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คำนำสำนักพิมพ์

(พิมพ์ครั้งที่10ฉบับปรับปรุงใหม่)

	 หนังสือ	 “ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ”	 ได้ถูกจัดพิมพ์
เปน็ครัง้แรกเมือ่ป	ี 2549...ภายหลงัจากทีพ่วกเราสำนกัพมิพฟ์รมีายดไ์ด้
มโีอกาสเขา้รบัการอบรมธรรม	 “การฝกึพาตวัใจกลบับา้น”	กบัอาจารย์
ศภุวรรณ พพิฒัพรรณวงศ ์กรนี	และไดอ้าสาเขา้รว่มเปน็คณะทำงาน
ใหก้บั	 “ชมรมพาตวัใจกลบับา้น”	 ในการจดัอบรมธรรม	 “การฝกึพาตวัใจ
กลบับา้น”	 ใหก้บับคุคลทัว่ไป...โดยหนงัสอืเลม่นีเ้กดิขึน้จากเจตนารมณ์
ของอาจารยศ์ภุวรรณทีต่อ้งการจะชว่ยใหผู้ค้นในสงัคมสามารถมองภาพ
ชวีติไดใ้นมมุกวา้ง	ทีจ่ะทำใหไ้ดก้ระจา่งชดัถงึ	 “ความผดิปกต”ิ	ของชวีติ
และสงัคม	(จากทีเ่คยคดิมาตลอดวา่เปน็สิง่ที	่“ปกต”ิ)…และทำใหม้องเหน็
ถงึ	“เปา้หมายทีแ่ทจ้รงิของชวีติ”	ซึง่แทจ้รงิแลว้อยูไ่มไ่กลจากตวัเราเลย 

	 จดุเดน่ของหนงัสอืเลม่นี	้(รวมถงึงานเขยีนอืน่ๆ	และการบรรยาย
ธรรมของอาจารย์ศุภวรรณ)	 คือ	 ความ	 “กล้าหาญ”	 ในการหยิบยก	 
ประเดน็ปญัหาในแงม่มุตา่งๆ	ทีก่ำลงั	 “เกดิขึน้จรงิ”	 ในสงัคม	แลว้นำมา
เชื่อมโยง	ผสานกับองค์ความรู้แห่งพระพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจนและ
ลงตวั...ดว้ยสำนวนภาษาสมยัใหม	่รวมถงึการใชภ้าพและตวัการต์นูตา่งๆ 
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 เพื่อเป็นตัวแทนในการสร้างความเข้าใจ	 
อย่างลึกซึ้งให้กับผู้อ่านและผู้เข้ารับการอบรมธรรม...และที่สำคัญ	 
รปูแบบการถ่ายทอดวิธีการฝึกปฏิบัต	ิ “สติปัฏฐานสี่”	 ตามแนวทางแห่ง	 
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 (หรือที่อาจารย์ศุภวรรณตั้งชื่อง่ายๆ	 ว่า		 
“การพาตวัใจกลบับา้น”)	กส็ามารถชว่ยใหผู้ค้นในยคุใหมเ่กดิ	 “กำลงัใจ”	
และ	“ความมุง่มัน่”	ทีจ่ะฝกึปฏบิตั	ิ“สตปิฏัฐานสี”่	ไดใ้นทกุเวลา	ทกุแหง่หน
ในชีวิตประจำวันของตัวเอง...ซึ่งไม่ใช่เฉพาะสำหรับชาวไทยหรือชาว
พุทธทั่วไปเท่านั้นที่มีโอกาส	 แต่หมายรวมถึงชาวต่างประเทศทั่วโลก	
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คำนำสำนักพิมพ์(พิมพ์ครั้งที่1)

	 เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า	 ทำไมชีวิตของคนเราถึงต้องมีการ

เวียนว่ายตายเกิด?	 ชีวิตของเราจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหน?	 เราจะต้อง

เผชิญกับความทุกข์ที่ถูกคละเคล้าอยู่กับความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

อย่างนั้นหรือ?	 จากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า	 จุดสิ้นสุดของ

ชีวิตก็คือ	 “พระนิพพาน”	 ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป	 เป็นการ

หลุดพ้นจากสังสารวัฏแล้วนั่นเอง	 มาถึงจุดนี้	 หลายๆ	 คนอาจคิดว่า		 

“พระนิพพาน”	 เป็นเรื่องไกลตัว	ต้องมีบารมีจริงๆ	 เท่านั้น	 ต้องเกิดอีก

เป็นแสนกัปป์แสนกัลย์	 ไม่รู้เมื่อใดจึงจะหลุดพ้น	 หรือเป็นเรื่องของ	 

พระอริยะหรือนักบวชที่คร่ำเคร่งกับการปฏิบัติธรรมในขั้นสูง		

	 แต่แล้ว	 เมื่อทางสำนักพิมพ์ได้มีโอกาสศึกษา	 เรียนรู้	 และฝึก

ปฏบิตัธิรรม	 “สตปิฏัฐานสี”่	จาก	อาจารยศ์ภุวรรณ พพิฒัพรรณวงศ์ 

กรีน	 เมื่อต้นปี	 2549	ความคิดทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง	

สิ่งที่เคยมองว่าเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อน	ตามที่ได้ร่ำเรียนหรือศึกษา

มาแต่ในอดีต	 แท้ที่จริงแล้ว	 อยู่แค่ปลายจมูกของเรานี่เอง!	 ด้วยวิธีการ

สอนธรรมะในรูปแบบใหม่ของอาจารย์ศุภวรรณ	ที่เกิดจากการศึกษา

และฝึกปฏิบัติจนท่านได้รู้แจ้งแล้วถึงสภาวะ	 “พระนิพพาน”	 และ	 

ได้อาสาที่จะเป็น	 “คลื่นใต้น้ำ”	 ที่จะชักชวนผู้คนให้ไปสู่สภาวะ	 “พระ

นิพพาน”	 ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า	 ท่านสามารถอธิบายและ

เปรียบเปรยสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน	 เพื่อ

ให้ปุถุชนคนธรรมดาสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างไม่ยากเย็น	

เพราะท่านเองก็เป็นแม่บ้านคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมยุคใหม่เช่นเดียวกัน 

ที่มีโอกาสได้สัมผัสกับงานเขียนและการอบรมธรรมที่ เป็นสากล	 
ของอาจารย์ศุภวรรณด้วย	 ซึ่งแม้ว่าจะต่างชาติต่างศาสนา	 แต่ทุกคน	 
กล็ว้นมเีปา้หมายชวีติเหมอืนกนัทัง้สิน้		

	 และในโอกาสทีห่นงัสอื	 “ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ” 
จะไดร้บัการตพีมิพใ์หมเ่ปน็ครัง้ที	่ 10	 ในชว่งเวลาเดยีวกบัทีส่งัคมกำลงั
ปั่นป่วนเข้าขั้นรุนแรง	ทั้งภัยจากมนุษย์ด้วยกันเอง	 และภัยธรรมชาติที่
เกดิขึน้	 อาจารยศ์ภุวรรณและพวกเราสำนกัพมิพฟ์รมีายดจ์งึไดเ้หน็พอ้ง
กนัวา่หนงัสอืเลม่นี	้ ควรทีจ่ะไดร้บัการแตง่องคท์รงเครือ่งใหมอ่กีครัง้ตาม
ความ	 “สดใหม่”	 ของ	 “สถานการณ์”	 ตลอดจน	 “พัฒนาการ”	 ในด้าน
ความคดิ	และมมุมองใหม่ๆ 	 ในการนำเสนอ	ของอาจารยศ์ภุวรรณ	จาก		 
“ประสบการณ”์	และ	“ปญัญา”	จาก	“ภายใน”	ทีม่มีากขึน้ตามกาลเวลา
ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการอ่านหนังสือเล่มนี ้

	 ตลอดระยะเวลากว่า	 5	ปี...ที่ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานให้กับ
ชมรม	 “พาตัวใจกลับบ้าน”	 และที่ได้มีโอกาสจัดพิมพ์ผลงานเขียนของ
อาจารยศ์ภุวรรณ พพิฒัพรรณวงศ ์กรนี	 เผยแพรสู่ส่าธารณชนเสมอ
มา…พวกเราไดส้มัผสัถงึ	 “ความสขุทีแ่ทจ้รงิ”	จากการทีไ่ดร้ว่มเปน็สว่น
หนึง่ของการชว่ยเหลอืผูค้นใหก้า้วเดนิบนเสน้ทางแหง่	 “อรยิะ”…พรอ้มๆ
กบัการฝกึตวัเองใหก้า้วเดนิอยูบ่นเสน้ทางนัน้เชน่เดยีวกนั...และหวงัเปน็
อย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะนำพาท่านผู้อ่านก้าวเดินบนเส้นทางแห่ง	
“อรยิะ”	และมุง่ไปสูเ่ปา้หมายทีแ่ทจ้รงิของชวีติไดใ้นทีส่ดุ...	
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	 นอกเหนือจากการฝึกอบรมธรรมให้กับคนกลุ่มเล็กๆ	ที่มีความ

ตั้งใจจริงแล้ว	 ท่านก็ได้ถ่ายทอดความรู้ทางธรรมของท่านออกมาเป็น

หนังสือหลายเล่ม	ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	ซึ่งทุกตัวอักษรจาก

ปลายปากกาของท่านล้วนเป็นแก่นแท้สำหรับการดำเนินชีวิต	 ที่ท่าน

บรรจงร้อยเรียงขึ้นมาเพื่อให้คนยุคใหม่ได้เข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้า

ได้ตรัสรู้	ด้วยสำนวนภาษาสมัยใหม่ที่สวยงามและเข้าใจง่าย		

 “ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ”	 เป็นอีกหนึ่งงานเขียน

ของท่านที่เป็นการเชื่อมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของไอน์สไตน์กับ

ภูมิปัญญาทางธรรมอันเป็นผลจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	 ซึ่งได้

เผยให้เห็นว่า	 คำถามอันเกี่ยวเนื่องกับจักรวาลที่ไอน์สไตน์ได้ตั้งขึ้นมา

ด้วยความสงสัยและได้ทุ่มเทชีวิตในช่วง	 30	ปีสุดท้ายเพื่อหาคำตอบ

แต่ก็ไม่สามารถพบได้นั้น	 ล้วนเป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ

คำตอบแล้วตั้งแต่เมื่อ	 2,594	 ปีก่อน	 ซึ่งท่านใช้คำว่า	 “พระนิพพาน”	

หรือ	การหมดทุกข์อย่างสิ้นเชิง	นั่นเอง		

	 หลังจากที่ได้อ่านงานเขียนเรื่องนี้แล้ว	 ทำให้คิดได้ว่า	 ถ้า

ไอน์สไตน์ได้มาเกิดในประเทศที่อยู่ ใต้พระบรมโพธิสมภารของ

พระพุทธเจ้า	 ไอน์สไตน์คงจะหาคำตอบที่เขาต้องการได้	 และโลกของ

เราคงจะเปลี่ยนแปลงไป	 ไม่ใช่เป็นอย่างทุกวันนี้	 มนุษย์ในโลกนี้คงมี

เป้าหมายชีวิตที่จะเดินทางไปสู่สภาวะ	 “พระนิพพาน”	 กันมากมาย		 

น่าเสียดายยิ่งนัก		

 

	 แต่อย่างไรก็ตาม	ทุกท่านที่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้	ท่านก็

คงจะเข้าใจเหมือนๆ	กันว่า	ศาสนาพุทธนั้นเป็นวิทยาศาสตร์	 ซึ่งมีเหตุ	 

มีผล	พิสูจน์ได้	 และเป็นคำตอบให้กับทุกๆ	คนที่กำลังค้นหาเป้าหมาย

ที่แท้จริงของชีวิต	ซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล	อยู่ในตัวของเรานี่เอง...	

	 พวกเราได้เล็งเห็นถึงความตั้งใจจริงของอาจารย์ศุภวรรณที่จะ

ช่วยให้ผู้คนได้มีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง	 ให้พวกเขาได้หลุดออกจาก

สังสารวัฏจริงๆ	 และสอนวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายนั้น	ทางสำนักพิมพ์

จึงขอเป็น	 “สะพาน”	 ที่จะเชื่อมต่อระหว่างผู้รู้แจ้งกับผู้มีบุญบารมี		 

เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ทางธรรมอันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะ	 

ต้องรู้และปฏิบัติตาม...ให้สมดังคำกล่าวที่ว่า	 “เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งที		 

ต้องไม่เสียชาติเกิด”			

 

 

 

 

 

สำนักพิมพ์ฟรีมายด์
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คำนำผู้เขียน

(พิมพ์ครั้งที่10ฉบับปรับปรุงใหม่)

	 เมื่อดิฉันกลับมาอบรมธรรมที่เมืองไทยในเดือนกันยายน		 

2553	 คุณสานุพันธ์ได้แจ้งให้ดิฉันทราบว่า	 หนังสือไอน์สไตน์ถาม	

พระพุทธเจ้าตอบ	จะพิมพ์ครั้งที่	 10	 แต่ครั้งนี้	 จะเปลี่ยนปกและขอให้

ดิฉันเขียนคำนำใหม่ให้กับหนังสือเล่มนี้ด้วย	 	ดิฉันจึงถือโอกาสกลับมา

อ่านเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่ง	 หลังจากที่ไม่ได้อ่านอีกเลย

เป็นเวลาถึง	4	ปีเห็นจะได้		

	 เมื่อได้กลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่ง	 ดิฉันจึงเห็นความบกพร่องของ

หนังสือเล่มนี้ที่ไม่อาจเห็นได้ในขณะที่เขียนในป	ี 2548	 เพราะในช่วง

เวลา	5	ปีที่ผ่านมาหลังจากเขียนหนังสือเล่มนี้เสร็จครั้งแรก	ดิฉันยังคง

พัวพันอยู่กับการเขียนหนังสือเล่มอื่นๆ	 รวมทั้งการอบรมธรรมด้วย		 

ทำให้ดิฉันต้องคิดหาหนทางใหม่ๆ	 ที่จะอธิบายการทำงานของขันธ	์ 5	

(ซึง่ประกอบขึน้มาเปน็รา่งกายและจติใจของมนษุย)์	ใหง้า่ยขึน้	จงึไดน้ำ

ภาพเขยีนการต์นูและภาพถา่ยอืน่ๆ	มาประกอบการอธบิาย	ภาพเหลา่นี้

ไดเ้ปน็ตวัชว่ยลดการใชต้วัหนงัสอืและคำพดูไดม้ากทเีดยีว	การมโีอกาส

สอนอย่างต่อเนื่องก็ช่วยให้เกิดปัญญาแก่ผู้สอน	 เมื่อเวลาผ่านไป		 

การสอนเรื่องพาคนไปนิพพานก็ยิ่งมีความกระชับและชัดเจนมากขึ้น

เท่านั้น	 สิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาของปัญญาอย่างค่อยเป็นค่อยไป		 

จงึเปน็สาเหตทุีด่ฉินัสามารถเหน็ความบกพรอ่งของหนงัสอืเลม่นีท้ีเ่ขยีน

เมือ่	5	ปกีอ่น 

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าว	 ดิฉันจึงถือโอกาสเขียนใหม่โดยยังมี

เค้าโครงเดิมไว้		เนื้อหาส่วนที่เขียนใหม่มีถึง	70%	ในส่วนภาคผนวกนั้น	

ดิฉันได้นำเรื่อง	 “ทำไมจึงต้องพาตัวใจกลับบ้าน”	 มาแทนเรื่อง		 

“พาตัวใจกลับบ้านกันเถิด”	 ซึ่งยังคงมีเนื้อหาในส่วนที่จะสามารถช่วย

ท่านผู้อ่านปฏิบัติพาตัวใจกลับบ้านได้ทันที	 	 โดยสามารถเข้าสู่ขั้นตอน

การปฏิบัติเข้าบ้าน	 1-2	 ได้เช่นกัน	 หากใครที่ต้องการต่อยอดไปสู่การ

ปฏิบัติเข้าบ้าน	 3-4	 นั้น	 ดิฉันใคร่แนะนำให้มาเข้าอบรมธรรมจะมีผล	 

ทีด่กีวา่การอา่นเพยีงอยา่งเดยีว	นอกจากนัน้	ดฉินัยงัไดน้ำเสยีงสะทอ้น	 

ของผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้มาใส่ไว้ด้วย				

	 ในช่วง	 5	 ปีที่ผ่านมา	 ดิฉันได้มีโอกาสพูดคุย	 ตอบปัญหาแก่	 

ลูกศิษย์ที่ยังไม่เข้าใจหนังสือเล่มนี้อย่างถึงแก่น	ดิฉันจึงใคร่พูดซ้ำอีกว่า	

หนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายที่ต้องการท้าทายนักฟิสิกส์ระดับโลกคือ	

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ที่สรุปผิดๆ	 ว่า	 จุดนิ่งในจักรวาลไม่มีอยู่จริง	 อัน

เป็นต้นเหตุของการกำเนิดทฤษฎีสัมพัทธภาพ	จากการศึกษาชีวิตของ

ไอนส์ไตนแ์ละการคน้หาทฤษฎเีอกภาพของเขานัน้	ดฉินัมัน่ใจเหลอืเกนิ

ว่าสิ่งที่ไอน์สไตน์ต้องการค้นพบคือ	 สัจธรรมสูงสุด	 ที่ไม่เปลี่ยนแปลง 

พึ่งพาได้	ซึ่งเป็นสิ่งที่นักฟิสิกส์ทั้งหลายต้องการค้นพบเช่นกัน	 

	 ประมาณเดอืนมนีาคม	2553	 ในขณะทีด่ฉินักำลงัเขยีนหนงัสอื

เรื่อง	คู่มือชีวิต ภาควิปัสสนา เป็นภาษาอังกฤษ	โดยจะตั้งชื่อเรื่องว่า	

Bring	 Your	 Mental	 Self	 Back	 Home	 ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเรื่อง	 

ที่นี่	 เดี๋ยวนี้	ในฐานะที่เป็นสัจธรรมอันสูงสุด	ในช่วงเวลานั้นเอง	ดิฉันได้

มีโอกาสดูสารคดีเกี่ยวกับผลงานทางฟิสิกส์ของนักฟิสิกส์ระดับโลก 
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คนปัจจุบันซึ่งเป็นชาวอังกฤษชื่อ	สตีเฟน	ฮอว์คิง	Stephen	Hawkings	

ในขณะที่เขาพูดเรื่องจุดกำเนิดของจักรวาลนั้น	 เขาได้พูดพาดพิงถึง

ความใกล้ชิดระหว่างความเชื่อทางวิทยาศาสตร์และศาสนา	 เขาได้พูด

ถึงพระเจ้ามากขึ้น	 แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนที่จะช่วยให้มนุษย์เข้าใจ

เรื่องชีวิตและจักรวาลมากขึ้นแต่อย่างใด			

	 ดิฉันจึงคิดอย่างจริงจังว่า	 แม้ไอน์สไตน์ได้เสียชีวิตไปโดยยัง	 

ไม่ได้พบคำตอบเรื่องสัจธรรมอันสูงสุด	 ดิฉันน่าจะมีส่วนช่วยให้นัก

ฟิสิกส์รุ่นลูกหลานของไอน์สไตน์พบคำตอบที่มนุษย์ควานหากันนาน

นับพันปีแล้ว	 คิดเช่นนั้น	 ดิฉันจึงเขียนเมล์ให้ลูกศิษย์ชาวอเมริกันของ

ดิฉันที่อยู่เมืองพอร์ตแลนด์	 รัฐโอเรกอน	 ให้เป็นตัวแทนส่งงานของดิฉัน

ให้แก่คุณสตีเฟน	 ฮอว์คิง	 โดยเน้นเนื้อหาในส่วนที่ไอน์สไตน์ได้ตั้ง

คำถามไว้	แต่ยังไม่พบคำตอบ	ซึ่งดิฉันได้ตอบให้แล้ว	

	 ณ	ขณะนี้	กลุ่มลูกศิษย์ชาวอเมริกันของดิฉันยังคงพยายามหา

หนทางติดต่ออยู่	 ครั้งสุดท้ายดิฉันทราบว่า	 คุณเอมี่	 Amy	 (ลูกศิษย์)	 

ได้ติดต่อขอพบคุณเชอลี่	แมคเคลน	Shirley	Mclane	(ดาราภาพยนตร์)	

ซึ่งได้ไปบรรยายให้ความรู้บางอย่างที่เมืองพอร์ตแลนด์และได้อ้างถึง	 

สตีเฟน	ฮอว์คิง	 ในฐานะที่เป็นเพื่อนด้วย	ดิฉันไม่ได้คาดหวังอะไรมาก	 

ไปกว่าต้องการให้งานเขียนของดิฉันไปอยู่ใกล้มือของนักฟิสิกส์ชาว

ตะวันตกเท่านั้น	แม้	สตีเฟน	ฮอว์คิง	ไม่ใช่เป็นคนอ่านพบคำตอบที่ดิฉัน

ได้หยิบยื่นให้ในเรื่องจุดนิ่งของจักรวาลและสัจธรรมอันสูงสุด	 แต่อาจ

จะเป็นเพื่อนนักฟิสิกส์ของเขา	 ซึ่งล้วนเป็นลูกหลานของไอน์สไตน์

ทั้งสิ้น	หากมีนักฟิสิกส์สักคนหนึ่งที่เห็นด้วยกับสิ่งที่ดิฉันเขียนและยอม

คุยกับดิฉันแล้วละก็	 นั่นอาจเป็นจุดหักเหที่จะช่วยนำสันติภาพมาสู่	

สังคมโลกก็เป็นได้	 ย่อมเป็นเรื่องอนาคตที่ดิฉันจะไม่นำมาคิดจนเกิน

เลยในขณะนี้	 ดิฉันเพียงต้องการทำหน้าที่ของ	 “ผู้รู้สัจธรรม”	 ให้ดีที่สุด

เท่านั้นเอง	 โดยสร้างปัจจัยที่สามารถนำไปสู่การเกื้อกูลชาวโลกให้พบ

ความสงบสุขอย่างแท้จริงได้เท่านั้น		

	 ดิฉันขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณสำนักพิมพ์ฟรีมายด์ที่ช่วย

สนับสนุนงานเขียนของดิฉันมาโดยตลอด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงาน

ของ	 “ชมรมพาตัวใจกลับบ้าน”	 ที่ทำหน้าที่เป็นแขนขาช่วยงานอบรม

ธรรมของดิฉันอย่างทุ่มเทโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย	 ดิฉันขอ	 

ขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา	ณ	ที่นี้		

	 ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือเล่มนี้จะสามารถเป็นแผนที่

หยาบๆ	ที่ช่วยนำทางให้ท่านผู้อ่านเดินทางไปภูกระดึงทางธรรมได้โดย

ไม่หลงทาง	และพบกับอิสรภาพของชีวิตในที่สุด	
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บ
ท
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บทนำ

	 ผู้รู้จริงย่อมพูดเรื่องเดียวเท่านั้น	 คือ	 เรื่องการพาคนไปให้ถึง

พระนิพพาน	และผู้รู้จริงเท่านั้นจึงรู้ว่า	ความรู้ทางโลก	 เช่น	ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ที่แม้ชาวโลกเห็นพ้องต้องกันว่ามีความสำคัญอย่าง	 

ยิ่งยวดต่อการดำรงอยู่ของชีวิตนั้น	 ก็ยังไม่มีความสำคัญมากเท่ากับ

ความรู้เรื่องการดับทุกข์หรือการเข้าถึงพระนิพพาน	ฉะนั้น	 แม้อัลเบิร์ต	

ไอน์สไตน์	 ได้ทิ้งมรดกทางปัญญาให้ชาวโลกไว้อย่างมากมายมหาศาล

เพียงใด	ดิฉันก็ไม่ได้มองไอน์สไตน์ในฐานะผู้รู้จริง	 เพราะไอน์สไตน์ยัง

ไม่ได้เป็นผู้รู้จริง	 เขาเป็นเพียงนักฟิสิกส์ที่ได้รับรางวัลโนเบล	 	 ความรู้

ดา้นฟสิกิสข์องไอนส์ไตนไ์ดไ้ขความลกึลบัของธรรมชาตอินัเนือ่งกบัสสาร

และพลังงาน	 อันคือเนื้อหาของทฤษฎีสัมพัทธภาพ	 และกลศาสตร์	 

ควอนตัม	 ซึ่งเป็นความรู้ทางฟิสิกส์พื้นฐานที่ได้รับการต่อยอดและ

พัฒนามาสู่ เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ เท่านั้น	 ซึ่งความรู้ เหล่านี้ของ

ไอนส์ไตนไ์มไ่ดม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการพาคนไปนพิพานเพือ่การหลดุพน้

จากความทุกข์แต่อย่างใด		

	 ดฉินัไดพ้ดูถงึเรือ่งการตอ่ตวัตอ่ในหนงัสอืเรือ่งใบไมก้ำมอืเดยีว 

หากจะเปรยีบเทยีบกบัเรือ่งตวัตอ่ของภาพชวีติทีส่มบรูณอ์นัมตีวัเราเปน็

ส่วนหนึ่งที่กระจิริดมากของจักรวาลทั้งหมดแล้ว	 ไอน์สไตน์ก็คือบุคคล

หนึ่งที่สามารถต่อตัวต่อกระจุกเล็กๆ	มุมหนึ่งอันเป็นงานที่เขาสานต่อ

จากนกัวทิยาศาสตรท์ีม่ชีวีติกอ่นหนา้เขา	เชน่	เซอรไ์อแซก	นวิตนั	ไมเคลิ	

ฟาราเดย	์ อังตวน	ลาวาซิเอ	 เอิร์นท	์มาค	 เป็นต้น	 ซึ่งไอน์สไตน์อาจจะ	 

ต่อตัวต่อของภาพชีวิตที่เนื่องกับจักรวาลในกระจุกใหญ่เพียงพอ	 

ที่ทำให้ภาพของมุมนั้นๆ	 ชัดเจนมากขึ้น	 คือสามารถไขกุญแจเข้าไปสู	่ 

ความลกึลบัของปรากฏการณธ์รรมชาตขิองเอกภพ	 โดยเฉพาะเรือ่งแสง	
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การเคลื่อนของแสง	ของอวกาศและเวลาได้มากขึ้น	 จนก่อให้เกิดสูตร

ทางคณิตศาสตร์	 e	 =	mc2	 ที่ดูเรียบง่ายแต่ซับซ้อน	 รวมทั้งเปิดเผย

คุณภาพ	ทั้งฝ่ายดำสนิท	 (การผลิตระเบิดปรมาณู)	 และฝ่ายขาวอย่าง

ขุน่มวั	 (เทคโนโลยทีางวตัถ)ุ	ของธรรมชาต	ิซึง่ความรูเ้หลา่นีข้องไอนส์ไตน์

ไดเ้ปดิโอกาสใหน้กัฟสิกิสร์ุน่หลงัตอ่ยอดความรูข้องเขาไดอ้ยา่งไมห่ยดุยัง้

จนกลายเป็นความรู้พื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีของทุกวันนี้		

	 แต่แม้ไอน์สไตน์จะรู้อะไรได้มากมาย	 อัจฉริยบุคคลท่านนี้ก็	 

ยังไม่สามารถต่อภาพทั้งหมดของชีวิตที่สัมพันธ์กับจักรวาลได้หมด	

เพราะเขายังไม่พบ	 “ตัวต่อตัวสุดท้าย	 The	missing	 link”	 ที่สามารถ	 

ทำให้ภาพทั้งหมดของชีวิตชัดเจนและสมบูรณ์ได้	ความสามารถในการ

เห็นภาพรวมของชีวิตเพราะสามารถวางตัวต่อตัวสุดท้ายลงได้	 เป็น

ความสามารถของผู้รู้จริงเท่านั้น	 อันมีพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลท่านแรก

ของโลกที่ต่อภาพทั้งหมดของชีวิตที่ประสานกับจักรวาลได้สำเร็จ	

	 ฉะนั้น	 สิ่งที่ชาวโลกโดยเฉพาะผู้คลั่งไคล้บูชาความสำเร็จและ

ความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ต้องตระหนักให้ชัดเจนคือ	 ไอน์สไตน์

ก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่ในขั้นตอนของการแสวงหาสัจธรรมอัน

สงูสดุเหมอืนมนษุยค์นอืน่ๆ	อกีมากมาย	สจัธรรมอนัสงูสดุนี	้ ดฉินัไดพ้ดู

แล้วว่าเป็นสภาวะเดียวกับพระนิพพาน	 พระเจ้า	 เต๋า	 ต้นไม้แห่งชีวิต	

หรือ	ที่นี่	 เดี๋ยวนี้	 	 	ดิฉันได้ตั้งศัพท์ใหม่ที่รัดกุม	และเหมาะกับยุคสมัยที่

คนรุ่นใหม่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นคือ	 	 “ผัสสะบริสุทธิ์	 The	 innocent	

perception”	นั่นเอง	

	 ในป	ีค.ศ.	1954	ไอนส์ไตนไ์ดเ้ขยีนไวใ้นหนงัสอืเรือ่ง	The	Human 

Side	ยอมรับเองว่า	 คำตอบที่เขาต้องการนั้นอาจจะอยู่ในพุทธศาสนา

แล้วก็เป็นได้	เขาพูดว่า				

	 “ศาสนาในอนาคตจะเป็นศาสนาที่เนื่องกับจักรวาล	 	 ควรอยู่

เหนือพระเจ้าส่วนตัว	 หลีกเลี่ยงลัทธิกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์	 ควร

ครอบคลุมทั้งเรื่องธรรมชาติและจิตวิญญาณ	 ควรตั้งอยู่บนรากฐาน

ของศาสนาที่เกิดจากประสบการณ์ของทุกสิ่งที่สร้างเอกภาพอันมี

ความหมาย	 ซึ่งพระพุทธศาสนาดูเหมือนจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่	 ศาสนา

พุทธน่าจะเป็นศาสนาที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ	ของยุคสมัยได้”	

	 การคาดการณ์ของไอน์สไตน์ถูกต้องทีเดียว	 นี่จึงเป็นคำพูด

ของไอน์สไตน์ที่ดิฉันพยายามจะช่วยต่อยอดประสานให้พบกับความรู้

ของพระพุทธเจ้าให้จงได้	 จุดคงที่ของจักรวาลที่ไอน์สไตน์ต้องการหา

ก่อนทฤษฎีสัมพัทธภาพรวมทั้งทฤษฎีเอกภาพที่เขาแสวงหาอยู่ในช่วง	

30	ปีสุดท้ายของชีวิตนั้น	ไม่ใช่อะไรอื่น		มันคือสภาวะสัจธรรมอันสูงสุด

หรือพระนิพพานนั่นเอง	 ไอน์สไตน์หาไม่พบ	 เพราะขาดปัจจัยสำคัญ	

คือ	ขาดกัลยาณมิตร	หรือไม่ได้พบผู้รู้จริง	

	 ผู้อ่านอาจจะสงสัยว่า	ดิฉันไม่ได้เป็นนักฟิสิกส์	แล้วดิฉันจะเอา

ความรู้ทางฟิสิกส์ที่ไหนมาต่อยอดความรู้ของไอน์สไตน์ได้	 คำตอบคือ	

ดิฉันไม่ได้ต้องการหยิบยื่นความรู้เรื่องฟิสิกส์ให้แก่คุณ	 	 จึงไม่จำเป็น

ต้องรู้รายละเอียดของฟิสิกส์ที่ซับซ้อนเข้าใจยาก	 การเห็นภาพทั้งหมด

ของชีวิต	หรือ	การรู้สภาวะพระนิพพาน	คือ	การรู้ทิศทางของชีวิตที่จะ	
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ทำให้คนหมดทุกข์	 รู้ว่าความรู้ไหนกำลังช่วยให้คนเดินทางไปถูกทิศ

หรือผิดทิศ	เข้าใกล้หรือห่างไกลจากพระนิพพานมากแค่ไหน	ฉะนั้น	สิ่ง

ที่ดิฉันจะพูดอันเนื่องกับความคิดของไอน์สไตน์ในหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่

เรื่องฟิสิกส์ที่จะนำมาต่อยอดใช้พัฒนาเทคโนโลยีได้	 แต่เป็นเรื่องการ

ปรับเข็มทิศชีวิตเท่านั้น	 เป็นเรื่องการเบนเข็มทิศชีวิตเพื่อช่วยให้ผู้ที่	 

สนใจงานของไอน์สไตน์มาสนใจเรื่องราวของการหมดทุกข์หรือไปให้

ถึงพระนิพพานเท่านั้น	

	 ฉะนั้น	 	 ดิฉันจะพูดพาดพิงเพียงความคิดหลักอันเป็นส่วนของ

โครงสรา้งใหญเ่ทา่นัน้	ซึง่ถงึแมด้ฉินัจะเขา้ใจคลาดเคลือ่นไปบา้งนดิหนอ่ย   

ก็ยังไม่เป็นไร	 ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย	 เพราะสิ่งที่ดิฉันต้องการให้

คณุมองออกคอื	วธิกีารเดนิสายความคดิของไอนส์ไตนร์วมทัง้ปญัญาชน

โดยทั่วไปนั้น	 ล้วนเป็นเรื่องการเดินเข้าไปในท่อของความคิดอันเป็น

ปัญญาฝ่ายโลก	ที่ดิฉันเรียกว่า	 ท่อแห่งความรู้ทางโลก	 The	 tube	 of	

intellect  

	 ในส่วนความคิดหลักอันเป็นโครงสร้างใหญ่ของไอน์สไตน์นั้น	

ถ้าพูดอย่างสรุปก็มีเพียงนิดเดียวเท่านั้น	 ซึ่งความรู้ส่วนนี้ดิฉันก็ได้รับ

จากคุณครูที่สอนวิทยาศาสตร์ในสมัยเรียนชั้นมัธยมศึกษาซึ่งสอน

อย่างสรุปย่อๆ	 เท่านั้น	 และยังมีหลงเหลืออยู่บ้างในความทรงจำของ

ดิฉันโดยเฉพาะเรื่องรถไฟสองขบวนวิ่งด้วยความเร็วพร้อมกัน	

นอกจากนัน้	ดฉินัมกัจะดงึความคดิหลกัๆ	ออกจากหนงัสอืบรรณานกุรม 

ซึ่งผู้เขียนมักพูดสรุปความคิดในส่วนที่เป็นโครงสร้างอย่างย่อๆ	 ด้วย

ภาษาทีเ่ขา้ใจงา่ย	ประโยคทีด่ฉินัไดพ้บและนำออกมาใชอ้ยูห่ลายปแีลว้	 

 

นั้นคือ	อะไรคือจุดนิ่งที่สมบูรณ์และเป็นอนันตกาลของจักรวาล	What	

is	the	absolute	ruling	point	in	nature?	ซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นประโยคที่

ช่วยให้เข้าใจความคดิหลกัของไอนส์ไตนไ์ดง้า่ยๆ	 เมือ่อา่นพบกร็ูท้นัทวีา่		 

นี่เป็นประโยคที่ดิฉันสามารถใช้เชื่อมต่อกับความรู้เรื่องนิพพานของ

พระพุทธเจ้าได้ด้วย	จึงใช้มาตลอด	

	 นอกจากนั้น	 ดิฉันยังให้ความสนใจดูสารคดีทางวิทยาศาสตร์

ต่างๆ	 โดยเฉพาะในปีนี	้ โทรทัศน์ของอังกฤษได้ร่วมฉลองการครบรอบ

รอ้ยปขีองผลงานอนัยิง่ใหญข่องไอนส์ไตน์	 เปน็ปแีหง่ฟสิกิสโ์ลก	 (World	

Year	of	Physics)	จงึมสีารคดตีา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลงานทางดา้นฟสิกิส์

ของอัจฉริยบุคคลท่านนี้มาก	 ซึ่งเอื้ออำนวยให้ดิฉันเข้าใจงานของ

ไอน์สไตน์มากขึ้นอีกนิดหน่อย	 จึงพยายามจับจุดสำคัญที่ช่วยให้ดิฉัน

สามารถเชื่อมโยงความคิดของนักฟิสิกส์ผู้โด่งดังท่านนี้กับความคิดของ

พระพุทธเจ้า	นี่คือเป้าหมายหลักที่ดิฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุด	นั่นคือ	

หยิบยื่นสัจธรรมให้คุณด้วยการเข้าถึงอย่างเป็นกลางๆ	ที่สุด	 ห่างจาก

กรอบประเพณขีองศาสนาทีม่กัมคีวามขดัแยง้ซึง่กนัและกนั	

	 การที่จะเข้าใจหนังสือเล่มนี้ได้อย่างถ่องแท้และถึงแก่นของมัน

นั้น	 	 ผู้อ่านควรต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่า	 เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็น

ความรู้ที่ต่อเนื่องจากหนังสือเล่มก่อนๆ	ของดิฉัน	คือ	 ใบไม้กำมือเดียว	

คู่มือชีิวิต	ภาคศีลธรรมและภาคกฎแห่งกรรม	และ	อวดอุตริมนุสธรรม	 

ที่มีในตน	หนังสือทั้ง	4	เล่มรวมทั้งเล่มนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากการปฏิบัติ

ธรรมของดิฉัน	 จนถึงจุดที่ดิฉันแน่ใจแล้วว่า	 ประสบการณ์	 ผัสสะ

บริสุทธิ์	เป็นสภาวะเดียวกับ	พระนิพพาน	หรือ	สัจธรรมอันสูงสุด	
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  	 ฉะนั้น	 วิธีการนำเสนอเรื่องต่างๆ	 ของทุกบทในหนังสือเล่มนี้

อาจจะเป็นวิธีการใหม่สำหรับปัญญาชนที่ยังไม่ชินกับงานเขียนของ

ดิฉัน	นั่นคือ	ดิฉันเขียนจาก	“ผลมาสู่เหตุ”	ไม่ใช่เขียนจาก	“เหตุไปสู่ผล”	

ซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ปัญญาชนเคยชินมากกว่า	การเขียน

จาก	 “ผลมาสู่เหตุ”	 นี้	 ยังไม่มีอยู่ในสารบบใดๆ	ของความรู้ทางโลก	นี่

เป็นวิธีการเขียนและการสอนของผู้รู้สัจธรรมอันสูงสุดเท่านั้น		

	 ดิฉันได้อธิบายไว้แล้วในบทที่สองของหนังสือใบไม้กำมือเดียว

ว่า	 การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า	หมายความว่า	ท่านได้พบสภาวะหนึ่งที	่ 

คนอื่นยังไม่รู้จัก	นั่นคือ	สภาวะพระนิพพาน	และท่านก็ทรงทราบอย่าง	 

แน่ชัดว่า	 สภาวะนี้คือ	 เป้าหมายปลายทางของทุกชีวิต	 เป็นที่สุดของ	 

ทกุอยา่ง	 เปน็สภาวะทีท่กุคนตอ้งไปใหถ้งึ	ฉะนัน้	สภาวะพระนพิพานคอื	

ผล	 (นิโรธ)	 ซึ่งดิฉันเปรียบเหมือนการพบสระน้ำอมฤตที่อยู่ในป่าแถบ

ภกูระดงึ	 เมือ่ใครไดด้ืม่แลว้	จะมชีวีติอมตะ	 เมือ่พระพทุธเจา้พบสระนำ้

อมฤต	 ท่านจึงออกจากป่าเพื่อมาบอกทางให้คนทั่วไปได้รู้ทางไปถึง	 

สระนำ้อมฤตนัน้	การบอกทางนีจ้งึเปน็เหต	ุ(มรรค)	ทีส่าวขึน้ไปสูผ่ล	แตเ่ปน็

ผลทีพ่ระพทุธเจา้รูก้อ่นแลว้	ฉะนัน้	การวางขัน้ตอนของอรยิสจัสีน่ัน้	ทา่น

จงึทรงวาง	นโิรธ	มากอ่น	องคม์รรค	หรอื	“ผลมาสูเ่หต”ุ	ดว้ยเหตผุลเชน่นี้	

	 ถ้ าจะเปรียบเทียบกับการต่อตัวต่อที่พูด เมื่ อสักครู่นี้ ก็

หมายความว่า	 พระพุทธเจ้าเห็นภาพทั้งหมดของรูปสำเร็จแล้ว	 จึง

สามารถสอนใหค้นตอ่ตวัตอ่ทีย่งักระจดักระจายอยูด่ว้ยวธิกีารทีเ่รว็ทีส่ดุ	

เพราะรู้ว่าชิ้นไหนต้องวางตรงไหน	 จึงเป็นการสอนการต่อตัวต่อแบบ 

“ผลมาสูเ่หต”ุ	เชน่กนั	วธิกีารสอนเชน่นีจ้งึเปน็เรือ่งใหมส่ำหรบัปญัญาชน 

เป็นเรื่องที่ปัญญาชนต้องระวังมาก	 ไม่ควรรีบสรุปหรือตัดสินหนังสือ

เลม่นีอ้ยา่งงา่ยๆ	และรวดเรว็เกนิไป		เพยีงเพราะสิง่ทีอ่า่นอาจจะดขูดักบั

ความรู้สึกและความเข้าใจของตนเอง			

	 ในหนังสือเรื่อง	“อวดอุตริมนุสธรรมที่มีในตน”	นั้น	ดิฉันจำเป็น

ต้องใช้หนังสือทั้งเล่มอธิบายให้ผู้อ่านยอมรับเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นคือ	

ให้ยอมรับว่าดิฉันรู้จักสภาวะพระนิพพาน	 เพราะดิฉันรู้จักสภาวะ	 

พระนพิพานนีเ่อง	ดฉินัจงึสามารถตัง้ชือ่พระนพิพานใหมเ่พือ่ใหเ้หมาะกบั

ยุคสมัยคือ	ผัสสะบริสุทธิ์	 หรือ	ที่นี่	 เดี๋ยวนี้	 ตรงนี้แหละ	คือ	 จุดเริ่มต้น

ของความรู้ทั้งหลายที่ทำให้ดิฉันสามารถเขียนหนังสือเล่มนี้ได้ด้วย	 

วิธีการสอนแบบ	 “ผลมาสู่เหตุ”	 และพระนิพพานอีกเช่นกันเป็นจุดที่	 

ทกุเรือ่งตอ้งมาจบทีต่รงนีใ้นฐานะทีเ่ปน็	“พรมแดนสดุทา้ยของจกัรวาล”	 

	 พระนิพพาน	หรือ	 ผัสสะบริสุทธิ์	 คือ	 “ผล”	 ที่ดิฉันได้เห็นแล้ว		 

รู้แล้ว	แน่ใจแล้วว่า	“ใช่แน่”		จึงนำประเด็นหัวข้อที่ท้าทายของบทต่างๆ

ขึ้นมาพูด	ประสาน	และเทียบเคียง	ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดิฉันได้

เขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้ก่อนแล้วในหนังสือเรื่อง	 Do	 You	 Know	

What	 A	 Normal	 Mind	 Is?	 ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของ	 

ชาวตะวันตก	 เช่น	 การถามคำถามเรื่องการแสวงหาตัวจริงของเราซึ่ง

ดฉินัเอาออกมาจากรายการสนทนาในโทรทศัน	์การตัง้คำถามเรือ่ง	 “จติใจ

ทีป่กต”ิ	เปน็อยา่งไร	เพราะไดน้ัง่รถไปกบัลกูศษิยท์ีเ่ปน็โรคจติ	ตัง้คำถาม

ว่า	 “พรมแดนสุดท้ายของจักรวาล”	 อยู่ที่ไหน	 เพราะนี่เป็นอิทธิพลของ	
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หนังโทรทัศน์เรื่อง	 Star	 Trek	 ที่คนติดตามมาร่วม	 30	 ปี	 เป็นวลีที่	 

ชาวตะวันตกรู้จักกันดี		

	 ดิฉันจึงนำคำถามเหล่านี้มาเชื่อมประสานกับเรื่องการแสวงหา		 

“จุดคงที่ของจักรวาล”	 ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ตรงข้ามกับความคิดเรื่อง	 

สัมพัทธภาพของไอน์สไตน์	 	 ความคิดเรื่องสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์

เป็นการเดินสายความคิดที่ใกล้เคียงกับการถามเรื่องพระนิพพานของ

พระพทุธเจา้มากทีส่ดุ	 ไอนส์ไตนต์อ้งการหาจดุนิง่ของจกัรวาลทีจ่ะเอามา

ใชเ้ปน็มาตรฐานการวดัของทกุสิง่	ซึง่ไอนส์ไตนเ์หน็วา่ไมม่	ี เพราะจกัรวาล

เคลื่อนตลอดเวลา	จึงก่อให้เกิดผลคือ	ทฤษฎีสัมพัทธภาพ	ซึ่งเป็นเรื่อง

เดยีวกบัการยอมรบัสภาวะอนจิจงัของทกุสิง่	 	 เปน็สภาวะทีไ่อนส์ไตนไ์ด้

เดนิมาถงึสดุสายปา่นของ	“การใชค้วามคดิ”	แลว้	ไปตอ่ไมไ่ดแ้ลว้	 

	 ดฉินัจงึชว่ยประสานโดยการชว่ยขดีเสน้ใตค้ำถามทีอ่าจจะยงัไม่

ชดัเจนใหเ้ขา		นัน่คอื		จดุคงทีข่องจกัรวาลคอือะไร	อยูท่ีไ่หน	What	is	the	

absolute	 ruling	point	 in	nature?	ถงึแมไ้อนส์ไตนไ์มไ่ดใ้ชค้ำพดูเชน่นี	้

ไม่ได้ถามเช่นนี	้ คนรุ่นหลังสรุปให้เขาดังที่ดิฉันเอาออกมาจากหนังสือ

สารานุกรมภาษาอังกฤษ	 แต่นี่เป็นคำถามที่จะพาผู้ถามไปสู่เรื่อง	 

พระนพิพาน	ซึง่เปน็นจิจงั	คงที	่ไมเ่ปลีย่นแปลง	เปน็สภาวะทีต่รงกนัขา้ม

กบัอนจิจงัหรอืสมัพทัธภาพอยา่งสดุขัว้	

	 ฉะนั้น	 ประเด็นเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ดิฉันต้องการช่วยผู้อ่าน	 

ชาวตะวนัตกใหเ้ขา้ใจเปา้หมายปลายทางของชวีติไดช้ดัเจนขึน้	คอื	แทน

ที่จะพูดว่า	 “นิพพานเป็นเป้าหมายปลายทางของชีวิต”	 ดิฉันพูดใหม่ว่า	

“เป้าหมายชีวิตอยู่ที่การหาตัวจริงของเราให้พบ”	 หรือ	 “เป้าหมายชีวิต

อยู่ที่การสามารถเข้าถึงจิตใจที่เป็นปกติ”	หรือ	 “เป้าหมายชีวิตอยู่ที่การ

สามารถเข้าถึงจุดปกติ”	 หรือจุดคงที่	 “หรือไปถึงพรมแดนสุดท้ายของ

จักรวาล”	 ซึ่งดิฉันเห็นว่าการพูดเช่นนี้	 อธิบายเช่นนี้	 จะช่วยปัญญาชน

ของยุคนี้เข้าใจได้ดีกว่าการพูดว่า	 “เป้าหมายชีวิตอยู่ที่การไปให้ถึง	 

พระนิพพาน”	 เพราะคำว่า	 พระนิพพาน	 ได้ถูกวัฒนธรรมทางศาสนา

ปกคลุม	 บิดเบือนจนคนเข้าใจผิดไปมากแล้ว	 มักคิดว่าเป็นเรื่องไกล

เกินตัว	เป็นเรื่องของพระอริยะที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองเลย	หรือไม่ก็เป็น

เรื่องของคนตายแล้ว	ไม่มีอะไรเกี่ยวกับชีวิตของคนเดินถนนทั่วไปอย่าง

เราท่านทั้งหลายที่กำลังดิ้นรนทำมาหากินอยู่	 ซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจผิด

หมด	นี่เป็นสาเหตุใหญ่ที่ดิฉันจำเป็นต้องสร้างและจับประเด็นเหล่านี้

มาชนกัน	ประสานกัน	 เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเริ่มคิดในร่องทางที่ถูกต้องโดย

ใช้ภาษาของคนร่วมสมัย	 และเพื่อพาพวกเขาไปพระนิพพาน	 เพราะ

พระนิพพานเป็นจุดอันติมะที่	 “ทุกเรื่อง”	อันเกี่ยวข้องกับชีวิต	 โลก	และ	

จักรวาล	จะต้องไปลงที่จุดนั้นหมด	

	 ปัญหาจึงอยู่ตรงที่ว่า	หากผู้อ่านไม่ยอมรับว่า	ดิฉันรู้จักสภาวะ

พระนิพพานอย่างแท้จริงแล้วไซร้	 ย่อมต้องมองประเด็นเหล่านั้น	 เป็น

เพียงสมมุติฐานที่ดิฉันตั้งขึ้นมาและพูดเหมาเอาเอง	 สรุปเองโดยไม่มี

หลักฐาน	ข้อมูลมาสนับสนุนอย่างเพียงพอ	 เหมือนจับแพะชนแกะ	จะ

ทำให้คุณสับสนและไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านหนังสือเล่มนี้อย่าง

เตม็ที	่ เพราะสิง่ทีค่ณุเหน็วา่เปน็	 “สมมตุฐิาน	hypothesis”	ของดฉินันัน้ 

สำหรับดิฉันแล้วมันเป็น	 “ข้อเท็จจริง	 fact”	 ที่ดิฉันได้รู้แล้ว	 เห็นแล้ว		 

ไม่ใช่เรื่องการคิด	จินตนาการอย่างเพ้อฝันเลื่อนลอยแต่อย่างใด 

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE




 
ไอ

น
์ส
ไต

น
์ถ
า
ม
 
พ

ร
ะพ

ุท
ธ
เจ

้า
ต
อ
บ



 
บ
ท
น
ำ

	 เพราะดิฉันรู้ว่าพระนิพพานคืออะไร	 ดิฉันจึงสามารถพูดได้ว่า	

ตัวจริงของเราคืออะไร	อยู่ที่ไหน	รู้ว่าจิตใจที่ปกติเป็นอย่างไร	พรมแดน

สุดท้ายของจักรวาลอยู่ที่ไหน	จุดคงที่หรือจุดปกติของจักรวาลอยู่ที่ไหน

และเป็นอย่างไร	 และปัญญาชนกำลังติดอยู่ใน	 “กล่องความคิด”	หรือ		 

“กล่องความรู้ทางโลก”	 อย่างไร	 เพราะคำถามเหล่านี้เป็นคำถามเดียว

กับคำถามว่า	 พระนิพพานคืออะไร	 อยู่ที่ไหนนั่นเอง	 ซึ่งดิฉันอธิบาย

คำตอบเรื่องพระนิพพานด้วยคำใหม่คือ	ที่นี่ เดี๋ยวนี้ ใครรู้จักและ

สามารถเข้าถึง	 ที่นี่	 เดี๋ยวนี้	 ได้ละก็	 คนนั้นก็เข้าถึง	 พระนิพพานแล้ว	

เพราะเป็นสภาวะเดียวกัน	ซึ่งคำว่า	ที่นี่	เดี๋ยวนี้	หรือ	ผัสสะบริสุทธิ์	เป็น

คำวลีที่ไม่ได้สร้างจินตนาการเกินเลยเช่นคำว่านิพพาน	

	 เพราะดิฉันรู้แล้วว่าพระนิพพานคืออะไร	ดิฉันจึงสามารถนำคำ

เหลา่นีม้าเทยีบเคยีงกบัคำวา่	พระเจา้	เตา๋	ตน้ไมแ้หง่ชวีติ	เพือ่ชว่ยเหลอื

ศาสนิกอื่นให้เข้าใจเป้าหมายของชีวิต	 และช่วยให้เขาเดินทางไปหา

พระเจ้าของเขาได้ด้วยวิธีการของพระพุทธเจ้าคือ	 การปฏิบัติสติปัฏ-

ฐานสี่	 วิปัสสนา	 หรือพาตัวใจกลับบ้าน	 ซึ่งเป็นเรื่องสากลที่มนุษย์	 

ทุกคนทำได้	ดิฉันจึงสามารถกระจายความรู้ออกมาได้เช่นนี้	

 จดุออ่นของหนงัสอืเลม่นีค้อื	ความรูท้างฟสิกิสท์ีด่ฉินัไมส่ามารถ

เขา้ใจไดห้มดและถอ่งแท	้แตถ่งึแมค้วามรูท้างฟสิกิสข์องหนงัสอืเลม่นีจ้ะ

ผดิหมด	กย็งัไมเ่ปน็ไร	 เพราะเปน็สว่นรายละเอยีดเทา่นัน้	 ไมน่า่หว่งมาก

เทา่การสรปุสภาวะพระนพิพานอยา่งผดิๆ	 เพราะความรูท้างโลกทกุอยา่ง	

ลว้นเปน็ความรูท้ีเ่กดิใน	“ทอ่ความคดิ”	แมจ้ะถกูตอ้งอยา่งไรในสายตาของ

ปญัญาชน	สำหรบัคนทีรู่ว้า่สจัธรรมคอือะไรแลว้	มนักย็งั	 “คด”	อยูน่ัน่เอง	

เพราะเปน็ความรูท้ีเ่กดิในคกุชวีติ	 อธบิายธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม

ของคุกชีวิตเท่านั้น	 ในขณะที่ความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ที่พา

คนออกนอกคุกเพื่ออิสรภาพของชีวิตอย่างแท้จริง	 	 แม้ไอน์สไตน์มา	 

นั่งเบื้องหน้าดิฉันและอธิบายให้ดิฉันเข้าใจความรู้ของเขาทั้งหมดจน

ดิฉันเข้าใจแจ่มแจ้งก็ตาม	 ดิฉันก็ยังจะพูดเหมือนเดิมว่า	 ไอน์สไตน์ยัง

ไม่ใช่ผู้รู้เห็นสัจธรรมอันสูงสุดของจักรวาลอย่างแท้จริง	 เพราะผู้รู้  

สัจธรรมจริงจะพูดเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น คือ พูดชักชวนคนไป

นพิพาน ซึ่งเป็นสภาวะที่ไอน์สไตน์พยายามหาอยู่ในช่วงชีวิตของเขา	

	 ความยากของหนังสือเล่มนี้คงจะอยู่ที่การเข้าใจสภาวะ	

“ผัสสะบริสุทธิ์”	 อย่างเป็นประสบการณ์ที่แท้จริง	 เพื่อคุณจะได้เข้าใจ

หนงัสอืเลม่นีอ้ยา่งถงึแกน่	ถา้คณุไมม่สีภาวะนัน้แลว้	และถา้ไมเ่หน็ดว้ย

กับสิ่งที่ดิฉันเขียน	ดิฉันก็ไม่เห็นหนทางว่าคุณจะวิจารณ์หนังสือเล่มนี้

ได้อย่างไร	 เพราะจะตกอยู่ในรูปลักษณะ	 “พูดกันคนละเรื่อง”	คือ	คุณ

พูดในขณะที่อยู่ในกล่องความคิดหรือท่อความรู้ทางโลกอันมืดมิด	 (บท

ที่	 5)	 ในขณะที่ดิฉันกำลังพูดจากจุด	 ก	 อันเป็นจุดคงที่หรือพรมแดน

สุดท้ายของจักรวาล	(บทที่	4)	

	 ขอให้เข้าใจว่า	 หากพระนิพพานเป็นเป้าหมายปลายทาง	 

ที่ดิฉันพยายามจะช่วยให้ผู้อ่านไปถึงแล้วละก็	 การเดินเรื่องตั้งแต่การ

ตั้งประเด็นจนถึงบทสรุปในแต่ละบทของหนังสือเล่มนี้	 เปรียบเทียบได้

เหมือนว่า	 ดิฉันกำลังวาดแผนที่หยาบๆ	 ให้ผู้อ่าน	 เหมือนดิฉันคว้า

กระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วก็ลากเส้นแบบหยาบๆ	พอให้คนอ่านแผนที่รู้

ทางไปนิพพาน		หรือไป	“ภูกระดึงทางธรรม”	 

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE




 
ไอ

น
์ส
ไต

น
์ถ
า
ม
 
พ

ร
ะพ

ุท
ธ
เจ

้า
ต
อ
บ



 
บ
ท
น
ำ

	 แน่นอน	แผนที่หยาบๆ	ที่ดิฉันลากนี้ย่อมไม่เหมือนแผนที่ฉบับ

ดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าหรือพระไตรปิฎก	 	 แต่ตราบใดที่คนอ่านแผนที่

หยาบๆ	ของดฉินัสามารถเดนิตามการบอกทางของดฉินัและสามารถไป

ถึงภูกระดึงทางธรรมหรือพระนิพพานได้แล้วละก็	 ดิฉันเห็นว่าหนังสือ

เล่มนี้ได้บรรลุเป้าหมายของมันแล้ว	 หนทางเข้าสู่กรุงโรมย่อมมี

มากกว่าหนึ่งเส้นทาง		ใครจะเดินทางไหนก็ได้	ตราบใดที่ไม่หลงทิศ	ขอ

ให้ถึงกรุงโรมเป็นใช้ได้	

	 หากผูอ้า่นเขา้ใจไดต้ามเนือ้หาทีด่ฉินันำเสนอนีแ้ละยอมปฏบิติั

สติปัฏฐานสี่หรือพาตัวใจกลับบ้านแล้วละก็	 ดิฉันเห็นว่าเพียงพอแล้ว	

หนังสือเล่มนี้ได้บรรลุเป้าหมายที่ดิฉันต้องการแล้ว	 แม้จะสามารถ

ช่วยเหลือคนไทยเพียงคนเดียวให้ยอมปฏิบัติสติปัฏฐานสี่	 ก็คุ้มค่า	 

ต่อความพยายามของดิฉันมากแล้ว	

	 ดิฉันได้กลับมาอบรมธรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเดือน

มกราคม	 2549	 คุณกฤษฎาพร	 ชุมสาย	ณ	 อยุธยา	 คุณสานุพันธ์		 

ตนัตศิริวิฒัน	์และคณุอศิวเรศ	ตโนมทุ	แหง่สำนกัพมิพฟ์รมีายดไ์ดม้ารว่ม

อบรมธรรมกับดิฉันด้วย	 มีความซาบซึ้งในคำสอนมาก	 เมื่อทราบถึง	 

จดุประสงคข์องดฉินัทีต่อ้งการเผยแผพ่ระธรรมคำสอนของพระพทุธเจา้

โดยผ่านแนวคิดของไอน์สไตน์เช่นนี้แล้ว	 ทั้งสามท่านจึงปวารณาที่จะ

ช่วยเหลือดิฉันอย่างเต็มที่	

	 ดิฉันจึงใคร่ถือโอกาสนี้ขอบพระคุณและอนุโมทนาในกุศลจิต

ของบุคคลทั้งสามและทีมงานของสำนักพิมพ์ฟรีมายด์ทุกท่านที่เข้ามา

เป็นแขนขาช่วยเหลือดิฉันในการกวาดต้อนคนหมู่มากให้ออกจาก	 

คุกชีวิตเพื่อถึงนิพพาน	 ซึ่งเป็นการช่วยจรรโลงและสืบทอดพระพุทธ-

ศาสนาให้ยืนนานต่อไปตราบนานเท่านาน	

	 ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	หนังสือเล่มนี้คงช่วยให้คุณเข้าใจชีวิต

ได้ชัดเจนมากขึ้น		

ด้วยความเมตตา

ศุภวรรณพิพัฒพรรณวงศ์กรีน

30มกราคม2549
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 ไอน์สไตน์ถามพระพุทธเจ้าตอบ
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	 ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้อัลเบิร์ต	 ไอน์สไตน์	 กลายเป็น

อัจฉริยบุคคลที่่ถูกจารึกลงในประวัติศาสตร์ของโลกเกิดขึ้นเมื่อกว่า

หนึ่งร้อยปีก่อน	 ในปี	 ค.ศ.	 1905	 เมื่อผลงานของเขาได้รับการตีพิมพ์

พร้อมกันถึง	 5	 ชิ้น	 และชิ้นหนึ่งคือ	 ทฤษฎีสัมพัทธภาพจำเพาะอันมี

สมการ	 e	=	mc2	 ที่สร้างคุณอย่างอเนกอนันต์พอๆ	กับการสร้างโทษ

อย่างมหันต์	 

 

 

 

ก่อนหน้าทฤษฎีสัมพัทธภาพ 

 ดิฉันซาบซึ้งในบุญคุณของอัลเบิร์ต	ไอน์สไตน์	ที่ได้ตั้งคำถามที่

สำคญัมากทีส่ดุแทนมนษุยชาต	ินัน่คอื	อะไรคอืจดุคงทีอ่นัเปน็อนนัตยะ

ที่สมบูรณ์ของจักรวาล	What	is	the	absolute	ruling	point	in	nature?	

	 ดิฉันไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์และไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียด

ของทฤษฎีสัมพัทธภาพที่ซับซ้อนมากนัก	 ซึ่งที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายที่

จะเข้าใจ	ดังที่นักข่าวมักขอร้องให้ไอน์สไตน์สรุปสั้นๆ	 เพื่อให้คนทั่วไป

เข้าใจได้ง่ายๆ	 ว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพคืออะไร	 ทำไมจึงสำคัญต่อ

มนุษยชาติมาก	 ไอน์สไตน์มักรู้สึกลำบากใจ	 เพราะนี่เป็นความรู้ที่เขา

ปลุกปล้ำอยู่ถึง	 15	ปี	 แล้วจะให้มาสรุปให้คนฟังอยา่งสัน้ๆ	 ไดอ้ยา่งไร	

ไอนส์ไตนจ์งึเฉตอบนกัขา่วดว้ยเรือ่งขบขนัวา่ 

	 “คุณลองเอามือวางเหนือเตาร้อนๆ	สักหนึ่งนาทีสิ		คุณจะรู้สึก

ว่ามันนานเหมือนหนึ่งชั่วโมง	 แต่หากคุณไปนั่งอยู่ใกล้หญิงสาวสวยสัก

หนึ่งชั่วโมง	 คุณจะรู้สึกว่ามันนานเหมือนเพียงนาทีเดียว	 นั่นแหละคือ

ทฤษฎีสัมพัทธภาพของผม” 

 

 

 

  

 

	 การสรุปความคิดหลักๆ	 เป็นเรื่องสำคัญมากกว่าการรู้	 

รายละเอียด	 เพราะเป็นเรื่องของการสร้างกรอบ	 หรือ	 โครงสร้าง	 

ของความคิด	 ฉะนั้น	 สิ่งที่ดิฉันจะสรุปอันเกี่ยวเนื่องกับทฤษฎี	 

สัมพัทธภาพของไอน์สไตน์จึงเป็นความรู้ที่ย้อนกลับไปในชั่วโมง

วิทยาศาสตร์สมัยที่ยังเรียนชั้นมัธยมศึกษา	 เพราะคุณครูย่อมหยิบยื่น

แต่ความคิดหลักๆ	ที่พูดอย่างสรุปย่อๆ	เท่านั้น	และดิฉันยังดึงความคิด

แบบสรุปเหล่านี้ออกมาจากหนังสือสารานุกรมของเยาวชน	 รวมทั้งการ

ดสูารคดตีา่งๆ	ดว้ย	บวกกบัความรูใ้นเรือ่งพระนพิพานของพระพทุธเจา้ 

ดิฉันจึงสามารถต่อยอดแจกแจงความคิดเหล่านี้ออกมาได้		
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ทำไมไอน์สไตน์จึงอยากหาจุดคงที ่

 	 	 เพื่อความชัดเจนมากขึ้น	 ขอให้เข้าใจว่า	 “จุดคงที่”	 กับ		 

“จุดปกติ”	 มีความหมายเหมือนกัน	 ซึ่งดิฉันจะใช้ทดแทนกันตั้งแต่บัดนี้

เพื่อให้เหมาะสมกับข้อเปรียบเทียบ		

	 สิ่งที่ดิฉันให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ	 	 ทำไมไอน์สไตน์จึง

ต้องการหาจุดคงที่อันถาวรของจักรวาลตั้งแต่แรกเริ่ม	 เพื่ออะไร	 	 ดิฉัน

พอจะสรุปได้ว่า	 ถ้าหากไอน์สไตน์สามารถหาจุดปกติของจักรวาลที่	 

อยู่อย่างคงทนถาวร	 มีค่าสมบูรณ์	 ไม่เปลี่ยนแปลงได้แล้ว	 เขาจะ

สามารถใช้จุดปกตินั้นเป็นมาตรฐานการวัดสิ่งต่างๆ	 ได้	 และย่อมทำให้

ผลของการวัดสิ่งต่างๆ	 คงที่	 ปกติ	 ได้ผลเหมือนกันหมด	 absolute	

value	ไม่ว่าจะวัดจากจุดไหนของจักรวาล		

	 อย่างไรก็ตาม	 ไอน์สไตน์ไม่สามารถหาจุดคงที่อันถาวรของ

จักรวาลได้	 เพราะว่าสิ่งต่างๆ	ที่แม้ดูนิ่งๆ	บนโลก	 ไม่เคลื่อนไหวก็ตาม	

แต่ที่จริงแล้ว	 มันไม่ได้อยู่นิ่งจริง	 เพราะโลกกำลังหมุนอยู่	 เมื่อดูในวง

กว้างออกไปจากนอกโลก	ก็พบว่าระบบสุริยจักรวาลก็กำลังเคลื่อนอยู่	

แกแลกซี่ของเราและอื่นๆ	 ก็กำลังเคลื่อนอยู่	 ตลอดจนถึงจักรวาล

ทั้งหมดก็กำลังเคลื่อนไปอย่างไม่หยุดยั้ง	จึงทำให้ไอน์สไตน์สรุปว่าไม่มี

จุดนิ่งหรือจุดปกติที่สามารถให้คุณค่าที่เที่ยงแท้ถาวรอย่างแท้จริงใน

จักรวาล	เพราะทุกอย่างเคลื่อนที่อย่างไม่หยุดยั้ง	

สัมพันธ์กับอนิจจังและนิพพาน 

	 ความคิดหลักของทฤษฎีสัมพัทธภาพนี้เปรียบเหมือนการพบ	 

สี่แยกหลักที่สามารถเดินเลี้ยวได้หลายทาง	ในขณะที่ไอน์สไตน์เลี้ยวไป

สู่แยกที่เน้นความรู้ทางด้านฟิสิกส์เพียงอย่างเดียวจนก่อให้เกิดการ

สรา้งระเบดินวิเคลยีร	์พลงังานปรมาณแูละเทคโนโลยอีืน่ๆ	อกีมากมาย

นั้น	 ดิฉันจะพยายามพาคุณเลี้ยวไปสู่แยกอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับสุขทุกข์

ของชีวิตของเราโดยตรง	ความคิดหลักของทฤษฎีสัมพัทธภาพเป็นเรื่อง

ครอบจักรวาล	 ครอบคลุมทุกเรื่องของชีวิต	 	 เพราะความคิดทั้งหมด

เหล่านี้สัมพันธ์กับเรื่องอนิจจังและพระนิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็น

เรื่องครอบจักรวาลเช่นกัน	 	 จึงเป็นสิ่งที่ดิฉันพยายามจะโยงให้คุณใน

หนังสือเล่มนี้		 

 

เมื่อไม่รู้จุดคงที่ของจักรวาล 

	 เมื่อไอน์สไตน์สรุปว่าไม่มีจุดคงที่ในจักรวาล	ย่อมหมายความ

ว่า	 การวัดสิ่งต่างๆ	 จะต้องสมมุติจุดคงที่ขึ้นมาก่อน	 และวัดสิ่งต่างๆ

จากจุดสมมุตินั้น	 ซึ่งผลที่ได้จะมีค่าสัมพัทธ์กับจุดปกติที่ถูกสมมุติขึ้น	

เพื่อให้คุณเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้น	 ดิฉันจะเรียกแทนจุดคงที่นี้ว่า		 

“พรมแดนสุดท้าย	 the	 final	 frontier”	 (บทที่	 4)	 เพื่อให้สอดคล้องกับ

การยกตัวอย่างที่จะวัดความใกล้ไกลของสถานที่	 

 

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE




 
ไอ

น
์ส
ไต

น
์ถ
า
ม
 
พ

ร
ะพ

ุท
ธ
เจ

้า
ต
อ
บ



 
ไอ

น
์ส
ไต

น
์ถ
า
ม
 
พ

ร
ะพ

ุท
ธ
เจ

้า
ต
อ
บ

	 เมื่อคุณไม่รู้จุดคงที่หรือจุดปกติของจักรวาล	 ก็ความหมายว่า

คุณไม่รู้ขอบเขตที่เป็นพรมแดนสุดท้ายของจักรวาลที่สามารถใช้เป็น

เสาหลักมาตรฐานเพื่อวัดความใกล้ไกลของทุกสถานที่ในจักรวาล

นั่นเอง	 เช่น	หากคุณต้องการทราบว่า	 เชียงใหม่อยู่ไกลแค่ไหน	คุณจะ

ถามลอยๆ	ไม่ได้	คุณต้องกำหนดลงไปให้แน่ชัดก่อนว่า	คุณต้องการวัด

ความใกลไ้กลของเมอืงเชยีงใหมจ่ากจดุไหน	จงึจะพดูกนัรูเ้รือ่ง	 ไมเ่ชน่นัน้ 

ย่อมถกเถียงกันแน่นอน	

	 	 หากคุณเอากรุงเทพฯ	 เป็นหลัก	 นั่นคืือ	 สมมุติให้กรุงเทพฯ	 

เป็นพรมแดนสุดท้าย	เชียงใหม่ก็จะอยู่ไกลจากกรุงเทพฯ	600	กิโลเมตร	

หากคุณเอาสงขลาเป็นหลัก	 	 เชียงใหม่ก็จะอยู่ห่างจากสงขลา	 1,600	

กิโลเมตร	หากสมมุติให้กรุงลอนดอนเป็นหลักหรือเป็นพรมแดนสุดท้าย	

เชียงใหม่ก็จะอยู่ห่างจากลอนดอนถึง	 6,000	กิโลเมตร	 เป็นต้น	ฉะนั้น	

คุณจะเห็นว่า	 600	 1,600	 6,000	 กิโลเมตร	 คือค่าสัมพัทธ์อันเป็นผล	 

ของการสมมุติจุดนิ่งหรือจุดพรมแดนสุดท้ายขึ้นมาเพื่อวัดความใกล้

ไกลของสถานที่	ฉะนั้น	การตัดสินว่าใครอยู่ใกล้หรือไกลเชียงใหม่จึงขึ้น

อยู่ที่ว่า	 คุณอยู่จุดไหน	คนอยู่ลอนดอนก็ต้องเห็นว่าเชียงใหม่ไกลมาก	

ใครอยูส่งขลากย็อ่มเหน็เชยีงใหมไ่กลกวา่คนอยูก่รงุเทพฯ	 ใครอยูล่ำปาง

ก็ย่อมเห็นว่าเชียงใหม่อยู่ใกล้นิดเดียว	 	 นี่คือ	 การพูดอย่างสัมพัทธ์	

relatively	speaking	อันเป็นผลของทฤษฎีสัมพัทธภาพ  

 

เมื่อรู้จุดคงที่ 

	 แต่ถ้าคุณรู้จุดคงที่	จุดนิ่ง	หรือจุดปกติของจักรวาล		คือรู้แน่ชัด

ว่าพรมแดนสุดท้ายของจักรวาลอยู่ตรงไหนแล้วละก็	 ทีนี้	 ไม่ว่าคุณจะ

อยู่ซอกซอยไหนของจักรวาลก็ตาม	คุณจะสามารถวัดจากจุดที่คุณอยู่

และไปจรดทีเ่สาหลกัสดุทา้ย	พรมแดนสดุทา้ย	หรอืจดุปกตขิองจกัรวาล  

ทุกคนจะสามารถทำได้เหมือนกันหมดเพราะรู้เสาหลักสุดท้ายของ

จักรวาลแล้ว		ฉะนั้น	ไม่ว่าใครจะอยู่	ณ	จุดไหนของจักรวาล	ก็สามารถ

วัดจากจุดที่ตนเองอยู่และไปจรดที่เสาหลักอันเป็นพรมแดนสุดท้าย

ของจักรวาล	 	 การวัดนั้นก็จะเป็นมาตรฐานสากลของจักรวาล	 ได้ค่า

คงที่เหมือนกันหมด	ฉะนั้น	คนอยู่กรุงเทพฯ	เชียงใหม่	สงขลา	ลอนดอน	

หากจะวดัความใกลไ้กล	กต็อ้งวดัไปทีเ่สาหลกัสดุทา้ยของจกัรวาลกอ่น 

ซึ่งอาจจะได้ค่าตามลำดับเช่นนี้คือ	 1.5	 ล้านปีแสง	 1.52	 ล้านปีแสง	

1.54	 ล้านปีแสง	 2	 ล้านปีแสง	 เป็นต้น	 นี่เป็นการสมมุติว่าหากเรารู้	 

จุดคงที่หรือจุดปกติของจักรวาล	 ทุกคนจะรู้แน่ชัดว่า	 ใครอยู่ใกล้หรือ

ไกลจากจุดคงที่หรือพรมแดนสุดท้ายของจักรวาลมากน้อยแค่ไหน		 

นี่คือ	 การพูดอย่างแน่นอน	absolutely	 speaking	 เพราะรู้จุดเที่ยงแท้

แน่นอนของจักรวาล	 นี่คือเหตุผลที่ไอน์สไตน์อยากหาจุดคงที่ของ

จักรวาล	 เพื่อจะได้ใช้เป็นมาตรฐานหลักของจักรวาล	 แต่อย่างที่พูด	 

แล้วว่า	ความรู้ของไอน์สไตน์เน้นไปที่เรื่องฟิสิกส์เพียงถ่ายเดียวเท่านั้น		
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สัมพัทธภาพครอบคลุมทุกเรื่อง 

	 การวัดน้ำหนักของวัตถุสิ่งของก็เช่นกัน	 น้ำหนักตัวของคนบน

โลกมีค่าสัมพัทธ์กับแรงโน้มถ่วงของโลก	พูดให้งงเล่นก็คือ	 ทุกครั้งที่

คุณชั่งน้ำหนักตัวเอง	ที่จริงแล้ว	คุณกำลังชั่งแรงถ่วงของโลกท่ีกดลงบน

ตัวคุณ	 หากไปชั่งน้ำหนักบนโลกพระจันทร์ซึ่งมีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่า

โลก	 น้ำหนักที่กดลงตัวคุณบนโลกพระจันทร์จะน้อยกว่าแรงที่กดบน

โลก	จึงทำให้น้ำหนักตัวของคุณน้อยกว่าน้ำหนักตัวที่ชั่งบนโลก	การจะ

ตัดสินว่าใครอ้วน	 ใครผอม	 สวย	 ขี้เหร่	 เหล่านี้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราเอาใคร

และอะไรเป็นมาตรฐานของการวัด	 เราต้องสมมุติค่าปกติขึ้นมาก่อน	

เช่น	 คนแขกชอบให้ผู้หญิงของเขามีเนื้อมีหนัง	 มีพุงย้อย	 อันเป็น

สัญลักษณ์ของความร่ำรวย	 ซึ่งเขาเรียกหุ่นเช่นนี้ว่าสวย	 แต่ในสายตา

ของหญิงชาวตะวันตกที่ชอบหุ่นเพรียวๆ	 นั้น	 จะเห็นหญิงแขกอ้วน		 

ในขณะที่หญิงแขกจะเห็นหญิงชาวตะวันตกผอมเกินไป	 ความรวย	

ความจน	ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาใครและอะไรเป็นมาตรฐานของการวัด	

กรรมกรที่หาเช้ากินค่ำก็จะเห็นทุกคนรวยกว่าตนหมดนอกจากขอทาน

เท่านั้น	 (ขอทานบางคนอาจจะรวยกว่ากรรมกรก็เป็นได้)	 คนมีเงินเก็บ

จำนวนแสนก็จะเห็นคนมีเงินล้านรวยกว่าตน	ส่วนคนรวยที่มีทรัพย์สิน

สิบล้าน	 ก็จะเห็นคนที่มีน้อยกว่านั้นจนกว่าตนเองหมด	 แต่เมื่อนำ

ตนเองไปเปรียบเทียบกับคนมีทรัพย์สินร้อยล้าน	พันล้าน	 ก็ยังคิดว่า	 

ตัวเองจนอยู่	 	 ถ้าเปรียบเทียบกับคนที่มีทรัพย์สินหลายหมื่นล้าน	 ก็คง

คิดว่าตนเองยังจนมากอยู่	เป็นต้น	 

 

	 เพราะไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งสมบูรณ์	 คงที่	 และปกติ	 อันจะใช้เป็น

มาตรฐานของการวัดสิ่งต่างๆ	 ได้	 ทุกสิ่งทุกอย่างจึงต้องวัดกันอย่าง

เปรียบเทียบหรือสัมพัทธ์	จึงก่อให้เกิดคำวลีภาษาอังกฤษว่า	 relatively	

speaking	 หรือ	 พูดอย่างสัมพัทธ์	 ซึ่งเป็นวลีที่ใช้กันบ่อยมากในชีวิต

ประจำวัน	 เพราะต้องพูดให้รู้เรื่องก่อนว่าเอาอะไรเป็นหลัก	 มิเช่นนั้น	

เถียงกันตาย	แต่ถ้าหากเรารู้จุดคงที่ของจักรวาล	วิถีชีวิตของเราจะต้อง

เปลี่ยนไปเป็นอีกลักษณะหนึ่ง			 

 

ไอน์สไตน์กับทฤษฎีเอกภาพ 

	 หลังจากการค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพแล้ว	 ไอน์สไตน์ก็ยังได้

ค้นพบเรื่องกลศาสตร์ควอนตัม	Quantum	Mechanic	ซึ่งความคิดหลัก

ของทฤษฎีนี้คือ	 ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้เกิดขึ้นและมีการทำงาน

เหมือนการโยนลูกเต๋า	 ผลของมันย่อมตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ	 

น่าจะเป็น	 probability	 เท่านั้น	 ซึ่งเป็นสิ่งที่ไอน์สไตน์ยอมรับไม่ได้	

เพราะค่าของความน่าจะเป็นเปรียบเหมือนกับการยืนอยู่บนท่าน้ำที่

โคลงเคลง	 เอนเอยีง	หากใชภ้าษาของชาวพทุธแลว้	การคน้พบกลศาสตร์	 

ควอนตัมก็คือ	การค้นพบเรื่องอนิจจังนั่นเอง	สิ่งที่ไอน์สไตน์ต้องการนั้น	

เปรียบเทียบได้กับความหนักแน่นของพื้นดิน	 หรือสิ่งหนึ่งที่ให้ค่าอัน

คงที่	ปกติ	ถาวร	ซึ่งเขาคิดว่าคณิตศาสตร์เท่านั้นที่สามารถแก้ปัญหาที่

ยังไม่ลงตัวได้	ฉะนั้น	แม้ไอน์สไตน์เป็นผู้ค้นพบเรื่องกลศาสตร์ควอนตัม

อันเป็นความรู้ที่ได้รับการต่อยอดพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนกลายเป็น	
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หัวใจของการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันก็ตาม	 ไอน์สไตน์กลับไม่ได้มี
เยื่อใย	 ไม่สนใจ	 แถมดูหมิ่นความรู้ที่เขาได้ค้นพบเอง	หรือถ้าพูดใหม่
ด้วยภาษาของชาวพุทธว่า	 ไอน์สไตน์ยอมรับความเป็นอนิจจังของ	 
ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้	 จึงขวนขวายหาสิ่งที่เป็นนิจจัง	 ไม่เปลี่ยนแปลง	
หรือความเที่ยงแท้ถาวร		

	 สิง่ทีร่ัง้ไอนส์ไตนไ์วค้อื	ความเปน็นกัการศาสนาของเขา	ความเชือ่
ในพระเจ้า	 และนิสัยส่วนตัวที่จำเป็นต้องรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆ	 อย่าง	 
แน่ชัด	 ถึงแก่น	 และสามารถแปรความเข้าใจนั้นๆ	 ออกมาเป็น	 
สูตรสำเร็จทางคณิตศาสตร์ที่แน่นอน	ซึ่งคณิตศาสตร์เป็นวิธีการเดียวที่
ไอน์สไตน์สามารถเข้าใจและเข้าถึงได้	 หลังจากที่ประธานาธิบดีคนแรก
ของอิสราเอลเสียชีวิต	 ไอน์สไตน์ได้ถูกเสนอชื่อให้เป็นประธานาธิบดี
ของชาวยิวคนต่อไป	 เพราะความเป็นนักฟิสิกส์ที่ได้รับรางวัลโนเบล
และเป็นผู้รักสันติภาพมาก	 จึงได้มีส่วนช่วยเหลือชาวยิวจนก่อให้เกิด
ประเทศอิสราเอลขึ้นมาในปี	 1948	 แต่ไอน์สไตน์ปฏิเสธตำแหน่งผู้นำ
ประเทศโดยให้เหตุผลว่า	

	 “การเมืองอยู่ได้เพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้น	 แต่สมการทาง
คณิตศาสตร์สามารถอยู่ได้อย่างชั่วนิรันดร”	

	 อย่างไรก็ตาม	ความรัก	ความคลั่งไคล้	 และบูชาในพระเจ้ากับ
คณิตศาสตร์ไปพร้อมๆ	 กันนี่เอง	 ได้กลายเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิด
ปฏิกิริยาลูกโซ่ในหัวสมองหรือจิตใจของอัจฉริยบุคคลผู้นี้อีก	 นับตั้งแต่
ต้นป	ี 1920	 เป็นต้นไป	 	 ไอน์สไตน์ได้เข้าสู่ยุคของการคิดค้นหาทฤษฎี
เอกภาพ	The	Unified	 Theory	หรือ	ทฤษฎีสรรพสิ่ง	 The	 Theory	 of	
Everything	

พระเจ้าไม่เล่นลูกเต๋า 

	 ไอน์สไตน์เชื่อมั่นเหลือเกินว่า	 ความเถรตรงของคณิตศาสตร์

เท่านั้นที่สามารถอธิบายและให้คำตอบแก่ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลได้	

จะสามารถรวมความรู้ทั้งหมดของจักรวาลเข้าเป็นหนึ่งเดียว	 รวมไปถึง

การอธิบายว่า	พระเจ้าสร้างจักรวาลนี้ได้อย่างไร	ดังที่ไอน์สไตน์พูดว่า 

	 “ข้าพเจ้าต้องการรู้ว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้อย่างไร	 ข้าพเจ้าไม่ได	้ 

สนใจปรากฏการณน์ัน้นีว้า่มนัเปน็ของธาตนุัน้หรอืธาตนุี	้ สิง่เหลา่นีเ้ปน็

เพยีงรายละเอยีดเทา่นัน้	ขา้พเจา้ตอ้งการรูค้วามคดิของพระเจา้ตา่งหาก”	 

	 ทฤษฎี เอกภาพนี้ จึ ง เปรียบเหมือนการหาสมการทาง

คณิตศาสตร์ที่สามารถอ่านจิตใจของพระเจ้าและงานศิลปะการสร้าง

โลกและมนุษย์ของพระเจ้านั่นเอง	 ซึ่งเป็นความคิดที่เต็มไปด้วยความ

ทะเยอทะยานมาก	 ในเดือนเมษายน	1955	 ไอน์สไตน์ล้มป่วยและเข้า

รับการรักษาในโรงพยาบาลปรินซ์ตัน	 รัฐนิวเจอซี่	 อันเป็นเมืองที่เขาอยู่

ในช่วงบั้นปลายของชีวิต	 ไอน์สไตน์ก็ยังไม่ลดละที่จะคิดค้นสูตรทาง

คณิตศาสตร์ที่เขาหาอยู่ในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมา	 เขามักมีกระดาษ	

ดินสออยู่กับตัว	 และขีดเขียนตัวเลข	 เครื่องหมาย	 และสมการทาง

คณติศาสตรต์า่งๆ	อยูเ่สมอ	ซึง่พยาบาลคนหนึง่ทีด่แูลเขาอยูไ่ดห้ามาให ้

จึงมีโอกาสได้เห็นได้พูดคุยสนทนากับไอน์สไตน์	 จึงรู้ว่าไอน์สไตน์ยังคง

พยายามอ่านหัวสมองของพระเจ้าอยู่	 พยาบาลรู้สึกเห็นใจ	 อยากให้

ไอน์สไตน์พักผ่อนอย่างเต็มที่	 วันหนึ่งพยาบาลจึงพูดกับไอน์สไตน์

อย่างอ่อนโยนและเป็นห่วงเป็นใยว่า 
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	 “บางที	พระเจ้าท่านอาจจะไม่อยากให้เราอ่านจิตใจของท่าน	 

ก็ได้นะ”	 

	 “Maybe	God	doesn’t	want	us	to	know	his	mind.”	

	 ทั้งๆ	 ที่ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่	 ไอน์สไตน์พูดสวนกลับทันทีอย่าง

ดื้อรั้นพร้อมกับสั่นศีรษะไปมาว่า	

	 “พระเจ้าไม่เล่นลูกเต๋าหรอก	คุณพยาบาล!”	 

	 “God	doesn’t	play	dice,	nurse!”	

	 ซึ่งเป็นการพูดพาดพิงอย่างดูหมิ่นถึงเรื่องกลศาสตร์ควอนตัมที่

มีผล	“น่าจะเป็น”	หรือ	อนิจจังนั่นเอง				

	 ประวัติศาสตร์จึงได้จารึกเหตุการณ์ในช่วง	 30	ปีสุดท้ายของ

ไอน์สไตน์ในฐานะบุคคลที่ล้มเหลว	จมปรักอยู่ในโลกของวิทยาศาสตร์

ที่ล้าหลัง	 โดดเดี่ยวเดียวดาย	 เพราะภายในแวดวงนักวิทยาศาสตร์	 

ชาวฟิสิกส์ด้วยกันแล้ว	 ต่างรู้ว่าทฤษฎีเอกภาพนี้เป็นเรื่องเพ้อฝันของ

ไอน์สไตน์เท่านั้นเอง	 ไม่มีทางจะเป็นความจริงได้เลย	 การแสวงหา	 

ของไอน์สไตน์ไร้ผลอย่างสิ้นเชิง	 อัจฉริยบุคคลผู้นี้จึงได้จากโลกนี้ไปใน	 

วันที่	 18	 เมษายน	1955	 ในขณะที่ในมือยังกำแผ่นกระดาษที่ขีดเขียน	 

สมการทางคณิตศาสตร์อยู่	 โดยที่ยังไม่ได้พบคำตอบที่เขาต้องการหา

แต่อย่างใด	

	 ซึง่เปน็เรือ่งนา่เสยีดายมาก	หากไอนส์ไตนส์ามารถอา่นความคดิ

ของพระเจ้าได้แล้ว	 เขาอาจจะสามารถตอบคำถามมากมายที่ยาวเป็น

หางวา่วทีข่ึน้ตน้ดว้ยคำวา่	“ทำไม”	เชน่	ทำไมพระเจา้จงึปลอ่ยใหฮ้ติเลอร์

และทหารนาซีฆ่าชาวยิวอย่างล้างเผ่าพันธุ์เช่นนั้น	 ทำไมพระเจ้าจึง	 

ไม่ยุติสงครามที่สร้างความทุกข์อย่างมหันต์ให้กับมนุษย์ที่พระเจ้า	 

สร้างและรักมาก	 ดังคำโฆษณา	 ทำไมพระเจ้าจึงไม่ช่วยผู้กรีดร้อง	 

ขอความช่วยเหลือจากท่านเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติ	 เช่น	 เด็กหญิงที่

กำลังถูกข่มขืน	 ถูกฆ่า	 หรือกำลังหนีภัยธรรมชาติ	 เช่น	 แผ่นดินไหว		 

น้ำท่วม	 และทำไมพระเจ้าจึงสร้างโลกและสังคมมนุษย์ที่เต็มไปด้วย

ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงและอยุติธรรมเช่นนี้	ฯลฯ	

 

ไอน์สไตน์ยอมรับพระพุทธศาสนา 

 ถึงแม้ไอน์สไตน์ได้จากโลกนี้ไปโดยไม่พบคำตอบที่เขาต้องการ

ก็ตาม	 เขาได้ทิ้งคำพูดที่สำคัญมากให้กับมนุษยชาติซึ่งดิฉันรู้สึกซาบซึ้ง

มาก	 ในบั้นปลายชีวิตของเขา	 ไอน์สไตน์เริ่มสงสัยแล้วว่า	 ศาสนาพุทธ

อาจจะเป็นศาสนาที่ให้คำตอบต่อคำถามที่เขาอยากค้นพบก็เป็นได้		 

ในปี	 1954	 หนึ่งปีก่อนเสียชีวิตนั้น	 มหาวิทยาลัยปรินซ์ตันได้ตีพิมพ์	 

งานเขียนชิ้นหนึ่งของไอน์สไตน์ชื่อเรื่องว่า	 “The	 Human	 Side”	 ซึ่ง	 

นักฟิสิกส์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลผู้นี้ได้พูดทิ้งไว้นิดหน่อยว่า 
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	 	 “ศาสนาในอนาคตจะเป็นศาสนาที่เนื่องกับจักรวาล	 	 ควรอยู่

เหนือพระเจ้าส่วนตัว	 หลีกเลี่ยงลัทธิกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์	 ควร

ครอบคลุมทั้งเรื่องธรรมชาติและจิตวิญญาณ	 ควรตั้งอยู่บนรากฐาน

ของศาสนาที่เกิดจากประสบการณ์ของทุกสิ่งที่สร้างเอกภาพอันมี

ความหมาย	 ซึ่งพระพุทธศาสนาดูเหมือนจะมีสิ่งเหล่านี้อยู่	 ศาสนา

พุทธน่าจะเป็นศาสนาที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ	ของยุคสมัยได้” 

	 ไอน์สไตน์พูดถูกเผงทีเดียว	ทฤษฎีเอกภาพหรือทฤษฎีสรรพสิ่ง

ที่เขาต้องการค้นหานั้น	 ที่จริงพระพุทธเจ้าได้ตอบให้เบ็ดเสร็จแล้ว	 

ก่อนหน้านั้นถึง	2,500	ปีเศษ	

 

ไอน์สไตน์ถามพระพุทธเจ้าตอบ 

	 ในความเห็นของดิฉัน	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุดคงที่อันแน่นอน	 

ของจักรวาลหรือเรื่องการอ่านความคิดของพระเจ้านั้น	 ที่จริงแล้ว		 

เป็นเรื่องเดียวกัน	 พูดง่ายๆ	 คือ	 อัจฉริยบุคคลของโลกผู้นี้ต้องการ	 

หาสิ่งสิ่งหนึง่ทีพ่ระพทุธเจา้เรยีกวา่เปน็	อสงัขตธรรม	ซึง่มคีณุลกัษณะที่

สมบูรณ์	แน่นอน	คงที่	 ไม่เปลี่ยนแปลง	เป็นนิจจัง	 เป็นอันติมะ	คอืไมม่ี

สิ่งอื่นใดที่สามารถไปเหนือสิ่งนี้ได้อีกแล้ว	 สิ่งนี้เป็นพรมแดนสุดท้าย	 

ของจักรวาลแล้ว	ซึ่งมีสิ่งเดียวในจักรวาลนี้เท่านั้น		คือ	พระนิพพาน	ซึ่ง	 

เป็นเรื่องเดียวกับที่สุดแห่งทุกข์	 ดังที่ท่านตรัสว่า	 “พระนิพพานเป็นสุข	 

อย่างยิ่ง”	นั่นเอง	

	 พระพุทธเจ้าได้บรรยายลักษณะพระนิพพานอันเป็นจุดปกติ

ของจักรวาลเช่นนี้คือ	

	 “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 อายตนะนั้นมีอยู่	 ในอายตนะนั้น	 ไม่ใช่

ดิน	 น้ำ	 ลม	 ไฟ	 ไม่ใช่อากาสานัญจายตนะ	 วิญญาณัญจายตนะ		 

อากิญจัญญายตนะ	 เนวสัญญานาสัญญายตนะ	 ไม่ใช่โลกนี้	 ไม่ใช่	 

โลกหน้า	 ไม่ใช่พระจันทร์	 ไม่ใช่พระอาทิตย์	 ไม่ใช่การมา	 ไม่ใช่การไป	

ไม่ใช่การตั้งอยู่	 ไม่ใช่การจุติ	 ไม่ใช่การเกิดขึ้น	 ไม่ใช่เป็นที่ตั้ง	 ไม่ใช่

ความเป็นไป	 ไม่ใช่อารมณ์	 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	 อายตนะนั้นคือ		 

ที่สุดแห่งทุกข์”			

	 คำบรรยายลกัษณะพระนพิพานดงักลา่วอาจจะอา่นแลว้เขา้ใจ

ยาก	แต่คำบรรยายเหล่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเข้าใจตาม

ตวัหนงัสอื	คำพดูทีว่กวนเหลา่นัน้เปน็การยำ้ใหรู้ว้า่	พระนพิพานอนัเปน็

สัจธรรมสูงสุดเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงๆ	 แต่อยู่เหนือความคิดและคำพูด

ของมนุษย	์ เป็นสภาวะโดดๆ	 ที่ไม่มีอะไรเหมือน	 และไม่เหมือนใคร		 

รวมทัง้ไมส่ามารถหยัง่ถงึดว้ยความคดิของมนษุย ์

	 สภาวะเด็ดขาดที่พระพุทธเจ้าเรียกว่า	 “พระนิพพาน”	นี่แหละ

คือกรอบหลักการที่กว้างขวาง	 มีคุณลักษณะสมบูรณ์	 พึ่งพาได้	 ไม่มี

ความโคลงเคลงเหมือนกลศาสตร์ควอนตัมที่ไอน์สไตน์หมิ่นประมาท

และยอมรับไม่ได้	 	 	จึงสามารถครอบคลุมเรื่องทุกเรื่องของจักรวาลและ

สามารถใช้เป็นพื้นฐานของทุกทฤษฎีได้	 	 คุณลักษณะเช่นนี้แหละคือ	

ทฤษฎีเอกภาพที่ไอน์สไตน์ได้ทุ่มเทชีวิตหามันอยู่ถึงสามสิบปี	

SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE 

 
 
SAMPLE     SAMPLE     SAMPLE




 
ไอ

น
์ส
ไต

น
์ถ
า
ม
 
พ

ร
ะพ

ุท
ธ
เจ

้า
ต
อ
บ



 
ไอ

น
์ส
ไต

น
์ถ
า
ม
 
พ

ร
ะพ

ุท
ธ
เจ

้า
ต
อ
บ

	 ฉะนั้น	 มนุษยชาติต้องยอมรับว่ามีปรากฏการณ์หนึ่งใน

ธรรมชาติ	 อันเป็นที่สิ้นสุดของทุกๆ	 สิ่งในจักรวาล	 ซึ่งพระพุทธเจ้าได้	 

คน้พบแลว้ในคนืทีท่า่นตรสัรูเ้มือ่	 2,598	ปกีอ่น	นบัจากคนืนัน้เปน็ตน้มา 

ในประวตัศิาสตรข์องพระพทุธศาสนายอ่มมผีูรู้ต้ามพระพทุธเจา้เสมอมา 

ที่สามารถออกมาประกาศย้ำต่อมวลมนุษย์ว่ามีสัจธรรมอันสูงสุดหรือ

จุดปกติในจักรวาลอย่างแน่นอน	 นี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันจินตนาการ	 

แต่อย่างใด	ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนายืนหยัดอยู่ได้ถึง

ทุกวันนี้	

	 สัจธรรมอันสูงสุดหรือพระนิพพานนี้แหละคือ	 สิ่งที่ไอน์สไตน์

ต้องการหาในช่วงชีวิตแห่งการเป็นนักคิดของเขาโดยผ่านวิธีการและ

กลไกทางคณิตศาสตร์	 ซึ่งเป็นวิธีการเข้าถึงสัจธรรมที่ผิดพลาด	 เพราะ

สัจธรรมนี้จะต้องเข้าถึงด้วยวิธีการของ	ปัญญา	ศีล	สมาธิ	เท่านั้น	หรือ	

จะพูดให้รัดกุมคือ	 ต้องใช้วิธีการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่หรือวิปัสสนา

เท่านั้นจึงจะเข้าถึงสภาวะที่เป็นอันติมะนี้ได้	

 

ที่นี่เดี๋ยวนี้ 

 หลังจากกรณีเหตุการณ์พิสดารทางใจของดิฉันในเดือน

ตุลาคมในปี	 2540	 นั้น	 ดิฉันมีความมั่นใจเหลือเกินว่า	 จุดนิ่งใน	 

จักรวาลและทฤษฎีเอกภาพที่ไอน์สไตน์เฝ้าหาอยู่นั้นสามารถเข้าถึงได้

ด้วยข้อเปรียบเทียบที่ไอน์สไตน์พูดถึงรถไฟสองขบวนวิ่งด้วยความเร็ว

พร้อมกันนั่นเอง	

	 ทีน่ี	่เดีย๋วนี	้คอื	คำตอบทีอ่จัฉรยิบคุคลตอ้งการหาอยูแ่ตล่ม้เหลว 

ทั้งๆ	 ที่ไอน์สไตน์ก็เห็นอยู่	 แต่เขาไม่สามารถรู้ได้ว่าข้อเปรียบเทียบนั้น

สามารถอธิบายการเข้าถึงสภาวะสัจธรรมอันสูงสุดของจักรวาลได้		

 

 

 

 

	 ที่นี่	เดี๋ยวนี้	คือ	จุดคงที่ของจักรวาลที่สามารถใช้เป็นมาตรฐาน

ในการวัดสิ่งต่างๆ	 ได้	 ในบทที่	 6	 ของหนังสือเล่มนี้	 ดิฉันได้พูดอธิบาย

เรื่องที่นี่	 เดี๋ยวนี้	 ในฐานะที่เป็นสัจธรรมอันสูงสุด	 ที่มีความเรียบง่าย

และปกติธรรมดา	 การเข้าถึงที่นี่	 เดี๋ยวนี้	 เป็นเรื่องของการฝึกทักษะ	 

ทางใจ	เหมือนการสามารถยืนบนแผ่นกระดานโต้คลื่นได้โดยไม่ล้ม	 

 

สัจธรรมอยู่แค่ปลายจมูกของคนทุกคน 

 เหมือนการมองข้ามคำตอบของปัญหาเชาวน์นั่นเอง	 เพราะ	 

หัวสมองของเขามัวคิดวุ่นอยู่กับการหาคำตอบให้กับจักรวาลที่เปรียบ

เหมือนการหาคำตอบให้กับคำถามปริศนาของฝรั่งที่ว่า		

“What	is	it	that	has	two	in	a	week	and	one	in	a	year?		 

อะไรเอ่ยที่มีสองอยู่ในหนึ่งอาทิตย์และมีเพียงหนึ่งในหนึ่งปี” 

Here and Now
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	 นี่เป็นปัญหาเชาวน์	 ซึ่งเป็นเรื่องตื้นที่ไม่ต้องคิดลึกเพื่อหา

คำตอบ	 เพราะคำตอบของปัญหาเชาวน์มักอยู่เบื้องหน้าของเราแล้ว	

คำตอบของปริศนานี้จึงไม่ต้องไปคิดไกล	 และคิดลึก	 แต่ต้องไปดูที่คำ

ว่า	 week	 กับ	 year	 แทน	 ก็จะได้คำตอบที่แสนง่าย	 คือ	 ตัวอักษร	 e	

นั่นเอง	ซึ่งเป็นคำตอบที่อยู่เบื้องหน้าแล้ว	

	 การหาคำตอบให้กับทฤษฎีเอกภาพหรือการเข้าถึงสัจธรรมอัน

สูงสุดก็เหมือนการหาคำตอบให้กับปัญหาเชาวน์ซึ่งไม่ต้องอาศัยพลัง

สมองเพียงถ่ายเดียวเท่านั้น	ปัจจัยที่สำคัญคือ	จะต้องมีผู้รู้ที่ตรัสรู้ด้วย

ตนเองมาชี้แนะให้เสียก่อน	ซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ท่านแรก	ผู้รู้เหล่านี้

แหละจึงจะสามารถชี้บอกได้ว่าสัจธรรมในขั้นอันติมะของจักรวาลเป็น

เรื่องพื้นๆ	 ธรรมดา	 และง่ายๆ	 ที่อยู่แค่ปลายจมูกของคนทุกคนแล้ว	

เหมือนคำตอบของปัญหาเชาวน์ที่ไม่จำเป็นต้องคิดมากแต่อย่างใด	

เพราะความที่มีลักษณะเป็นหญ้าปากคอกนี้เอง	 จึงทำให้พระนิพพาน

หรือการหาจุดปกติของชีวิตกลายเป็นเรื่องยากที่สุดในเหล่าปัญญาชน

ทั้งหลายที่ถนัดการคิดมากและคิดลึก	 เปรียบเสมือนการเดินเข้าไปใน

ท่อความคิดอันมีทางตันเป็นที่สุด	

 

 

เอาความจริงสัมพัทธ์เป็นที่พึ่ง 

 คุณจะเห็นได้ชัดเจนว่า	 การไม่รู้สัจธรรมในฐานะที่เป็นค่าคงที่

หรือปกตินี้	 เปรียบเหมือนการยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งกว้างที่ไม่มีวันตัดสิน

ได้ว่า	 เรากำลังยืนอยู่ตรงกลาง	ชิดซ้าย	ชิดขวา	 ใกล้บน	 ใกล้ล่าง	หรือ	

เฉียงไปทางไหน	นี่คือ	สภาวะของการไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร	 เป็นเหตุผล

หลักที่ทำให้จิตใจของมนุษย์สับสนวุ่นวายและทุกข์มาก	 เมื่อหาจุดคงที่

หรือปกติไม่พบ	 จึงจำเป็นต้องหาที่พึ่ง	 ในความเป็นอนิจจัง	 คือต้อง

ยอมรับความจริง	 ในระดับสมมุติที่ฝรั่งเรียก	 conventional	 truth	หรือ	

ความจริงที่ตั้งอยู่บนเงื่อนไข	 conditional	 truth	หรือความจริงสัมพัทธ์	

relative	 truth	ซึ่งเป็นความคิดหลักของทฤษฎีสัมพัทธภาพที่ไอน์สไตน์

เน้นแต่เรื่องทางฟิสิกส์เท่านั้น	แต่ที่จริงแล้ว	ความคิดหลักๆ	ของทฤษฎี

สัมพัทธภาพครอบคลุมเรื่องจิตใจและชีวิตทั้งหมดที่เนื่องกับจักรวาลที่

เราอยู่	

	 การยอมรับทฤษฎีสัมพัทธ์ภาพคือ	 การยอมรับความจริงใน

ระดับสมมุติหรือสัมพัทธ์	 จึงได้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งภาษาคือ	 การ

พูดตัดสินเรื่องต่างๆ	อย่างเปรียบเทียบ	relatively	speaking	ซึ่งเป็นวลี

ภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อยมากในระหว่างการพูดคุยเรื่องราวต่างๆ	 ของ

ชีวิตประจำวัน	 เพราะทุกคนล้วนพูดจากกรอบความคิดที่แตกต่างและ

หลากหลายของตนเองอันเนื่องจากไม่มีเสาหลักที่มั่นคง	 เพราะไม่รู้	 

สจัธรรมอนัสงูสดุ	การพดูคยุในทกุเรือ่งของชวีติจงึหละหลวม	 โคลงเคลง 

บางครั้งก็ไร้แก่นสารอย่างสิ้นเชิง	เหมือนยืนบนท่าน้ำฉันใดก็ฉันนั้น	
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