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วิทยาศาสตร์กับพระพุทธศาสนา จุดแยกหรือจุดบรรจบ* 

 

๔.๑ เป็นศาสนาเหมือนกัน แต่ไม่เหมือนกัน 
เมื่อพูดถึงพุทธศาสนา ก็ต้องพูดถึงจุดเริ่มของพุทธศาสนาก่อน เมื่อกี้บอกว่า จุดเริ่มของ

ศาสนาคือความกลัวภัย ทีนี้จุดเริ่มของพุทธศาสนาคืออะไร จุดเริ่มของพุทธศาสนาก็คือ ความกลัว
ทุกข ์เปลี่ยนจากภัยมาเป็นทุกข์ ไม่เหมือนกันนะ ต้องระวัง 

ในตอนของศาสนาทั้งหลายนั้นเป็นภัย  แต่มาในตอนของพุทธศาสนานี่ เป็นทุกข์  
ซึ่งมีความหมายครอบคลุมกว่า กล่าวคอื จุดเน้นของความกลัวภัยนั้นไปอยู่ที่เหตุปัจจัยภายนอก เช่น 
น้ําท่วม แผ่นดินไหว ไฟปุา พายุพัด อะไรต่างๆ อย่างที่ว่าเมื่อกี ้แต่พอมาถึงเรื่องทุกข์นี่มันครอบคลุม
ปัญหาทั้งหมดตลอดถึงในตัวมนุษย์เอง  

ทุกข์คืออะไร คือสภาพบีบคั้น ติดขัด คับข้อง ก็ได้แก่ปัญหาของมนุษย์นั่นเอง ในแง่หนึ่ง พูด
ง่ายๆ ทุกข์ก็คือ ปัญหา เพราะปัญหาก็คือ สิ่งบีบคั้น ติดขัด คับข้อง ของมนุษย์ศาสนาต่างๆ นั้น มอง
หาแหล่งเกิดภัย หมายความว่า เมื่อต้องการพ้นภัยก็มองหาแหล่งเกิดภัย ในระยะแรก ศาสนา
เหล่านั้นมองไปที่อะไร (ที่จริงไม่ใช่ศาสนามองหรอก ก็คือมนุษย์นั่นเองแหละที่มอง แต่พูดให้เป็น
ภาพ) ก็นึกถึงคนนี่แหละ เพราะว่าเท่าที่รู้ๆ เห็นๆ กันอยู่ สิ่งต่างๆ จะเป็นอย่างไรก็ต้องมีผู้ทํา ในเมื่อ
สิ่งทั้งหลายในโลกมนุษย์นี่ มนุษย์ทํา แต่สิ่งใหญ่ๆ ในธรรมชาติเหล่านี้ มนุษย์ทําไม่ได้ แต่ก็ต้องมีผู้ทํา 
ก็นึกหาผู้ทํานึกหากันไปก็ได้ผู้ทําที่เรียกว่าเทพเจ้าหรือเทวดา ก็เลยมองไปที่เทวดา ว่าเป็นที่มาของ
ภัยเหล่านั้น หรืออาจจะเรียกว่า อํานาจลึกลับภายนอกที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติ เป็นผู้บันดาลพาเมฆ
มา พาพายุมา พานํามา พาไฟมาอะไรต่างๆ เหล่านี้ พอถึงขั้นนี้ก็เกิดมีศาสนาที่มีเทวดาหลายองค์
บ้าง องค์เดียวบ้าง จนกระท่ังแม้แต่เป็นภาวะหนึ่งเดียวที่เลยจากข้ันเทวดาไปแล้ว 

เมื่อมนุษย์มองตามระบบการลงโทษและให้รางวัล ก็เห็นว่าต้นตอภัยอยู่ที่ไหน จุดระงับภัยก็
ต้องอยู่ที่นั่น ตอนแรกก็มองแบบมนุษย์นี่แหละคือคนเราก็มองคนด้วยกัน ก็เห็นกันอยู่ว่าผู้ใหญ่มี
อํานาจมากกว่า เมื่อคนเล็กมาทําไม่ชอบใจเขาก็ทําร้ายเอา ลงโทษเอา แต่ถ้าคนเล็กทําดีคนใหญ่ชอบ
ใจก็ให้รางวัล เมื่อมองไปที่สิ่งใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังธรรมชาติก็คิดแบบเดียวกัน ก็เอาภาพของมนุษย์ไป
ใส่ให้เทวดา เพราะฉะนั้น จึงมีนักจิตวิทยาสมัยหลังบอกว่า มนุษย์สร้างเทวดาตามฉายาของมนุษย์ 
ซึ่งไปขัดกับคําสอนของศาสนาคริสต์ ที่ว่า พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามฉายาของพระเจ้า คือ ท่านบอก
                                                           

* พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์,
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์กรนี ปัญญาญาณ, ๒๕๕๗) หน้า ๖๓ – ๘๖. 



๗๒ 
 
ว่า พระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามรูปเสมือนของพระองค์ แต่นักจิตวิทยาสมัยหลังนี่ เมื่อพูดถึง
เรื่องกําเนิดของศาสนาบางท่านบอกว่า มนุษย์สร้างเทวดาตามรูปเหมือนของมนุษย์ ก็แล้วแต่ว่าจะ
คิดหาเหตุผลมาแสดงกันไป 

เป็นอันว่า มนุษย์ก็คิดว่า เทวดาเหล่านี้แหละ เป็นต้นตอของเภทภัยอันตรายทั้งหลาย 
เพราะฉะนั้น เราต้องเอาใจคนที่มีอํานาจฉันใดเราก็ต้องเอาใจเทวดาฉันนั้น ก็เลยเกิดมีวิธีการขึ้นมา
ในการที่จะช่วยตัวเองให้พ้นภัย โดยการไปแสดงความเคารพ อ่อนน้อม กราบไหว้ อ้อนวอนขอผล 
เป็นอันว่า 

ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดผลในศาสนาโบราณเหล่านั้น ก็คือ การดลบันดาลของเทพเจ้า ซึ่ง
ไม่ใช่วิสัยของมนุษย์ 

ตัวโยงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าหรืออํานาจดลบันดาลเหล่านั้น  ก็คือ ศรัทธา 
หรือความเชื่อเมื่อเชื่อในพระองค์ เคารพในพระองค์แล้ว ก็แสดงออกเป็นวิธีการวิธีการก็คือ  
การบวงสรวงอ้อนวอน 

เป็นอันว่าได้ครบแล้ว คือ ตัวกําหนดผล ได้แก่ การบันดาลของเทพเจ้า ตัวสัมพันธ์ ได้แก่ 
ศรัทธา วิธีการปฏิบัติ ได้แก่ การบวงสรวงอ้อนวอน อันนี้เป็นระบบความเชื่อในศาสนาต่างๆ เท่าที่
เป็นมา 

ทีนี ้พอพุทธศาสนาเกิดขึ้น เราก็เอาหลักการเหล่านี้มาปรับดูว่าจะเป็นอย่างไร พุทธศาสนา
นั้น อย่างที่พูดไปแล้วว่า ต้องการพ้นทุกข ์ไม่ต้องการมีความทุกข ์ถึงตอนนี้ก็จะมีความใฝุปรารถนาที่
จะพ้นทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้น จุดกําเนิดของพุทธศาสนาก็คือ ความใฝุปรารถนาจะพ้นทุกข์ หรือ
ความใฝุปรารถนาภาวะไร้ทุกข์ 

เป็นอันว่า ความใฝุปรารถนาภาวะไร้ทุกข์เป็นจุดกําเนิดของพุทธศาสนา ต่อจากนั้นใน
กระบวนการแก้ไขจะทําอย่างไร เมื่อเราต้องการพ้นจากทุกข์ก็จะต้องมีวิธีการแก้ทุกข์ จะรู้วิธีนั้นได้ก็
ต้องดูต้นกําเนิดของทุกข์ต้นกําเนิดของทุกข์อยู่ที่ไหน ศาสนาเก่าบอกว่าภัยนั้นต้นกําเนิดมาจาก
เทวดา แต่พุทธศาสนาบอกว่า การเกิดขึ้นของทุกข์เป็นกระบวนการของเหตุปัจจัย เป็นกฎธรรมชาติ 
ซึ่งจะต้องรู้เข้าใจ 

ทุกข์นี้มีต้นเหตุซึ่งเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ คือ หลักของความเป็นเหตุเป็นผล 
หรือความเป็นไปตามเหตุปัจจัย ความไม่รู้เข้าใจในความจริงนั้นแหละ หรือตัวความไม่รู้ไม่เข้าใจใน
กระบวนการธรรมชาติหรือกระบวนความเป็นไปตามเหตุผลนั้นแหละเป็นต้นตอให้เกิดทุกข์ 
เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงสืบสาวหาต้นกําเนิดของความทุกข์โดยมองไปที่ตัวความไม่รู้ไม่เข้าใจเหตุ
ปัจจัย หรือตัวความไม่รู้เข้าใจธรรมชาติและกฎธรรมชาติ ได้แก่ อวิชชา 

เป็นอันว่า ตอนนี้ เรามาถึงจุดกําเนิดของพุทธศาสนาแล้ว เมื่อกี้นี้ว่า จุดกําเนิดของศาสนา
ต่างๆ ได้แก่ ภัย และต้นกําเนิดของภัย ได้แก่ เทพเจ้าหรืออํานาจดลบันดาลภายนอก แต่จุดกําเนิด
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ของพุทธศาสนาบอกว่าได้แก่ ทุกข์ และต้นกําาเนิดของทุกข์คือ ความไม่รู้เข้าใจเหตุปัจจัยของทุกข์
นั้น หรือความไม่รู้เข้าใจกฎธรรมชาติ กล่าวคือ กระบวนการแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นเอง 

ต่อไปก็มาถึงตัวการที่จะแก้ปัญหา ตัวการที่จะแก้ปัญหาคืออะไรในเมื่อความไม่รู้ไม่เข้าใจ
กฎธรรมชาติหรือเหตุปัจจัยนี้เป็นต้นกําเนิดตัวการที่จะแก้ปัญหาก็ตรงข้าม กล่าวคือ ความรู้เข้าใจ
เหตุปัจจัยนั้นความรู้เข้าใจกฎธรรมชาติคือ ตัวปัญญา 

จากจุดเดิม ศาสนาต่างๆ บอกว่า ศรัทธา คือ ตัวโยงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับต้น
กําเนิดของภัย พุทธศาสนาก็เปลี่ยนเป็นว่า ตัวโยงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ไปหาต้นกําเนิดของ
ทุกข์นั้นคือ ปัญญา หมายความว่า ย้ายจากศรัทธามาหาปัญญา นี่คือจุดเปลี่ยนของพุทธศาสนา 
มนุษย์จะต้องรู้เข้าใจกระบวนการของเหตุปัจจัยทั้งหลายนั้น แล้ว แก้ไขท่ีเหตุปัจจัย 

ประการสุดท้าย การแก้ไขที่เหตุปัจจัยนั้นเป็นเรื่องของมนุษย์ที่มนุษย์จะต้องทํา และเป็น
วิสัยที่มนุษย์จะกระทําได้ เพราะฉะนั้น การแก้ปัญหาก็จะเปลี่ยนจากอํานาจดลบันดาลของเทพเจ้า
มาเป็นการกระทําของมนุษย์ สรุปว่า จุดทั้ง ๓ นี้เป็นหลักการสําคัญ 

๑. ในศาสนาทั่วไปต้นกําเนิดของภัย ได้แก่ เทวดา แต่ในพุทธศาสนา ต้นกําเนิดของทุกข์ 
ได้แก่ ความไม่รู้เข้าใจกฎธรรมชาติ 

๒. ตัวโยงไปสู่ต้นกําเนิดนั้น ในศาสนาต่างๆ ได้แก่ศรัทธา แต่ในพุทธศาสนา เปลี่ยนมาเป็น
ปัญญาที่รู้เข้าใจกฎธรรมชาติ 

๓. ตัวกําหนดผล ในศาสนาทั่วไป ได้แก่อํานาจดลบันดาล แต่ในพุทธศาสนาเปลี่ยนมาเป็น
การกระทําของมนุษย์ 

อันนี้ก็คือ การเปลี่ยนแปลงที่เป็นการปฏิวัติเลยทีเดียว เป็นอันว่าจุดเน้นหรือประเด็นหลัก
ในพุทธศาสนา ได้ย้ายไปแล้วจากศรัทธามาสู่ปัญญา ปัญญาที่ว่านี้ ก็เริ่มด้วยความใฝุรู้ หรือใฝุใน
ความรู้เหมือนกันเพราะการที่จะมีปัญญาได้ เราก็ต้องมีความใฝุรู้ แต่ความใฝุรู้นั้นจะมีลักษณะ
ต่างกันซึ่งจะได้วิเคราะห์กันต่อไป 

จุดเน้นใหญ่อีกอย่างหนึ่งก็คือ การเปลี่ยนจากการบันดาลของอํานาจเหนือธรรมชาติ มาสู่
การกระทําความเพียรพยายามของตัวมนุษย์เอง และในเรื่องนี้พุทธศาสนามีหลักการสําคัญที่ชัดเจน
แน่นแฟูน กล่าวคือ ไม่ว่าพุทธศาสนาจะเผยแพร่ออกไปสู่ชาวโลกกว้างขวางก้าวไกลเพียงใด หรือจะ
มีความเชื่อถือและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแปลกออกไปอย่างไรก็ตาม  สาระก็ยังคงอยู่ที่จุดสําคัญ 
ประเด็นสําคัญคือ การกระทําของมนุษย์ หลักการสําคัญของพระพุทธศาสนาอันนี้ ถ้าเปลี่ยนไปถือ
ว่าผิดเลย คือ จุดประเด็นหลักอันได้แก่ การกระท าของมนุษย์ 
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หลักการแห่งการกระทําของมนุษย์ก็สืบมาในรูปที่เรียกว่า หลักกรรม นั่นเอง คนอาจจะ
เข้าใจตัวกรรมไขว้เขวไปบ้าง ความเข้าใจผิดอาจแทรกปนเข้ามาในหมู่ชาวพุทธบ้าง แต่ไม่ว่าจะ
อย่างไรก็ตาม กรรมก็ยังคือการกระทําของมนุษย์อยู่นั่นแหละ ไม่ใช่เป็นการบันดาลของเทพเจ้า 

การที่พุทธศาสนาถือหลักกฎธรรมชาติ ประกาศอิสรภาพของมนุษย์ และเอาปัญญามาแทน
ศรัทธา อันนี้เป็นสิ่งที่แปลกในวงการศาสนา จนกระทั่งฝรั่งบางทีไม่ยอมเรียกพุทธศาสนาว่าเป็น
ศาสนา เราจะเห็นหนังสือฝรั่ง บางทีบอกว่า พุทธศาสนาไม่ใช่ religion คือ ไม่ใช่ศาสนาใน
ความหมายของเขา เพราะมันไม่มีลักษณะเหมือนกับศาสนาทั้งหลายที่เขาเคยรู้จักมาเป็นอันว่า 
หลักการที่เป็นจุดสําคัญก็มี 

 ๑. ถือหลักกฎธรรมชาติ 
 ๒. ประกาศอิสรภาพของมนุษย์ 
 ๓. เอาปัญญามาแทนศรัทธา 

 
๔.๒ ศาสนาแห่งธรรมชาติ และการรู้ธรรมช าติด้วยปัญญา 
 ทีนี้เพ่ือจะให้เกิดความเข้าใจชัดเจนในเรื่องนี้ อาตมาจะขอเอาเวลาช่วงนี้มาใช้กับการพูด
ถึงหลักการพ้ืนฐานบางอย่างที่พึงสังเกตของพุทธศาสนา ตอนแรกนี้ พูดถึงตัวหลักการที่เป็นพุทธ
พจน์ คือคําสอนโดยตรงของพระพุทธเจ้าเสียก่อน แล้วค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่ง แล้วต่อจาก 
นั้นก็จึงจะเอามาโยงกับวิทยาศาสตร์ในตอนหลัง 
 หลักการพื้นฐานบางอย่างของพุทธศาสนาที่ควรทราบในตอนนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่พูดมา
เมื่อกี ้ขอนํามาแสดงดังต่อไปนี้ 
 ข้อที่ ๑ หลักกฎธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมดา ได้แก่ถือว่าความจริงนั้นเป็นกฎธรรมชาติ 
เป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดาของมัน พระพุทธเจ้ามีฐานะเป็นผู้ค้นพบ อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมาก 
 เราถือว่า พระพุทธเจ้า เป็นผู้ค้นพบความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาในธรรมชาติ ดังมีหลักคํา
สอนที่พระสวดบ่อยๆ ในงานอุทิศกุศลแก่ผู้ล่วงลับ คือ ธรรมนิยามสูตร๕ โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าพระท่าน
สวดอะไรกัน แต่ท่านบอกให้ฟังว่า กฎความจริงของธรรมชาติมันมีอยู่อย่างนั้นเองเป็นธรรมดา
พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่อุบัติขึ้นก็ตาม มันก็เป็นของมันอย่างนั้น พระก็ประกาศหลักคําสอน
ของพระพุทธเจ้าตลอดเวลา ญาติโยมก็ฟังตลอดเวลา แต่ก็ไม่รู้ตลอดเวลาเหมือนกัน 
 หลักธรรมนิยาม หรือกฎธรรมชาติที่ว่านี้เป็นอย่างไร พระสวดว่า “อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว 
ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ” แปลว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม มันก็
เป็นหลักยืนตัวอยู่ ตามธรรมดา เป็นกฎธรรมชาติว่า สิ่งทั้งหลายที่เกิดจากเหตุปัจจัยล้วนแต่ 
“ไม่คงที”่ “ไม่คงตัว” และ “ไม่เป็นตัว” 
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 ไม่คงท่ี คือ มันเกิดดับๆ เกิดข้ึนแล้วสลายไปๆ ตลอดเวลา 
 ไม่คงตัว คือ มันถูกปัจจัยที่ขัดแย้งบีบคั้นให้คงสภาพเดิมอยู่ไม่ได้ 
 ไม่เป็นตัว คือ มันไม่เป็นตัวของตัวเอง แต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัย 
ขึ้นต่อเหตุปัจจัย มันจะปรากฏรูปร่างอย่างไรก็แล้วแต่เหตุปัจจัย นี่ก็คือหลักของความเป็นไปตาม
เหตุปัจจัยนั่นเอง เป็นความจริงพ้ืนฐานในที่สุด 
 พระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงนี้แล้ว จึงนํามาเปิดเผย แสดงชี้แจง ทําให้ง่าย ให้ชัดเจน
ขึ้น ว่าดังนี้ๆ  
 ข้อที่หนึ่งนี้เป็นหลักสําคัญมาก เป็นหลักพ้ืนฐานของพุทธศาสนา คือการที่ถือว่า กฎ
ธรรมชาตินี้ เป็นความจริงพ้ืนฐาน เราควรจะรีบผ่านหลักเหล่านี้ไป เพราะมีเวลาน้อย  
 ข้อที ่๒ หลักเหตุปัจจัย นอกจากว่าสิ่งทั้งหลาย ไม่คงที ่ไม่คงตัวและไม่เป็นตัวแล้ว ก็บอก
หลักความเป็นเหตุเป็นผล หรือความเป็นเหตุปัจจัยแบบอิงอาศัยกันของสิ่งทั้งหลาย ที่เราเรียกว่า 
“กฎปฏิจจสมุปบาท” ซึ่งมีสาระสําคัญโดยย่อว่า  

“อิมสฺมึ สติ อิท โหต;ิ   อิมสฺมึ อสติ อิท น โหต.ิ 
อิมสฺสุปฺปท  อิท อุปฺปชฺชติ;   อิมสฺส นิโรธา อิท นิรุชฺฌติ.”  

แปลว่า “เมื่ออันนี้มี อันนี้จึงมี; เมื่ออันนี้ไม่มี อันนี้ก็ไม่มี.เพราะอันนี้เกิด อันนี้จึงเกิด; เพราะอันนี้ดับ 
อันนี้ก็ดับ” 
 นี้คือหลักความจริงพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นกฎทั่วไป จากนั้นก็ขยายความออกไป เป็นการ
ประยุกต์ใช้กฎทั่วไปนั้นในเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณี พูดง่ายๆ นี้ก็คือ หลักกฎธรรมชาติ คือความเป็น
เหตุเป็นผลขั้นพ้ืนฐาน 
 เป็นที่น่าสังเกตว่า พุทธศาสนาถือหลักเหตุปัจจัย เรานิยมพูดว่าหลักเหตุปัจจัย ไม่พูดว่า 
หลักเหตุผล เพราะคําว่าเหตุผลนั้นหมายถึงเหตุกับผล ซ่ึงชี้จํากัดเฉพาะปัจจัยตัวตรงอย่างเดียว ใน
พุทธศาสนาท่านถือว่าสิ่งที่ทําให้ผลเกิดขึ้นไม่ใช่เหตุอย่างเดียว ต้องมีปัจจัยต่างๆ ด้วย ปัจจัยพรั่ง
พร้อมแล้วจึงเกิดผล อันนี้ก็เป็นหลักการที่สําคัญ 
 ขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่ง เช่น เราปลูกมะม่วง ต้นมะม่วงงอกงามขึ้นมา ต้นมะม่วงนั้นก็
เป็นผล แล้วอะไรเป็นเหตุของต้นมะม่วง ก็ตอบว่าเม็ดมะม่วง เม็ดมะม่วงก็คือ พืชของมัน เม็ดมะม่วง
เป็นเหตุของต้นมะม่วงแต่ถ้ามีเหตุอย่างเดียว ผลไม่เกิด มีแต่เม็ดมะม่วง ต้นมะม่วงเกิดไม่ได้ มัน 
ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง เช่น อาศัยดิน อาศัยน้ํา อาศัยออกซิเจนอาศัยอุณหภูมิที่พอเหมาะ 
อาศัยปุ๋ย เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้พรั่งพร้อมแล้วต้นมะม่วงจึงปรากฏขึ้นมา นี้คือหลักเหตุปัจจัยในพุทธ
ศาสนา ปัจจัยพรั่งพร้อมถึงท่ีผลก็ปรากฏ หลักความจริงนี้จะช่วยอธิบายข้อสงสัยอย่างที่บางคนพูด
ว่า ฉันทําเหต ุแล้วทําไมฉันไม่ได้ผล ก็ต้องย้อนถามว่า อ้าว . .ดูปัจจัยหรือเปล่า 
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 อนึ่ง ขอให้สังเกตด้วยว่า ความเป็นเหตุปัจจัยไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามลําดับกาลเวลา เรา
มักจะมองว่า อันนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วต่อไปอันนั้นจึงเกิด ไม่จําเป็นต้องอย่างนั้น สมมติว่า มีกระดาน
ดํา หรือกระดานปูายอยู่ข้างหลังอาตมา แล้วเราใช้ชอล์กเขียนบนกระดานนั้น เขียนเป็นตัวหนังสือ 
ก.ไก ่ข.ไข ่ขึ้นมา ก.ไก ่ข.ไข ่ที่ปรากฏขึ้นมาก็เป็นผล 
 ในการที่ตัว “ก.ไก่” “ข.ไข่” ปรากฏขึ้นมาบนกระดานให้เราอ่านได้นี่ อะไรเป็นเหตุ  
ถ้าในแง่ภาษาเราบอกว่า คน ถ้าในแง่รูปภาพ ที่เป็นตัวขาวๆ เราตอบว่า ชอล์ก ใช่ไหม แต่ไม่ว่าจะ
เอาเหตุไหนก็ตาม ถ้ามีแค่เหตุนั้นอย่างเดียว ผลไม่ปรากฏ คือมันไม่พอที่จะให้ตัว “ก” ปรากฏขึ้นมา 
การที่ตัวอักษร “ก” จะปรากฏขึ้นมา ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ พรั่งพร้อม ต้องมีทั้งคนเขียน ต้องมี
ชอล์ก ต้องมีกระดานที่รองรับ มีกระดานก็ยังไม่พอ ต้องมีสีที่ต่างกันให้ตัดกันได้ ต้องมีอุณหภูมิ  
ต้องมีความชื้นพอดี ต้องไม่มีนําเหลวอยู่บนนั้น ที่จะทําให้ชอล์กละลายไปหมด หรือเขียนไม่ได้ ต้อง
มีอะไรต่ออะไรพอดี เหล่านี้คือปัจจัยต่างๆ ที่พรั่งพร้อมซึ่งทําให้ผลเกิดข้ึน 
 ทีนี้ ก็มาถึงข้อสังเกตที่ว่าข้างต้น คือ ในการที่ตัว “ก” ปรากฏนี่ ปัจจัยที่ทําให้มันเกิดขึ้น 
ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องมาก่อนใช่ไหม ในบรรดาปัจจัยที่ทําให้ตัว “ก” ปรากฏนี้ จะเห็นชัดว่า
ปัจจัยบางอย่างก็มีอยู่พร้อมกัน เป็นปัจจัยที่อิงอาศัยกันในลักษณะต่างๆ ซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นไป
ตามลําดับกาล นี้คือหลักเหตุปัจจัยในพุทธศาสนา เป็นการยกตัวอย่างเอามา โดยมุ่งให้มองในแง่ของ
ประเด็นสําคัญคือ ต้องการให้เห็นว่า เป็นหลักเหตุปัจจัย 
 ข้อที่ ๓ หลักศรัทธา เมื่อกี้ได้บอกว่า พุทธศาสนาย้ายจากศรัทธามาสู่ปัญญาแล้ว ยังจะ
มาพูดเรื่องศรัทธาอะไรกันอีก ขอทําความเข้าใจว่าศรัทธาก็ยังมีบทบาทอยู่ แต่มันเปลี่ยนบทบาท
ใหม ่
 ตอนแรกนี้ขอให้ดูก่อนว่าในพุทธศาสนา  หลักศรัทธาโยงไปหาการพิสูจน์ด้วย
ประสบการณ์ตรง คําสอนด้านนี้ที่อ้างกันมาก ก็คือ กาลามสูตร ซึ่งแสดงพุทธโอวาทว่า  

“นี่แน่ะ กาลามชนทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย 
อย่าเชื่อ เพียงเพราะได้ฟังตามกันมา 
อย่าเชื่อ เพียงเพราะได้เรียนตามกันมา 
อย่าเชื่อ เพียงเพราะได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา 
อย่าเชื่อ เพียงเพราะเสียงเล่าลือ 
อย่าเชื่อ เพียงเพราะอ้างตารา 
อย่าเชื่อ เพียงเพราะตรรก 
อย่าเชื่อ เพียงเพราะอนุมานเอา 
อย่าเชื่อ เพียงเพราะคิดตรองตามแนวเหตุผล 
อย่าเชื่อ เพียงเพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีของตน 
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อย่าเชื่อ เพียงเพราะมีรูปลักษณะน่าเชื่อ 
อย่าเชื่อ เพียงเพราะเห็นว่า ท่านสมณะนี้เป็นครูอาจารย์ของเรา” 

 การที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ ทําให้ฝรั่งทึ่งมาก ตอนที่ฝรั่งได้ยินเรื่องพุทธศาสนานี่ 
โจษจันกันเรื่อง กาลามสูตร เป็นคําสอนที่เด่นมากเพราะว่าตอนนั้นวิทยาศาสตร์กําลังเฟ่ือง คนก็เลย
ชอบแนวความคิดแบบที่ว่าจะต้องไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จะต้องเชื่อความจริงที่พิสูจน์ได้ พอมาเจอ 
พระสูตรนี้เข้าฝรั่งเลยประทับใจแล้วก็รู้จักกาลามสูตรมากหน่อย ปรากฏว่า ในตอนที่ฝรั่งรู้จักกาลาม
สูตรในนามของพุทธศาสนานั้น คนไทยไม่รู้จัก ถามคนไทยแทบไม่มีรู้จักเลย ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนต์
แน่นอน แม้แต่ ๐.๐๐๑% ก็ไม่รู้จักกาลามสูตร แต่ฝรั่งที่รู้จักพุทธศาสนา รู้จักกาลามสูตรคนไทยเป็น
ชาวพุทธไม่รู้จักกาลามสูตร อันนี้ก็เป็นเรื่องท่ีชอบกลในวงการพุทธศาสนา 
 ในกาลามสูตรนั้น พระพุทธเจ้ายังตรัสต่อไปอีกว่า จะต้องรู้เข้าใจด้วยตนเองว่า สิ่งเหล่านี้
เป็นกุศล หรือเป็นอกุศล ถ้ารู้ว่าเป็นอกุศล มีโทษไม่เป็นประโยชน์ ทําให้เกิดทุกข์ พึงละเสีย ถ้ารู้ว่า
เป็นกุศล เป็นประโยชน์เป็นไปเพ่ือความสุข ก็ให้ถือปฏิบัติ นี่ก็คือ เป็นเรื่องที่ต้องรู้ชัด ประจักษ์แก่
ตนเอง เป็นประสบการณ์ตรง นี่คือการย้ายจากศรัทธา ไปสู่ปัญญา  
 นอกจากนั้นยังมีหลักที่บอกชัดๆ ถึงการตรวจสอบด้วยประสบการณ์ตรง เช่น 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า โดยไม่ต้องอาศัยศรัทธา ไม่ต้องอาศัยการถูกกับใจชอบ ไม่ต้องอาศัยการเรียน
ตามกันมา ไม่ต้องอาศัยการคิดตรองตามแนวเหตุผล ไม่ต้องอาศัยความเข้าได้กับทฤษฎีของตน ก็รู้
ชัดได้ในใจของตนเองว่า เรามีโลภะ หรือไม่มีโลภะ เรามีโทสะ หรือไม่มีโทสะเรามีโมหะ หรือไม่มี
โมหะ๘ ในใจของเราขณะนี้ นี่เป็นประสบการณ์ตรงแท้ๆ สภาพในใจของเรา เราก็รู้ได้เอง และก็รู้ชัด
ในขณะนั้น นี่เป็นหลักท่ีเรียกว่า การตรวจสอบด้วยประสบการณ์ตรง 
 
๔.๓ ศาสนาแห่งการเพียรแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาปัญญาของมนุษย์ 
 ข้อที ่๔ หลักการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในท่ามกลางความ
เชื่อตามหลักศาสนาพราหมณ์ ที่ถือว่า พระพรหมเป็นผู้สร้างโลก เทพเจ้าเป็นผู้บันดาลทุกสิ่งทุก
อย่าง มนุษย์จะต้องบวงสรวงอ้อนวอนด้วยพิธีกรรม ซึ่งคิดจัดสรรกันหลากหลาย ให้เทพเจ้าถูกอก
ถูกใจ มีความใหญ่โตพิสดาร จนกระทั่งถึงกับมีวิธีบูชายัญแบบต่างๆ มากมาย เพ่ือเอาใจเทพเจ้าให้
โปรดปรานแล้วจะได้บันดาลผลที่ต้องการให้แก่ตน 
 คัมภีร์พระเวทของพราหมณ์ กําหนดว่า คนเกิดมาแยกเป็นวรรณะสี่ เพราะว่าพระพรหม
ท่านสร้างมาอย่างนั้น เกิดมาในชั้นวรรณะไหน ก็ต้องเป็นอย่างนั้นตลอดชาติ แก้ไขไม่ได้ ทุกอย่างถูก
ครอบงํากําหนดด้วยการดลบันดาลของเทพเจ้า 
 เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น สิ่งแรกที่ถือว่าเกิดข้ึนพร้อมกับการอุบัติของเจ้าชายสิทธัตถะ คือ 
การประกาศอิสรภาพของมนุษย์ ถ้าใครสังเกตจะนึกได้ว่า เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติ มีเหตุการณ์ที่



๗๘ 
 
เป็นสัญลักษณ์ว่าได้เสด็จย่างพระบาทไป ๗ ก้าว ทรงเปล่งอาสภิวาจาว่า “เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก 
เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก เราคือผู้เป็นใหญ่แห่งโลก” 
 พระดํารัสนี้ ถ้าไม่สังเกตให้ดีจะเข้าใจผิด ว่าทําไมเจ้าชายสิทธัตถะ มาอวดตัวว่ายิ่งใหญ่ 
แต่พึงทราบว่านี่คือการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ เพราะหลักการต่างๆ ที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดง
ต่อมา จะบอกเราว่า มนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้สูงสุด เมื่อมนุษย์พัฒนาตนเองแล้วก็
เป็นผู้ประเสริฐสุด ดังมีพระองค์เป็นตัวอย่างในฐานะที่เป็นตัวแทนของมนุษย์คือการที่ทรงเป็น 
“พุทธะ” ซึ่งทุกคนก็เป็น “พุทธะ” ได้ทั้งนั้น เมื่อมนุษย์มีศักยภาพอย่างนี้ จะได้ไม่มัวไปอ้อนวอน
หวังพ่ึงเทพเจ้าหรืออํานาจดลบันดาลจากภายนอก จะได้หันมาเอาใจใส่พัฒนาตัวเอง และทําการ
ต่างๆ ด้วยความเพียรพยายามของตน เมื่อเป็น “พุทธะ” แล้วแม้แต่เทพเจ้า แม้แต่พระพรหมก็น้อม
นมัสการ 
 คําสอนแบบนี้ในพุทธศาสนามีมากมาย ถ้าอ่านพระไตรปิฎก และรู้จักสังเกตจะเห็นว่า คํา
สอนของพระพุทธเจ้าเป็นทํานองนี้ อย่างที่อ้างบ่อยๆ ว่า 

“มนุสฺสภูต า สมฺพุทฺธ า อตฺตทนฺต า สม าหิต า 
… … ... เทว าป ินมสฺสนฺติ” 

 ซึ่งบอกว่า “พระพุทธเจ้า แม้จะเป็นมนุษย์ แต่เป็นผู้ที่ได้ฝึกฝนพัฒนาตนแล้ว . . . แม้เทพ
ทั้งหลาย (ไม่ว่าชั้นเทพหรือชั้นพรหม) ก็น้อมนมัสการ” 
 หลักการข้อนี้เป็นการเปลี่ยนท่าทีของมนุษย์เสียใหม่ ท่าทีของจิตใจที่มองไปข้างนอกใน
แบบที่คอยหวังพ่ึงเทพเจ้า คอยรอการดลบันดาลของอํานาจศักดิ์สิทธิ์ ถูกกระตุกกลับอย่างแรง แล้ว
คนก็ถูกปลุกเร้าให้หันมามองดูที่ตัวเองว่า ภายในตัวของเขาเองนี้มีธรรมชาติแห่งความเป็นสัตว์ที่
พัฒนาได้ ถ้าเธอฝึกฝนพัฒนาตน เธอจะเป็นผู้ประเสริฐ โดยไม่ต้องไปฝากชะตาชีวิตไว้กับเทพเจ้า
เหล่านั้น แม้แต่เทพเหล่านั้นก็ต้องยอมรับในคุณค่าความประเสริฐของเธอ แล้วเขาก็จะมาน้อม
นมัสการเอง 
 หลักนี้ก็คือ การมีความเชื่อหรือศรัทธาพ้ืนฐานว่า มนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนได้
สูงสุด และให้มองพระพุทธเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นองค์แทน เป็นตัวอย่างของมนุษย์ที่พัฒนาตนเอง
แล้วได้สูงสุด นี้คือ หลักท่ีเรียกว่า “อาสภิวาจา” หรือ การประกาศอิสรภาพของมนุษย์ 
 ข้อที ่๕ หลักการแก้ปัญหาด้วยการกระท าของมนุษย์ ตามเหตุผลไม่หวังผลจากการอ้อน
วอนพ่ึงพาปัจจัยภายนอกหลักนี้ จะเห็นได้จากตัวอย่างคําสอนในคาถาธรรมบท ซึ่งถือเป็นการ
ประกาศหลักการใหญ่ภาคปฏิบัติของพุทธศาสนา คาถานั้นว่า“พหุ เว สรณ ํยนฺติ . . .” 
 เริ่มต้น คาถานี้ก็บอกให้ทราบว่า วิถีชีวิตของมนุษย์ก่อนพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเป็น
อย่างไร ดังข้อความว่า . 



๗๙ 
 
 “มนุษย์ทั้งหลายถูกภัยคุกคามแล้ว” นี่ตรงกับเรื่องการเกิดขึ้นของศาสนาทั้งหลายที่พูดไว้
เมื่อกี้นี้เลยท่านเล่าไว้แล้วในพุทธพจน์ที่ตรัสว่า 
 “มนุษย์ทั้งหลายถูกภัยคุกคามแล้ว พากันถึงเจ้าปุาเจ้าเขา เจ้าภูผา ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่
พ่ึง แต่สิ่งเหล่านั้น ไม่ใช่สรณะอันเกษม เมื่อยึดเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นสรณะ ย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้ง
ปวงไปได”้ 
 “แต่ชนเหล่าใดมาถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะรู้เข้าใจอริยสัจ ๔ เห็น
ปัญหา เหตุเกิดของปัญหา ภาวะไร้ปัญหา และวิธีปฏิบัติให้ถึงความสิ้นปัญหา ก็จะหลุดพ้นจากทุกข์
ทั้งปวงได”้ 
 นี่คือ จุดหักเหที่เบนจากการอ้อนวอนหวังพ่ึงเทพเจ้า มาสู่การกระทําของมนุษย์ ถ้าเราไม่
รู้หลักนี ้เราอาจจะเผลอนับถือพระรัตนตรัยแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาทั่วๆ ไป ทั้งหลาย 
 พระรัตนตรัยเริ่มจากพระพุทธเจ้า คือ ตัวอย่างของมนุษย์ที่พัฒนาตนได้สูงสุดและใช้
ปัญญาแก้ปัญหาได้เสร็จสิ้น ซึ่งเป็นการเตือนใจมนุษย์ทุกคนว่า เรามีศักยภาพนี้อยู่ในตัว และจึงมี
หน้าที่ที่จะต้องพัฒนาตนเองการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะนั้น คือ เป็นการเตือนใจตัวเรา พอระลึก
ถึงพระรัตนตรัย นึกถึงพระพุทธเจ้าปั๊บ ก็ต้องเกิดความสํานึกที่จะใช้ปัญญาแก้ปัญหาและพัฒนาตน
ทันท ีนี่คือการเตือนจิตสํานึกในศักยภาพของตัวเราเอง 
 พอนึกถึงพระธรรม ก็เตือนใจเราให้ระลึกว่า อ้อ.. การที่จะพัฒนาตนได้นั้น ก็ต้องทําให้
เป็นไปตามหลักเหตุปัจจัย เราจะต้องรู้เข้าใจกฎธรรมชาติ ต้องมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัย ต้อง
หยั่งถึงและปฏิบัติให้ถูกต้องตามความจริงแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัย 
 เสร็จแล้วก็ระลึกถึงพระสงฆว์่า อ๋อ.. ชุมชนที่ประเสริฐ สังคมมนุษย์ที่ประกอบด้วยมนุษย์
ที่พัฒนาตนได้โดยใช้กฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัยนี้ เอาความรู้นี้มาใช้ประโยชน์ พัฒนาตนได้สําเร็จนั้น
เป็นจริง ทําให้มีให้เป็นได้ และเป็นที่ปรากฏของการเข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติในทางปฏิบัติ 
หรือในเชิงประยุกต์ เราจะต้องเข้าร่วม เข้าสังกัด ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนประเสริฐนี้นี่คือ หลักพระ
รัตนตรัย พอเราเชื่อในหลักการนี้ เราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการของมนุษย์ที่เพียรทําการด้วยปัญญา
ที่รู้เหตุปัจจัย หลักการมันบังคับอยู่ในตัวเอง วิธีการแก้ปัญหาด้วยปัญญาของมนุษย์ ก็คือ 

หนึ่ง ทุกข์ คือ เริ่มด้วยปัญหา ต้องรู้ปัญหาก่อน เสร็จแล้ว 
สอง สมุทัย สืบสาวหาสาเหตุของปัญหา แล้ว 
สาม นิโรธ กําหนดจุดหมายที่ดับปัญหา จากนั้น 
สี่ มรรค ก็ปฏิบัติตามวิธีการให้ถึงความดับปัญหาได้ 

 นี่คือ หลักการที่ว่า เป็นการแก้ปัญหาตามแนวเหตุผล ด้วยการ 
กระทําของมนุษย์เอง 
  



๘๐ 
 
 ข้อที่ ๖ หลักการสอนแต่ความรู้หรือความจริงที่เป็นประโยชน์ขยายความว่า ความรู้
หรือความจริงที่รู้อาจจะมีมากมาย แต่หลายอย่างอาจจะเป็นความรู้ที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เกี่ยวกับ
การแก้ปัญหาของมนุษย์พระพุทธเจ้าไม่สอนความรู้เหล่านั้น และก็ไม่รอด้วย เอาแต่ความจริงที่เป็น
ประโยชน์เท่านั้นมาสอน เราจะเห็นหลักการเหล่านี้จากพุทธพจน์เองเช่นในข้ออุปมาที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้เมื่อครั้งที่ประทับอยู่ในปุา ที่เรียกว่าสีสปาวัน ซึ่งบางทีก็เรียกว่าปุาไม้สีเสียด หรือปุาไม้ประดู่
ลาย  
 ณ ที่นั้น พระพุทธองค์ประทับอยู่กับพระสงฆ์ ตอนหนึ่งพระองค์ทรงหยิบใบไม้ประดู่ลาย
ขึ้นมากําพระหัตถ์หนึ่ง แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ใบไม้ในกํามือเราที่นี่ กับใบไม้เบื้องบนในปุานี่ 
ไหนจะมากกว่ากัน คําถามง่ายๆ พระก็ตอบได้ทันที พระสงฆ์ก็ทูลตอบว่า ใบไม้ในพระหัตถ์ของ
พระองค์นิดเดียว ใบไม้ในปุามากกว่ามากนักพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า นี่ฉันใด สิ่งที่เราสอนก็ฉันนั้น 
ความจริงที่รู้มีมากมาย แต่ความจริงส่วนใหญ่นั้นรู้แล้วไม่ได้สอน เหมือนใบไม้ในปุาส่วนที่สอน
เหมือนใบไม้ในกํามือเท่านั้น ทําไม ก็ตรัสแสดงเหตุผลว่าเพราะความจริงเหล่านั้น ไม่เป็นไปเพ่ือ
ความรู้ยิ่ง เพ่ือความเข้าใจความจริงถ่องแท้ ไม่เป็นไปเพ่ือการแก้ปัญหา ไม่เป็นไปเพ่ือความไร้ทุกข์ 
ไม่เป็นไปเพ่ือจุดหมายของพุทธศาสนา คือ นิพพาน แต่สิ่งที่ทรงสอนก็เพราะว่า มันเป็นประโยชน์ 
นําไปสู่การแก้ปัญหาของมนุษย์ได้ เกี่ยวกับชีวิตที่ดีงาม พูดง่ายๆ ว่าเป็นไปเพ่ือถึงความไร้ทุกข์ อันนี้
ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งของพุทธศาสนา 
 อุปมาอีกคราวหนึ่งที่สําคัญ คือ ครั้งหนึ่งมีผู้มาถามปัญหาอภิปรัชญากับพระพุทธเจ้า ซึ่ง
เป็นปัญหาสําคัญที่วิทยาศาสตร์กําลังพยายามตอบในปัจจุบันว่า เอกภพนี้มีจุดตั้งต้นหรือไม่ มี
จุดสิ้นสุดหรือไม่ หรือมีอยู่ตลอดไป อะไรทํานองนี้ มี ๑๐ อย่าง คําถามประเภทนี้มีมาตั้งนานแล้ว 
ก่อนพุทธกาล คนพวกท่ีสนใจอย่างนั้น เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นก็มาถามอีก พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
เราไม่ตอบ ทําไมจึงไม่ตอบ พระองค์ได้ทรงแสดงเหตุผลด้วยข้ออุปมาว่า  
 บุรุษผู้หนึ่งถูกคนเขาเอาลูกศรอาบยาพิษมายิง ลูกศรอาบยาพิษก็เสียบตัวอยู่ พวกญาติ
มิตรก็ไปตามหมอมาผ่าตัด หมอผ่าตัดก็จะผ่าตัดเอาลูกศรอาบยาพิษออก บุรุษผู้นี้ก็บอกว่า “อย่าเพ่ิง 
อย่าเพิ่ง เดี๋ยวก่อนข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ท่านผ่าตัดเอาลูกศรออก จนกว่าข้าพเจ้าจะรู้ว่าใครเป็นคนยิง
ข้าพเจ้า คนที่ยิงข้าพเจ้านั้นชื่ออะไร อยู่ที่ตําบลไหน หมู่บ้านไหน เป็นคนวรรณะใด ใช้ลูกศรชนิดใด
ยิง เป็นเกาฑัณฑ์หรือว่าเป็นธนูและทําด้วยวัสดุอะไร คันธนูทําด้วยไม้อะไร สายทําด้วยวัสดุอะไร ขน
นกที่ผูกปลายทําด้วยขนนกอะไร ถ้ายังไม่รู้ความจริงเหล่านี้ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ถอนลูกศรออก” 
 จะเห็นชัดว่า ถ้ารออย่างนี้ บุรุษนั้นก็จะต้องตายเสียก่อนเป็นแน่ ทั้งไม่มีทางได้รู้ด้วยและ
ตัวเองก็ต้องตายด้วย เพราะฉะนั้น สิ่งที่จะต้องทําคืออะไร สิ่งที่ต้องทําเรื่องแรกก่อนสิ่งอ่ืน คือถอน
ลูกศรออก แล้วเรื่องที่จะให้รู้ว่าใครหรืออะไรต่างๆ ก็ว่ากันอีกที อันนี้ฉันใด สิ่งที่เราสอนก็คือปัญหา
ของมนุษย์และการแก้ปัญหานี้แหละ ส่วนปัญหาที่ท่านถามมานั้นไม่เป็นประโยชน์ ถึงตอบไป ท่านก็



๘๑ 
 
พิสูจน์ไม่ได ้และจะรอพิสูจน์ก็ไม่ได้เรื่องที่จําเป็นต้องรีบทํามีอยู่จะมัวเสียเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและ
มัวเถียงกันอยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้น จึงไม่ตอบ นี้คือหลักท่ีเรียกว่าการสอนความจริงที่เป็นประโยชน์ 
 ที่กล่าวมานี้เป็นการยกตัวอย่างบางข้อมาแสดงให้เข้าใจลักษณะทั่วไปของพุทธศาสนา ฟัง
แล้วก็อย่าเพ่ิงด่วนสรุปว่าเหมือนวิทยาศาสตร์หรือไม่เหมือน เพราะบางข้ออาจจะเหมือน แต่ใน
ความเหมือนนั้นอาจจะมีความไม่เหมือนอยู่ด้วย 
 
๘.๘ แยกแล้วทิ้ง กับแยกไปเอาความจริง 
 ได้กล่าวแล้วว่าศาสนาทั้งหลายทั่วไปตั้งแต่โบราณ มองความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายว่ามี
เทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องหลังคอยดลบันดาล ถ้ามนุษย์หวาดกลัวอันตรายไม่ต้องการให้
เหตุการณ์อย่างใดเกิดขึ้น หรือปรารถนาผลดีต้องการให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปอย่างไร ก็ต้องทําการ
แสดงออกให้เทพเจ้าเห็นถึงการที่ตนอ้อนวอนหรือเอาอกเอาใจ  แล้วมนุษย์ก็ได้คิดประดิษฐ์วิธีการ
อ้อนวอนเอาอกเอาใจเทพเจ้าขึ้นมามากมายเป็นการบวงสรวงสังเวย  ตลอดจนการบูชายัญต่างๆ 
เพ่ือให้เทพเจ้าคลายพิโรธหรือโปรดปราน 
 ไม่เฉพาะเหตุการณ์และปรากฏการณ์ในโลกหรือธรรมชาติภายนอกเท่านั้น แม้แต่ชีวิต
ของมนุษย์เอง ก็อยู่ภายใต้อํานาจดลบันดาลของเทพเจ้า โดยเทพเจ้าเป็นผู้สร้างโลกสร้างชีวิตและ
บันดาลสุขทุกข์โชคเคราะห์และความเป็นไปทุกอย่าง อีกทั้งยังคอยตามดูตลอดเวลาด้วยว่ามนุษย์
ประพฤติปฏิบัติหรือทําการใดๆ ให้เป็นที่พอพระทัยหรือไม่ ดังนั้นมนุษย์จึงต้องคอยระวังตัวที่จะ
ปฏิบัติตนให้ไม่เป็นที่ขัดเคืองพระทัย โดยเฉพาะในทางตรงข้ามจะต้องพยายามปฏิบัติให้ถูกพระทัย
อยู่เสมอ เพ่ือจะได้สามารถหลีกเลี่ยงผลร้าย และได้ประสบผลดีแก่ชีวิตของตน ตามหลักการลงโทษ
และการประทานรางวัล 
 ตามมาตรฐานนี้ การประพฤติปฏิบัติและการกระทําทั้งปวงของมนุษย์ก็แบ่งออกไปเป็น 
๒ ประเภท คือ การกระทําที่ถูกใจเทพเจ้า ซึ่งจะได้รับการโปรดปรานประทานรางวัลเรียกว่า ความ
ด ีและการกระทําที่ขัดเคืองพระทัยของเทพเจ้า เป็นการทําผิดต่อเทพเจ้า ซึ่งจะได้รับผลร้ายคือการ
ลงโทษ เรียกว่า ความชั่ว บางทีก็เป็นคําสั่งของเทพเจ้าหรือเป็นเทวบัญชาทีเดียว คือสิ่งใดที่เทพเจ้า
สั่งให้ทํา ก็เป็นความดี สิ่งใดที่เทพเจ้าห้ามไม่ให้ทํา ก็เป็นความชั่ว แล้วเจ้าหน้าที่หรือองค์กรทาง
ศาสนาก็เป็นผู้บอกให้ทราบว่า การกระทําอะไรบ้าง เป็นความดี การกระทําอะไรบ้างเป็นความชั่ว 
ตามความหมายและมาตรฐานที่วัดด้วยความพอพระทัยหรือเทวบัญชาของเทพเจ้านั้น  หลักความดี
ความชั่วอย่างนี้แหละที่เรียกว่า ศีลธรรม หรือบางทีเรียกว่า จริยธรรม 
 นี่เป็นเรื่องสําคัญด้านหนึ่งของศาสนา คือเรื่องศีลธรรม ที่ภาษาไทยสมัยใหม่บัญญัติ
คําศัพท์ขึ้นมาใช้ใหม่อีกคําหนึ่งว่า จริยธรรม เพ่ือเรียกตามคําภาษาอังกฤษว่า ethic ศีลธรรมหรือ
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จริยธรรมนี้ เป็นเรื่องสําคัญมาก ถือว่าเป็นเนื้อเป็นตัวของศาสนาทีเดียว เรื่องศีลธรรมหรือจริยธรรม
ได้เจริญขึ้นในประเทศตะวันตกตามความหมายอย่างที่ว่ามานี้ 
 ทางฝุายวิทยาศาสตร์นั้น ตั้งแต่แยกกับศาสนา ก็สนใจเฉพาะธรรมชาติภายนอกแห่งโลก
วัตถ ุไม่สนใจเรื่องนามธรรมในตัวมนุษย์อยู่แล้ว จึงไม่เอาใจใส่ที่จะศึกษาเรื่องศีลธรรมหรือจริยธรรม
นี้ ยิ่งเห็นว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับเทพเจ้า ไม่มีเหตุผล ก็แทบจะหันหลังให้เลย  
 ฝุายประชาชนทั่วไปในประเทศตะวันตก หรือในประเทศที่เรียกกันว่าพัฒนา ในยุคที่ผ่าน
มาได้พากันตื่นเต้นกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เกิดความตื่นวิทยาศาสตร์ ก็เห็นกันไปว่า
ศาสนาสอนเรื่องเทพเจ้าและอํานาจศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีเหตุผล แล้วก็พากันหันหลังละทิ้งศาสนาออกมา 
พร้อมกันนั้นศีลธรรมและจริยธรรมก็พลอยหมดความหมายไปด้วยผู้คนพากันไม่เห็นความสําคัญ 
เมื่อเทพเจ้าหมดความสําคัญ ศีลธรรมหรือจริยธรรมที่เป็นคําบัญชาของเทพเจ้าก็หมดความหมายไป
ด้วย คนสมัยใหม่มากมาย รวมทั้งคนในวงการวิทยาศาสตร์ด้วย พากันมองว่าศีลธรรมหรือจริยธรรม
นี้ เป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์บางคนบางกลุ่มเช่นพวกนักบวชกําหนดขึ้นมาเอง อย่างดีก็เป็นเรื่องของสังคม
ที่กลุ่มชนนั้นบัญญัติวางกันขึ้นมา เพ่ือควบคุมรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนหรือสังคม 
ของตน ไม่มีความจริงอยู่ในตัวของมันเอง 
 ฝุายวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ความเป็นไปของมนุษย์ และ
สังคมมนุษย์ ซึ่งเดิมก็อยู่ในจําพวกปรัชญา เมื่อวิทยาศาสตร์เฟ่ืองฟูก็อยากจะให้ศาสตร์ของตนมี
ลักษณะและมีฐานะอย่างวิทยาศาสตร์ด้วย แล้วก็พยายามเอามาตรฐานความจริง ตลอดจนวิธีศึกษา
ตามแบบวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ในศาสตร์ของตน เกิดเป็นกลุ่มวิชาใหม่ เรียกว่า สังคมศาสตร์ ศาสตร์
เหล่านี้ เห็นว่าศีลธรรมหรือจริยธรรม เป็นเรื่องของคุณค่าซึ่งไม่เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ ก็พา 
กันพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องศีลธรรม หรือจริยธรรม พยายามแสดงตัวว่าเป็นศาสตร์ที่ปราศจากคุณค่า 
ถ้าจะศึกษาเรื่องศีลธรรมหรือจริยธรรมบ้างก็มองเอาเฉพาะในแง่ที่เป็นพฤติกรรมทางสังคมหรือเป็น
การแสดงออกทางรูปธรรมที่สังเกตได้ตามวิธีวิทยาศาสตร์เท่านั้น 
 ถ้าพูดด้วยภาษาทางวิชาการก็สรุปได้ว่า วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และคนสมัยใหม่
เหล่านี้ มองเห็นเรื่องศีลธรรมหรือจริยธรรมเป็นบัญญัติธรรมไปเสีย เอาศีลธรรมหรือจริยธรรมไป
สับสนปนเปกับบัญญัติธรรม ไม่สามารถแยกออกจากบัญญัติธรรมได้ นับว่าเป็นก้าวที่ผิดพลาดอย่าง
มากในการแสวงหาความรู้เพ่ือเข้าถึงความจริง พูดเป็นสํานวนว่าจะหลบเลี่ยงความเท็จ แต่
กลายเป็นหลีกหนีความจริง 
 หันมามองดูทางด้านพระพุทธศาสนาบ้าง ในเรื่องนี้ ทั้งวิทยาศาสตร์และพุทธศาสนาต่างก็
แยกตัวออกจากศาสนาทั่วไป คือ ไม่เห็นด้วยกับความเชื่อถือหรือหลักการแบบที่ว่ามานั้น แต่
ในขณะที่วิทยาศาสตร์แยกตัวออกมาแล้ว ก็ละท้ิงมองข้ามเรื่องศีลธรรม จริยธรรม หรือเรื่องคุณ 
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ค่าต่างๆ ไปเลยนั้น พุทธศาสนากลับศึกษาและแสดงความจริงของเรื่องศีลธรรม จริยธรรม หรือ
เรื่องคุณค่าต่างๆ นั้น รวมอยู่ในกระบวนการของธรรมชาติด้วย 
 ในขณะที่ศาสนาทั่วไปมองความเป็นไปทุกอย่างในธรรมชาติ  ทั้งภายนอกและตัวมนุษย์
เอง หรือโลกและชีวิต ว่าเป็นไปตามอํานาจดลบันดาลของเทพเจ้า พุทธศาสนามองความเป็นไปทุก
อย่างนั้นว่าเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย เรื่องของมนุษย์ คือธรรมชาติด้านนามธรรมหรือเรื่อง
คุณค่าทั้งปวง ก็เช่นเดียวกับธรรมชาติภายนอกแห่งโลกวัตถุ ที่เป็นเรื่องของกระบวนการแห่งเหตุ
ปัจจัย อยู่ภายในครอบคลุมของกฎธรรมชาติ ความแตกต่างอยู่ที่องค์ประกอบและปัจจัยใน
กระบวนการนั้นที่มีคุณสมบัติต่างๆ กัน 
 เพ่ือความสะดวกในการศึกษาและทําความเข้าใจ  บางครั้งพุทธศาสนาจําแนกกฎ
ธรรมชาติออกเป็น ๕ อย่าง เรียกว่า นิยาม (ความเป็นไปอันแน่นอน, กฎ) ๕ คือ 
 ๑. อุตุนิยาม (physical laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับปรากฏการณ์ในธรรมชาติแวดล้อม 
หรือโลกแห่งวัตถุ เช่น ลมฟูาอากาศ ฤดูกาล 
 ๒. พีชนิยาม (biological laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพืชพันธุ์โดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่า
พันธุกรรม 
 ๓. จิตตนิยาม (psychic laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทํางานของจิต กระบวนการ
ของความคิด 
 ๔. กรรมนิยาม (karmic laws) กฎแห่งกรรม หรือกฎธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทําหรือ
พฤติกรรมของมนุษย์ ได้แก่ กระบวนการแห่งเจตจํานงหรือความคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ต่างๆ 
 ๕. ธรรมนิยาม (the general laws of cause and effect) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์และอาการที่เป็นเหตุเป็นผลแก่กันของสิ่งทั้งหลาย อย่างที่เรียกว่า ความเป็นไปตาม
ธรรมดา หรือกฎทั่วไปแห่งเหตุและผล 
 ถ้าดูตามการจําแนกกฎธรรมชาติแบบนี้ จะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เท่าที่เป็นมา เชื่อมั่นใน
ธรรมนิยาม โดยจํากัดตัวศึกษาอยู่เฉพาะในขอบเขตของอุตุนิยามกับพีชนิยามเท่านั้น  ส่วนในทาง
พระพุทธศาสนาเชิงปฏิบัติ ให้ความสําคัญแก่กรรมนิยามมาก แม้ว่าด้านหนึ่งที่เรียกว่าอภิธรรมจะ
เน้นการศึกษาในเรื่องจิตตนิยาม เพ่ือเอามาโยงกับกรรมนิยามและธรรมนิยามการเข้าใจความจริง
ของธรรมชาติ ที่จะเข้าถึงสัจจภาวะอย่างสมบูรณ์แท้จริง ย่อมเป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่รู้เข้าใจกฎธรรมชาติ
ทั้งหลายอย่างครอบคลุม จนมองเห็นความโยงสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียว โดยเฉพาะถ้าไม่เข้าใจตัว
มนุษย์อันเป็นธรรมชาติด้านนามธรรม รวมทั้งเรื่องคุณค่าต่างๆ ในฐานะที่มนุษย์เป็นผู้ศึกษากฎ
ธรรมชาติเหล่านั้น นักวิทยาศาสตร์ศึกษาอุตุนิยาม แต่ถ้านักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ความจริงของตัวมนุษย์
คือตนเองผู้ศึกษาอุตุนิยามนั้น นักวิทยาศาสตร์ก็จะเข้าถึงความจริงแม้แต่ของอุตุนิยามนั้นอย่าง
สมบูรณ์ไม่ได ้
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 ในขั้นพ้ืนฐาน มนุษย์อยู่ในโลกแห่งธรรมชาติแวดล้อมที่เป็นวัตถุแต่ซ้อนกับโลกธรรมชาติ
ภายนอกนั้นก็มีโลกของมนุษย์อีกชั้นหนึ่ง ว่าโดยจิตสํานึก มนุษย์อยู่ในโลกของมนุษย์ และโลกมนุษย์
มีความหมายสําคัญมีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์เด่นชัดยิ่งกว่าโลกแห่งธรรมชาติแวดล้อม  
การดําเนินชีวิตส่วนตัว ความคิดนึก พฤติกรรม กิจกรรมต่างๆการสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
ด้วยกัน สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์วัฒนธรรม ตลอดจนสถาบันสังคมทั้งหลาย ล้วนเกิดขึ้นมาจาก
เจตจํานงของมนุษย์ ที่พุทธศาสนาเรียกสั้นๆ ว่า กรรม เจตจํานงเป็นสมบัติพิเศษและเป็นอํานาจของ
มนุษย์ ที่ทําให้มนุษย์มีความเป็นไปดังที่ปรากฏอยู่นี้โลกของมนุษย์จึงเป็นโลกของเจตจํานง  เป็นไป
ตามเจตจํานง หรือเจตจํานงสร้างสรรค์บันดาลให้เป็นไป ซึ่งเรียกสั้นๆ ว่าโลกแห่งกรรม ดังพุทธพจน์
ที่ตรัสว่า “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก”๑๕ (โลกเป็นไปตามกรรม คือเจตจํานงที่ปรุงแต่งสร้างสรรค์) การที่
จะเข้าใจโลกของมนุษย์ หรือเข้าใจเรื่องของมนุษย์ จึงจะต้องเข้าใจกฎธรรมชาติที่เรียกว่า กรรม
นิยาม 
 เรื่องเจตจํานง เรื่องกรรม เรื่องพฤติกรรม เรื่องจริยธรรม เรื่องนามธรรม เรื่องคุณค่า 
เรื่องธรรมชาติภายใน เรื่องจิตใจของมนุษย์ ล้วนเป็นเรื่องของธรรมชาติ มีความเป็นไปตามเหตุปัจจัย 
ขึ้นต่อกฎธรรมชาติมิใช่เป็นเรื่องของเทพเจ้า หรือเป็นเรื่องที่เลื่อนลอยแต่อย่างใด เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้
ด้วยปัญญาของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาให้รู้เข้าใจได้  
 พึงสังเกตว่า พุทธศาสนาจัดจิตตนิยามกับกรรมนิยามเป็นคนละกฎต่างหากกัน แสดงว่า
เรื่องจิตกับเรื่องเจตจํานงของมนุษย์ เป็นกฎธรรมชาติคนละด้านที่ศึกษาแยกกันได้ แม้ว่ากฎทั้งสอง
นั้นจะทํางานสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดยิ่ง อุปมาง่ายๆ เหมือนกัปตันที่ขับเรือยนต์ จิตเป็นเหมือนเรือ
พร้อมทั้งเครื่องจักรเครื่องยนต์ทั้งหมด เจตจํานงหรือกรรมเป็นเหมือนกัปตันที่จะชักนําพาเรือไปทํา
อะไรๆ ที่ไหนๆ และอย่างไร  
 ปรากฏการณ์อย่างเดียวกันอาจจะเกิดจากเหตุปัจจัยในกฎธรรมชาติคนละอย่าง  และ
ปรากฏการณ์บางอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยในกฎธรรมชาติหลายอย่างทํางานอิงอาศัยกัน บุคคลหนึ่ง
น้ําตาไหล อาจเกิดจากถูกควันไฟรม (อุตุนิยาม) อาจเกิดจากความดีใจหรือเสียใจมาก(จิตตนิยาม) 
หรืออาจเป็นเพราะปรุงแต่งความคิดในทางหวนละห้อยบีบคั้นใจตนเอง  (กรรมนิยาม) บุคคลหนึ่ง
ปวดศีรษะมาก อาจเกิดจากเนื้องอกในสมอง (พีชนิยาม) อาจเนื่องจากอยู่ในที่อากาศไม่พอ หรือร้อน
เกินไป (อุตุนิยาม) หรืออาจเป็นเพราะกลุ้มใจกังวล (กรรมนิยาม) ฯลฯ 
 เมื่อชาวตะวันตกมาศึกษาเรื่องกรรม หรือเรื่องของเจตจํานง ก็มักจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับ
เรื่อง free will (เจตจํานงเสรี) ว่า free will นั้นมีหรือไม่ ถ้ามองตามกฎธรรมชาติน่าจะต้องพูดว่า 
ความคิดเรื่อง freewill นั้น เป็นความคิดสุดโต่ง หรือเอียงสุด ที่จริงไม่มี will ที่ absolutely free 
เพราะเจตจํานงก็อยู่ในกระบวนการของเหตุปัจจัย แต ่will นั้นก็นับว่า free เหมือนกัน อาจใช้คําว่า 
relatively free เพราะมันก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยนั้น ดังที่มีศัพท์ทาง
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พุทธศาสนาเรียกว่า ปุริสการ ซึ่งแต่ละบุคคลมีอํานาจคิดริเริ่ม หรือคิดเริ่มการให้เป็นตัวกระตุ้นใน
กระบวนความเป็นไปตามเหตุปัจจัย ที่เรียกว่า กรรมนิยามนั้น ซึ่งทําให้เราถือว่าเขาจะต้อง
รับผิดชอบต่อผลการกระทําของตน 
 ความเข้าใจผิด หรือความไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง free will และเรื่องทํานองนี้ เกิดจาก
ความเข้าใจผิดที่เนื่องกันซึ่งซ้อนลึกลงไปอีก โดยเฉพาะความหลงผิดเกี่ยวกับอัตตา หรือเรื่องตัวตน 
ทําให้เกิดความสับสนโดยในขณะที่กําลังพิจารณาความจริงแท้ตามสภาวะ (ปรมัตถ์) แต่ติดใน
ความคิดเชิงบัญญัติ (สมมติ) เอาไปปนกัน ให้มีผู้ทํากับผู้รับผลการกระทําหรือในขณะที่ความจริงมี
แต่ความรู้สึก แต่ผู้พิจารณาเรื่องนี้เอาความคิดเกี่ยวกับผู้รู้สึกเข้าไปใส่ (สํานวนทางธรรมว่า มีแต่การ
เสวยเวทนา ผู้เสวยไม่มี) ทั้งนี้เป็นเพราะหยั่งไม่ถึงลักษณะที่เป็นอนัตตา จึงไม่สามารถมองเห็น
กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยชัดเจนได้ 
 ข้อพิเศษในเรื่องนี้ก็คือ พระพุทธศาสนาไม่ได้หยุดอยู่แค่ free will แต่ยังก้าวไปสู่ขั้นที่จะ
เป็นผู้ free of will คือ เสรีเหนือเจตจํานงด้วย ซึ่งสําเร็จด้วยการพัฒนาตนของมนุษย์ ให้ถึงขั้นชีวิต
แห่งปัญญา  
 พึงสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่า ในกระบวนการพัฒนามนุษย์นั้น พุทธศาสนาแยกแดนแห่งจิต 
กับแดนแห่งปัญญาออกจากกัน โดยที่ปัญญาที่พัฒนาแล้วจะเป็นตัวปลดปล่อยจิต ให้บรรลุอิสรภาพ 
เราจึงมีจิตกับเจตน์และจิตกับปัญญา แต่นี่เป็นเรื่องของกระบวนการพัฒนามนุษย์ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่
ควรพูดต่างหากในที่อ่ืน เดี๋ยวจะออกนอกขอบเขตไป ควรยุติเท่านี้ความประสงค์ในที่นี้ มุ่งเพียงให้
มองเห็นขอบเขตของการรู้เข้าใจธรรมชาติที่จะเข้าถึงความจริงที่แท้ หรือสัจจธรรมโดยสมบูรณ์ว่า
จะต้องรู้เข้าใจเรื่องตัวมนุษย์อันเป็นธรรมชาติภายในด้านนามธรรม รวมทั้งเรื่องคุณค่าต่างๆ ให้ถึง
กฎธรรมชาติของเรื่องนี้ด้วย 


