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ปาฐกถาธรรมเฉลิมพระเกียรติ
เรือง “พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ สร้ างสรรค์ วัฒนธรรมแห่ งปัญญา”
โดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธรรมจิตโต), ศาสตราจารย์ ดร. (ราชบัณฑิต)
เรี ยน ท่านพระเถรานุ เถระ มีท่านผูอ้ าํ นวยการสถาบันวิมุตตยาลัย ท่ านพระมหาวุฒิชยั เป็ นต้น ขอเจริ ญพร
ท่านประธานในพิธี ท่านปราโมทย์ ไม้กลัด ที*ปรึ กษากิตติมศักดิ. ของ สวทน ท่านศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ ณ นคร
(ราชบัณฑิต) ท่านนายกสมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ งประเทศไทย ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล ท่านวิทยากร ท่านผูม้ ีเกียรติ และสาธุชนทุกท่าน
วันนี8 องค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมมือกัน จัดการเสวนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ได้กาํ หนดหัวข้อเรื* องว่า พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ สร้ างสรรค์ วัฒนธรรมแห่ ง
ปัญญา

เรอเนสซองซ์ แมน (Renaissance Man)
มีนัยที*สําคัญว่า คนในสั งคมควรจะมี ท>ังสองอย่ าง ทั8ง พุทธศาสนา และ วิทยาศาสตร์ ในวิถีชีวิต โดยนํา
เทคโนโลยีและพระพุทธศาสนา มาประสานกลมกลืนกัน คนที*มีลกั ษณะทั8งสองอย่างนั8น เรี ยกกันว่า เรอเนสซองซ์
แมน (Renaissance Man) ซึ* งอยูใ่ นยุคเรอเนสซองซ์ (Renaissance) ยุคฟื8 นฟูศิลปวิทยา
ของยุโรป ตัวอย่างผลงานที*ชดั เจนของอัจฉริ ยะที*สําคัญของโลก คือ ลีโอนาร์ โด ดาวินชี
(Leonardo da Vinci) ซึ* งเขียนภาพที* เ หมื อนจริ ง (Realistic) โดยศึ กษากายวิภาค
(Anatomy) ของคน และได้มีความดําริ ริเริ* มในประดิ ษฐ์กรรมหลายอย่าง จนถื อกันว่า
เป็ นอัจฉริ ยะ ที*สามารถรวมทั8งศาสตร์ ศิลปะ ศาสนาไว้ในคน ๆ เดียวกัน ซึ* งเป็ นเรื* อง
ยาก ที*สมองซี กซ้ายและซี กขวา จะทํางานได้อย่างกลมกลืนกันในคน ๆ เดียว และหลาย
ปี มาแล้ว มีคนกล่าวว่าในประเทศไทยเรามีบุคคลที*มีลกั ษณะของ เรอเนสซองซ์ แมน
เช่นกัน นั8นคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ความสําเร็ จของพระองค์ในการได้รับการจดสิ ทธิ บตั รในสิ* งประดิษฐ์ เช่น กังหันชัยพัฒนา ฝนเทียม และอื*น
ๆ นั8น แสดงถึงความสนพระราชหฤทัยในวิทยาศาสตร์ อาตมาได้มีโอกาสเข้าไปในวังสวนจิ ตรลดา อาตมาเห็ นแต่
สิ* งประดิ ษ ฐ์และเครื* องทดลองทางนวัตกรรมทั8งหลาย เป็ นพระมหากษัตริ ยท์ ี* ไม่ ได้มีส*ิ งอํานวยความสะดวก หรื อ
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ฟุ้ งเฟ้ อในบริ เวณพระบรมมหาราชวัง ในขณะเดียวกัน พระองค์ได้มีความสนพระราชหฤทัย ในพระพุทธศาสนาอย่าง
ลึกซึ8 ง ผลงานเรื* องพระมหาชนก ถือเป็ นตัวอย่างที*รวมสองสิ* ง อยูใ่ นบุคคลคน ๆ เดียวกัน
ท่านพุทธทาสเรี ยกว่า "การไถนาด้ วยควาย ๒ ตัว" คือ ตัวรู้ กับ ตัวแรง ตัวรู้ คือ ศาสนาและจริ ยธรรม และ
ตัวแรง คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ปัญหา คือ ทําไมเราจึงไม่ สามารถรวมเอาทั>งตัวรู้ ตัวแรง ทั>งศาสนา วิทยาศาสตร์ ไว้ในคน ๆ เดียวกัน
เหตุ เพราะ ข้อจํากัดประการหนึ* งคือ เมื*อศึกษาวิทยาศาสตร์ มากขึ8น โดยเฉพาะอย่างยิง* เมื*อแยกศึกษาเฉพาะ
เจาะลงในแต่ละสาขามากขึ8น เราจึงไม่มีคนอย่าง ลีโอนาร์ โด ดาวินชี ในยุคเริ* มต้นวิทยาศาสตร์ อีกแล้ว ต่างคนต่างขุด
หลุ มแห่ ง ความรู้ แม้แ ต่ ศ าสนาเอง ยัง มี พ ยายามที* จ ะสร้ า งค่ า ย สร้ า งอาณาบริ เวณของตนเอง อย่ า งไรก็ ต าม
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ มีลกั ษณะทีคล้ ายคลึงกัน คือ มุ่งแสวงหาความจริ ง เมื*อแสวงหาความจริ งไปถึงที*สุด
มันเหมือนกับขุดลงไปในดิน เพื*อค้นหาตานํ8า ตานํ8านั8น ในที*สุดจะมาบรรจบถึงกัน เชื*อมโยงเป็ นหนึ* งเดียวกัน และถ้า
เราไปถึงตรงจุดนั8น วิถีชีวิต วัฒนธรรมต่าง ๆ จะเป็ นเรื* องที*ประสานกลมกลืนกัน อย่างไม่เกิดความแปลกแยก
แต่ ทําไมจึงเป็ นเรื องทีค่ อนข้ างจะขัดกัน เพราะเหตุว่า เราทุ กคนไม่ ได้ ม่ ุ งแสวงหาปั ญญา การเข้ าถึงธรรมะ
อาจจะเป็ นพวกทีมีศรัทธามาก เรี ยกว่า สั ทธาธิกะ

สัทธาธิกะ
การบรรลุธรรมมีท8 งั
ปัญญาธิกะ
หนักในทางปั ญญา
วิริยาธิกะ
หนักในการบําเพ็ญเพียร ขยันหมันเพียร และ
สั ทธาธิกะ
หนักในการมีความเชือเป็ นพื>นฐาน
ผูท้ ี*เป็ นสั ทธาธิกะนั8น อาจจะยึดติดในศาสนาเป็ น “Dogmatic” ติดคัมภีร์ หรื อ อาจจะศึกษาวิทยาศาสตร์ แต่
เอาวิทยาศาสตร์ มาเสริ มไสยศาสตร์ ดังที*มีผพู้ ยายามเอาทั8งเรื* องของศาสนา และ ทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์
มาอธิ บายถึ ง กาละ การย่นระยะทาง อธิ บายอิ ทธิ ปาฏิ ห าริ ย ์ ซึ* งเป็ นไปได้ แต่ อิทธิ ปาฏิ หาริ ย ์ ในสมัยนี8 ไม่ตอ้ งพึ* ง
ศาสนาแล้ว เขาพึ*งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผูท้ ี* เป็ น สั ทธาธิกะ หั นไปศึ กษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็ น “Scientism” งมงายในวิทยาศาสตร์ ไม่ได้
แสวงหาปัญญา วิทยาศาสตร์ วา่ อย่างไรจะว่าตามนั8น ไม่ได้แสวงหาความจริ ง เพราะฉะนั8น วันนี8 เราจะทําอย่างไรที*จะ
ไม่เ ป็ นประเภทงมงาย ทั8งในไสยศาสตร์ ทั8ง“Scientism” และ “Dogmatic” ทําอย่างไรที* จะศึ กษาทั8ง วิทยาศาสตร์
และ ศาสนา ให้ถึงแก่น ประเด็นนี8 คือ ทําอย่างไรในเมื*อเราได้ขดุ หาความจริ งลงไปถึงตานํ8าที*ลึกและเชื*อมโยงถึงกัน
หมายความว่า แท้ ทีจริ ง พระพุทธศาสนา กับ วิทยาศาสตร์ เสริ มซึงกันและกัน ขอเพียงแต่ ให้ ท่านทั>งหลายศึกษาด้ วย
ทิฐิทีถูกต้ องเท่ านั>นเอง
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ปรมัตถสัจจะ
คํา ว่ า เสริ ม ซึ* งกัน และกัน นั8น หมายความว่ า อย่า งไร ขอมองในมุ ม ของพระพุ ท ธศาสนาก่ อ น ทางด้า น
พระพุทธศาสนาถือว่า ปรากฏการณ์ ในโลกนั>น ช่ วยให้ เข้ าถึงธรรมะทั> งสิ> น “มองโลกให้ เป็ น เราจะเห็ นธรรม” ใน
สมัยก่อน มีบนั ทึกไว้ว่า “พระท่านฟั งเพลงขับที*เกี*ยวข้องกับ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วสามารถบรรลุธรรมได้” ถ้า
สมัยนี8 เราฟังคําพูดของนักวิทยาศาสตร์ อาจจะบรรลุธรรมได้เช่นกัน วันนี8 ท่านทั8งหลายตั8งใจฟั งให้ดี อาจจะได้ดวงตา
เห็นธรรม เพราะฉะนั8น ธรรมะจึงมีอยูใ่ นทุกสิ* ง และเมื*อท่านทั8งหลายมองให้เห็ นความจริ ง ท่านจะเห็นธรรมะ ธรรมะ
ที*ว่านั8น คืออะไร คือ "ปรมัตถสัจจะ" ความจริ งในตัว และเมื*อเข้าสู่ ปรมัตถสัจจะในส่ วนของวิทยาศาสตร์
อาตมาขอยกตัวอย่างคนทีศึกษาฟิ สิ กส์ อย่ างลึกซึ>ง และเข้ าถึงแก่นของฟิ สิ กส์
คือ
อัลเบิร์ต ไอน์ สไตน์ (Albert Einstein)
เมื*อไอน์สไตน์ เข้าถึงสัจธรรมแห่ งทฤษฎีสัมพัทธ์ หรื อทฤษฎีอื*น ๆ ก็ตาม
ไอน์สไตน์บอกว่า สิ* งที*เขาค้นพบนั8น อาจมีส่วนช่วยให้ศาสนาเข้าใจถึงสัจธรรมของ
ศาสนาได้มากขึ8น ไอน์สไตน์ใช้คาํ ว่า "Scientific reasoning can aid religion in another
way, another sense" สิ* งที*เขาค้นพบ ช่วยนักศาสนาให้อธิบายศาสนาได้ดียง*ิ ขึ8น และใน
ขณะเดียวกัน ช่วยให้นกั วิทยาศาสตร์ หันมาสนใจศาสนา ซึ* งไอน์สไตน์เรี ยกว่า “Cosmic Religion” เป็ นศาสนาแห่ ง
จักรวาล
เมื*อเรามองในมุมของนักวิทยาศาสตร์ น8 นั ศาสนาถือเป็ นวิถีชีวิตที*แยกไม่ออกจากวิทยาศาสตร์ ขอเพียงแต่ให้
ท่านทั8งหลายเข้าถึงแก่นของวิทยาศาสตร์
ถามว่าแก่นของวิทยาศาสตร์ คือ ฟิ สิ กส์ มันหมายถึงอะไร
ตอบโดยง่าย ๆ โดยสรุ ปว่า "เห็นสรรพสิ งเป็ นหนึงเดียว"
บนพื8นฐานของทฤษฎีสัมพัทธ์ สมการของไอน์สไตน์ที*ว่า E=MC2 หมายถึงอะไร หมายถึง พลังงานทั8งหมด
คือ มวลสาร สสาร สสารคือพลังงาน ถ้าเรามองสิ* งที*เราเห็นทั8งหมดเชื*อมโยงโดยความเป็ นสนามพลังงานทั8งหมด ทุก
สิ* งทุกอย่างจะเป็ นหนึ* ง แต่ความเป็ นหนึ* งนั8นไม่ได้บอกว่าเป็ นจิต เป็ นสสาร เป็ นวัตถุ เพราะมวลสารที*ว่านั8น ไม่มีมา
ยืนยัน
เพราะฉะนั8 นถ้า เราจะพู ด เรื* อ งนี8 ต่ อ ไป เท่ า กับ ว่ า ยิงวิท ยาศาสตร์ โดยเฉพาะสายฟิ สิ ก ส์ ซึ งเป็ นแกนนํ า
แสวงหาความจริ งพบมากขึ>นเท่ าไหร่ ยิงยืนยันสั จธรรมของพระพุทธศาสนาในเรื อง อนัตตา และ ปฏิจจสมุปบาท
มากเท่ านั>น
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ปฏิจจสมุปบาท
“ปฏิจจสมุปบาท” เป็ นหัวใจของพระพุทธศาสนา
คือ เมื*อเรามองเห็ นสิ* งต่าง ๆ อาศัยกันและกันเกิดขึ8นนั8น วิทยาศาสตร์ คน้ พบ ทฤษฎีสัมพัทธ์โดยควอนตัม
พระพุ ทธศาสนาค้นพบเช่ นกัน แต่ ว่ า มันต่ า งกันตรงไหน ต่ า งกันตรงที ว่ า การค้ น พบทางศาสนานั> น เน้ นการ
เปลียนแปลงวิถีชีวิ ต เปลียนแปลงจิ ต ใจ ให้ เ ป็ นคนดีขึ>น ประเสริ ฐขึ>น ในขณะที* การค้น พบโดยการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์น8 นั อาจจะไม่กระทบแก่นแห่ งความเป็ นบุคคล อาจจะไม่ได้ทาํ ให้ชีวติ ดีข8 นึ เลย
การค้นพบสัจธรรมในทางศาสนา ทําให้มีกรุ ณา ปัญญาจะคู่กรุ ณา ปั ญญาเห็นว่าสรรพสิ* งเชื*อมโยงกัน เรากับ
เขาไม่ต่างกัน แล้วเกิดความสงสัยหวัน* ใจที* จะช่ วยเหลือคนอื*น ถ้าเราเห็ นสรรพสิ* งเชื*อมโยงกันในเชิงวิทยาศาสตร์
ถามว่ านักวิ ทยาศาสตร์ ส งสาร หวัน* ใจ มี กรุ ณ าเพื* อ ช่ วยมนุ ษยชาติ หรื อ สร้ างระเบิ ด ปรมาณู เพราะฉะนั8นเมื* อ
ไอน์สไตน์ได้ทาํ หนังสื อยืนยันไปที*ประธานาธิ บดีสหรัฐอเมริ กา ว่า “ปรมาณูสร้ างได้ ระเบิดอะตอมมิค บอมบ์ สร้ าง
ได้ ” หลังจากเมื*อฮิโรชิม่า นางาซากิถูกโจมตีดว้ ยระเบิดนิ วเคลียร์ ไอน์สไตน์คิดอย่างไร วิทยาศาสตร์ เมื*อศึกษามาก ๆ
ขึ8นไปนั8น นําไปสู่ กรุ ณาคุณหรื อไม่
ในที*สุด ไอน์ สไตน์ จึงหันมาศึกษาเรื อง สิ งทีเราค้ นพบน่ าจะทําให้ เกิดความเชือมโยง เป็ นองค์ รวม (Holistic)
เป็ นเอกภาพ และมองสรรพสิ งเป็ นหนึงเดียว ช่ วยเหลือซึ งกันและกัน อันเป็ นที*มาของการนําเอาแนวคิดทางศาสนา
ของไอน์สไตน์ มาพูดกันอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั
แต่หลังจากที*เกิดระเบิดนิ วเคลียร์ แล้ว การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ เมื*อมองในมุมของศาสนา ช่วยยืนยันสัจ
ธรรมที*พระพุทธเจ้าได้ประกาศไว้เมื*อประมาณ ๒,๕๐๐ ปี ก่อน ในอดี ตเมื*อสมัย ๒,๐๐๐ ปี ก่อน สิ* งที*วิทยาศาสตร์
ค้นพบอาจจะขัดแข้งกับสิ* งที*พระพุทธเจ้าได้คน้ พบ จนเมื*อร้อยปี ที*แล้ว โลกเชื*อว่ามีอะตอม มีปรมาณู
อะตอม แปลว่า ไม่สามารถจะแบ่งย่อยไปได้อีก (Uncutable) ตั8งแต่สมัยกรี ก เมื* อกระทัง* ถึ งร้ อยปี ที* ผ่านมา
ก่อนพบอะตอมจริ ง ๆ ในทางวิทยาศาสตร์ โลกเชื*อว่าสิ* งที*เป็ น มูลฐานของจักรวาลนี8 เมื*อย่อยไปที*สุดแล้ว มันจะไป
ถึงอณู ที*เล็กที* สุดที*เรี ยกว่า ปรมาณู หรื อ อะตอม แล้วแบ่งไปไม่ได้อีกแล้ว นั*นคือคําสอนที*พูดในทางปรัชญาว่าเป็ น
Substance สิ* งที*ดาํ รงคงอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวมันเอง ไม่สามารถจะแบ่งแยกไปได้ Substance ที*มีการตั8งอยูด่ ว้ ยตัวมันเองนั8น
ตรงข้ามกับ อนัตตา คําสอนเรื* องอนัตตาในพระพุทธศาสนา ท่ านอย่าไปเข้าใจว่า อนัตตา ในทางพุทธศาสนานั8น
หมายถึงไม่มีตวั ตน ไม่มี Self ไม่มีอตั ตา (Ego) เพราะพระพุทธเจ้าใช้คาํ ว่า "สั พเพ ธรรมา อนัตตา" สิ* งทั8งหลายทั8ง
ปวงไม่ว่าจะเป็ นนามธรรม เป็ นวัตถุธรรม เป็ นจิต เป็ นอนัตตาทั8งสิ8 น แม้แต่ไมโครโฟนที*อาตมาใช้อยูใ่ นขณะนี8 ถือ
เป็ นอนัตตาเช่นกัน ไม่มี Substance แต่ว่าโลกเกือบ ๒,๐๐๐ ปี ที*ผา่ นมา บอกว่ามี Substance มีอะตอม มีอตั ตาอย่างที*
ศาสนาพราหมณ์สอน มีส*ิ งที* แบ่งย่อยไม่ได้ มิฉะนั8นเขาคงไม่ใช้คาํ ว่า อะตอม ซึ* งแปลว่าแบ่ งแยกไม่ได้ อะตอม คือ
อัตตาในทางฟิ สิกส์
เวลาที*เราแปลคําว่า อนัตตา เป็ นภาษาอังกฤษ จึงได้เป็ นสองคําว่า "Non-ego" หรื อ "Non-self" กับ "Nonsubstantiality" ในเชิงวัตถุธรรมไม่มี Substance พระพุทธศาสนาไม่เคยไปทะเลาะกับใคร พระพุทธศาสนาเราสอน
เรื* อง อนัตตา ซึ* งถือเป็ นเสี ยงข้างน้อยมา ๒,๐๐๐ ปี ในบรรดาศาสนาสําคัญของโลก มีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนา
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เดียวที*สอนเรื* อง อนัตตา แต่วิทยาศาสตร์ สมัยโบราณได้ให้การสนับสนุ นศาสนาอื*น ที*สอนเรื* อง อัตตา ทั8งพราหมณ์
ทั8งคริ สต์ และอิสลาม พุทธศาสนาไม่เคยไปโต้แย้งใคร หรื อ ศาสนาใด พุทธศาสนาค้นพบสัจธรรมอย่างไร ก็สอนไป
ตามที*พุทธศาสนาค้นพบเท่ านั8นเอง จนกระทัง* เมื*อ ๑๐๐ ปี ที*ผ่านมา การค้นพบอะตอมพร้ อมกับอิเล็กตรอน ซึ* งเป็ น
อนุ ภาคที* นักวิ ท ยาศาสตร์ ค ้นพบ แล้วขยายเป็ นโปรตรอน นิ ว ตรอนและขยายเป็ นโฟตอน และกลายเป็ นควอก
(Quark) จนเป็ นควอนตัมในปั จจุบนั และเข้ากันได้กบั พุทธศาสนา จนกลายเป็ นอนัตตาไปโดยปริ ยาย
พระพุ ทธศาสนาไม่ ได้อ อกมาแสดงความคิ ด เห็ น หรื อเรี ย กร้ องอะไร ไม่ ได้ย กเอาคําสอนเหล่ า นี8 มาใช้
ประโยชน์เพื*อส่ งเสริ มคําสอนพระพุทธศาสนาแต่อย่างใดตลอดช่วงเวลา ๑๐๐ ปี ที*ผา่ นมา
เพราะฉะนั8นวันนี8 น่ าจะให้ท่านทั8งหลายได้มาช่วยกัน ลองนําเอาการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ ในรอบศตวรรษ
ที*ผ่านมา ซึ* งสามารถ Confirm ยืนยัน สั จธรรมในพุทธศาสนา คือ ปรมัตถสั จจะ เอามาพูดและเทียบเคียงให้เห็นกับ
คําสอนของพระพุทธเจ้า ดีหรื อไม่
ประการนี8 นี*เอง ที*อาตมาอยากจะบอกว่า เมื*อพระพุทธเจ้าได้สอนเช่นนี8 แต่ไม่ได้ให้ทรงทะเลาะกับใคร สิ* ง
ไหนที*สอดคล้องกับคําสอนทางพุทธศาสนา ให้นาํ มาใช้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า "นาหัง ภิกขะเว โลเกนะ วิวะทามิ ภิกษุ
ทั>งหลาย เราไม่ วิวาท ไม่ ทะเลาะกับชาวโลก" ธรรมะวาที ผูก้ ล่าวถึงความจริ งนั8น อะไรจริ งจะพูดในทางเดียวกันอยู่
แล้ว จะทะเลาะกันทําไม เมื*อวิทยาศาสตร์ พูดไปทางไหน ในทางที*เป็ นจริ ง สอดคล้องกับพุทธศาสนา เรานํามาสอน
ในพุทธศาสนาได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องไปทะเลาะกัน
ในกรณี น8 ี พระพุทธเจ้า จึ งบอกว่า สั จธรรม ไม่ ได้ ถูกผูกขาด โดยพระพุทธศาสนา "อุปปาทา ภิกขเว ตะถา
คตานั ง อนุ ป ปาทา วา ตะถาคตานั ง ตถาคตเจ้า จะอุ บัติ ห รื อไม่ ก็ต าม ธรรมธาตุ ธรรมฐิ ติ กฏแห่ ง ธรรมนิ ยาม
ปฏิจจสมุปบาทนั8นมันมีอยูแ่ ล้ว" พระพุทธเจ้ าเป็ นแต่ เพียงผู้ค้นพบ ประกาศ เปิ ดเผย กระทําให้ แจ้ ง และเมื*อวันหนึ* ง
พระพุทธเจ้าประกาศไปนานแล้ว นักวิทยาศาสตร์ จึงมาค้ นพบ มาประกาศ มาเปิ ดเผย มาทําให้ แจ้ ง แล้วจะมีอะไรที*
อัศจรรย์ นอกจาก ยืนยันในสิงทีพระองค์ได้ ค้นพบ
เพียงแต่ถามว่า แล้ววิธีคน้ พบนั8นใช้วิธีการอะไร ถ้าวิทยาศาสตร์ ใช้การทดลองในห้อง Lab เป็ น Emperical
Experiment อาตมาถือว่าในทางพุทธศาสนานั8นเป็ น Thought Experiment การทดลองในทางความคิด แต่ไม่ใช่เป็ น
Logical ไม่ใช้ตรรกะ ใช้วิปัสสนาญาณ และท่านอย่านึ กว่า วิทยาศาสตร์ น8 นั ทดลองโดยไม่ใช้
Thought Experiment นักปรั ชญานํามาใช้เช่ นกัน อาตมาศึกษาทางด้านปรั ชญา ทราบว่าเมื*อ
ฌอง ปอล ซาร์ ตร์ (Jean-Paul Sartre) นักปรั ชญาชาวฝรั* งเศส ผูไ้ ด้รับรางวัลโนเบลสาขา
วรรณกรรมเมื*อปี พ.ศ. ๒๕๐๗ จะพูดถึ งทฤษฎีโมเวฟั วร์ แบดเฟด จะยกสถานการณ์ จาํ ลอง
ขึ8นมาตามบทละคร เมื*อไอน์สไตน์จะทดลอง เพื*อปฏิเสธควอนตัม ได้ทาํ Thought Experiment
ในเรื* อง EPR Experiment เมื*อปี ๑๙๓๕ ทดลองให้เห็นว่า ตัวอนุ ภาคของแสง ซึ* งเรี ยกว่าโฟตอน แบ่งเป็ นขั8ว A กับ B
แยกไปคนละทาง แต่ไอน์สไตน์ทดลองในความคิด ใช้ทีม ๓ คน แล้วเขียนมาเป็ นบทความที*สําคัญ เพื*อปฏิเสธทฤษฎี
ควอนตัม ในปี ๑๙๓๕ แยกไปคนละขั8ว ประหลาดตรงที*ว่า A กับ B ซึ* งเป็ นอนุ ภาคโฟตอนด้วยกัน และมาจากแสง
ด้วยกัน เวลาเคลื*อนที* มันเคลื*อนที*ดว้ ยความเร็ วของแสง เวลาอยูค่ นละขั8วคนละมุม ทําไมมันรู ้จกั กัน ถ้าแยก A ไป
6

เหนือแล้ว B จะไปทางเหนือด้วย ไอน์สไตน์บอกว่า มันสื* อถึงกันได้อย่างไร เพราะการจะสื* อถึงกันในเชิงวัตถุ ต้องไว
กว่าแสง
ในกรณี น8 ี แสดงว่า ยังมีส*ิ งที*พิสูจน์ไม่ได้ อะไรเป็ นตัวเชื*อมระหว่างทั8งสองอนุ ภาค นั*นคือ อนุ ภาค A กับ B
ซึ* ง เป็ นอนุ ภาคโฟตอนด้ว ยกัน อนุ ภาคทั8งสองนั8น ถึ ง ได้รู้แ ละเคลื*อ นที* ด ้วยกัน หมดทั8ง หมด เมื* อ พิสู จ น์ ไม่ ได้ว่า มี
ตัวเชื*อมกันอย่างไร แสดงถึงข้อบกพร่ องแห่ ง ทฤษฎีควอนตัม ที* ไม่สามารถอธิ บายได้ ไอน์สไตน์จึงปฏิ เสธทฤษฎี
ควอนตัม เพราะต้องการให้ส*ิ งต่าง ๆ อธิบายได้ท8 งั หมด เมื*ออธิ บายไม่ได้ ทําให้คนเกิดความสงสัยในวงกว้างเกี*ยวกับ
ทฤษฎีควอนตัม และเชื*อตาม Thought Experiment ของไอน์สไตน์ ว่ายังมีขอ้ บกพร่ องในทฤษฎีควอนตัม แม้ว่า ๑๐ –
๒๐ กว่าปี ยังคงเชื*อว่าตามความคิดของไอน์สไตน์ จนกระทัง* เมื*อประมาณเกือบ ๓๐ ปี ที*ผ่านมาจึง ได้ทาํ การพิสูจน์
ด้วยการสังเกต โดยการเอา A กับ B แยกกัน มันรู ้จกั กันจริ ง ๆ มันเคลื*อนที*ไปเหมือนกับมันกําลังส่ งสัญญาณ ถ้าพูด
ในทางศาสนา สงสัยว่ามันมีจิต จึ งรู ้จกั กันและรู้กนั ว่าจะให้เคลื*อนที*ส8 ันขึ8น ยาวขึ8น ทั8ง ๆ ที*มนั ไม่มีทางส่ งสารถึงกัน
เลย มันไปในทางเดี ยวกันหมด ทําไมเป็ นเช่น นั8น นักวิทยาศาสตร์ บอกว่า โดยทฤษฎี ของไอน์ ส ไตน์ ไม่สามารถ
อธิ บายได้ ต้องอธิ บายโดยทฤษฎีของควอนตัม ทฤษฎีของควอนตัมอธิ บายอย่างไร อธิ บายได้โดยทฤษฎีไอน์สไตน์
คือว่าทั8งสองอนุ ภาคนั8น มันมี ที*อยู่ เคลื* อนไปที*ไหน จะมีที*อยู่ของมัน มี Location อยู่ แยกออกจากกัน วิ*งหากัน
เพราะฉะนั8น มันสื* อสารถึงกัน มันคนละที* มันเป็ นอนุ ภาค มันเป็ น Particle แต่ทฤษฎีควอนตัมพิสูจน์แล้วว่า มันรู ้จกั
กันจริ ง ๆ มันไม่ใช่อนุ ภาค มันเป็ น Wave มันเป็ นคลื*น เพราะฉะนั8นความจริ งในระดับควอนตัม มันเป็ นคลื*น คือ มัน
เป็ นความจริ งเดียวกัน แต่มนั แผ่กระจายไป เหมือนเราโยนก้อนหิ นไปในสระนํ8า นํ8าแตกกระจายเป็ นวงกว้าง มันอัน
เดี ยวกัน แต่แปลกที* ว่าอนุ ภาค เวลาเราไปสั งเกตมัน มันเป็ นอนุ ภาค แต่เ วลาเราไม่ สังเกตมัน มันเป็ นคลื* น จึ งเกิ ด
ทฤษฎีเรื* อง Dual Reality ขึ8นมา ว่าสรรพสิ* งในโลกนี8 เมื*อย่อยไปถึงที*สุดแล้วมันมี "ทวิลักษณ์ " คือ เป็ นคลื*นและเป็ น
อนุภาค อนุ ภาค คืออยูท่ ี* Static นิ*ง เป็ นคลื*น คือ กระจาย เป็ นความจริ งที*แปลกแยก เดี{ยวปรากฏตรงนั8น ปรากฏตรงนี8
เพราะฉะนั8น A กับ B มันเป็ นอันเดี ยวกัน มันจึ ง ได้รู้กนั จึ ง เกิ ดนิ ยายวิท ยาศาสตร์ ที*ว่า คน ๆ เดี ยวสามารถใช้
Quantum Leave ได้ คือจะไปอยูท่ ี*ใด ๆ ได้ ในความเป็ นจริ งคืออะไร เขาเรี ยกว่า "Non separability" คือ การอาศัยซึ* ง
กันและกัน จนแยกกันไม่ออก ยืนยันทฤษฎี ความคิดทางพุทธศาสนา ที*เรี ยกว่า ปฏิจจสมุปบาท สรรพสิ* ง ถ้ามองใน
ฐานะที*เป็ นอะตอม เป็ นพลังงาน มันสื* อถึงกันโดยลักษณะโฟตอน เพราะฉะนั8นไม่ว่าอยูท่ ี*ไหน ต้องเห็นจักรวาลเป็ น
ภาพรวมเป็ นหนึ* ง ไม่ได้แยกกันเป็ นส่ วน ๆ อย่างที*เราคิด
ดังนั8นยิง* ศึกษา ควอนตัม Theory ควอนตัมฟิ สิ กส์ไปมากเท่าไร จึงเป็ นสิ* งยืนยันในเรื* อง ปฏิจจสมุปบาท การ
อาศัยซึ* งกันและกันมากขึ8นเท่ านั8น ต้องพูดให้ความเป็ นธรรมกับไอน์สไตน์ว่าทําไมเขาจึ งไม่ เ ห็ นด้วยกับเรื* องนี8
ไอน์สไตน์บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดลูกเต๋ า จักรวาลไม่ได้เกิดขึ8นโดยสิ* งที*พยากรณ์ เพราะถ้ามันเป็ นคลื*น เดี{ยวอยู่ที*
นัน* เดี{ยวอยูท่ ี*นี* เดี{ยวโผล่ที*นน*ั เดี{ยวโผล่ที*นี*แล้ว เราไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ8น
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กฎแห่ งกรรม
ถามว่า ทฤษฎีควอนตัม ขัดกับกฎแห่ งกรรมหรื อไม่ กฎแห่ งกรรมนั8น เป็ นกฎของเหตุและผล สัมพันธ์มาจาก
ปฏิจจสมุปบาท นั*นเอง กรรม นิ ยามมาจากธรรมนิ ยาม คือ ปฏิจจสมุปบาท กฎแห่ งกรรมเพียงแต่บอกว่า เมื*อมีส*ิ ง
หนึ* งอีกสิ* งหนึ* งจึงมี เมื*อท่านทําอย่างนี8 มนั จะเกิดสิ* งนี8 มันจะมาเป็ นสายอย่างนี8 เพราะฉะนั8นเพียงแต่บอกว่า สิ* งต่าง ๆ
เมื*อเกิดขึ8น มันเป็ นผลมาจากอะไร แต่ไม่ได้บอกว่า สิ* งที*เราทําในวันนี8 มันจะก่อให้เกิดผลอะไรได้เสมอไป คนไหน
เชื* อตามสิ* งที*เราทําทุกอย่าง พวกสแกนกรรมทั8งหลายมักจะนึ กว่า ทําตรงนี8 นะ ก.ข.ค นะ ต้องได้รับ ก.ข.ค ๓ อย่าง
เหมือนกันเลย ไปฆ่าเขา เขาจะฆ่าเรา ๕๐๐ ชาติ ไปตีหัวแมวเราจะปวดหัว ไปตีหัวแมวเราจะปวดหัวไปอีกหลายร้อย
ชาติ ไปสแกนกรรมกัน พวกสแกนกรรมเป็ น Determinism เป็ นกลุ่มนิยัตินิยม ทําอย่ างนีต> ้ องไปก่ อให้ เกิดสิงนั>น แต่
จริ ง ๆ แล้ว กฎแห่ งกรรม เหมือนกับ ทฤษฎีควอนตัม คือ กฎแห่ งกรรมเป็ น Unpredictable เพราะอะไร ทางตรรกะ
ทาง Logic ง่ าย ๆ คือ ถ้าท่ านทําอะไร ท่านทําผิดแล้วต้องรั บผล ๑๐๐% ตามสิ* งนั8น ท่านไม่มีทางที* จะไปนิ พพาน
นิพพานเป็ นไปไม่ได้ เพราะคนเราทําบาป ๕๐ ทําบุญ ๕๐ แล้วเกิดชาติหน้าไปใช้หนี8บาป ทําบาปไปอีก ๗๐ หนทางสู่
นรกอย่างเดียว คงจะไม่มีคนบนโลกใบนี8มากมายขนาดนี8
แต่เนื*องจาก เจตนาหัง ภิกขะเว กรรมมัง วทามิ เรากล่าวว่า เจตนา เป็ นกรรม พระพุทธเจ้าตรัส เจตนาในการ
ตัดสิ นใจ ต่ อให้ สิงเร้ ามา แต่ ถ้าเราไม่ ทําเขา เราจึงสามารถเปลียนกระแสกรรมได้ จึงสามารถเป็ นอริ ยบุคคลได้ เป็ น
พระอรหันต์ ได้ เพราะฉะนั8นบางคนจึงไปมองเรื* องกรรมเป็ นตัวตัดสิ น (Determinism) เป็ นสาเหตุและผลลัพธ์ (Cause
and Effect) ตายตัว ไม่ได้เข้าใจพุทธศาสนา และผลที*ตามมา นิ พพานจะเกิดขึ8นไม่ได้ ถ้าท่านทั8งหลายเชื*อเช่ นนั8น
ตามที* พวกสแกนกรรมเชื* อ เพราะไม่มาฟั งรายการปาฐกถาธรรมนี8 น*ันเอง ฉะนั8นท่านไม่ตอ้ งห่ วงเลยว่า ยิ*งมีทฤษฎี
Uncertainty ความไม่แน่นอนของควอนตัม จะไปลบล้างกฎแห่ งกรรม จะไปลบล้าง ปฏิจจสมุปบาท บางทีพวกเราไม่
เข้า ใจนัก วิท ยาศาสตร์ เราชาวพุ ท ธจะรี บ ไปปฏิ เ สธไม่ ฟั ง เลย จะทํา ให้ไ ม่ ไ ด้ป ระโยชน์ จ ากความก้า วหน้า ทาง
วิทยาศาสตร์ที*มาอธิบายศาสนา

อัตตา (Ego)
ขอกล่าวถึงอีกประเด็นหนึ* ง นักวิทยาศาสตร์ บางท่ าน ทําไมจึงหันมาสนใจศาสนา คําตอบคือ ไม่เสมอไป
เพราะวิทยาศาสตร์ น8 ันศึ กษาความจริ ง พระพุทธศาสนานั8นศึ กษาความจริ งเช่ นกัน แต่ความจริ งทางพุทธศาสนา
เกี*ยวกับจิต จึ งสามารถเปลี*ยนสภาพจิ ตใจ ให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีเมตตา มีกรุ ณา เชื*อมโยงสรรพสิ* ง แต่เมื*อใดที*
วิทยาศาสตร์ ในเชิ งฟิ สิ กส์ ที*เห็ นสรรพสิ* งเชื* อมโยงเป็ นหนึ* งเดียว ไม่แยกตัวกูของกู ไอน์ส ไตน์จึงบอกว่า เมื*อเห็ น
ทฤษฎีสัมพัทธ์ อย่างที*ว่า ไอน์สไตน์จึงบอกว่า เป้าหมายของศาสนาทุกศาสนาคือ ปลดปล่ อยมนุษยชาติจากทีคุมขัง
แห่ ง Ego แห่ งอัตตา เป้ าหมายของทุกศาสนา
ศัพท์ของไอน์สไตน์คือ Liberate การปลดปล่อยพวกเราจาก Bondness of Ego Centric Caving คือ การ
ปลดปล่อยจากพันธนาการแห่ งตัณหา ที*มีรากฐานอยูบ่ นอุปาทาน Ego Centric คือ อัตตวาทุปาทาน ถือว่า มีตวั กูของกู
ไอน์สไตน์บอกว่า ทําไมจึงต้องมีตวั กูของกู ไอน์สไตน์ใช้คาํ ว่า เพราะพวกเรามี "Optical Delusion" Optical Delusion
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คืออะไร เวลาเรามอง ท่านมองมา หรื ออาตมามองไปที*ท่าน ใครเป็ นศูนย์กลางของการมอง ตัวท่าน สัญญาของเรา (ที*
ตา) มันมี Point of Reference มีที*อา้ งอิง คือ ตัวฉัน และนัน* คือตัวท่าน ตัวคนอื*น เพราะฉะนั8น ตัวกูอยูท่ ี*นี* นัน* ตัวใคร
ไม่รู้ แยกกันโดยสัญญา เกิดมาเป็ นมนุษย์ มันไม่ตอ้ งทําอะไร เกิดมา ลืมตามา จะแยกเป็ นตัวฉันของฉันอยูแ่ ล้ว
พระพุทธศาสนาเรี ยกว่า "สั ญญาวิปลาส" วิ ปลาส ไม่ได้แปลว่ า วิป ริ ต บ้าบอ ศัพท์ทางศาสนา หมายถึ ง
บิดเบือน คือ Delusion “Optical Delusion” คือ สัญญาวิปลาส นัน* เอง แต่พุทธศาสนายังไปต่อ พอเห็นภาพบิดเบือน
เราจะไปคิดให้บิดเบือน มีตวั กู ทางพุทธศาสนาเรี ยกว่า จิตตวิปลาส วิปลาสไม่ใช่ภาษาไทย เป็ นภาษาพระ ไม่ถึงกับ
บ้า แล้วกลายเป็ น ทิฐิวิปลาส ในทางพุทธศาสนา คือ มีตัวฉั น ของฉั น มีอัตตา ในพระสู ตรที* ว่าด้วย “ปปั ญจสั ญญา
สั งขา” คือกระบวนการที*เริ* มจากอัตตา
ไอน์สไตน์บอกไว้ชดั เจนว่า วิปลาส ตัวกูของกู อันเกิดจาก Optical Delusion สัญญาวิปลาส แต่ไอน์สไตน์
ไม่ได้บอกถึง จิ ตตวิปลาส ทิฐิวิปลาส พุทธศาสนาเน้ นสอนวิธีกําจัดวิปลาส คือ กรรมฐาน ดังนั8นทําอย่างไรจึ งจะ
จํากัด จิ ตตวิปลาส ทิฐิวิปลาสได้ ซึ* งวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถบอกได้ เพราะฉะนั8น ไอน์สไตน์จึงบอกว่า ศาสนาต้อง
ช่วยทําลายสิ* งที*เชื*อมโยงกับตัณหา อุปทาน อันเกิดจาก Optical Delusion โดยใช้สัญชาตญาณของเราแล้ว เมื*อเราเห็น
สรรพสัตว์ท8 งั หลายเชื*อมโยงเป็ นหนึ* ง แล้วเราเกิดสิ* งที*เรี ยกว่า การช่วยเหลือซึ* งกันและกัน

ศาสนาแห่ งอนาคต (Cosmic Religion)
ฉะนั8น ไอน์ ส ไตน์ จึงบอกว่ า จากประเด็ นดัง กล่ าวเหล่ า นี8 ศาสนามีส่ ว นช่ วยพัฒนาให้เ กิด จริ ยธรรม และ
ศาสนาในอนาคต ต้องยอมรับสัจจะธรรมในทางวิทยาศาสตร์ และมีจริ ยธรรมที*ทาํ ลายอัตตาด้วย ท่ านทั8งหลายในที*
ประชุมแห่ งนี8 ลองพิจารณาว่ามีศาสนาใดบ้าง ที*มุ่งเน้นโจมตีไปที*อตั ตาโดยตรง เราไม่จาํ เป็ นต้องอ้างสิ* งที*ไอน์สไตน์
กล่าวว่า เราสามารถรู ้ได้ว่าศาสนานั8น คือ พุทธศาสนา นั*นเอง เพราะเราอ้างต่อ ๆ กันมา จนกระทัง* นักวิทยาศาสตร์
ถามว่า ท่ านเอามาจากหนังสื อเล่มไหน อ้างได้แนบเนี ยนมาก จนบัดนี8 อาตมายังค้นไม่พบข้อความที* ว่า ศาสนาใน
อนาคต คือ Cosmic Religion แล้วพุทธศาสนาสอดคล้องกับแนวคิดนี8 แต่เราอย่าปฏิ เสธว่า ไม่ใช่ ของไอน์สไตน์
เพราะเมื*อเราอ่านคําสอนและแนวคิดของไอน์สไตน์ท8 งั หมดแล้ว สุ ดท้ายจะนําสู่ การสรุ ปเช่นนี8อยูแ่ ล้วนัน* เอง
ตามที*อาตมาอ่านมาหลายเรื* องเกี*ยวกับ Cosmic Religion ไอน์สไตน์ได้อา้ งถึงพระพุทธเจ้าในบางแห่ ง และ
อ้างศาสนาของตะวันออกศาสนาอื*น ๆ ด้วย แนวคิดโดยสรุ ปคือ เพือลดอัตตา เชื อมโยงเป็ นหนึง วิทยาศาสตร์ ก็
เช่ นเดียวกัน สาขาบางสาขา ควรจะเพิ*มหรื อมีแรงจูงใจในการจะเข้าถึงความจริ ง สัจจะธรรม ไม่ ใช่ เพือปั ญญาเพียง
อย่ างเดียว แต่ เพือกรุ ณาด้ วย ไม่จาํ เป็ นจะต้องเป็ นฟิ สิ กส์ แต่ทาํ ไมเราจึงต้องแสวงหาความจริ งด้วยกรุ ณา เพื*อรักษา
โรคร้ ายทั8งหลาย มนุ ษยชาติทุกข์ทรมานเพราะโรคภัยไข้เจ็บ แพทยศาสตร์ มีกรุ ณาธิ กะ มีกรุ ณาเป็ นพื8นฐานในการ
แสวงหาความจริ ง ไอน์สไตน์อาจจะเป็ นปั ญญาธิ กะ แต่ในที* สุดจึ งเกิดกรุ ณา แต่ทางด้านแพทยศาสตร์ หรื อศาสตร์
บางสาขา แม้กระทัง* เทคโนโลยี ไม่ ได้ ทําเพือมุ่งแต่ Wealth แต่ Health มุ่งสุ ขภาพของมนุ ษยชาติ ไม่ใช่มุ่งแสวงหาแต่
ความมัง* คัง* เพียงอย่างเดียว
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กรุ ณาเป็ นฐาน ดัง อตฺตานํ อุปมํ กเร เขียนไว้ทาํ ไม อตฺตานํ อุปมํ กเร คือการให้
นึกถึงคนอื*น พระพุทธเจ้าตรัสว่า ให้เปรี ยบเทียบคนอื*น คนอื*นมี รัก สุ ข เกลียด ทุกข์ ฉัน
ใดก็เป็ นฉันนั8น ก็เป็ นอย่างนั8น เอาใจเขามาใส่ ใจเรา ถ้าเราคิดเช่นนี8 เริ* มวิทยาศาสตร์ ดว้ ย
ฐานกรุ ณา ปั ญญาก็จะเกิด และไม่ทิ8งความเป็ นมนุ ษยชาติ แต่ถา้ บอกว่า เริ* มเรี ยนแพทย์
เพราะจะรวย พอได้ ปั ญ ญาและอาวุ ธ มาแล้ว จะไม่ มี เรอเนสซองซ์ แมน แล้ ว
เพราะฉะนั8นต้องเริ* มว่า เราเรี ยนวิทยาศาสตร์ เพื*ออะไร เพื*อช่วยมนุ ษยชาติ พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพื*ออะไร ออกบวชเพื*อ
อะไร เพื*อช่วยมนุ ษยชาติให้พน้ ทุกข์ ถ้าวิทยาศาสตร์ จะช่วยโลก ต้องเริ* มเหมือนศาสนา คือ กรุ ณา ความสงสาร นํ8าใจ
เป็ นพื8นฐาน หัวข้อการประชุ มเสวนานี8 อยากเสนอให้เพิ* ม “สร้ างสรรค์ วัฒนธรรมแห่ งปั ญญาและกรุ ณา” แล้วจะ
กลมกลืนกันทั8งศาสนาและวิทยาศาสตร์ เพื*อมนุ ษยชาติ เราเสี ยเงินทําโครงการ The Human Genome Project (HGP)
(ท่านผูอ้ ่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ*มเติมได้ที* http://genomics.energy.gov) ไปเท่าไหร่ เพื*ออะไร Genome ที*ทาํ Gene
Mapping ๓,๐๐๐ ล้านเหรี ยญสหรัฐ เมื*อ ๑๐ ปี ที*ผา่ นมา โครงการ The Human Genome Project (HGP) ที*ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา โดยที* ๑๐ ปี ที*ผา่ นมานี8 ๓,๐๐๐ ล้านเหรี ยญสหรัฐ เท่ากับเกือบ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เมื*อค้นพบ Gene
Mapping หมดแล้ว นักวิทยาศาสตร์หวังว่าเมื*อทํา Gene Mapping เสร็ จแล้ว นักวิทยาศาสตร์ จะรักษาโรคมะเร็ ง โรคที*
เป็ นกรรมพันธุ์ได้ท8 งั หมด เราชาวโลกตั8งใจรอคอย บริ ษทั ยาเป็ นผูล้ งทุ น เพราะถ้าค้นพบเสร็ จเมื*อไร บริ ษทั ยาจะได้
ผูกขาด และขายยาราคาแพง เหมือนกับกรณี ที*มีประเด็นในประเทศไทยอยูค่ รั8งหนึ* ง นั*นทั8งหมด เรี ยกว่า ความกรุ ณา
หรื อ เราจะพิจารณาว่าเป็ นการโชคดีหรื อโชคร้ายก็ไม่ทราบ เสี ยค่าใช้จ่ายไปเกือบแสนล้านบาท โดยยังคงไม่สามารถ
จะบอกได้ว่า Gene ตัวไหนทําให้เกิ ดมะเร็ ง ในปี ๒๕๕๒ เป็ นต้นไป นักวิทยาศาสตร์ จะเริ* มโครงการใหม่ แทน
แทนที*จะบอกว่าเป็ น Genetic แต่เป็ น Epigenetic ซึ* งสู งกว่า Gene ในระดับเซลล์ ที*ทาํ ให้เกิดพันธุกรรม สามารถไป
อธิบายเรื* องยีราฟคอยาวได้ โดยผ่านทฤษฎีวิวฒั นาการ ไม่ได้มาจากพันธุ กรรมอย่างเดียว ใช้คอบ่อย ๆ คอจะยาวขึ8น
ได้ อันนี8 มนั ไม่ได้อยูท่ ี* DNA แล้ว กลายเป็ นการสั*งสมทางสิ* งแวดล้อมทางพันธุกรรม เพราะฉะนั8นใครที*ยงั ไม่ฉลาด
ในรุ่ นนี8 ยังไม่ตอ้ งไปทําลายเพราะไม่ถือว่า DNA ใช้ไม่ได้ นัง* กรรมฐาน นัง* ไปเรื* อย ๆ ๆ ๆ ต่อไปลูกหลานปั ญญายาว
ขึ8น ตามทฤษฎี Epigenetic ซึ* งมีความมัน* ใจว่าจะรักษาโรคมะเร็ งได้ อย่ารี บตาย อาตมาห่ วงอยูอ่ ย่างหนึ* ง ว่าคนจนจะ
ตายต่อไป เพราะผลิตยาได้แล้ว ราคาจะแพงแสนแพง เหมือนกับยารักษาโรค HIV เพราะฉะนั8นถ้าการแพทย์มีกรุ ณา
เป็ นพื8นฐาน จะช่วยมนุ ษยชาติ ท่านมาเรี ยนวิชานี8 เพื*อสิ* งนี8 รวมถึงวิทยาศาสตร์ ท8 งั ปวง จะไปโยงถึงมนุ ษยชาติท8 งั ปวง
เห็ นโลกเป็ นหนึ* ง เดี ยวเหมื อนไอน์ สไตน์ แล้ว จะเกิ ดกรุ ณ า เหมื อ นพระพุ ทธเจ้า มี ท>ั ง พระปั ญญาคุ ณ และ พระ
กรุ ณาธิคุณ เกิดแรงบัน ดาลใจในการเข้ าถึงสั จจะธรรม ถ้าเป็ นอย่า งนี8 ไม่ ว่า ศาสนาหรื อวิทยาศาสตร์ ต่ างมุ่ งไปสู่
ประโยชน์ พหุ ชนะหิ ตายะ พหุ ชนะสุ ขายะ โลกานุ กมั ปายะ ประโยชน์สุขแก่คนเป็ นอันมาก อนุ เคราะห์แก่ชาวโลก
ปัญญา กรุ ณา ไปด้วยกัน วัฒนธรรมแห่ งปั ญญากรุ ณา จะทําให้เกิด “เรอเนสซองซ์ แมน” ดังที*เริ* มต้นมานั8นเอง
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ประวัติ
พระธรรมโกศาจารย์ , ศาสตราจารย์ ดร., ราชบัณฑิต

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ศาสตราจารย์ (ป.ธ.๙, Ph.D.)
อายุ ๕๒ พรรษา ๓๒
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เจ้ าคณะภาค ๒
เจ้ าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุ งเทพมหานคร
๑. ประวัตกิ ารศึกษา
ปี พ.ศ.ทีจบ
ระดับการศึกษา
การศึกษา
๒๕๑๒ นักธรรมชั8นเอก
๒๕๑๙

เปรี ยญธรรม ๙ ประโยค (ป.ธ.๙)

๒๕๒๐
๒๕๒๑

ประโยคครู พิเศษมัธยม (พ.ม.)
ปริ ญญาตรี พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ* ง)

๒๕๒๓
๒๕๒๕
๒๕๒๗
๒๕๒๘

M.A .(Philosophy)
M.Phil. .(Philosophy)
Diploma in French
Ph.D. .(Philosophy)

ชื อสถานศึกษา
สํา นั ก เรี ย นวัด สุ ว รรณภู มิ อํา เภอเมื อ ง
จังหวัดสุ พรรณบุรี
สํานักเรี ยนวัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี
กรุ งเทพมหานคร
กรมการฝึ กหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
University of Delhi, India
University of Delhi, India
University of Delhi, India
University of Delhi, India
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๒. ประวัตกิ ารทํางานและประสบการณ์
พ.ศ. ๒๕๔๘ - เป็ นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาส
พ.ศ. ๒๕๔๘ - เป็ นกรรมการและเลขานุ การในคณะกรรมการประสานงานกรณี ธรณี พิบตั ิในภาคใต้
ตามมติมหาเถรสมาคม
- เป็ นประธานกรรมการจัดพิธีบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุและพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ
กลางนํ8า ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา (๒๓ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๘)
- เป็ นประธานกรรมการอํานวยการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื* องใน
วันวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๔๘ ณ ประเทศไทย
๓. ประวัติการฝึ กอบรม การศึกษาดูงาน (ในประเทศและต่ างประเทศ)
พ.ศ.๒๕๔๘ - นําคณะผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และนิสิตของมหาวิทยาลัยลงพื8นที*ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
กรณี ธรณี พิบตั ิคลื*นใต้น8 าํ ณ ๖ จังหวัดภาคใต้
- เป็ นประธานที*ปรึ กษาการเจริ ญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริกิต. ิ พระบรมราชินีนาถ “๑๒ สิ งหาพระบรมราชินี” เมื*อวันที* ๑๐ สิ งหาคม
ณ มณฑลพิธีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรี สุดาราม เขต
บางกอกน้อย กรุ งเทพฯ
- เป็ นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการประสานงานกรณี ธรณี พิบตั ิใน
ภาคใต้ ตามมติมหาเถรสมาคม
- เป็ นประธานกรรมการจัดพิธีบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุและพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถ
กลางนํ8า ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ๒๓ กุมภาพันธ์
- เป็ นประธานกรรมการอํานวยการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื*องใน
วันวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๔๘ ณ ประเทศไทย
- จัดประชุมผูแ้ ทนผูน้ าํ ชาวพุทธนานาชาติเพื*อเตรี ยมการจัดกิจกรรม
เนื* องในวันวิสาขบูชาโลก ประจําปี ๒๕๔๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุ วจั น์ ลิปตพัลลภ) เป็ นประธานเปิ ดการประชุม
- นําคณะผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที* มจร ๑๒๐ รู ป/คน ไปดูงานพระ
ศาสนาและมหาวิทยาลัย ณ ประเทศกัมพูชา
๔. งานสอนและบรรยายพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๔๒ - เป็ นกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการของผูร้ ับการพิจารณาให้ดาํ รงตําแหน่ ง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
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๕. งานการเผยแผ่
พ.ศ.๒๕๔๖-๔๗ - เป็ นประธานหลักสู ตรฝึ กอบรมครู สอนสาระการเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนาใน
โรงเรี ยน ตามสาระการเรี ยนรู ้พระพุทธศาสนา ในหลักสู ตรการศึกษาขั8นพื8นฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ๒๕๔๖ - เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั8นพื8นฐาน
- เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิในสภาการศึกษาแห่ งชาติ
๖. งานบรรยาย เทศนา และปาฐกถาธรรม
พ.ศ.๒๕๓๑ – ปั จจุบนั – แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะ ณ พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ.๒๕๔๘ - แสดงปาฐกถาในงานประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื*องในวันวิสาขบูชาโลก
ณ ศูนย์ประชุม สหประชาชาติ ถนนราชดําเนิ นนอก กรุ งเทพฯ
- บรรยาย “ความเชื*อ ศาสนา จริ ยธรรม และความจงรักภักดีในฐานะเป็ นปั จจัย
กําลังอํานาจแห่ งชาติ” ณ วปอ.
- ปาฐกถา ณ มูลนิ ธิพระธรรมปิ ฎก ณ ห้องประชุมสุ นนั ทานุสรณ์ ม.ราชภัฏ
สวนสุ นนั ทา ใกล้หอสมุดแห่ งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๗ - แสดงปาฐกถาในงานประชุมเยาวชนทางศาสนาโลก ณ ศูนย์ประชุม
สหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก กรุ งเทพฯ
- แสดงปาฐกถาในงานประชุมผูน้ าํ ชาวพุทธเนื*องในวันวิสาขบูชา
วันสําคัญสากล สหประชาชาติ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- แสดงปาฐกถาในงานประชุมวิชาการพระพุทธศาสนาเถรวาทและมหายานโลก
ณ ศูนย์ประชุม สหประชาชาติ ถนนราชดําเนิ นนอก กรุ งเทพฯ
พ.ศ.๒๕๔๖ - บรรยายในงานประชุมเยาวชนโลก ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี*ปุ่น
๗. ผลงานระดับนานาชาติ
พ.ศ.๒๕๕๐ - เป็ นประธานดําเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื*องในวันวิสาขบูชาโลก
ประจําปี ๒๕๕๐ กําหนดจัดระหว่างวันที* ๒๖ – ๓๐ พฤษภาคม ณ หอประชุ มพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม และ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก กรุ งเทพฯ
- เป็ นประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพุ ทธศาสนาโลก ซึ* งรั บการคัดเลือกเมื*อเดื อนพฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๐ มีมหาวิทยาลัยสมาชิก ๘๐ มหาวิทยาลัย จาก ๖๗ ประเทศ
- ปฏิ บตั ิ หน้า ที* แทนเจ้าประคุ ณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ในพิ ธีฉลอง ๑๐ ปี แห่ ง การก่อตั8งเขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ๓๐ มิถุนายน
- ดูงานกิจการมหาวิทยาลัยในฮ่องกง ๑-๓ กรกฎาคม
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- นําผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที*มหาวิทยาลัยดูงานการศึกษาพระศาสนา ณ เมืองเกาสยง
จีนไต้หวัน ๑๔-๑๖ กรกฎาคม
- เข้าร่ วมประชุมกรรมการสภาผูน้ าํ ศาสนาโลก ณ ประเทศสิ งคโปร์ ๑๗-๑๙ กรกฎาคม
- เข้า ประชุ มในโอกาส ๒๐ ปี แห่ ง ที* ป ระชุ ม ผูแ้ ทนศาสนาเพื* อ สั น ติ ภ าพ ณ เมื อ งเกี ย วโต
ประเทศญี*ปุ่น ๓-๕ สิ งหาคม
พ.ศ.๒๕๔๙ - เป็ นประธานดําเนิ นการจัดประชุ มชาวพุทธนานาชาติ เนื* องในวันวิ สาขบู ชาโลก ประจําปี
๒๕๔๙ กําหนดจัดระหว่างวันที* ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
และ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดําเนินนอก กรุ งเทพฯ
- นํา คณะผูบ้ ริ ห าร คณาจารย์ และเจ้า หน้ า ที* มจร ๘๐ รู ป /คน ไปดู ง านพระศาสนา และ
มหาวิทยาลัยในนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
- เป็ นผูแ้ ทนคณะสงฆ์ไทยไปประชุ ม สภาผูน้ ํา ศาสนาและความเชื* อเพื* อสั น ติ ภาพโลก ณ
กรุ งอัสทานา ประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน ๑๔ – ๑๖ กันยายน
- ดูงานศาสนาอิสลาม ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี
- ร่ วมอภิปรายพิ เ ศษ ในการประชุ มผูน้ ํา ชาวพุ ทธ ณ มณฑลจื อเจี ยง ประเทศ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน
๘. ผลงานความร่ วมมือระหว่ างองค์ กร
พ.ศ. ๒๕๔๘
ลงนามในความร่ วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาโลก พ.ส.ล.
พ.ศ. ๒๕๔๗
ลงนามในความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ประเทศไทย
๙. ผลงานทีได้รับการตีพมิ พ์ เป็ นหนังสื อ
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ทําอย่างไรให้เรี ยนเก่ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ - พุทธวิธีบริ หาร
- ธ ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ธรรมรักษาใจสู ้ภยั สึ นามิ
- มนุษยศาสตร์ กับ การพัฒนาประเทศ
- การศึกษาเพื*อสร้างศาสนทายาท
๑๐. รางวัลทีได้ รับ
พ.ศ. ๒๕๕๑ - ได้ รั บ ปริ ญญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ. สาขาภาษาอั ง กฤษ จากสถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ได้รับยกย่องเป็ น “ผูม้ ีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ” จากคุรุสภา
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ได้รับรางวัลกิตติคุณ “เสมาคุณูปการ” จากกระทรวงศึกษาธิการ
- ได้รับเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า
14

พ.ศ. ๒๕๔๗ - ได้รับปริ ญญาศาสนศาสตรดุ ษฎีบณ
ั ฑิ ตกิตติ มศักดิ. สาขาพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย
- ปริ ญญาศิลปศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ.สาขาการบริ หารองค์การ
จากมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
๑๑. สมณศักดิi
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ได้รับพระราชทานเลื*อนสมณศักดิ. เป็ นพระราชาคณะชั8นธรรม ที* พระธรรมโกศาจารย์ สุ นทร
ญาณดิลก สาธกธรรมวิจติ ร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสั งฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ได้รับพระราชทานเลื*อนสมณศักดิ. เป็ นพระราชาคณะชั8นเทพ ที* พระเทพโสภณ
วิมลปริยัตกิ จิ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสั งฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ได้รับพระราชทานเลื*อนสมณศักดิ. เป็ นพระราชาคณะชั8นราช ที* พระราชวรมุนี
ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสั งฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๕๓๒ - ได้รับพระราชทานสมณศักดิ.ต8 งั เป็ นพระราชาคณะชั8นสามัญ ที*พระเมธีธรรมาภรณ์
๑๒. ตําแหน่ งบริหารและตําแหน่ งทางวิชาการในปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ได้รับพระบรมราชโองการโปรดแต่งตั8งให้เป็ นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ.
ประเภทวิชาปรัชญา สาขาวิชาอัคฆวิทยา ตั8งแต่วนั ที* ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๔๘ - ปัจจุบนั เป็ นเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ปัจจุบนั เป็ นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ปัจจุบนั เป็ นเจ้าคณะภาค ๒ รั บผิ ดชอบเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ได้รับแต่งตั8งเป็ นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั8งเป็ นศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรั ชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
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