที่แผ่ออกไปยังสิ่งอื่นๆอนุภาคพืน้ ฐานไม่ ใช่ สิ่งที่มี” เวอร์เนอร์ไฮเซน
เบิร์กกล่าวว่า “โลกนี้ปรากฏเป็ นชิ้นส่วนเหตุการณ์ที่ซบั ซ้อนโยงใยเข้าหากัน ทดแทนกัน
ทับซ้อนกันหรื อรวมตัวกันจนมีผลออกมาเป็ นการถักทอขององค์รวม”
นักฟิ สิกส์ ยุคใหม่ เห็นตรงกันว่า ความสมดุลของโลกเป็ นผลจากความสัมพันธ์อย่าง
ลงตัวระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่ งไม่มีชีวิต ทุกสิ่ งมีระบบควบคุมการดารงอยูร่ ่ วมกันที่เป็ น
เอกภาพ โลกคือองคาพยพที่มีชีวิต เป็ นอาณาจักรแห่งความร่ วมมือระหว่างพืช สัตว์
แบคทีเรี ยซึ่งดารงอยูร่ ่ วมกันในลักษณะพันธมิตร ประสานกิจกรรมระหว่างกัน เพื่อความ
อยูร่ อดของส่วนรวมทั้งหมด
วิธีการนาตถาคตโพธิญาณและข้ อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้
โดยการบูรณาการคือเติมเต็มให้ แก่กนั และกัน

๑๓
วิธีที่ ๑ การนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและหลักการทางวิทยาศาสตร์ ไป
อธิ บายเสริ มกันและกันให้เป็ นที่เข้าใจง่ายขึ้น เช่น กรณี พระพุทธเจ้าทรงแสดงโลกทัศน์ที่
เป็ นสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิวา่
โลกนี้ โดยมากอาศัยส่ วนสุ ดโต่ง ๒ ข้าง คือ ความมี(อัตถิตา)และความไม่มี
(นัตถิตา) เมื่อบุคคลเห็นเหตุเกิดแห่ งโลก ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็ น
จริ ง ความไม่มี(นัตถิตา)ในโลกก็ไม่มี เมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลก ด้วย
ปัญญาอันชอบตามความเป็ นจริ ง ความมี(อัตถิตา)ในโลกก็ไม่มี ข้อที่วา่ ‘สิ่ ง
ทั้งปวงมีอยู’่ นั้น เป็ นส่ วนสุ ดโต่งข้างหนึ่ ง ข้อที่ว่า ‘สิ่ งทั้งปวงไม่มีอยู’่ นั้น
เป็ นส่วนสุ ดโต่งอีกข้างหนึ่ง ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไม่เข้าไปข้อง
แวะส่วนสุดโต่งทั้งสองข้างนั้น
แนวคิดทางพระพุทธศาสนานี้ นักวิทยาศาสตร์อาจไม่เข้าใจชัด ก็ให้นาหลักการ
ของฟิ สิ กส์ควันตัมมาอธิบายเทียบเคียงกัน ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่เหมือนกันมีวา่
โฟตอนหรื อส่ วนประกอบย่อยแห่ งอะตอมของแสง เป็ น ‘ทวิลกั ษณ์ ’ คือ
(๑)อนุภาค (๒)คลื่น ทั้งสองอยูด่ ว้ ยกัน แต่เป็ น ๒ อย่างที่ขดั แย้งกันอยูใ่ นตัว
ถ้าเราบอกว่า โฟตอนเป็ นอนุภาค ก็เป็ นมุมมองที่สุดโต่งข้างหนึ่ง ถ้าเราบอก
ว่า โฟตอนเป็ นคลื่น ก็เป็ นมุมมองที่สุดโต่งอีกข้างหนึ่ ง มองอย่างไรจึงไม่
ถือว่าเป็ นที่สุดโต่ง ? มองโดยมัชเฌนธรรมเทศนา คือมองโดยสายกลาง
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาอาจไม่เข้าใจทฤษฎีน้ ี ของนักวิทยาศาสตร์ ก็ให้
นามาแนวคิดทางพระพุทธศาสนาที่แสดงไว้ขา้ งต้นนั้นมาอธิบายเทียบเคียงกัน
วิธีที่ ๒ การนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเติมเต็มวิทยาการใหม่ๆ ให้มี
ความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น เช่น แนวคิดทฤษฎีทางการบริ หารยุคใหม่อาจมีความสมบูรณ์บางมิติ
แต่ยงั ขาดไปบางมิติ ในการบริ หารคน นักบริ หารยุคใหม่อาจมองเพียงว่า การบริ หารคนที่
จะให้ดาเนิ นไปด้วยดี น้ ัน ให้ค่าตอบแทนสู ง มี สวัสดิ การพร้ อม สร้างความเป็ นกันเอง
เท่านี้ ก็น่าจะเพียงพอ แต่พระพุทธศาสนามีหลักสังคหวัตถุ ๔ คือ ทาน ปิ ยวาจา อัตถจริ ยา
สมานัตตตา ที่จะทาให้การบริ หารมีประสิ ทธิ ภาพยัง่ ยืนกว่า หรื อแม้แต่หลักวิชาว่าด้วย

๑๔
การรักษาพยาบาล ในการรักษาพยาบาลคนเจ็บป่ วยที่ผา่ นมา เราอาจเน้นการรักษาโรค แต่
ปัจจุบนั มีการนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามารักษาใจผูเ้ จ็บป่ วย ใช้วิธีการรักษาโรค
รักษาใจควบคู่กนั ไป
วิธีที่ ๓ การนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็ นฐานในการทาให้วิทยาการ
ใหม่ๆ ทั้งหลายมีโอกาสได้แสดงฐานะและบทบาทมากยิ่งขึ้น นัน่ คือผูท้ ี่ มีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญในวิชาการยุคใหม่ได้หนั มาศึกษาปฏิบตั ิธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา พัฒนา
ตัวเองให้มีความเข้มแข็งสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในท่ามกลางโลกธรรมที่ เปลี่ยนแปลงไป
ในทางดีและไม่ดีตลอดเวลา ความเป็ นคนเข้มแข็งนี้ จะเป็ นโอกาสให้ได้ใช้วิชาความรู ้ใน
การปฏิบตั ิหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพตลอดเวลา
วิธีที่ ๓ นี้ นับถือว่าตรงกับพุทธประสงค์มากที่สุด เพราะชาวโลกจาต้องศึกษา
วิช าการทางโลกเพื่ อ ประกอบอาชี พ แล้วน าวิช าทางธรรมมาพัฒ นาจิ ต ใจให้ เข้ม แข็ง
การบูรณาการที่ ถูกต้องจึงไม่ใช่ การบูรณาการตัวเนื้ อหาวิชา แต่เป็ นการรับเนื้ อหาวิชา
ศาสตร์ ส มัย ใหม่ เข้า มาในตัว คนแล้ว เอาหลัก ปริ ย ตั ิ สั ท ธรรม ปฏิ ปั ต ติ สั ท ธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาพัฒนาตัวคน เพื่อให้โลกทัศน์เชิงบูรณาการในการดารงชีวิต

