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ศาสนาและวฒันธรรมในอุษาอาคเนย ์
    

         พระเทพวชัรบณัฑิต, ศ.ดร. 
        อธิการบดี 

        มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

 

ตอนที ่๑ ชุมชนทางการเมืองและการเคล่ือนตวัทางวฒันธรรมในภูมภิาค 

  ภูมิภาคน้ีในยคุท่ีวฒันธรรมทางศาสนาจากต่างถ่ินเคล่ือนตวัเขา้มา ประกอบดว้ยชุมชนการเมือง
อยู ่๓ กลุ่ม คือ 

  ๑. พนม เรืองอ านาจอยูใ่นช่วงระหวา่ง พ.ศ.๖๐๐ ถึง พ.ศ.๑๐๕๐ มีท่ีมัน่อยูต่ามแนวบริเวณท่ี
ราบลุ่มแม่น ้าโขง 

  ๒. ทวารวดี เรืองอ านาจอยูใ่นช่วงระหวา่ง พ.ศ. ๑๐๕๐ ถึง พ.ศ.๑๑๘๑ มีท่ีมัน่อยูต่ามแนว
บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาและอิรวดี 

  ๓. ศรีวชิยั เรืองอ านาจอยูใ่นช่วงระหวา่ง พ.ศ. ๑๑๐๐ ถึง พ.ศ. ๑๒๐๐ มีท่ีมัน่อยูต่ามแนวบริเวณ
ท่ีราบลุ่มแม่น ้าตาปี 

   สันนิษฐานวา่ ชุมชนทั้ง ๓ น้ีเกิดข้ึนพร้อมๆ กนั แต่มีความเจริญรุ่งเรืองต่างยคุกนั คราวท่ีพนม
เจริญรุ่งเรือง พนมกก็ลายเป็นศูนยก์ลางการเมืองการปกครอง คราวท่ีทวารวดีเจริญรุ่งเรือง ทวารวดีก็
เป็นศูนยก์ลางการปกครอง 

  การเคล่ือนย้ายและแลกเปลีย่นวฒันธรรมทางศาสนา 

  ศาสนาส าคญัของตะวนัออก ท่ีเคล่ือนยา้ยเขา้มาและเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนัใน
ภูมิภาคน้ี คือ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระพุทธศาสนา และศาสนาอิสลาม โดยในเบ้ืองตน้ พราหมณ์
ฮินดูและพระพุทธศาสนาน่าจะเคล่ือนตวัเขา้มาพร้อมๆ กนั ส่วนศาสนาอิสลามเคล่ือนยา้ยเขา้มาใน
ตอนหลงั 

  รูปแบบท่ีศาสนาเหล่าน้ีเคล่ือนตวัเขา้มาในภูมิภาคอุษาอาคเนย ์มี ๒ อยา่ง 

  แบบท่ี ๑ การส่งพระธรรมทูตเขา้มาเพื่อเผยแผค่  าสอนเป็นการเฉพาะ เช่น กรณีท่ีพระเจา้อโศก
มหาราชและพระโมคคลัลีบุตรติสสเถระจดัส่งพระโสณะ พระอุตตระ และคณะมาเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในภูมิภาคน้ี 
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  แบบท่ี ๒ กลุ่มพ่อคา้ไดเ้ดินทางไปมาคา้ขายระหวา่งกนั ท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนวฒันธรรม
ทางศาสนาไปพร้อมๆ กบัการท ามาคา้ขาย บางคร้ัง วตัถุทางศาสนากเ็ป็นของฝากจากต่างบา้นต่างเมือง
ท่ีจ  าเป็นเพื่อความสะดวกในการติดต่อคา้ขาย  
  การผสมผสานกนัระหว่างศาสนากบัวฒันธรรมท้องถิ่น 

  เหตุปัจจยัท่ีท าใหศ้าสนาแผข่ยายไปในวงกวา้งและรวมเร็วท่ีสุดในภูมิภาคน้ี ไม่ใช่การส่งพระ
ธรรมทูตหรือนกัเผยแผม่าท าหนา้ท่ีเผยแผศ่าสนา แต่การเคล่ือนตวัของกลุ่มคนในรูปของพ่อคา้วาณิช
และการอพยพเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานของผูค้นจากท่ีหน่ึงไปท่ีหน่ึงต่างหาก ท่ีท าใหศ้าสนาแผข่ยายออกไป
อยา่งรวดเร็วและแผไ่ปในวงกวา้ง คนในยคุนั้นเคล่ือนยา้ยอพยพกนัอยูเ่ร่ือยกเ็พื่อแสวงหาแหล่งอุดม
สมบูรณ์ดว้ยแร่ธาตุ เช่น ทองค า โลหะในภูมิภาค สันนิษฐานวา่ภูมิภาคน้ีจะอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยแร่ธาตุ
โดยเฉพาะทองค า จึงไดช่ื้อวา่ “สุวรรณภูมิ” 

  นบัยอ้นหลงัไปประมาณ ๒๕๐๐ กวา่ปี ประมาณ พ.ศ.๓๐๐  ไดมี้การส่งสมณทูตคือพระโสณะ 
พระอุตตระและคณะเขา้มาเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ประวติัศาสตร์วฒันธรรมในยคุน้ีมีขอ้มูลเก่ียวกบั
พระพุทธศาสนาค่อนขา้งจะมาก และพระพุทธศาสนาน่าจะมีบทบาทโดดเด่นเร่ือยมาจนถึงยคุพนม 
ทวารวดี และศรีวชิยัรุ่งเรือง(และน่าจะเป็นพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบอินเดีย ?) ต่อมาเม่ือขอมเรือง
อ านาจตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๑๓๔๕ ซ่ึงเป็นยคุของพระเจา้ชยัวรมนัท่ี ๒  จนถึงประมาณ พ.ศ.๑๗๐๐ ซ่ึง
เป็นยคุของพระเจา้สุริยวรมนัท่ี ๒ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูน่าจะมีบทบาทโดดเด่นข้ึนมาแทนท่ีใน
ภูมิภาคน้ี พร้อมๆ กบัพระพุทธศาสนามหายานซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีพระเจา้กนิษกมหาราช
ส่งสมณทูตออกไปเผยแผ(่เหมือนกบัท่ีพระเจา้อโศกทรงท า)ในท่ีต่างๆ  ต่อมาประมาณ ๑๘๐๐ 
พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลงักาวงศมี์บทบาทเด่นข้ึนมา ส่วนศาสนาอิสลามเร่ิมเขา้มามีบทบาทใน
ภูมิภาคน้ีในตอนท่ีพวกพ่อคา้วาณิชบางส่วนเร่ิมเปล่ียนเส้นทางคา้ขายจากเส้นทางสายไหมมาเป็น
เส้นทางทะเล(ผา่นอินเดีย ศรีวชิยั กวางตุง้) 
   ผูค้นในภูมิภาคน้ีนบัถือศาสนาผ ี บูชางู กบ สุนขั มีเร่ืองในคมัภีร์พระพุทธศาสนาวา่ ในตอนท่ี
พระโสณะ พระอุตตระ และคณะเดินทางมาถึงภูมิภาคน้ี ตอ้งต่อสู้กบัลทัธิความเช่ือถือของคนทอ้งถ่ิน
หลายอยา่ง เช่น ชาวบา้นเช่ือกนัวา่ทุกคร้ังท่ีมีเดก็เกิดใหม่ จะมีรากษสข้ึนจากทะเลมากินเดก็ มีเร่ืองเล่า
วา่ พระโสณะ พระอุตตระและคณะตอ้งสู้รบปรบมือกบัรากษสอยูเ่ป็นประจ า 

  ประเพณีนิยมอีกอยา่งหน่ึงคือ นิยมท ากลองมโหระทึกทองสัมฤทธ์ิ ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์
ศกัด์ิสิทธ์ิ ปรากฏใหเ้ห็นอยูใ่นบริเวณท่ีเป็นมณฑลยนูนาน เวยีดนาม และประเทศไทยปัจจุบนั  เม่ือ
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ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพระพุทธศาสนาจากอินเดีย และศาสนาอิสลามจากเปอร์เชียเคล่ือนตวัเขา้มา
สู่ภูมิภาคน้ี มีการผสมผสานกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ิน จึงเกิดลกัษณะเฉพาะถ่ินข้ึนในศาสนาพรหามณ์ฮินดู 
พระพุทธศาสานา และศาสนาอิสลามท่ีนบัถือกนัอยูใ่นถ่ินน้ี ซ่ึงแตกต่างจากท่ีนบัถือกนัในถ่ินก าเนิด
เดิม  
  การเคล่ือนตัวเข้ามาของวัฒนธรรมทางศาสนาตะวนัตก 

   สันนิษฐานวา่ คริสตศาสนาไดเ้ร่ิมเขา้มามีบทบาทต่อวถีิชีวติของคนในภูมิภาคน้ี ปรากฏภาพ
ชดัเจนตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.๑๗๙๘ ซ่ึงเป็นยคุท่ีตระกลูโปโล(นิโคโล โปโล, มฟัเฟโอ โปโล และมาร์โค 
โปโล)ไดเ้ดินทางเขา้มาประเทศจีนและเดินทางวนรอบภูมิภาคน้ี และบทบาทของศาสนาน้ีมีมากข้ึนใน
ยคุล่าอาณานิคมซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๐๔๓ มาส้ินสุดประมาณ ๒๕๔๒ จกัรวรรดินิยม 

Portuguese Empire  British Empire Hollander EmpireFrench Empire  คริสตศาสนาไดเ้คล่ือน
ตวัเขา้มาและกลายเป็นอีกศาสนาหน่ึงท่ีมีบทบาทต่อวถีิชีวติของคนในภูมิภาคน้ีมาจนถึงปัจจุบนั 
 

ตอนที ่๒ การกลายสภาพเป็นชุมชนพหุวฒันธรรม 

 

  จุดเร่ิมตน้ชุมชนอาเซ่ียนและสภาพปัจจุบนั 

  ภูมิภาคน้ีซ่ึงแต่เดิมเป็นอาณาจกัรพนม ทวารวดี และศรีวชิยัมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัมา
ก่อน ชุมชนแต่ละแห่งกมี็ความหลากหลายทางวฒันธรรมมาก่อน ต่อมามีการแยกบา้นแยกเมืองกนั มี
การแบ่งอาณาเขตแบ่งประเทศอยา่งท่ีเห็นอยูใ่นปัจจุบนั นโยบายท่ีจะรวมกนัเป็นหน่ึงเดียวจึงเป็น
เหมือนกบัการยอ้นกลบัไปหาจุดดั้งเดิม 
  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้รืออาเซ่ียน ตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ.๒๕๑๐ เม่ือรวมกนั
เป็นกลุ่มแลว้ ผูน้  าแต่ละประเทศเห็นพอ้งตอ้งกนัในการพฒันาสมาคมอาเซ่ียนไปสู่ความเป็นประชาคม

อาเซ่ียน(ASEAN Community=AC)ภายในปี ๒๕๖๓ แลว้กจ็ะพฒันาต่อไปเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซ่ียน(ASEAN Economic Community=AEC) โดยจะเร่ิมในปี ๒๕๕๘ โดยมีกรอบความร่วมมือ
ในการพฒันาอยู ่๓ ดา้น คือ(๑)ความมัน่คง (๒)เศรษฐกิจ (๓)สังคมและวฒันธรรม 

  กล่าวเฉพาะดา้นสังคมและวฒันธรรม และเฉพาะสถานการณ์ในประเทศไทยแห่งเดียว ขณะน้ี
แมจ้ะยงัไม่ถึงปี ๒๕๕๘  แต่ไดมี้การเคล่ือนยา้ยผูค้นโดยเฉพาะผูค้นระดบัแรงงานอยา่งขนานใหญ่ 
เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาแลว้ประมาณ ๑๐ ปีท่ีผา่นและยิง่มีมากข้ึนในปัจจุบนั เช่น ในจงัหวดั
สมุทรสาครเพียงจดัหวดัเดียว  มีแรงงานชาวพม่าทั้งท่ีถูกและไม่ถูกกฎหมาย ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ คน  
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และในแต่ละปีจะมีเดก็เกิดใหม่จากครอบครัวแรงงานเหล่าน้ีปีละประมาณหน่ึงหม่ืนคน เฉพาะท่ี
โรงพยาบาลสมุทรสาคร มีเดก็พม่าเกิดใหม่ปีละประมาณ ๑,๐๐๐ คน ในจงัหวดัภูเกต็ มีแรงงานชาว
พม่าประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีแรงงานต่างดา้วประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ คน เป็น
แรงงานถูกกฎหมาย ๑,๓๐๐,๐๐๐ คน เป็นแรงงานผดิกฎหมาย ๑,๗๐๐,๐๐๐ คน ประมาณ ๘๐ 
เปอร์เซ็นต ์ เป็นแรงงานพม่า ท่ีเหลือเป็นแรงงานลาว กมัพูชา และชาติอ่ืนๆ แรงงานเหล่าน้ีมีพร้อมกบั
วฒันธรรมทางศาสนา วฒันธรรมการด าเนินชีวติ และอะไรต่อมิอะไรอีกมาก  
  จ านวนประชากรในภูมิภาคน้ีรวมกนัประมาณ ๖๐๙,๐๘๖,๓๒๙ คนจาก ๑๐ ประเทศ นบัถือ
ศาสนาหลกั ๔ ศาสนา แยกเป็นจ านวนคนท่ีนบัถือแต่ละศาสนาไดด้งัน้ี 

  -นบัถือพระพุทธศาสนา ประมาณ ๕๑.๔๒ เปอร์เซ็นต ์

  -นบัถือศาสนาคริสต ์ประมาณ ๑๓.๕๙ เปอร์เซ็นต ์

  -นบัถือศาสนาอิสลาม ประมาณ ๒๓.๖๐ เปอร์เซ็นต ์

  -นบัถือศาสนาฮินดู ประมาณ ๑.๗  เปอร์เซ็นต ์

  -ท่ีเหลือประมาณ ๙.๖๙ เปอร์เซ็นตน์บัถือศาสนาอ่ืนๆ 

  การเคล่ือนยา้ยไปมาของประชาชนในภูมิภาคน้ี ท าใหเ้กิดสังคมพหุวฒันธรรมอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ได ้ ซ่ึงจะมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ขอ้ดีกคื็อเป็นการเปิดโลกทศันเ์ขา้หากนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งกนั เปิดพรมแดนของการติดต่อส่ือสาร ส่วนขอ้เสียกคื็อ ถา้ไม่มีความเขา้ใจวฒันธรรมและไม่มี
การเปิดใจยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรมของกนัและกนัแลว้ มีการยกตนข่มท่าน โอกาสท่ีจะเกิด
ความขดัแยง้ยอ่มมีมาก ถา้ไม่มีวธีิการบริหารจดัการท่ีดีพอ อาจจะเกิดกลียคุข้ึนในภูมิภาคกไ็ด ้
 

 ตอนที่ ๓  การจดัการความหลากหลายทางวฒันธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกนัอย่างสันต ิ

   ความหลากหลายทางวฒันธรรมมีแนวโนม้ท่ีจะท าใหเ้กิดสันติสุขหรือเกิดความรุนแรงมากกวา่
กนั ? ประเดน็น้ีไม่ปรากฏแนวโนม้ชดัเจนข้ึนอยูก่บัการบริหารจดัการ จึงมีเร่ืองท่ีคนในสังคมแห่ง
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้อ้งตระหนกัร่วมกนัคือ  ตอ้งสร้างความสามารถในการบริหารจดัการความ
หลากหลายทางวฒันธรรม ท่ีส าคญัอยา่ใหมี้การถือวฒันธรรมของวฒันธรรมตนเป็นใหญ่ มีการเยยีด
หยาม ดูถูกวฒันธรรมของกนัและกนั ซ่ึงจะเป็นชวนน าไปสู่ความรุนแรงในท่ีสุด   
  การจดัการความหลากหลายทางวฒันธรรมมี ๒ วธีิ คือ 
  ๑. ใช้วธีิรุนแรง 
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  คนท่ีชอบใชว้ธีิการน้ีมีความเช่ือวา่ (๑)ความรุนแรงเป็นเคร่ืองมือท่ีน าไปสู่ความส าเร็จ (๒)
ความรุนแรงเป็นสัญญาณเตือนใหทุ้กคนในสังคมนั้นๆ ตระหนกัวา่ก าลงัมีความผดิปกติเกิดข้ึนใน
สังคมท่ีตนอาศยัอยู ่ ตอ้งมาช่วยกนัดูแลใหเ้กิดความเรียบร้อย และ(๓)การใชค้วามรุนแรงอาจน ามาซ่ึง
ความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวของชุมชน  ถามวา่ “วธีิบริหารจดัการความหลากหลายทางวฒันธรรมในชุมชน
อาเซ่ียนควรใชว้ธีิการแบบน้ีหรือไม่ ?” ค  าตอบคือ “ไม่ควรอยา่งยิง่”  
  ๒. ใช้สันติวธิี 

    คนท่ีนิยมใชว้ธีิการแบบน้ีมีความเช่ือวา่ “สันติวธิ"ี เป็นสะพานน าไปสู่ทางออกจากวิกฤต จึง
คิดต่อไปวา่ “สันติวธีิ” น่ีแหละท่ีน่าจะเป็นสะพานน าไปสู่ความสงบของชุมชนอาเซ่ียนท่ีประกอบดว้ย
ความหลากหลายทางวฒันธรรม  กลไกแห่งสันติวมีีหลายแบบ เช่น การเปล่ียนใจ การโอนอ่อนผอ่น
ตาม การบงัคบัโดยไม่ใชค้วามรุนแรง จะใชแ้บบไหนกค็งพอเป็นท่ียอมรับได ้ซ่ึงผูเ้ขียนคิดวา่แบบโอน
อ่อนผอ่นตามน่าจะเหมาะสมท่ีสุด 
   นอกจากน้ี ผูเ้ขียนขอน าเสนอวธีิการจดัการความหลากหลายทางวฒันธรรมโดยใชส้ันติวธีิตาม
แบบของนกัปราชญท์างพระพุทธศาสนา ๒ ท่าน 
  ท่านที ่๑ หลวงพ่อพทุธทาส 

  หลวงพ่อพุทธทาสสอนวา่ คนทุกศาสนาจะสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งสันติได ้ ตอ้งยดึมัน่ถือ
ปฏิบติัอุดมการณ์ ๓ อยา่ง คือ 
  ขอ้ ๑ การท าใหท้กุคนเขา้ถึงหวัใจของศาสนาของตน ๆ   
  ขอ้ ๒ การท าความเขา้ใจระหว่างศาสนา  
  ขอ้ ๓ การท าโลกใหอ้อกมาเสียจากอ านาจวตัถนุิยม 

  ท่านที ่๒ พระอาจารย์ติช นัท ฮันท์ 

  พระอาจารยติ์ท นทั ฮนัทใ์ชค้  าวา่ Inter-Faith และค าวา่  Inter-Being เสมอในการสอนศิษยา
นุศิษย ์สอนใหทุ้กคนเขา้ถึงศรัทธาของกนัและกนัโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั ใหเ้อาใจเขามา
ใส่ใจเรา ท่านไดว้างหลกัการอยูร่่วมกนัในสังคมพหุวฒันธรรมทางศาสนาไว ้ ๑๔ ขอ้ เรียกวา่ ศีล ๑๔ 
จะน าเสนอเฉพาะท่ีเหมาะกบัการประยกุตใ์ชส้ังคมพหุวฒันธรรม ดงัน้ี 

  ขอ้ ๑ อยา่บา้คลัง่หลกัการหรือทฤษฎีทางศาสนาของตนเอง(Do not be idolatrous about or 
bound to any doctrine, theory, or ideology, even Buddhist ones. All systems of thought are 
guiding means; they are not absolute truth.)  
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    ขอ้ ๒ อย่าคิดว่าความรูท่ี้เรามีอยู่ในปัจจบุนัไม่มีวนัเปล่ียนแปลงและเป็นความจรงิสงูสดุ(Do 
not think that the knowledge you presently possess is changeless, absolute truth.) 
  ขอ้ ๓ อย่าบงัคบัคนอ่ืนใหย้อมรบัความเห็นของเรา ไม่ว่าจะโดยวิธีการใดก็ตาม(Do not force 
others, including children, by any means whatsoever, to adopt your views, whether by 
authority)   
  ขอ้ ๔ อย่าหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้กบัปัญหาหรอืเบือนหนา้หนีความทกุข ์และจงตระหนกัรูว้่า
ทกุขมี์อยู่ประจ าโลกและชีวิตเสมอ(Do not avoid contact with suffering or close your eyes 
before suffering. Do not lose awareness of the existence of suffering in the life of the world.) 
  ขอ้ ๘ อย่าพดูค าท่ีจะก่อใหเ้กิดความบาดหมางและความแตกแยกในสงัคม(Do not utter 
words that can create discord and cause the community to break.)  
  ขอ้ ๑๐ อย่าใชช้มุชนทางศาสนาเพ่ือประโยชนส์่วนตน หรอืเปล่ียนแปลงชมุชนทางศาสนาเป็น
ชมุชนการเมือง(Do not use your religious community for personal gain or profit, or transform 
your community into a political party.) 
   แนวทางการสรา้งศาสนาอาเซี่ยนเป็นไปไดห้รอืไม่ ? ตอบว่า “เป็นไปไดย้าก” และไม่ควรจะ
ด าเนินแนวทางนี ้ แนวทางท่ีควรจะน ามาพจิารณาด าเนินการคือ สร้างระบบสากัจฉากับต่าง

ศาสนา  และปลูกฝังแนวคิดศาสนาแหง่มนุษยชาต ิการกา้วเขา้ไปสู่ระบบสากจัฉากบัต่างศาสนา
และปลกูฝังแนวคิดศาสนาแห่งมนษุยชาตินัน้  ไม่ไดห้มายถึงการลม้ลา้งศาสนาอ่ืนแลว้ส่งเสรมิ
ศาสนาท่ีนบัถือเพียงศาสนาเดียว  แต่หมายถึงการมุ่งก่อตัง้สภาเพ่ือสากจัฉาในกลุ่มศาสนาท่ีเห็นพอ้ง
ตอ้งกนั  และมีจดุประสงคต์่อไป  คือ  เปิดเผยพืน้ฐานรว่มกนัออกมา(Common Ground) 
    การเปิดเผยพืน้ฐานรว่มกนัออกมาในกลุ่มศาสนา  ไม่ไดต้อ้งการใหด้่วนสรุปว่า  ศาสนาทัง้ผอง
สอนสิ่งเดียวกนั   ในดา้นสถานภาพของนกับวช   สมมติว่าพระคาทอลิกปฏิบตัิซาเซน  ไม่ไดห้มายถึง
ว่า   ท่านจะตอ้งเปล่ียนสถานะเป็นพระคาทอลิกและเป็นพระเซนนิกายรนิไซในขณะเดียวกนั  ในดา้น
ทฤษฎีก็เช่นกนั  ระบบสากจัฉาระหว่างพทุธกบัครสิต ์     ไม่ไดห้มายถึงใหพ้ยายามเช่ือมเรื่อง อนตัตต
เขา้กบัเรื่องพระเจา้ แต่ใหพ้ยายามประสานประเด็นท่ียืดหยุ่นได ้    ศาสนกิของแต่ละศาสนาจะตอ้งรู ้
ซึง้ดว้ยว่าประเด็นไหนทียืดหยุ่นได ้ประเด็นไหนยืดหยุ่นไม่ได ้  
   แนวทางแสวงจดุรว่ม สงวนจดุต่างควรเป็นอย่างไร ? 
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  ความเหมือนกนัของแต่ละศาสนาเชิงแนวคิดทฤษฎีมีใหเ้ห็นอยู่ทั่วไป  แต่ความเหมือนกนัไม่ได้
หมายถึงว่าจะเป็นสิ่งเดียวกนั    ท่านเทนซนิ  คยตัโส  ดาไลลามะ  องคท่ี์ ๑๔  แห่งชาวพทุธทิเบตกล่าว
ไวว่้า พระพทุธศาสนากบัครสิตศาสนามีความเหมือนกนัใน ๔ ประเด็น  คือ 
   ประเดน็ที ่ ๑ ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ  (transfiguration)  คือ  เกิดความ
เปล่ียนแปลงทางรา่งกายของพระพทุธเจา้หลงัจากตรสัรู ้  เช่น  มีพระรศัมีเปล่งประกายออกจากรา่ง  
เหตอุศัจรรยนี์เ้กิดแก่พระเยซเูช่นกนั 

    ประเดน็ที ่๒ ทฤษฎีกรรม  พระพทุธศาสนาสอนเรื่องกรรม  ท าดีไดดี้  ท าชั่วไดช้ั่ว  พระเยซู
ตรสัเช่นกนัว่า  พระองคเ์สด็จอบุตัิในโลก  ไม่ใช่มาตดัสินโลก  แต่มารกัษาโลก 
     ประเดน็ที ่๓ รูปแบบของศรัทธา  พระพทุธศาสนาพดูถึงรูปแบบของศรทัธา ๓ ระดบั  คือ  
ความช่ืนชมต่อบคุคลหรอืภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ความศรทัธามุ่งมั่นในอนาคต  เช่น  ปรารถนาพทุธ
ภาวะ  และความเช่ือในหลกัศาสนา  ครสิตศาสนาสอนรูปแบบแห่งศรทัธาทัง้ ๓ นีเ้ช่นกนั  เช่น  เรื่อง
ความภกัดี  ความอทุิศกายใจ 
       ประเดน็ที ่ ๔ ความมีส่วนร่วมในกันและกัน (empathy)  พระพทุธศาสนายคุใหม่เช่ือว่า  
สตัวโ์ลกแต่ละตวัตนมีความสามารถแตกต่างกนั  แต่มีส่วนรว่มในกนัและกนั  เช่น  มีพทุธพีชะ  มีพทุธ
ธาตเุหมือนกนั  ครสิตศาสนาก็เช่ือเช่นนัน้  เราทัง้ผองต่างมีส่วนรว่มในทิพยภาวะ  แต่อาศยัพระเยซู
เท่านัน้ท่ีจะท าใหท้ิพยภาวะสมบรูณไ์ด ้

    จากทรรศนะขององคด์าไลลามะทัง้หมด  พอสรุปไดว้่า  แมจ้ะมีความเหมือนกนัเชิงแนวคิด
ทฤษฎีอย่างไรก็ไม่สามารถรวมกนัไดส้นิท  ความพยายามทีจ่ะผสมแนวคดิของผูน้  าศาสนาเขา้ดว้ยกนั  
เช่น  กรณขีองพระพทุธเจา้กบัพระเยซูกเ็หมอืนกบัเอาศรีษะของจามรใีสเ่ขา้ในตวัแกะ 
  ทา้ยท่ีสดุ วิธีการท่ีเหมาะสมในการบรหิารจดัการสงัคมพหวุฒันธรรมโดยเฉพาะวฒันธรรม
ทางศาสนา เพ่ือใหค้นอยู่รว่มกนัไดอ้ย่างสนัติสขุก็คือวิธีการของหลวงพอ่พทุธทาสและพระอาจารย์
ติท นทั ฮนัท ์ การสรา้งระบบสากจัฉากบัต่างศาสนาและปลกูฝังแนวคิดศาสนาแห่งมนษุยชาติ และ
การแสวงจดุรว่มสงวนจดุต่าง เพียงเท่านีก็้พอจะท าใหช้มุชนอาเซ่ียมีความรม่เย็นเป็นสขุได ้


