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ภาคผนวก  
 

ภควัทคีตา : ปรัชญาสําหรับผูไมพอใจในสวรรค  
  

มนุษยมักทําความดีเพราะหวังสวรรคในภพหนา แตเจาของปรัชญา ภควัทคีตา มีความเห็น

วาผูเสวยสวรรคนั้น   เมื่อหมดบุญอันเกิดจากกรรมดีที่สะสมไวก็จะตองกลับมาเกิดอีก การเวียนวาย

ตายเกิดเปนความทุกข ดังนั้นปรัชญา ภควัทคีตา จึงมุงเหนือสวรรค เพื่อใหหลุดพนจากการเวียนวาย

ตายเกิด และเขาถึงพระเจาสูงสุด  

กอนที่เราจะศึกษาปรัชญาใน ภควัทคีตา เราควรตองทําความเขาใจกับความเปนมาของลัทธิ

ฮินดูสักเล็กนอย  คําวา "ฮินดู" เปนภาษาเปอรเซียที่ใชเรียกผูที่อาศัยอยูในอินเดีย  ประเทศอินเดีย

สมัยกอนมักเปนที่รูจักกันในนาม "ฮินด" (Hind) ซ่ึงคงเพี้ยนมาจากชื่อแมน้ําสินธุ ซึ่งเปนแมน้ําสําคัญ

ทางทิศตะวันตกของอินเดีย    พวกมุสลิมตางชาติซ่ึงเขามาครอบครองอินเดียเริ่มใชคําวา ฮินดู เรียก

ชาวพื้นเมืองในอินเดียที่นับถือลัทธิด้ังเดิมเพื่อใหแตกตางกับพวกมสุลิมซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม  

ฉะนั้นพวกฮินดูจึงหมายถึงชาวอินเดียที่อาจนับถือลัทธิใดก็ไดที่มีอยูในอินเดียกอนศาสนาอิสลาม  จึง

อาจหมายรวมไปถึงผูนับถือพุทธศาสนาและลัทธิชินศาสตรดวยแตเมื่อเราพูดถึงพวกฮินดูเรามัก

หมายถึงชนสวนใหญที่นับถือลัทธิด้ังเดิมของอินเดีย  ซ่ึงพวกอารยันเปนผูนําเขามาซ่ึงเราเรียกกันรวม 

ๆ วา ลัทธิฮินดู 
1
  

ถาไมนับความเชื่อในสมัยกอนประวัติศาสตรที่บริเวณลุมแมน้ําสินธุ    ซึ่งเรียกวา อารยธรรม

หะรัปปาแลวเราก็ถือวาความเชื่อของพวกอารยันเกาแกท่ีสุด  และมีอิทธิพลตอคนอินเดียมาก  พวก

อารยันมีคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึงเขายึดเปนหลักเรียกวา คัมภีรพระเวท มีดวยกัน 4 เวทคือ ฤคเวท ซ่ึงถือ

วาเกาแกที่สุด ที่เการองลงมาตามลําดับคือ สามเวท 2 ยชุรเวท และ อถรรพเวท แตละเวทอาจแบง

                                          
 1 ลัทธิฮินดู (Hinduism) มักใชเรียกความเชื่อของคนสวนใหญในอินเดีย แตผูที่เครงครัดใน

เรื่องความหมาย มักเรียกความเชื่อดั้งเดิมของพวกอารยันซึ่งเชื่อในพระเจาหลายองค     และเนน

ความสําคัญของยัญพิธีวา ศาสนาพราหมณหรือลัทธิพราหมณ  (Brahminism)    เมื่อความเชื่อ

เบื้องตนนี้   ไดรับการวิวัฒนาการตอมาเปนความเชื่อในพระเจาสูงสุดองคเดียว  ใน ตรีมูรติ (Trimurti)    

และเชื่อในความจริงสูงสุดที่เรียกวา พรหม (Brahman) จึงเรียก ใหตางออกไปวา ลัทธิฮินดู  

 2 เราถือวา สามเวทเกาเปนที่ 2   เพราะสามเวทโดยเนื้อหาก็คือบทสรรเสริญพระเจาในฤคเวท 
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ไดเปน 4 สวน สวนที่แตง 3 กอนหรือตัวพระเวทแท ๆ เรียกวา สังหิตา   อีกสามสวนเปนบทเสริมซ่ึงแตง

ข้ึนทีหลัง  เรียงตามลําดับกอนหลังไดแก  พราหมณะ อรัณยกะ และ อุปนิษัท  

อุปนิษัท นี้บางทีเรียกวา เวทานตะ ซ่ึงแปลวา ที่สุดของพระเวท  เพราะเปนสวนของพระเวท

ที่แตงข้ึนหลังสุด       มีเนื้อหาทางปรัชญาความคิดแตกตางไปจากเนื้อหาของพระเวทตอนตน ๆ เชนที่

ปรากฏใน ฤคเวท สังหิตา มาก  ในทางศาสนาเราถือวา อุปนิษัท เปนสวนหนึ่งของพระเวท   แต

ในทางปรัชญาเราอาจกลาวไดวาปรัชญาใน อุปนิษัท ตางกับปรัชญาในพระเวทซึ่งแตงกอน ปรัชญา

ใน    พระเวทเชื่อในพระเจาหลายองคและเนนความสําคัญของยัญพิธี คือการบวงสรวงดวยการนํา

สัตวมาสังหารถวายพรอมดวยเคร่ืองสังเวยอื่น ๆ  สวนปรัชญาใน อุปนิษัท โนมเอียงมาทางดานเอก

นิยม (Monism) คือเชื่อในหลักความจริงสูงสุดหรือ  พรหม  วาเปนที่มาของจักรวาล  

ปรัชญาใน อุปนิษัท นี้นับไดวาเปนรากฐานของปรัชญาใน  ภควัทคีตา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ทฤษฎีเกี่ยวกับวิญญาณและรางกาย   อุปนิษัท    เรียกสวนที่เปนอมตะของมนุษยวา "อาตมัน" ซ่ึงใน

ที่นี้จะขอแปลวา "วิญญาณ" ซ่ึงเปนคําแปลที่ใกลเคียงที่สุด ขอความ ภควัทคีตา บทที่ 2 โศลกที่ 19 

ตรงกับขอความใน กโฐปนิษัท (กฐะ+อุปนิษัท) บทที่ 2 โศลกที่ 19 เกือบจะคําตอคํา คือมีใจความวา

วิญญาณไมฆาและไมถูกฆา เพราะวิญญาณไมตายเมื่อรางถูกฆา  นอกจากความคิดเร่ืองวิญญาณ

แลว ภควัทคีตา ยังไดความคิดอยางอื่นจาก อุปนิษัท ดวย เชนเร่ืองพรหม กฎแหงกรรม และการ

เวียนวายตายเกิด เปนตน  

ถึงแม  ภควัทคีตา  จะไดความคิดบางอยางจาก อุปนิษัท แต  ภควัทคีตา ก็เปนปรัชญา

ศาสนาที่ตางไปจากความเชื่อในอุปนิษัทในอีกหลาย ๆ ดานดังจะกลาวตอไปภายหลัง กอนที่จะ

พิจารณาเนื้อหาของ ภควัทคีตา  เราควรทราบความหมายของคําวา "ภควัทคีตา" เสียกอน        คํา

วา "ภควัท" หมายถึงผูท่ีเปนที่เคารพอยางสูง  นาย  หรือ  พระเจา            สวน "คีตา" แปลวา เพลง

ดังนั้น  "ภควัทคีตา"  จึงอาจแปลไดวาเพลงของพระเจาหมายถึงคําสอนที่พระเจาประทานแกมนุษย

เพื่อช้ีทางใหเขาถึงพระเจา  

ภควัทคีตา  เปนตอนหนึ่งของภีษมบรรพในมหากาพย มหาภารตะ อาจพูดไดวา ภควัทคีตา 

มีความสมบูรณในตัวเอง แตก็เปนสวนหนึ่งของเนื้อเรื่องมหากาพยน้ีดวย มหาภารตะ มีความยาว

                                                                                                                            
ที่นํามารอยกรองใหมใหเหมาะกับการสวดเปนทํานอง  

 3 แตความเชื่อทางศาสนาถือวา ไมมีใคร "แตง" พระเวท พระเวทเกิดจากแรงดลใจของพระเจา

ใหฤาษีเปลงออกมา  จึงเรียกวา ศรุติ (Shruti)  ซึ่งแปลวาที่ไดฟงมา ถือวาเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ที่สุด  
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ประมาณ 90,000 โศลก จึงจัดวาเปนมหากาพยที่ยาวที่สุดในโลกถือกันวาแตงโดย วยาสะ ซึ่งมีชีวิต

อยูขณะเกิดสงครามที่ทุงกุรุเกษตร แตผูคงแกเรียนไดสันนิษฐานกันวา มหาภารตะ อาจเปนนิยาย

นักรบที่เลาตอ ๆ กันมา อาจมีผูแตงหลายคน และเพิ่งเขียนลงเปนลายลักษณอักษรไมเร็วไปกวา 400 

ปกอนคริสตกาล4 สวน ภควัทคีตา นั้นก็มีหลายทานที่เชื่อวาอาจแตงเติมข้ึนทีหลัง5 มหาภารตะเปน

เรื่องของการสงครามระหวางลูกพี่ลูกนองเพื่อชิงอํานาจกัน ฝายลูกพี่ เรียกวาฝายเการพถือเปนเสมือน

ตัวแทนของฝายอธรรม ฝายลูกนองเรียกวา ฝายปาณฑพถือเปนเสมือนตัวแทนของฝายธรรม อรชุนซึ่ง

เปนฝายปาณฑพเกิดความทอใจที่จะตองรบและฆาฟนญาติมิตร ครูอาจารยของตนเอง ซ่ึงอยูฝายตรง

ขาม จึงปรึกษาปรับทุกขกับกฤษณะซึ่งเปนมิตรที่อรชุนนับถือมากและกําลังทําหนาที่เปนสารถีใหอรชุน  

กฤษณะไดส่ังสอนอรชุนใหมีกําลังใจรบ  คําสอนของกฤษณะ คือ ภควัทคีตา   

กฤษณะในเนื้อเร่ืองนั้นมีบทบาทเปนทั้งญาติและพันธมิตรของทั้งฝายเการพและปาณฑพ    

จึงตกลงชวยเหลือท้ังสองฝาย  โดยใหฝายหนึ่งเลือกเอาระหวางกองทัพของเขากับตัวเขาเอง ซึ่งจะไม

ยอมแตะตองอาวุธในการรบครั้งนี้         ปรากฏวาฝายเการพเลือกเอากองทัพ สวนฝายปาณฑพเลือก

ตัวกฤษณะเพราะเห็นวามิตรยอมมีคาสูงกวาไพรพล  

เนื่องจาก  ภควัทคีตา  เปนสวนหนึ่งของมหากาพย  มหาภารตะ ฉะนั้นการศึกษาปรัชญาใน  

ภควัทคีตา จึงควรนําสถานการณในเรื่องมาพิจารณาประกอบดวยจึงจะเขาใจชัดเจน  อรชุนกําลังอยู

ในนาทีวิกฤต  หมดกําลังใจที่จะสูรบกับผูที่เปนญาติมิตรและครูอาจารยซ่ึงเปนที่รักของเขาแตอยูฝาย

ตรงขาม  เขาไมแนใจวาควรจะทําอยางไรดีจึงจะเปนการกระทําที่ถูก จึงหันเขาหามิตรคือ กฤษณะ 

เพื่อขอคําแนะนํา  

"ขาพเจาคือศิษยของทาน  โปรดสอนขาพเจาผูยึดทานเปนที่พึ่ง" 6  

กฤษณะนี้ แทจริงก็คือพระเจาซึ่งมาในลักษณะมิตรของอรชุน อันเปนลักษณะที่สําคัญของ

พระเจาแหง ภควัทคีตา  คือเปนผูที่มนุษยสามารถรักและยึดเปนที่พึ่งไดในยามคับขัน  ตามทองเรื่อง

                                          
 4 Heinrich Zimmer ใน Philosophies of India, New York. 1951 ไดกะไวอยางกวาง ๆ วา

เขียนลงเปนลายลักษณอักษรประมาณระหวาง 400 ปกอนคริสตกาล ถึง 400 ปหลังคริสตกาล  

 5 R.C.Zaehner ใน Hinduism, New York. 1966 กลาววา อาจแตงเมื่อประมาณศตวรรษที่ 3 

หรือ 4 กอนคริสตกาล   ฉะนั้นคงแตงเมื่อมีการเขียนมหากาพยมหาภารตะลงเปนลายลักษณอักษร   

นั่นเอง  

 6ดู ภควัทคีตา บทที่ 2  โศลกที่ 7  
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นั้นจุดมุงหมายที่สําคัญของกฤษณะคือชักชวนใหอรชุนเลิกทอใจ  และทําการรบดวยความมั่นใจวา

เปนการกระทําที่ถูกตอง  ฉะนั้นในขั้นแรกกฤษณะจึงชี้ใหอรชุนเห็นความจริงวา  มนุษยมีทั้งรางกาย

และวิญญาณ     รางกายเนาเปอยไดแตวิญญาณนั้นเปนอมตะ  วิญญาณนี้ยอมฆาไมตาย   เมื่อ

รางกายถูกฆา 7  วิญญาณจะเปลี่ยนรางใหมไดเชนเดียวกับคนเปลี่ยนเสื้อผา 8      ดังนั้น จึงไมควร

โศกเศราถึงผูใดเมื่อรูความจริงเชนนี้ 9  หมายความวาอรชุนไมตองกลัววาในการรบครั้งนี้  เขาจะทําให

ญาติมิตรและอาจารยลมตาย  เพราะความจริงนั้นวิญญาณของเขาเหลานั้นมิไดตาย  

ในข้ันตอมากฤษณะก็กลาวถึงความสําคัญของหนาที่  อรชุนอยูในวรรณะนักรบ  จึงตองรบ

ตามหนาที่ของวรรณะ มิฉะนั้นจะเปนการละทิ้งหนาที่  เสียเกียรติและเปนบาป  นักรบที่ยิ่งใหญอ่ืน ๆ 

ก็จะคิดวาอรชุนไมรบเพราะความขลาดกลัว จึงเลิกนับถืออรชุน ศัตรูก็จะวาใหไดอาย  ฉะนั้นอรชุนตอง

ตัดสินใจรบ  หากตายก็จะไดไปสวรรค หากชนะก็จะไดครองโลก 10   แตกฤษณะก็ทราบดีวาอรชุนไม

สนใจสวรรค  ซ่ึงตามทองเรื่องเขาไดไปเห็นแลว  และไมสนใจในการครองโลกเชนกัน ที่เปนเชนนี้เพราะ

สุขในสวรรคก็ดี ความยิ่งใหญในโลกก็ดี ตางมีวันสิ้นสุดอรชุนและปราชญอินเดียโดยทั่วไปไมพอใจใน

ส่ิงที่ไมจีรังยั่งยืน  ดังนั้นกฤษณะจึงตองหาสิ่งที่นาปรารถนายิ่งกวาโลกและสวรรคมาชักนําใหอรชุน

ยินยอมรบ  ส่ิงนั้นคือทางที่จะนําไปสูความหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิดซึ่งเปนทุกข  เนื่องจาก

อรชุนเปนนักรบซึ่งถือวามีบทบาทสําคัญตอสังคม ทางที่กฤษณะจะแนะใหจึงตองเปนทางที่นักรบใชได  

         ฉะนั้น ปรัชญาที่กฤษณะสอนแกอรชุนจึงเปนปรัชญาที่เหมาะสําหรับผูมีหนาที่ตอสังคม    คือ

มนุษยโดยทั่วไป ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสังคม      มิใชสําหรับพวกที่ออกปา นักบวช หรือนักศึกษาธรรม

ข้ันสูงแบบคําสอนใน อุปนิษัท ปรัชญาภควัทคีตา เปนปรัชญาที่เนนถึงการกระทําวาเปนสิ่งที่ทุกคน

ไมอาจหลีกเลี่ยงได ไมมีใครเลยที่จะอยูไดแมแตช่ัวขณะโดยไมกระทําอะไรเลย เพราะทุกคนยอมถูก

บังคับใหประกอบกรรม 11   โดยแรงผลักดันของธรรมชาติ ผูที่ไมกระทําดวยกายแตคิดกระทําอยูในใจ  

ถือวาเปนผูประพฤติลวง สวนผูที่ประกอบกรรมโดยสํารวมใจมิใหมุงหวังผลถือวาเปนคนดีพิเศษ12    

                                          
 7 ดู ภควัทคีตา   บทที่ 3  โศลกที่ 20   
 8 ดู ภควัทคีตา   บทที่ 2  โศลกที่22  

 9 ดู ภควัทคีตา   บทที่ 2  โศลกที่ 25  

 10 ดู ภควัทคีตา  บทที่ 2  โศลกที่ 31-37  

 11 "กรรม" ในที่นี้มีความหมายตามรูปศัพทเดิม คือหมายถึงการกระทํา ไมเจาะจงวาเปนการ 

กระทําดีหรือช่ัว  

 12 ดู ภควัทคีตา บทที่ 3  โศลกที่ 5-7  
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ฉะนั้นการกระทําจึงดีกวาการอยูนิ่ง  ควรประกอบกรรมประหนึ่งเปนเครื่องสังเวยแดพระเจา ไมพะวง

ผูกพันกับผลเลย 13 การกระทําสิ่งที่ควรกระทําไปเรื่อย ๆ โดยไมหวังผลตอบแทน  จะนําผูกระทําไปสู

ความจริงสูงสุด 14     ในขณะที่ อุปนิษัท สอนใหคนหยุดกระทํา    เพราะเห็นวากรรมทุกอยางไมวาดี

หรือช่ัวจะพัวพันใหมนุษยหางจากความหลุดพน ภควัทคีตา กลับสอนตางออกไปวา เมื่อสละความ

ผูกพันในผลของการกระทําแลว ถึงแมจะกระทําอยูก็เสมือนมิไดกระทําเลย 15   ผูกระทําโดยไมผูกพัน

กับการกระทํา อุทิศการกระทําแดพระเจาจะไมแปดเปอนดวยบาปดุจใบบัวไมเปยกน้ํา 16 

อีกเรื่องหนึ่งที่ ภควัทคีตา สอนตางไปจาก อุปนิษัท คือ ในขณะที่ อุปนิษัท สอนใหคนมุงถึง

ความหลุดพนสวนบุคคลเปนสําคัญ ภควัทคีตา สอนวามนุษยจะตองคํานึงถึงสังคมดวย  มนุษยมี

หนาที่ที่จะตองกระทําเพื่อรักษาความมั่นคงของสังคม17  มนุษยตองคํานึงวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม     

มีหนาที่ตอสังคมซึ่งตนไดรับมอบหมาย การทําตามหนาที่ของตนถึงจะทําไดไมดีก็ยังดีกวาทําหนาที่

ของคนอื่นซึ่งทําไดงายกวา  การตายในหนาที่ของตนดีกวาการทําหนาที่ของคนอื่นซึ่งจะนําแตภัยมาสู 
18  

ภควัทคีตา  ไดรับอิทธิพลจากปรัชญา สางขยะ19 ซึ่งสอนวาทุกสิ่งที่เกิดมาประกอบดวย 

"คุณ" หรือสวนประกอบ 3 อยางในอัตราสวนที่ตางกัน   คุณ 3 ไดแก  สัตตวะ หรือความดี รชะ หรือ

พลังงาน ตมะ หรือความเฉื่อย  ผูมีสัตตวะมากกวาคุณอ่ืนไดแกพราหมณ ผูมีรชะมากคือ กษัตริย  ผู

มีตมะมากคือ ศูทร  สวนผูมีรชะกับตมะมากพอ ๆ กันคือไวศยะเปนตน  ในการกระทําตาง ๆ คุณทั้ง 3  

จะเปน    ผูกระทํา  ฉะนั้นผูรูความจริงขอน้ีก็จะไมผูกพันกับการกระทํา 20 

                                                                                                                            
 
 13ดู ภควัทคีตา บทที่ 3  โศลกที่ 9  

 14ดู ภควัทคีตา บทที่ 3  โศลกที่ 19 

 15ดู ภควัทคีตา บทที่ 4  โศลกที่ 20 

 16ดู ภควัทคีตา บทที่ 5  โศลกที่ 10  

 17ดู ภควัทคีตา บทที่ 3  โศลกที่ 20  

 18ดู ภควัทคีตา บทที่ 3  โศลกที่ 35 และในบทที่ 18 อันเปนบทสรุปโศลกที่ 47 ก็เนนเรื่องหนาที่

นี้อีกครั้งหนึ่ง  

 19ปรัชญาสางขยะถือเปน 1 ใน 6 ทรรศนะของปรัชญาฮินดู ถือกันวากบิล ในศตวรรษที่ 7      

กอนคริสตกาลเปนผูใหกําเนิด  

 20ดู ภควัทคีตา  บทที่ 3  โศลกที่ 28  
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ภควัทคีตา  อาจแบงเนื้อหาออกไดกวาง ๆ เปน 3 ตอนคือ บททที่ 1-6 กลาวถึงทางที่จะ

นําไปสูความหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด บททที่ 7-11 กลาวถึงลักษณะและการปรากฏองคของ

พระเจา บทที่ 12-18 สอนหลักใหมที่ไมเคยมีมากอนในลัทธิฮินดู คือสอนถึงพระเจาที่มีความรักตอ

มวลมนุษยที่ประพฤติชอบและจงรักภักดีตอพระเจา  นอกจากนี้ก็กลาวทบทวนและสรุปส่ิงที่ไดสอน

มาแลว  

ในเร่ืองทางไปสูความหลุดพนนั้น ภควัทคีตา ไดกลาวไวหลายทาง คือทางแหงความรู 

(สางขยโยค)21  ทางแหงกระทํา (กรรมโยค)  ทางแหงญาณ (ชญานกรรมสันยาสโยค)  ทางแหงการ

สละกรรม (กรรมสันยาสโยค) และทางแหงโยคี (ธยานโยค) ในบรรดาทางทั้งหลายนี้ ทางแหงการ

กระทําถือวาดีที่สุดดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  สวนทางแหงความรูนั้นหมายถึงรูในความจริงเกี่ยวกับ

วิญญาณซึ่งไมตายไปกับราง รูจักลักษณะตาง ๆ ของปราชญ เชน ปราชญรูจักขมอินทรียไวใตอํานาจ 

ทางแหงญาณ คือรูวาพระเจาเปนผูไมเกิดไมตาย เปนเจาแหงสัตวโลกท้ังปวง เมื่อใดธรรมเสื่อมและ

อธรรมเจริญ พระเจาจะอวตารลงมาเพื่อปกปองสาธุชน  ปราบทุรชน  และสถาปนาธรรมในแตละยุค   

ผูใดรูจักการอวตารและผลงานของพระเจา  ผูนั้นจะไมเกิดอีก  เมื่อตายแลวก็จะไปถึงพระเจา 22 แมผูที่

มีบาปมากที่สุดก็จะขาม  หวงมหาสมุทรแหงความชั่วไปไดดวยเรือแหงญาณ23 ผูที่ไมรูจักพระเจา

ปราศจากศรัทธา มีแตความสงสัย  ก็จะประสบความหายนะเพราะวิญญาณที่มีแตความสงสัย จะไม

พบความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนา 24    

ทางแหงการสละกรรมนั้น  ใชควบคูกันไปกับทางแหงการกระทํา  การสละกรรมหมายถึงการ

เปนสันนยาสี คือไมมีความยินดียินราย ไมหวังผลใด ๆ มีจิตบริสุทธิ์ ชนะตนเองและอินทรียไดแลว 

ฉะนั้นเมื่อประกอบกรรมใดก็สละความประสงคผลได สวนทางแหงโยคีเปนเสมือนการสอนหลักสมาธิ

หรือการเขาฌาณ      โยคีซ่ึงควบคุมจิตได เมื่อประกอบตนไวเชนนี้เสมอแลว จะบรรลุถึงศานติ คือ

นิพพานอันประเสริฐซ่ึงอยูในพระเจา 25
  

                                                                                                                            
 
 
 21 ตางกับปรัชญาสางขยะของกบิล  เพราะตรงนี้หมายถึงปรัชญาสางขยะที่มีในอุปนิษัท  

 22 ดู ภควัทคีตา  บทที่ 4  โศลกที่ 9  

 23 ดู ภควัทคีตา  บทที่ 4  โศลกที่ 36  

 24 ดู ภควัทคีตา  บทที่ 4  โศลกที่ 40  

 25 ดู ภควัทคีตา  บทที่ 6  โศลกที่ 15  
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สวนเรื่องลักษณะและการปรากฏองคของพระเจานั้น    ถือวาเปนความรูข้ันสูงสุดซึ่งเปดเผย

ใหแกผูที่พระเจาโปรดปรานเปนพิเศษ  พระเจาเปนที่มาของทุกสิ่งในโลกและจักรวาล เปนทั้งผูให

กําเนิดและผูทําลายไมมีอะไรที่ใหญยิ่งไปกวาพระเจา  พระเจาสถิตยอยูในทุกสิ่งทุกอยาง เชน เปนแสง

สวางในดวงจันทรและดวงอาทิตย  เปนความรอนในไฟ     เปนปญญาของนักปราชญเปนเดชของผูมี

เดชานุภาพ ภาวะที่เกิดจากสัตตวะ รชะและตมะ ลวนมาจากพระเจาทั้งสิ้น  พระเจามิไดอยูใน คุณทั้ง 

3 นี้  แตคุณทั้งสามอยูในพระเจา 26   อํานาจหรือมายาของพระเจาประกอบดวยคุณทั้งสาม  ยากที่ใคร

จะเขาใจได  ผูที่ยึดพระเจาเปนที่พึ่งจึงจะขามพนมายานี้ได   คําวามายาใน  ภควัทคีตา  หมายถึง

อํานาจของพระเจาหรือส่ิงที่เกิดดวยอํานาจของพระเจา หาใชแปลวาภาพลวงตาดังในปรัชญาอทไวต

เวทานตะของศังกระไม 27   ศังกระเปรียบมายาเหมือนการหลงวาเชือกในความมืดเปนงู  คืองูเปน

มายาหรือภาพลวงตาในกรณีนี้  สวนมายาใน ภควัทคีตา เปนที่ส่ิงที่บังพระเจาไวมิใหมนุษยแลเห็น

และรูแจงวาพระเจาเปน ผูไมเกิดและไมเปลี่ยนแปลง 28  

พระเจาเปนผูบันดาลใหโลกดําเนินไปตามความประสงคของพระองค  พราหมณซึ่งบูชา    

พระเจาดวยยัญพิธีเพื่อใหไดไปสวรรค  ก็จะไดไปสูสวรรคของพระอินทร  แตหลังจากสูสวรรคจนหมด

บุญแลวก็จะกลับมาเกิดใหม สวนผูที่บูชาพระเจาโดยไมคิดมุงหวังสิ่งใด พระเจาจะประทานสิ่งที่ยัง

ไมไดและจะรักษาส่ิงที่ไดมาแลว แมผูที่บูชาเทพอื่นดวยใจศรัทธา  ยัญพิธีที่เขากระทําก็จะไปสู  พระ

เจาถึงแมจะเปนการกระทําที่ไมถูกหลัก ทั้งนี้เพราะพระเจาเปนผูบริโภคยัญพิธีและเปนเจาแหงยัญพิธี 

อยางไรก็ดีผูที่ไมรูจักพระเจาที่แทจริงก็ตองเวียนวายตายเกิดตอไป 29  

เมื่ออรชุนขอดูรางที่แทจริงของพระเจา กฤษณะตองใหตาทิพยแกอรชุน  เพราะตามนุษย

ธรรมดาไมอาจเห็นรางแทจริงของพระเจาได ในรางของพระเจานั้นอรชุนไดเห็นจักรวาลทั้งหมด  เห็น

ความใหญกวางที่ไมมีที่ส้ินสุดของพระเจา พระเจาคือบุรุษอมตะท่ีพรรณนาในบุรุษสูกตะใน ฤคเวท

สังหิตา30 ซ่ึงเปนเสมือนจุดเริ่มตนของความเชื่อในพระเจาองคเดียวที่ปรากฎใน ฤคเวท เม่ืออรชุนแล

                                                                                                                            
 
 26 ดู ภควัทคีตา บทที่ 7  โศลกที่ 12  

 27 เวทานตะ เปน 1 ใน 6 ทรรศนะของปรัชญาฮินดู ซ่ึงไดแก นยายะ ไวเศษิกะ สางขยะ โยคะ 

มีมางสา และเวทานตะ  

 28 ดู ภควัทคีตา บทที่ 7  โศลกที่ 25  

 29 ดู ภควัทคีตา บทที่ 9  โศลกที่ 20-24  

 30ดู ภควัทคีตา บทที่ 11 โศลกที่ 18-19  
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เห็นบรรดานักรบแหงทุงกุรุเกษตรกําลังพากันกรูเขาไปในปากอันนาสพึงกลัวของพระเจา ก็ถามถึง

ความมุงหมายของพระเจา กฤษณะจึงอธิบายวาพระเจาคือกาลเวลา ซ่ึงกําลังทําลายโลก  ถึงแมอรชุน

จะไมรบ พวกนักรบที่อยูฝายตรงขามก็คงถูกทําลายอยูนั่นเอง ฉะนั้นขอใหอรชุนลุกข้ึนรับเกียรติในการ

มีชัยตอศัตรูและเสวยราชสมบัติอันมั่งคั่ง    พวกศัตรูถูกสังหารโดยพระเจา  อรชุนเปนเพียงเครื่องมือ

เทานั้น 31  ฉะนั้นในการปรากฎองคของพระเจาอรชุนจึงทราบถึงบทบาทของมนุษยวาคือเครื่องมือของ

พระเจา  เพราะทุกสิ่งทุกอยางดําเนินไปตามความประสงคของพระเจา  ถึงมนุษยจะทําตามหนาที่หรือ

หลีกเลี่ยง  ก็จะเกิดผลเทากันในโลก แตการทําตามหนาที่ยอมมีผลดีแกมนุษย  และเปนการแสดงถึง

ศรัทธาที่มนุษยมีตอพระเจา  

หลังจากตระหนักในความประเสริฐสุดของพระเจา อรชุนก็นอมกายเคารพและกลาวขอให     

พระเจาอภัยแกเขาดังเชนบิดาอภัยตอบุตร   มิตรอภัยตอมิตรและคูรักอภัยตอคูรัก32  อรชุนมีความกลัว

รางอันแทจริงของพระเจามากจึงขอใหพระเจากลับรางเปนวิษณุ 4 กร  นี่เปนการอธิบายวา  เหตุใด

พระเจาจึงมิไดปรากฏรางที่แทจริงแกมนุษย เพราะจะทําใหมนุษยกลัวจนทําอะไรไมถูก  มนุษยรักราง   

พระเจาแบบมี 4 กรมากกวา   รางที่แทจริงนั้นพระเจามิไดใหใครเห็นยกเวนอรชุน  แมผูรูพระเวท         

ผูบําเพ็ญตบะ ผูทํายัญพิธี ก็ไมอาจเห็นไดผูที่มีความภักดีอยางแนวแนในพระเจาเทานั้นจึงอาจเห็น

และเขาถึงได 33        หลักคําสอนเรื่องพระเจานี้ ถือวาเปนรากฐาน หรือจุดเริ่มตน ของลัทธิภักดีซ่ึง

เจริญมาก ราวคริสตศตวรรษที่ 8 เปนตนไป การเปรียบเทียบพระเจากับพอ เพื่อน และคูรัก แสดงถึง

ความเชื่อวาพระเจาเปนผูที่รักและใกลชิดกับมนุษย  และมนุษยก็รักและใกลชิดกับพระเจาประหนึ่งลูก 

เพื่อน และคูรัก  

ลักษณะเชนนี้ของพระเจาไมปรากฏใน อุปนิษัท ซ่ึงมีจุดหมายสําคัญคอื สอนใหมนุษยเขาสู

ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับพรหมอันเปนอมตะ สวน ภควัทคีตา สอนวา  ผูที่ฝกใฝในพรหม ถึง

ความหลุดพนไดยากกวาผูฝกใฝในพระเจา  เพราะมนุษยที่มีรางนั้นยอมเขาใจพรหมที่ไมมีรูปรางได

ยากกวาเขาใจพระเจา 34    ฉะนั้นทางแหงความภักดีตอพระเจาจึงเปนทางที่นําไปสูความหลุดพนได

งายกวา ผูท่ีอุทิศการกระทําทั้งปวงใหแกพระเจา คิดถึงพระเจา บูชาพระเจา โดยสมาธิแนวแนดวย

ความภักดีที่ไมเปลี่ยนแปลง  ทําจิตใหต้ังอยูในพระเจา  พระเจาจะฉุดข้ึนจากสมุทรแหงการเวียนวาย

                                          
 31 ดู ภควัทคีตา  บทที่ 11   โศลกที่ 32-33 
 32 ดู ภควัทคีตา  บทที่ 11   โศลกที่ 44  

 33 ดู ภควัทคีตา  บทที่ 11   โศลกที่ 53-54  

 34 ดู ภควัทคีตา  บทที่ 12   โศลกที่ 5  
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ตายเกิดทันที 35   พระเจารักผูที่ภักดีตอพระเจา  และถือพระเจาเปนจุดหมาย   สูงสุด ภควัทคีตา 

กลาววา พระเจาคือที่ต้ังของพรหม   ความเปนอมตะและความไมเสื่อมสูญธรรมอันยั่งยืนและความสุข

สูงสุด 36    ฉะนั้นพระเจาจึงสูงกวาพรหม ไมมีอะไรสูงสุดหรือใหญยิ่งเกินกวาพระเจา เม่ืออรชุนไดฟง

คําสอน   ของกฤษณะจบลงก็ส้ินความหลงและไดสติ  มีจิตมั่นคงไมสงสัยลังเลอีกตอไป  และตัดสินใจ

ทําตามบัญชาของพระเจาคือรบกับศัตรู 
37

 

คุณคาสําคัญของ ภควัทคีตา คือ ทําใหมนุษยคลายความสับสน เกิดความแนใจและมั่นใจใน

ตนเอง อรชุนซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของมนุษยในภาวะคับขันหันเขาหามิตรที่แทจริงที่สุดคือ   พระ

เจา และไดรับความสวางพรอมทั้งกําลังใจในเวลาเดียวกัน   เพราะคําสอนใน ภควัทคีตา  นั้นได 

พยายามนําหลักความเชื่อที่มีอยูแลวมาผสมผสานใหกลมกลืนกัน เชน ความเชื่อในการประกอบยัญ

พิธีของสมัยพระเวทตอนตน ความเชื่อวาวิญญาณคือพรหมของสมัยพระเวทตอนตน  ความเชื่อวา

วิญญาณคือพรหมของสมัยพระเวทตอนปลาย (อุปนิษัท) การทําหนาที่ของแตละวรรณะใน 

ธรรมศาสตร 38   การบูชากฤษณะซึ่งเดิมเปนเพียงเทพประจําเผา แตมาถือวาเปนภาคอวตารภาค

หนึ่งของพระเจา ตลอดจนการบูชาเทพตาง ๆ ภูตผี  และบรรพบุรุษซ่ึงเปนความเชื่อขั้นปฐมฐานของ

มนุษย    ภควัทคีตา มิไดหามเชื่อในส่ิงอ่ืนใดนอกจากพระเจา  เพียงแตช้ีใหเห็นวาผูที่บูชาเทพตาง ๆ 

ก็จะไปสูเทพที่ตนบูชา  ผูบูชาบรรพบุรุษ ผูบูชาภูตผียอมไปสูภูตผี        สวนผูบูชาพระเจายอมไปสูพระ

เจา 39  ฉะนั้นผูที่มีความเชื่อแบบใดอยูเกา  เมื่อฟง  ภควัทคีตา จนเกิดความศรัทธาในพระเจาแลว  ก็

ไมตองเสียใจวาเคยเชื่อผิด ๆ และไมจําเปนตองละทิ้งความเชื่อนั้นทันทีหรือละทิ้งขนบธรรมเนียมที่เคย

ยึดถือปฏิบัติ  ลัทธิฮินดูโดยเฉพาะอยางยิ่งหลักคําสอนดังที่ปรากฏใน ภควัทคีตา เชื่อวามีหลายทางที่

จะนําไปสูความหลุดพน เพียงแต ภควัทคีตา ยกยองวาทางแหงความภักดีดีที่สุด  

                                          
 35 ดู ภควัทคีตา  บทที่ 12   โศลกที่ 6-7  

 36 ดู ภควัทคีตา  บทที่ 14   โศลกที่ 27 
 37 ดู ภควัทคีตา บทที่ 18 โศลกที่ 73  

 38 ธรรมศาสตร  คือตํารากฎหมายตาง ๆ      ซ่ึงเรียกตามชื่อผูรวบรวม ที่สําคัญมากคือ มานว

ธรรมศาสตร ธรรมศาสตรเปนตําราศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิฮินดู ถือเปนตําราประเภทสมฤติ (SMRTI) คือท่ี

จดจํากันตอ ๆ มาจึงถือวาศักดิ์สิทธิ์นอยกวาตําราประเภทศรุติ ซึ่งไดฟงมาจากพระเจาโดยตรง  อัน

ไดแกพระเวททั้ง 4  

 39 ดู ภควัทคีตา  บทที่ 9  โศลกที่ 25   
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ถึงแม ภควัทคีตา   จะเนนเรื่องทางไปสูพระเจาดวยการภักดี  แตก็สอนดวยวาความดีเปนสิ่ง

สําคัญและเปนบันไดที่จะนําไปสูพระเจา และในขณะเดียวกันความชั่วก็เปนอุปสรรคตอความหลุดพน 

ผูช่ัวรายจะตองเวียนวายตายเกิดไปเรื่อย ๆ ดังปรากฏในบทที่ 16  ซ่ึงกลาวถึงลักษณะของมนุษยที่เกิด

ในเทพนิกายและที่เกิดในอสุรนิกาย หรืออีกนัยหนึ่งลักษณะของคนดีและชั่วนั่นเอง ฉะนั้นจึงไมขัดกับ

หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่วาทําดีไดดีทําชั่วไดช่ัว     ยิ่งกวานั้น ภควัทคีตา ยังเคยกลาวถึงนิพพาน 40    

ซ่ึงในที่นี้หมายถึงสภาพที่ประเสริฐ ซ่ึงอยูในพระเจาซึ่งเปนภาวะที่พนจากการเวียนวายตายเกิด

เชนเดียวกับความหมายของนิพพานในพุทธศาสนา  

ไดมีผูใหอรรถาธิบายคัมภีร ภควัทคีตา นี้ไวมากมายหลายทาน แตละทานก็อธิบายแตกตาง   

กันไป   ทั้งนี้เนื่องมาจากลักษณะโดยเฉพาะของลัทธิฮินดูซ่ึงใหคําสอนไวในรูปที่ไมชัดเจน แจมแจง   

แตตองการการตีความหมายและการใหคําอธิบายอีกตอหนึ่ง    การตีความหมายก็ข้ึนอยูกับทรรศนะ

ของผูตีความหมายและความตองการของสมัย  จึงทําใหลัทธิฮินดูไมลาสมัย  สามารถปรับตัวใหเขากับ

สถานการณได  จึงยังเปนลัทธิที่ยืนนานแพรหลายอยูแมในปจจุบัน  

อรรถาธิบาย ภควัทคีตา ที่เกาที่สุดที่ตกทอดมาถึงปจจุบันไดแกฉบับของ ศังกระ(Shamkara) 

ในคริสตศตวรรษที่ 9  ศังกระเชื่อวาโลกที่เราเห็นกันอยูนี้มิใชความจริง แตดูเหมือนเปนจริงสําหรับผูมี 

อวิทยาคือความไมรูในพรหมหรือความจริงสูงสุด  การกระทํามีความสําคัญและจําเปนเพราะใชเปน

เครื่องทําจิตใหบริสุทธิ์ แตเมื่อมนุษยเขาถึงวิทยาหรือความรูในพรหมแลว การกระทําก็หมด

ความสําคัญ ผูที่ยังมีอวิทยาและกาม (ความปรารถนา) จึงประกอบยัญพิธี   สวนผูที่ตองการความ

หลุดพน  ก็ไมตองประกอบ  ภควัทคีตา ไดเปนพื้นฐานของปรัชญา อทไวตเวทานตะ ของ ศังกระ ซ่ึง

สอนวาโลกดังที่เรารูจักกันนี้เปนมายาซึ่งผูมีอวิทยาเห็นเปนจริง เมื่อใดมนุษยกําจัดอวิทยาได  มนุษยก็

จะเห็นความจริงสูงสุดคือเขาถึงพรหม  สวนขณะที่ยังมีอวิทยามนุษยจะตองยึดมั่นในพระเจา ซ่ึงคือส

คุณพรหม (อานวา สะ-คุ-นะ-พรม) หมายถึงพรหมอันมีลักษณะที่มนุษยเขาใจได    ตางกับนิรคุณ

พรหม (อานวา นิ-ระ-คุ-นะ-พรม) ซ่ึงสูงกวา และไมอาจอธิบายได          ความเห็นของศังกระจึงตางไป

จากภควัทคีตา คือถือวาพรหมสูงกวาพระเจา สวนภควัตคีตาถือวาพระเจาสูงกวาพรหม เพราะเมื่อถึง

พรหมแลวจึงถึง พระเจาในขั้นตอมา 41  

                                          
 40 ดู ภควัทคีตา  บทที่ 6    โศลกที่ 15  

 41 ดู ภควัทคีตา  บทที่ 18  โศลกที่ 54  
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รามานุชะ (Ramanuja) ในคริสตศตวรรษที่ 11  เปนอีกผูหนึ่งที่ใหอรรถาธิบาย ภควัทคีตา    

ที่สําคัญราชานุชะไมเห็นดวยกับ ศังกระในเรื่องความไมเปนจริงของโลก  โลกและพระเจาเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน เชน เดียวกับรางที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกับวิญญาณ ฉะนั้นโลกจึงเปนจริง โลกคือ รางของ

พระเจาซึ่งพระเจาสรางขึ้นจากพระองคเอง  โลกข้ึนอยูกับพระเจาเชนเดียวกับรางกายขึ้นอยูกับ

วิญญาณ  พระเจากับวิญญาณเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมิใชเพราะทั้งสองเหมือนกัน แตเพราะพระเจา

อยูในวิญญาณ รามานุชะแปลความหมายของ "ตต ตวม อสิ" 42 ใน ฉานโทคยะ อุปนิษัท วาพระเจา

คือวิญญญาณ ในทํานองเดียวกับท่ีวิญญาณของเราคือรางของเรา พระเจาเปนผูคํ้าจุนและควบคุม

วิญญาณในทํานองเดียวกับ วิญญาณเปนหลักค้ําจุนและควบคุมรางของเรา ฉะนั้นรามานุชะได

อธิบายหลักคําสอนใน ภควัทคีตา วาพระเจาอยูในวิญญาณของมนุษย     แตมนุษยไมทราบความ

จริงขอนี้จนกวาจะมีวิทยา  จะเกิดข้ึนไดก็ดวยการรับใชพระเจาอยางสุดกายสุดใจ  ผูที่พระเจาโปรด

ปรานเทานั้นจึงเกิดศรัทธาที่แทจริงตอ  พระเจา รามานุชะเห็นวา ภควัทคีตา สอนถึงทางแหงความรู  

ทางแหงการกระทํา  และทางแหงความภักดี  แตเนนทางแหงความภักดีวาดีที่สุด   เขาเนนความทุกข

ทรมานของผูมีบาป  ความรักอยางลึกซึ้งที่มนุษยมีตอพระเจา ความศรัทธา และความเชื่อมั่นอยางแรง

กลาในความรักของพระเจาที่ชนะทุกสิ่งทุกอยาง  และประสบการณของผูท่ีรูสึกวาเปนผูที่พระเจาโปรด

ปราน  รามานุชะเชื่อวิษณุ คือพระเจาสูงสุดที่แทจริงเพียงองคเดียว    ความหลุดพนคือการไดรับใช

ใกลชิดพระเจาในไวกุณฐหมายถึงการผานพนจากกาลเวลาและจากที่อันมีขอบเขต ปรัชญาของรามา

นุชะเรียกวา วิศิษฏาท ไวตเวทานตะ43 เปนปรัชญาที่เนนความรัก ที่พระเจามีตอมนุษยและที่มนุษย

มีตอพระเจาวาเปนสิ่งประเสริฐสุด  

สวนมธวะ (Madhva) ในคริศตศตวรรษที่ 13 ก็ไดเขียนอรรถาธิบาย ภควัทคีตา เชนกัน เขามี

ความเห็นวาพระเจากับวิญญาณนั้นแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากเขาตีความหมาย "ตต ตวม อสิ" วา

มนุษยตองเลิกคิดเรื่องฉันและทาน  และตองคิดวาทุกสิ่งทุกอยางขึ้นอยูกับพระเจา  เขาเห็นวา 

ภควัทคีตา เนนทางแหงความภักดี มนุษยตองตั้งแนวแนอยูท่ีพระเจาหรือวิษณุหรือพรหมแลวจะ

ประสบความหลุดพน  เพราะมธวะเห็นวาวิญญาณแตกตางจากพรหม  ปรัชญาของเขาจึงเรียกวา    

                                          
 42 แปลตรงตัววา "นั้นคือเจา" ซ่ึงหมายความวา พรหม คือ วิญญญาณ (อาตมัน) หรือ

วิญญาณเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับพรหม  

 43 วิศิษฎะ+อทไวตะ+เวทานตะ คือปรัชญาเวทานตะที่เนนความเปนหนึ่งไมมีสอง (อทไวตะ) 

แบบประเสริฐ (วิศิษฎะ)  
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ทไวตเวทานตะ 44       คือตางไปจากเวทานตะของทั้งศังกระและรามานุชะ ซ่ึงเห็นวาวิญญาณเปน

อันหนึ่งอันเดียวกับพรหมหรือ พระเจา มธวะแยกวิญญาณออกเปน 3 ประเภทคือ  ประเภทที่ 1 ไดแก

วิญญาณที่ไดรับเลือกเพื่อความหลุดพนและเปนที่รักของพระเจา  ประเภทที่ 2 ไดแกวิญญาณสวน

ใหญที่ยังเวียนวายตายเกิดประเภท ที่ 3 ไดแกวิญญาณที่ตํ่าชาซึ่งจะไดรับการลงโทษในนรกชั่วนิรันดร  

ในสมัยคริสตศตวรรษที่ 20 นี้ ก็มีผูเขียนอรรถาธิบาย ภควัทคีตา หลายทาน ที่เดนมากคือ 

มหาตมะคานธี  ภควัทคีตา ในความเห็นของคานธีนั้นเปนการแสดงการตอสูซ่ึงมีอยูเสมอในใจมนุษย  

หาใชการรบกันในสนามรบไม  ฝายเการพเปนสัญลักษณของอํานาจฝายต่ํา สวนปาณฑพเปน

สัญลักษณของอํานาจฝายสูงในตัวมนุษย  กฤษณะคือพระเจาผูสิงสถิตยอยูในตัวมนุษยที่มีใจบริสุทธิ์  

คอยกระซิบใหกําลังใจแกอํานาจฝายสูง การที่คีตาสอนถึงลักษณะของผูที่มีความเปนมนุษยอยาง

สมบูรณแทนที่จะสอนถึงกฎและหลักการทําสงคราม แสดงใหเห็นวาคีตามิไดสอนถึงความสําคัญของ

สงคราม  กฤษณะในคีตาเปนสัญญลักษณของความสมบูรณแบบและความรูท่ีถูกตอง สวนทฤษฎี

อวตารในคีตานั้น   คานธีตีความหมายวามนุษยทุกคนมีความดีของพระเจาแฝงอยูมากบางนอยบาง  

ผูที่ประพฤติถูกทํานองคลองธรรมมากที่สุดคือผูที่รับความดีของพระเจาไวในตัวมากที่สุด     ฉะ

นั้นกฤษณะจึงไดช่ือวาเปนพระเจาอวตาร  และความเชื่อในเร่ืองอวตารนี้ พิสูจนใหเห็นถึงความใฝสูง

ภักดีของมนุษย คือมนุษยจะไมมีวันพอใจจนกระทั่งเขาทําตัวใหดีคลายพระเจาได  ความพยายามที่จะ

เขาถึงความดีสูงสุดนี้เรียกวา การใชพลังที่ดีงามที่มีอยูในตนเองใหเต็มที่ (Self-realization) และนี่เอง

คือหัวขอคําสอนใน  ภควัทคีตา และในคัมภีรอ่ืน ๆ จุดมุงหมายของ ภควัทคีตา  คือแสดงถึงทางที่ดี

ที่สุดจะนําไปสูการใชัพลังที่ดีงามที่มีอยูในตนเองใหเต็มท่ี  ทางที่ดีที่สุดนั้นคือการสละผลของกระทํา 

ซ่ึงจะทําไดก็ตอเมื่อมีความรูที่ถูกตองและมนุษยจะมีความรูที่ถูกตองไดก็ดวยความภักดีตอพระเจา 

ฉะนั้น ภควัทคีตา จึงเนนความภักดีซ่ึงมิใชเปนเพียงการกลาวสรรเสริญพระเจา   ผูที่ภักดีคือผูที่ไม

อิจฉาริษยา  ผูใด มีความเมตตากรุณา  ปราศจากความหลงตนไมคิดถึงตนเอง  ไมออนไหวเมื่อ

ประสบความรอนเย็น ความสุขและความทุกข  มีแตความใหอภัย  ความสันโดษ  มีความตั้งใจแนวแน  

อุทิศใจและวิญญาณตอพระเจาไมขมขูใครและไมกลัวใคร ปราศจากความลุมหลงในความสุข 

ปราศจากความเศราเสียใจและความกลัว มีความบริสุทธิ์          กระทํางานดวยความแคลวคลองแต

ไมหมกมุนในผล ฯลฯ  คานธีดูถูกผูอางตนวาเปนผูภักดี แตไมยอมกระทําอะไรเลยเพราะกลัวการนับ

                                          
 44 ทไวตะ+เวทานตะ คือปรัชญาเวทานตะที่ยอมรับความเปนสอง (ทไวตะ) คือ พระเจาหนึ่ง

และวิญญาณหนึ่ง รวมเปนสอง  
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ลูกปดจะหยุดชะงัก 45  จะหยุดนับก็เพื่อรับประทานและดื่มเทานั้น ไมยอมหยุดเพื่อตําขาวหรือ

พยาบาลคนเจ็บ  

ความรูและความภักดีนั้น    ตามความเห็นของคานธีมิใชทางนําไปสูความหลุดพน  แตเปน

ความหลุดพน หมายความวาทางกับจุดมุงหมายคือส่ิงเดียวกันหรือเกือบจะเปนสิ่งเดียวกัน  ความรูจัก

ผิดชอบชั่วดีเทานั้นไมพอเพียงสําหรับนําไปสูความหลุดพน มนุษยตองทํางานตามหนาที่ของตนและ

สละผลของงาน  คือไมปรารถนาผลตอบแทน  แตมิไดหมายความวาไมสนใจวาผลของการกระทําจะ

ออกมาเปนอยางไร ในการกระทําทุกอยางเราตองทราบวาผลจะออกมาในรูปใด หรือควรออกมาใน  

รูปใด  เพียงแตไมหมกมุนกังวลในผลจนกระทําไมไดดี  การสละผลนี้เปนการพิสูจนความภักดีท่ีมนุษย

มีตอพระเจา    ผูกระทําโดยสละผลมิไดหมายความวาจะไมไดรับผลตอบแทน      ที่จริงแลวผูสละผล

มักไดรับผลเกินคาด เพราะผูที่กระทําโดยไมมุงหวังผลยอมจะกระทําไดดีกวาผูที่กังวลและใจรอนที่จะ

ใหไดผลเร็ว ๆ ภควัทคีตา มิไดขีดเสนคั่นระหวางความหลุดพนกับการประกอบกิจทางโลก   คานธีรูสึก

วาคีตาตองการสอนใหมนุษยประจักษวา ศาสนาคือหลักที่ใชประจําวันได  ส่ิงใดที่ใชเปนหลักการ

กระทําทุกวันไมไดสิ่งนั้นก็มิใชศาสนา และไมควรปฏิบัติ เชน การฆาตกรรม  การมุสา  และการ

ประพฤติเสเพล ฉะนั้นคานธีจึงสรุปวา หลักคําสอนที่สําคัญของ ภควัทคีตา คือใหยึดหลักความจริง

และหลักอหิงสา  ซ่ึงผูสละผลของการกระทําแลวจึงจะยึดได   ผูที่กลาวเท็จก็ดีหรือทํารายผูใดก็ดี       

จะทําไปเพราะหวังผลทั้งสิ้น  ฉะนั้นหากไมมีการหวังผลก็จะไมมีการหลอกลวงหรือทํารายใคร   แต

คานธีก็ยอมรับวา ภควัทคีตา มิไดเขียนขึ้นเพื่อสอนหลักอหิงสา เพราะเปนหลัก  ที่รูกันและยึดถือกัน

อยูแลวในสมัยนั้นจึงไมตองนํามาสอน  หลักสําคัญของ ภควัทคีตา คือการสละผลของการกระทํา  ซ่ึง

เริ่มสอนตั้งแตบทที่ 2  

สวนปญหาที่วาทําไม ภควัทคีตา จึงนําเอาสงครามมายกเปนตัวอยาง  ทั้ง ๆ ที่คนสมัยคีตา   

ยึดมั่นในหลักอหิงสา คานธีกลาวแกวาสงครามในสายตาของคนสมัยนั้นอาจไมขัดตอหลักอหิงสา  

ความหมายของคําอาจตางกันไปหรือยืดหยุนได เชน คําวา  สันนยาสะในคีตา มิไดหมายถึงผูหยุด

กระทํา แตหมายถึงผูที่กระทําแตเหมือนมิไดกระทํา (เพราะสละผล) ฉะนั้นคานธีจึงเอาอยางผูแตงคีตา

โดยอธิบายวา  การสละผลของการกระทําจะทําไดก็ตอเมื่อมีอหิงสา   คีตาเปนคัมภีรซ่ึงยิ่งศึกษาลึกซึ้ง

มากเทาไร  ก็จะไดความหมายเพิ่มข้ึนเทานั้น ผูศึกษามีสิทธิที่จะตีความหมายไดตามตองการเพื่อให

เขาดําเนินชีวิตตามคําสอนที่สําคัญของ ภควัทคีตา คือการสละผลของการกระทํา  

                                          
 45 ลัทธิภักดี เชนที่นับถือกันในอินเดียมักมีการแสดงความภักดีโดยสวดนับลูกปดตลอดเวลา  
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         ทายที่สุด  คานธีก็เนนวาความภักดีตอพระเจาเปนหลักสําคัญที่จะทําใหมนุษยเขาใจ ภควัทคี

ตา ฉะนั้นกฤษณะจึงบอกแกอรชุนวาอยาสอนแกผูไมมีการบําเพ็ญตบะ ไมภักดี ไมตองการฟง และ

ปฏิเสธพระเจา (เพราะเชื่อวาคงไมเขาใจ) สวนผูที่สอน ภควัทคีตา ใหแกผูภักดีตอพระเจาดวยความ

ศรัทธาอยางสูงสุด  จะเขาถึงพระเจาอยางไมตองสงสัย46  ผูที่ฟงดวยความศรัทธาปราศจากความ

ต้ังใจจะเยาะเยย จะหลุดพนและไปสูศุภโลกแหงผูบําเพ็ญบุญเม่ือตายไปแลว 47 

สรุปแลว ภควัทคีตา ยังเปนคัมภีรที่ทันสมัยอยูแมในคริสตศตวรรษที่ 20  มหาตมะคานธีได

ยอมรับวาไดแรงดลใจจากคีตา  และไดตีความหมายใหคนอินเดียตลอดจนเพื่อนรวมโลกไดเขาใจ

ลึกซึ้งในคัมภีรอมตะนี้ ในแงของวิชาปรัชญา  คัมภีรนี้ดูออกจะสับสน  มีใจความบางตอนคานกัน เชน 

ในบางแหงกลาววาธรรมชาติหรือสันดานของมนุษยควบคุมการกระทําของมนุษย 48    แตในบางแหง

กลาววามนุษยเปนเครื่องมือของพระเจา 49 หลักปรัชญาที่ใชเปนพื้นฐานใน ภควัทคีตา ก็เชนกัน เรา

ไมแนใจวาเปนหลักปรัชญาสางขยะ หรือเวทานตะ เพราะมีทั้งสองอยางปะปนกัน ฉะนั้น หากเรา

ตองการจะเขาใจ ภควัทคีตา เราคงตองทําความเขาใจดวยจิตมากกวาสมอง และถือความศรัทธาเปน

ที่ต้ัง กอนอ่ืนเราตองเลิกหวังผลตอบแทนจากการกระทํา เชนหวังในสวรรค อีกอยางหนึ่งเราจะตองเชื่อ

วาพระเจามีจริง หาไมแลวเราจะมีศรัทธาไมได  ถึงแมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจะมิไดสอนถึงเรื่อง

พระเจา  แตทานก็มิไดกลาวปฏิเสธวาไมมีพระเจา  ที่จริงการที่มีคนดีอยูในโลก  ก็เปนเครื่องพิสูจนได

แลววามีพระเจา เพราะมิฉะนั้นความดีนี้จะมาจากไหน  ในทํานองเดียวกันก็อาจกลาวไดวา มีซาตาน

ดวยเพราะมีคนชั่วอยูในโลก   แตจากตัวอยางที่ปรากฎวาในที่สุดความดีก็ชนะความชั่วหรือธรรมยอม

ชนะอธรรม เราก็อาจพิสูจนไดวาพระเจาผูเปนที่มาแหงความดีทั้งปวง   มีความยิ่งใหญที่สุดในจักรวาล

การพิสูจนเชนนี้อาจจะดูงายเกินไปสําหรับนักวิทยาศาสตรและนักปรัชญา   แตสําหรับผูที่เคยพบกับ

ความรักอันเต็มไปดวยความเสียสละของ พอ แม ครู และเพื่อน  ยอมเปนขอพิสูจนที่มีเหตุผลพอเพียง  

ผูที่เชื่อในคําสอนของ ภควัทคีตา ไมจําเปนจะตองนับวาเปนคนฮินดู แตอาจนับไดวาเปนผู

เชื่อในความจริง ความจริงซึ่งไมอาจสมบูรณไดเพราะถึงแมจะไดแรงดลใจจากพระเจา  แตมนุษยก็เปน    

ผูถายทอด ฉะนั้นเราจึงควรเชื่อแตเฉพาะในสวนที่เราเขาใจและสวนที่เราเห็นวา เหมาะสมแกกาลเวลา  

                                          
46 ดู ภควัทคีตา บทที่ 18  โศลกที่ 67-68  
47ดู ภควัทคีตา บทที่ 18  โศลกที่ 71  
48 ดู ภควัทคีตา บทที่ 5   โศลกที่ 14  และบทที่ 18  โศลกที่ 59  
49ดู ภควัทคีตา บทที่ 11  โศลกที่ 33  และบทที่ 18  โศลกที่ 61  
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เมื่อมาถึงสวนที่เราเห็นวาลาสมัยแลว    เชนสวนที่ดูเหมือนกับสนับสนุนการแบงชั้นวรรณะในบทที่ 18 

จากโศลกที่ 14-44 เราก็ควรนํามาตีความหมายวา มนุษยเราเกิดมามีธรรมชาติที่ตางกัน จึงควรทํางาน

ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของตน แตมิไดหมายความวา ลูกกสิกรจะตองเปนกสิกรตอไป      หากเขามี

หัวนักปราชญก็อาจเปนปราชญไดดังนี้เปนตน  คานธี เคยแสดงความเห็นวา  ทุกศาสนาเปนความจริง   

แตเปนความจริงที่ไมสมบูรณ  ผูนับถือศาสนาใดก็ควรปรับปรุงศาสนานั้นใหใกลความสมบูรณที่สุด  

ไมจําเปนจะตองถอนรากถอนโคนตนเองโดยการเปลี่ยนศาสนา  หากมนุษยทุกคนคิดไดเชนนี้สงคราม

ศาสนาก็คงจะไมเกิดข้ึนคงไมมีใครกลาวทับถมศาสนาผูอ่ืนหรือบังคับผูอ่ืนใหมารับนับถือศาสนา   

ของตน  จะมีก็แตการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนตางศาสนา  ซ่ึงจะนํามนุษยใหใกลความจริง     

ที่สมบูรณข้ึนไปเรื่อย ๆ  

ภควัทคีตา นี้ถือเปนตําราประเภท สมฤติ เชนเดียวกับมหากาพย มหาภารตะ และรา

มายณะ ธรรมสูตรและธรรมศาสตรตาง ๆ และหนังสือปุราณะ ถึงแมตําราประเภทนี้จะถือวามีความ

ศักดิ์สิทธิ์นอยกวาพระเวทตามหลักความเชื่อแบบฮินดู แตดวยเหตุที่พระเวทเปนตําราซึ่งกีดกันมิให

ศูทรและสตรีไมวาในวรรณะใด ๆ ฟงในขณะที่สมฤติเปดโอกาสใหทุกคนอานและฟงไดโดยไมเลือก

เพศและชาติช้ันวรรณะ จึงเปนคัมภีรที่แพรหลายในหมูชนยิ่งกวาพระเวท อยางไรก็ดีเนื่องจาก 

ภควัทคีตา เปนคัมภีร ภาษาสันสกฤตจึงไมคอยเปนที่แพรหลายในหมูชนที่มิใชผูคงแกเรียน  เพราะชน

สวนใหญไมรูภาษาสันสกฤต  คานธีเองก็คนพบ ภควัทคีตา จากฉบับที่แปลเปนภาษาอังกฤษโดย 

เซอร เอดวิน อารโนลด (Edwin Arnold) ดวยพลังบุกเบิกของชาวยุโรปที่เปนนักนิยมตะวันออก คัมภีร

ศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ ทั้งศรุติและสมฤติไดเปนที่แพรหลายแกคนทุกชาติช้ัน  วรรณะ  เพศและวัย     

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภควัทคีตา เปนคัมภีรที่แพรหลายที่สุดและถือกันวาเปนแกนของลัทธิฮินดู ฉะนั้น

การศึกษา ภควัทคีตา  นอกจากจะเปนการเพิ่มพูนความรูทางดานปรัชญา แลวยังทําใหเราเขาใจคน

ฮินดูและอารยธรรมอินเดียไดดีข้ึน  

  

หมายเหตุ  ในการตีความหมายภควัทคีตานั้น      ผูเขียนถือฉบับของทานราชกฤษณันเปนหลัก  

                     และเรียงโศลกตามฉบับนี้             สวนคําแปลเปนภาษาไทยนั้น ขาพเจาอาศัยฉบับ 

        ของทานศาสตราจารย  แสงเปนหลัก        แตมิไดลอกมาคําตอคําเพราะในบางครั้ง 

        ฉบับนี้ใชศัพทที่ยากเกินไปจึงไดพยายามแปลใหงายเขาตามความเขาใจของผูเขียน  
                    ศรีสุรางค  พูนทรัพย  
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