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ภควัทคีตากับการไมใชความรุนแรง : การตีความของคานธี
Bhagavad Gita and Nonviolence : An Interpretation of Gandhi

ชาญชัย ชัยสุขโกศล
วิชา Non-Western Political Philosophy

1. นําเร่ือง1

มหากาพยมหาภารตยุทธและคัมภีรภควัทคีตา วาดวยการรบกันระหวางฝายเการพและฝาย
ปาณฑพในทุงกุรุเกษตรทางตอนเหนือของอินเดียปจจุบันนั้น เปนคัมภีรที่หลายคนตีความวาเปน
คัมภีรที่สงเสริมการใชความรุนแรง และ “การฆาโดยไมบาป”  แตมหาตมะ คานธี ผูซ่ึงคิดคนอุดมคติ
การไมใชความรุนแรงและไดรับการยอมรับเปนอุดมการณอยางหนึ่งของโลกนั้น กลับรักคําสอนใน
คัมภีรชิ้นนี้มาก ถึงขั้นกลาววาเปนมารดาคนที่สองเลยทีเดียว  ดังน้ัน จึงมีความนาสนใจศึกษาการ
อานและการตีความของคานธีตอคัมภีรน้ีวาคานธีตีความอยางไร การตีความจึงออกมากลายเปนราก
ฐานของอุดมคติการไมใชความรุนแรงได

หากพิจารณาถึงเนื้อหาที่คานธีตีความจากภควัทคีตา กลาวไดวาคัมภีรน้ีมีประเด็นใหญๆอยู
2 เรื่อง ซ่ึงมีทั้งสวนที่แยกกนัและไมแยกกัน ที่คานธีกลาวถึงในการอานคัมภีรภควัทคีตา ประการแรก 
คือ การกระทํากรรม โดยสละผลของกรรม หรือการทําตามหนาที่  ประการที่สอง คือ การไมใชความ
รุนแรง2  หลักใหญใจความของภควัทคีตาตามความเห็นของคานธี ดูจะอยูที่ประเด็นแรก กลาวคือ 
เขาเห็นวารางกายมนุษยเปรียบดังคุกจองจํา และไมมีสิ่งมีชีวิตใดที่มีรางกายอยู จะละเวนการกระทํา
ได แตมนุษยก็ยังมีทางเปนอิสระได ดวยการปฏิบัติตอรายกายใหเหมือนเปนสถานสักการะบูชาพระผู
เปนเจา  โดยกระทําการทุกอยางอยางปราศจากกิเลส ละเวนกรรมชั่ว กระทําแตกรรมดี แมกระนั้น ก็
สละทิ้งผลแหงการกระทํากรรมดีน้ันทิ้งเสีย โดยอุทิศกิจกรรมทุกอยางแดพระผูเปนเจา ยอมจํานนและ
ภักดีตอพระองคทั้งกายและวิญญาณ3 (CWMG, p.285)

อยางไรก็ตาม สองประเด็นใหญดังกลาวขางตนนั้น โดยทั่วไปดูจะเปนเรื่องที่แยกกันได แต
หากพิจารณาวาการกระทํากรรมหรือการทําตามหนาที่ของตนนั้น เปนเรื่องที่ตองเกี่ยวของกับการ
ใชความรุนแรง ดังที่อรชุนตองกระทํากรรมตามหนาที่ในวรรณะกษัตริยของตน ที่จะตองรบและฆา
ภีษมะและโทรณะที่เปนญาติและอาจารยที่เคารพของตนเอง กรรมที่เปนการใชความรุนแรงดังกลาว 
จึงมาเกี่ยวของกับหลักการขอแรกที่ใหกระทํากรรม แตสละผลของกรรม ทําใหเปนเรื่องที่ยุงยากซับ
ซอนอยูไมนอย

                                               
1 เนื่องจากบทความชิ้นนี้ เขียนเพื่อสงในวิชาเรียนกับอาจารยวีระ สมบูรณ จึงไมขอกลาวถึงภูมิหลัง ความ

เปนมาของเรื่องที่เกิดขึ้นในคัมภีรชิ้นนี้ โดยขอตรงเขาสูเนื้อประเด็นอยางกระชับเลย
2 เพ่ือความชัดเจน ในที่นี้จะใชคําวา “การไมใชความรุนแรง” หรือ “ไมรุนแรง” เมื่อตนฉบับภาษาอังกฤษใช

คําวา “non-violence” และใชคําวา “อหิงสา” เมื่อตนฉบับใชคําวา “ahimsa”
3 Collected Works of Mahatma Gandhi Vol 37, Topic 81. pp.285 ถัดจากนีไ้ปจะอางอยางยอวา “CWMG”
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ในหัวขอที่สองจะเปนการพิจารณาแหลงงานเขียนที่แสดงความคิดของคานธีเกี่ยวกับคัมภีร
ภควัทคีตา สวนประเด็นความยุงยากซับซอนเร่ืองการสละกรรมการฆาของอรชุนน้ัน จะกลาวถึงโดย
ละเอียดในหัวขอที่สาม ในเรื่องการตีความวาดวยเรื่องการไมใชความรุนแรง ในหัวขอที่สี่จะเปนเรื่อง
เกณฑวาอะไรคือความรุนแรง อะไรคือการไมใชความรุนแรงตามทัศนะของมหาตมะ คานธี  และจะได
ตั้งประเด็นแสดงความคิดเห็นของผูเขียน รวมทั้งสรุปในหัวขอที่หาเปนสวนสุดทาย

2. งานเขียนของคานธีเก่ียวกับภควัทคีตา

แหลงที่คานธีเขียนถึงภควัทคีตา มีอยูไมนอย แตงานเขียนชิ้นสําคัญๆนั้น กลาวไดวามีอยู 3-
4 ชิ้น ไดแก 1) “Gospel of Selfless Action” or “Gita According to Gandhi” 2) Discourses on 
The “Gita”  3) Letter on The “Gita”  4) The Teaching of the Gita

สําหรับงานเขียนชิ้นแรก “Gospel of Selfless Action” or “Gita According to 
Gandhi”4 น้ัน มี 2 ชื่อ (เขาใจวาตีพิมพหลายครั้ง และใช 2 ชื่อน้ี ฉบับตีพิมพป 1946 จึงใชทั้งสองชื่อ
น้ีตอกันเลย) งานเขียนชิ้นแรกนี้ มหาเทพ เทสัย เลขานุการเอกที่ทํางานกับคานธีอยูถึง 30 ป ไดใช
เวลาชวงที่อยูในเรือนจํากลางเมืองฮินดุลชา รัฐกรรณาฏกะ ระหวางป 1933-1934 แปลและเรียบเรียง
การตีความความเขาใจคัมภีรภควัทคีตาของมหาตมะ คานธี จากภาษาคุชราตออกมาเปนภาษา
อังกฤษ5  หลังจากมหาเทพเสียชีวิตอยางกะทันหันระหวางอยูในคุกกับคานธีในเดือนสิงหาคม 1942 
ไดเพียง 6 วัน เพ่ือนๆและคานธีตัดสินใจตีพิมพงานชิ้นนี้ในป 1946 เพ่ือเปนเกียรติใหกับมหาเทพ 
โดยคานธีเขียนคํานํา (forward) แนะนําหนังสือ และบทนํา (Introduction) หรือ อนาศักดิโยคะ 
(Anasaktiyoga)6 เปนบทวิจารณที่แสดงใหเห็นถึงภาพรวมความคิดเห็นของตนเองตอคัมภีรภควัทคี
ตาใหอีกดวย  สําหรับเนื้อหาของงานเขียนชิ้นน้ี นับวานาสนใจสําหรับผูที่ตองการศึกษาความคิดของ
คานธีตอภควัทคีตาอยางละเอียดชนิดเหมือนไดอานภควัทคีตาพรอมไปกับคานธีเลยทีเดียว เพราะ
เน้ือหาใชวิธีแทรกความเห็นของคานธีเขาไประหวางตัวบทของภควัทคีตา ชนิดยอหนาตอยอหนาเลย
ทีเดียว อยางไรก็ตาม เน่ืองจากเปนคัมภีรทางศาสนาและปรัชญา งานเขียนชิ้นนี้จึงคอนขางอานยาก
กวางานเขียนชิ้นที่สอง

                                               
4 M.K. Gandhi and Mahadev Desai (1946) “Gospel of Selfless Action” or “Gita According to 

Gandhi” ผูเขียนใชฉบับที่ดาวนโหลดจากอินเทอรเน็ต http://members.aol.com/jajnsn/index.html (ถัดจากนี้ จะ
เรียกยอวา Gita-Gandhi)

5 นารายณ เทสาอี, เขียน. เฉลิมชัย ทองสุข, แปล. เพื่อนฉันคานธี, กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, หนา 49-50
6 เฉพาะสวน “อนาศกัดโิยคะ” นีม้แีปลออกมาเปนภาษาไทยดวย โปรดพจิารณา กติิมา อมรทตั (แปลและเรยีบ

เรยีง) “อนาศักดโิยคะ”  ใน ขอคดิคานธ ี : งานเขียนของมหาตมะ คานธี (Selected Writings of Mahatama 
Gandhi), สํานกัพิมพธรรมชาต,ิ 2539. บทความนีจ้ะพิจารณาภาษาองักฤษและภาษาไทยประกอบกนัไป
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สวนงานเขียนชิ้นที่สอง คือ Discourses on The “Gita” 7 น้ัน เปนคําบรรยายของคานธีที่
บรรยายที่อาศรมสัตยาเคราะห เมืองอาหเมดาบัด ทุกวันตอนสวดมนตภาคเชา เปนเวลา 9 เดือน 
จากวันที่ 24 กุมภาพันธ – 27 พฤศจิกายน 1926 โดยมีผูรวมกันจดคําบรรยายขึ้นมา 2 คน คือ 
มหาเทพ เทสัย (Mahadev Desai) และปญชภาอี (Punjabhai) ผูที่อาศัยอยูในอาศรมอีกคนหนึ่ง ภาย
หลัง Narahari Parikh ไดจัดการบรรณาธิกรณงานเขียนชิ้นน้ีและตีพิมพเปนหนังสือเลมในป 1955 ใน
ชื่อวา “Gandhijinu Gitashikshan” (คานธีจีนุ คตีาสิกขา) ฉบับภาษาอังกฤษที่รวมอยูใน “Collected 
Works of Mahatma Gandhi” น้ัน หนาถึง 280 หนา

สวนงานเขียนชิ้นที่สาม คือ Letter on The “Gita” หนา 32 หนา เปนจดหมายที่คานธีเขียน
จากในคุกระหวางป 1930-1932 เพ่ือสงมาใหลูกศิษยในอาศรมอานระหวางการสวดมนตทุกสัปดาห ตี
พิมพรวมอยูใน Collected Works of Mahatma Gandhi. Vol 55, หัวขอที่ 49 เชนกัน

งานเขียนชิ้นที่สี่ เรื่อง “The Teaching of the Gita” เปนงานรวบรวมคําพูดของ Gandhi 
เกี่ยวกับภควัทคีตา 68 ชิ้น ความหนา 103 หนา รวบรวมและจัดหมวดหมูโดยอนันท หินโครานิ 
(Anand T. Hingorani) เปนหนังสือลําดับที่ 5 ในหนังสือชุด Gandhi for 21st Century โดย Bhavan's 
Book University ตีพิมพครั้งแรกป 1957

เน่ืองดวยขอจํากัดดานเวลา ในบทความนี้ จะกลาวถึงงานเขียนถึงภควัทคีตาของคานธีเพียง 
2 ชิ้นแรกเทานั้น โดยใช Discourses on The “Gita” เปนงานอางอิงหลัก และ Gita According to 
Gandhi เปนงานอางอิงรอง เพราะแมทั้งสองชิ้นจะกลาวถึงเนื้อหาหลักเรื่องการทําตามหนาที่ กระทํา
กรรม แตสละผลของกรรมเหมือนกันก็ตาม แตงานชิ้นแรกมีเน้ือหาสวนที่คานธีพูดถึงการใชและไมใช
ความรุนแรงมากกวา ในขณะที่ชิ้นหลังจะเนนไปที่ขอคิดเห็นของคานธีตอรายละเอียดของเนื้อหา
คัมภีรภควัทคีตา

3. เหตุใดคานธีเห็นวาภควัทคีตาไมใชคัมภีรสงเสริมความรุนแรง?

คนทั่วไปเม่ืออานภควัทคีตา ก็มักเห็นวาคัมภีรน้ีสงเสริมใหเกิดการฆาคนไดโดยไมบาป ซ่ึง
ขัดกับจิตสํานึกทางศีลธรรมของคนทั่วไปอยางมาก อยางไรก็ตาม คานธีกลับอานคัมภีรชิ้นเดียวกันนี้ 
แลวตีความออกมากลายเปนตนตํารับอุดมคติการไมใชความรุนแรงที่เปนที่ยอมรับกันไปทั่วโลก  หาก
มองโดยภาพรวมแลว คานธีเสนอวาการรบกันในทุงราบกุรุเกษตรระหวางฝายเการพและปาณฑพ
มหากาพยมหาภารตยุทธ รวมทั้งในคัมภีรภควัทคีตาทั้งเลมน้ัน สามารถตีความวาเปนสงครามไดทั้ง 
2 แบบ คือ 1) เปนสงครามในจิตใจของมนุษย  (inner war)  2) เปนสงครามที่เกิดขึ้นจริง (outer war) 
(CWMG, p.148)  ดังน้ัน จึงนาสนใจมากวาถามหาภารตยุทธเปนสงครามที่เกิดขึ้นจริงแลว คานธี ผู

                                               
7 ผูเขียนใชตนฉบับงานชิ้นนี้ จาก Collected Works of Mahatma Gandhi ที่เลขานุการของคานธี 3 คนและ

รัฐบาลอินเดียทําการรวบรวมออกมาได 98 เลม หนากวา 50,000 หนา โปรดพิจารณา Collected Works of 
Mahatma Gandhi Vol 37, Topic 81. pp.75-354 และสามารถดาวนโหลดทั้ง 98 เลมไดที่ 
http://www.gandhiserve.org/cwmg/cwmg.html  ถัดจากนี้ไปจะเรียกงานชิ้นนี้วา “CWMG”
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ใหกําเนิดอุดมคติการไมใชความรุนแรง จะเสนอใหเราเขาใจภควัทคีตาอยางไร  อยางไรก็ตาม ผูเขียน
จะขอกลาวถึงการตีความอยางแรกของคานธีกอน

3.1. มหาภารตยุทธในฐานะสงครามในจิตใจ (inner war)
เม่ือคานธีไดสัมผัสกับคัมภีรภควัทคีตาครั้งแรกในป 1888-9 เขาก็กลาวไดตั้งแตตอน

น้ันเลยวาเขารูสึกวามันไมใชงานดานประวัติศาสตรแบบที่ใครๆในอินเดียเชื่อกัน  ชื่อตัวละครใน
ภควัทคีตาและมหาภารตยุทธนั้นอาจเปนบุคคลที่มีตัวตนอยูในประวัติศาสตรอยูบาง แตคานธีก็
เห็นวาทานวยาสผูแตงน้ัน อางขึ้นเพ่ือใชอธิบายแนวเรื่องทางศาสนาของทานเทานั้น โดยพิสูจน
ใหเห็นวาสงครามเปนสิ่งไรประโยชน ผูมีชัยน้ัน ในที่สุดก็ตองหลั่งนํ้าตาแหงความเศราโศก และ
ไดสํานึกตัวเองวาไมมีอะไรเหลือยูสําหรับพวกเขาเลยนอกจากกองทุกข8  และโดยฉพาะทาวธฤต
ราษฎร บิดาของพี่นองเการพทั้งรอยคน และนางกุนตี มารดาของพี่นองปาณฑพทั้งหา (CWMG, 
p.338)

หลังจากคานธีไดศึกษาคัมภีรภควัทคีตาอยางจริงจังในป 1903 แลว เขาก็รูสึกวาควรอาน
มหาภารตยุทธเพื่อใหเขาใจบรรยากาศในยุคที่ภควัทคีตาถูกเขียนขึ้นและอิทธิพลของความดีกับความ
ชั่วที่มีในงานนี้ เขาใชเวลาที่อยูในคุกที่คุชราตอานมหาภารตะ แลวพบวามหาฤาษีวยาสผูแตง
มหาภารตยุทธนั้น ไมไดเชื่อวาการตอสูกันเปนสิ่งผิด อยางไรก็ตาม คานธีย้ําหลายครั้งวามหาภารต
ยุทธมิไดถูกแตงขึ้นเพ่ือพรรณาสงคราม แตเปนการแสดงใหเห็นถึงการสูกันระหวางความดีและความ
เลวในจิตใจมนุษย โดยที่ธรรมะกับอธรรมน้ัน ถูกทําใหเปนบุคลาธิษฐาน เพ่ือบรรจุสัจธรรมเชิงศีล
ธรรมอันยิ่งใหญไวไดอยางสวยงาม และดูนาตดิใจมากขึ้นเทานั้น

คานธีเห็นวาธรรมชาติของธรรมะน้ันงายตอการถูกตีความเขาใจผิดไดงาย ถาผูอานไมมี
ความระมัดระวัง และโดยที่ไมตางไปจากการอานงานชิ้นสําคัญๆอยางคัมภีรไบเบิ้ลหรือคัมภีรอัลกุร
อาน การอานคัมภีรภควัทคีตาโดยไมมีความรูพ้ืนฐาน (หรือศาสตร - Shastra) บนหลักของสัจธรรม
และการไมใชความรุนแรงแลว (คานธีกลาววาธรรมะสูงสุดของฮินดูศาสตร (The Hindu Shastra) คือ 
การไมใชความรุนแรง (CWMG, p.81)) เพราะถาศึกษาคัมภีรน้ีโดยไมมีหลักการพื้นฐานดังกลาว ยอม
ไมตางอะไรกับคนที่ศึกษาพฤกษศาสตร โดยที่ไมเคยเห็นตนไมและพืชพันธุตางๆเลย (CWMG, p.82-
3, 308, 311)  คานธีเห็นวาการที่ศาสตรโบราณเชนคัมภีรพระเวทที่กลาวกันวาหามใหวรรณะศูทร
และอ่ืนๆอานนั้น อาจมีเหตุผลเพราะวาคนในวรรณะเหลานี้ไมไดมีพ้ืนฐานในการศึกษาคัมภีรทาง
ศาสนามา และอาจตีความบิดเบือนคัมภีรเหลานี้ไปในทางที่รองรับความชอบธรรมในสิ่งที่ตนตองการ
กระทําบางอยางได (CWMG, p.293)

ในบทที่ 2 ของภควัทคีตานั้น คานธีใหความสําคัญมาก เพราะเห็นวาแทนที่จะกลาว
ถึงกฎเกณฑการทําสงคราม คัมภีรน้ีกลับบอกใหเราทราบวาจะรูจักบุคคลที่สมบูรณพรอมไดอยาง
ไร9  ขอความในบทที่สองที่วา “หากเราครุนคิดถึงสิ่งที่ยั่วยวนกวนกิเลส ความดึงดูสนใจในสิ่ง

                                               
8 กิติมา อมรทัต (2539 : 11) และ “Anasaktiyoga”, in Gita-Gandhi
9 กิติมา อมรทัต (2539 : 12) และ “Anasaktiyoga”, in Gita-Gandhi
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เหลานนั้นก็จะเกิดขึ้นแกเรา ซ่ึงเปนบอเกิดของตัณหาอันจะนําซึ่งราคะ และราคะจะกอใหเกิด
ความเรารอนไมยับยั้งชั่งใจ  ครั้นแลวสติสัมปชัญญะก็จะถูกทําลายจนหมดสิ้น  เม่ือขาดสติ ก็ยอม
ขาดอุดมการณ จิตใจก็จะพลอยเศราหมอง ขาดกําลังวังชา และในที่สุด ตัวเราเอง สมองของเรา 
ตลอดจนอุดมการณที่เรามีอยู ก็จะสูญสลายลงจนหมดสิ้น” ขอความนี้คานธีกลาววาเปนที่ซาบซึ้ง
ตรึงใจเขาเปนอยางยิ่ง และยังกองอยูในโสตประสาทของเขาทุกวันขณะทํางานเรียกรองเอกราชให
อินเดีย10

นอกจากนี้ ในการกลาวถึงบทที่ 13 ของภควัทคีตา เรื่อง “เกษตระและเกษตรชญะ” ซ่ึง
หมายถึงรางกายและผูหยั่งรูในรางกายนั้น คานธีก็ย้ําอีกครั้งวาการสูรบระหวางฝายปาณฑพและฝาย
เการพ คือ การสูรบระหวางแรงกระตุนดานใฝสูงกับดานใฝต่ําที่เกิดขึ้นภายในรางกายของมนุษย  
โดยที่พระเจากําลังทรงเฝามองการสูรบน้ีอยูจากที่หางไกล  คานธีเนนวาจงอยาเชื่อวาการสูรบนี้เกิด
ขึ้นจริงในประวัติศาสตรซ่ึงไดสิ้นสุดไปแลวเม่ือจบเรื่องของมหาภารตยุทธ  เขากลาววาสงคราม
ลักษณะนี้ยังคงมีอยูตลอดมากระทั่งปจจุบัน (CWMG, p.285)

การตีความมหาภารตยุทธและภควัทคีตาของมหาตมะ คานธีวาเปนสงครามภายในจิต
ใจมนุษยน้ัน แมจะมีเจตนาที่เขาใจได แตหากพิจารณาในเชิงเหตุผลรองรับขอเสนอแลว ผูเขียน
คอนขางมีความเห็นวายังคงไมสามารถชัดจูงโนมนาวใหคนเชื่อไดมากนัก นํ้าหนักของขอเสนอการ
น้ีความแนวนี้มาจากเพียงแหลงเดียว คือ ฐานะและชื่อเสียงของผูเสนอซึ่งเปนมหาตมะ คานธีมาก
กวา อยางไรก็ตาม เม่ือคานธีตีความภควัทคีตาในแงเปนสงครามภายนอกแลว และยังคงเห็นวาการ
กระทําของอรชุนไมถือเปนความรุนแรงนั้น เหตุผลรองรับการตีความของเขา รวมทั้งการประยุกต
คําสอนตางๆในคัมภีรมาเปนหลักการการไมใชความรุนแรงของเขานั้น นับวานาสนใจอยูหลาย
ประการทีเดียว

3.2. มหาภารตยุทธในฐานะสงครามที่เกิดข้ึนจริง (outer war)
ในการตีความวาภควัทคีตาเปนสงครามที่เกิดขึ้นจริงน้ัน คําถามที่นาสนใจคือ เจาของ

อุดมการณไมใชความรุนแรงอยางคานธี ทั้งยังประกาศตนวาคัมภีรน้ีเปนพจนานุกรมพฤติกรรม
ประจําวันและรักคัมภีรน้ีมาก ดุจดังเปนมารดาคนที่สองเลยทีเดียวนั้น จะมีเหตุผลรองรับการที่
พระกฤษณะสงเสริมใหอรชุนใชอาวุธเขาฟาดฟนศัตรู คือ ฝายเการพจนดับสูญไปเหลือคณานับได
อยางไร?  คานธีมีขออภิปรายสนับสนุนคําแนะนําของพระกฤษณะอยูอยางนอย 3 ประการ ดังน้ี

1) ถาอรชุนไมรบ ฝายปาณฑพจะถูกทําลาย
ในการพิจารณาภควัทคีตาในฐานะสงครามที่เกิดขึ้นจริงนั้น คานธีเร่ิมจากการไล

เรียงภาพสนามรบและจํานวนทหารในสนามรบขณะนั้น วาฝายอรชุนหรือฝายปาณฑพมีกองทัพ
เล็กกวา คือ 7 กองทัพ  ในขณะที่ฝายทุรโยธนหรือฝายเการพนั้นมีกองทัพใหญกวา คือ 11 กอง

                                               
10 มหาตมา คานธี, เขียน. กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย, แปล, ขาพเจาทดลองความจริง : อัตชีวประวัติของ

มหาตมา คานธี, พิมพครั้งที่ 4, 2538 หนา 109-10
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ทัพ  กองทัพหน่ึงๆตามหลักการรบของอินเดียประกอบดวย ทหารราบ 109,350 คน ทหารมา 
65,610 คน  สารถี 21,870 คน และทหารชาง 21,870 คน รวมแลว 1 กองทัพมี 218,700 คน 
เพราะฉะน้ัน กองทัพฝายปาณฑพมีทหารรวมทั้งสิ้น 1,530,900 คน ในขณะที่ฝายเการพมีทหาร
รวมทั้งสิ้น 2,405,700 คน  คานธีตั้งคําถามตอไปวา “ดวยเหตุผลที่วาแมฝายเการพที่เปนศัตรูน้ัน 
จะเปนฝายชั่วราย เปนคนบาปก็ตาม แตก็เปนญาติของตน และอรชุนไมสามารถพาตัวเขาไปเขน
ฆาพวกเขาได ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ ถาอรชุนออกจากสนามรบ ไมยอมรบจริงๆ จะเกิดอะไรขึ้นกับ
กองทัพและผูคนจํานวนมากในฝายปาณฑพ?”  คําตอบคือฝายปาณฑพทั้ง 1,530,900 คน ก็จะถูก
ทําลายลางจนหมดสิ้น ถัดจากนั้น คานธีตั้งคําถามตอวา “อะไรจะเกิดขึ้นกับบรรดาลูกและภรรยาของ
แมทัพนายกองฝายปาณฑพ?” คําตอบก็คือครอบครัวและชนชาติปาณฑพก็จะถูกทําลายสูญสิ้น

ดังน้ัน จึงกลาวไดวาสถานการณที่ขยายความตึงเครียดและสุกงอมมากระทั่งกลาย
เปนการเผชิญหนากันในสนามรบนั้น อรชุน “ไมมีทางเลือก” อ่ืน นอกจากตองตอสูในสนามรบนั่นเอง 
(CWMG, p.81) น้ีจึงกลาวไดวาหากอรชุนไมรบแลว ไมเพียงแตบรรดาทหาร ผูซ่ึงมีหนาที่ตองตาย
เพ่ือปกปองอาณาจักรแลว บรรดาพลเรือนผูบริสุทธและออนแอกวา ทั้งเด็กและผูหญิงก็จะตองถูก
ทําลายไปดวย ดังน้ัน ชีวิตมนุษยที่อยูในความรับผิดชอบของอรชุนมีมากเกินกวาที่อรชุนจะตัดสินใจ
ทําอะไรไดตามความตองการสวนตัวเทานั้น

2) อรชุนมิไดโศกเศราที่ตอง “ฆาคน” แตเพราะตอง “ฆาญาติของตน”
คานธีย้ําขอสังเกตสําคัญในคําถามและขออางของอรชุนที่มีตอพระกฤษณะที่วาจะ

ไมรบน้ัน อรชุนถามวา “เปนสิ่งที่ถูกตองแลวฤา ที่จะใหเขาฆาคนที่เปนญาติของตน?” ไมไดถามวา 
“เปนสิ่งที่ถูกตองแลวฤา ที่จะใหเขาฆาคน (ในความหมายทั่วไป)?” คานธีเห็นวาคําถามนี้มีอคติ 
เพราะอรชุนเห็นวาเปนการผิดที่ฆาญาติตนเอง ไมใชเปนการผิดที่ฆาคน กลาวคือ อรชุนผิดพลาดที่
แบงแยกระหวางเครือญาติของตนกับคนนอก คานธีเห็นวาการแบงแยกแบบนี้ อยูบนฐานคิดที่วาคน
นอกนั้น เราอาจฆาได แมเขาจะมิไดเปนทรราชผูกดขี่ก็ตาม ในขณะที่ถาเปนเครือญาติ เรากลับไม
อาจฆาได แมวาเขาเปนทรราชผูกดขี่ก็ตาม  วิธีคิดลักษณะนี้ คานธีเห็นวาคัมภีรภควัทคีตาจะตอง
ตอบวาใชไมได ไมถูกตอง (CWMG, p.83&85) ภควัทคีตาตองการสอนใหอรชุนเปนอิสระจากความ
ติดยึดในความแตกตางระหวางคนที่เปนญาติกับคนที่ไมใชญาติ

3) ภีษมะและโทรณะยนือยูขางคนผิด กษตัรยิมหีนาทีต่องรบเพือ่ความถกูตอง
กอนจะรบกนั ยธุษิฐริะลงเดนิจากฝายกองทพัตนเอง เขาไปหาโทรณะและภษีมะที่

กองทพัฝายเการพ  แลวถามวาเหตใุดทานจงึตดัสนิใจออกรบใหทรุโยธน ทัง้สองตอบวามันเปนเพราะ
ทองของพวกเขาทีบ่งัคบัใหเขาทําเชนนี ้ คานธกีลาววานีห่มายความวาทัง้สองเปนขาราชบรพิารผูรับใช 
ไมสามารถขดัคําสัง่เจานายหรอืเจาแผนดินคอืทรุโยธนได (CWMG, p.130)  ดังน้ัน คานธเีห็นวาแมภีษ
มะและโทรณาจารยจะเปนคนดี มีธรรมะ แตกลบัไปยืนอยูขางคนผดิ และแมวาคนหนึง่จะเปนปูทีเ่คารพ
รัก และอีกคนหนึง่จะเปนอาจารยผูประสทิธปิระสาทวชิา แตกเ็ปนหนาทีข่องอรชนุทีจ่ะด้ือแพง (non-
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co-coperate) ไมใหความรวมมือกบัทัง้สอง (CWMG, p.83)   การไมใหความรวมมือในทีน้ี่ นาจะหมาย
ถงึการไมใหนํ้าหนกัความเปนคนใกลชดิกนั อยูเหนือความถกูตองนัน่เอง  ในทางกลบักนั ดวยแนวการ
คดิดงักลาวนี ้จึงเปนสิง่ทีน่าสนใจตอไปวาในเมือ่ภีษมะและโทรณาจารยเปนผูยดึม่ันในความด ีแทนทีจ่ะ
ออกรบใหทรุโยธน เหตใุดจึงไมด้ือแพงตอคําสัง่ทรุโยธนเลา?

นอกจากนี ้ คานธอีธบิายเหตผุลเพ่ิมเตมิวาวรรณะกษตัรยิไมไดมีหนาทีอ่ะไรมากไป
กวาตอสูในสงครามทีถ่กูตอง (righteous war) หรือธรรมยทุธนัน่เอง โดยทีส่งครามครัง้น้ีเปนธรรมยทุธ 
เพราะอรชนุไมไดเปนผูใฝหา แตเขาถกูทาทายโดยทรุโยธน (CWMG, p.96)

ขอแยงและขอสังเกตของคานธี
เหตุผลทั้ง 3 ประการที่ประมวลจากคําอธิบายของคานธีในการบรรยายใหสมาชิกใน

อาศรมสัตยาเคราะหฟงน้ัน เปนการยากที่จะแยกแยะวาคานธีอธิบายเหตุผลของคัมภีร็ หรือของ
ตนเอง ในที่น้ีจึงขออนุมานวาทั้งเหตุผลของคัมภีรและของคานธีเปนอยางเดียวกัน เน่ืองจากคาน
ธีรักคัมภีรน้ีมาก และพูดอยูเสมอๆวาคัมภีรน้ีมีตรรกะที่สมเหตุสมผลและสอดคลองกันตลอดทั่ว
ทั้งคัมภีร

อยางไรก็ตาม แมคานธีจะใหเหตุผลรองรับการกระทําของกฤษณะและอรชุนในการสอน
สานุศิษยในอาศรมของเขา แตเขาคานธีก็ยังมีขอเห็นแยงและตั้งขอสังเกตตอกับคัมภีรภควัทคีตามนี้
อยู 2-3 ประการ ไดแก

1) ควรเปลี่ยนใจทุรโยธนมากกวาฆาทิ้ง
คานธีเห็นวาอันที่จริงแลว ถาอรชุนไมแยกแยะความแตกตางระหวางญาติกับคน

นอก และถาเขามีจิตวิญญาณแหงการไมใชความรุนแรงแลว เขานาจะเปลี่ยนใจทุรโยธนมากกวา และ
ถาทําไดเชนน้ัน เขาก็จะกลายเปนพระกฤษณะอีกพระองคหน่ึงเลยทีเดียว (CWMG, p.84)  กลาวคือ 
จริงๆแลว อรชุนมี 2 ทางเลือก คือ ฆาทุรโยธน หรือเปลี่ยนแปลง (convert) ทุรโยธน แตในสถาน
การณน้ัน อรชุนเห็นวาทุรโยธนเปนคนเลวราย และการไมรบของอรชุนจะนํามาซึ่งความพินาศของผู
คนในฝายตนทั้งหมด ดังน้ัน เขาจึงรบและฆาฝายทุรโยธน

2) การวิเคราะหปญหาแบบเอกนิยมกับพหุนิยม
คานธีเห็นวาพระกฤษณะในภควัทคีตาวิเคราะหวาปญหาทั้งหมดทั้งมวลมาจาก

แหลงสาเหตุเพียงหนึ่งเดียว คือ มีความชั่วรายทางจิตวิญญาณเกิดขึ้น ดังน้ัน จึงมีเพียงวิธีการรักษา
เพียงอยางเดียวเชนกัน  ดวยวิธีการวิเคราะหปญหาแบบมีสาเหตุเดียวนี้ คานธีใหตัวอยางแบบสุดขั้ว
วาถาญาติมิตรของคนๆหนึ่งสมควรถูกฆา พวกเขาก็ควรถูกฆา และไมควรมีความลังเลที่จะกระทํา 
แมวาโลกทั้งโลกจะดับสูญไปจากการกระทําครั้งน้ีก็ตาม นอกจากนี้อรชุนไมใชเพียงมีสิทธิ์ที่จะกระทํา 
แตเปนหนาที่ของเขาที่ตองกระทําเลยทีเดียว โดยไมมีขอยกเวน (CWMG, p.86)

สําหรับผูเขียนแลว แนวการวิเคราะหปญหาดังกลาว อาจเรียกไดวาเปนแบบ “เอก
นิยม”  ในชวงนี้ตัวบทเรื่อง Discourses on The “Gita” คานธีมิไดอภิปรายตอไปวาเห็นดวยหรือไม
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กับแนวการวิเคราะหดังกลาว แตจากน้ําเสียงระหวางบรรทัดแลว ดูคานธีนาจะสนับสนุนใหมีการ
วิเคราะหปญหาแบบพหุนิยมโดยมองสาเหตุหลายๆทางมากกวา เพราะการมองหาสาเหตุหลายทาง 
ยอมทําใหเห็นวามีวิธีแกหลายวิธี และมีทางเลือกที่จะไมใชความรุนแรงเปนทางออกสุดทายในการแก
ปญหาไดมากกวานั่นเอง

3) แมไมรับบาป แตก็ไมไดบุญ
แมประโยคที่วา “ทานจะไมตองรับบาป จากการฆาญาติของทาน” จะปรากฏซ้ําแลว

ซํ้าเลาในภควัทคีตา คานธีก็ยังไมสามารถยอมรับไดอยางเต็มอกมากนัก เขาเห็นวาแมจะไมตองรับ
บาปดังกลาว แตอรชุนก็จะไมไดรับบุญเชนกัน เพราะถาคนเราแสวงหาบุญ ก็จะเปนไปไดที่เราจะได
รับบาปเชนกัน เพราะไมมีสิ่งใดในโลกนี้ที่เปนดีบริสุทธิ์หรือเลวบริสุทธิ์ (CWMG, p.96)

4. จากภควัทคีตา สูแนวคิดการไมใชความรุนแรงของคานธี

จากคําสอนของพระกฤษณะที่แสดงตออรชุนในคัมภีรภควัทคีตาและบริบทแวดลอมเร่ือง
ราวในมหาภารตยุทธ มหาตมะ คานธีไดนํามากอรูปสรางเปนหลักการการไมใชความรุนแรง ในที่น้ี ผู
เขียนขออนุญาตสรุปประมวลขอคิดคําสอนของคานธีจากตัวบทเรื่อง Discourses of The “Gita” และ 
“Gita According to Gandhi” ออกมาเปนหลักการการไมใชความรุนแรงไดอยางนอย 6 ประการ ดัง
ตอไปน้ี

4.1. มีเพียงพระผูเปนเจาเทาน้ัน ที่จะฆาคนโดยไมบาป มนุษยไมมีสิทธ์ิฆาใคร
คัมภีรภควัทคีตาถูกวิจารณจากนักคิดหลายฝายวาเปนคัมภีรที่สงเสริม “การฆาโดยไม

บาป” ทั้งน้ีเห็นไดจากคําสอนของพระกฤษณะที่ชี้ใหเห็นวาสิ่งที่ฆาคือรางกาย แตจิตหรืออาตมันจะไม
มีวันตาย อาตมันไมฆาใคร และไมถูกใครฆา ดังน้ัน อรชุนจึงสามารถทําหนาที่นักรบวรรณะกษัตริย
ในการฆาเพื่อธํารงความถูกตองไดโดยไมบาป

หากพิจารณาในตัวบทแลว โศลกที่ดูจะเปนปญหามากที่สุด เขาใจไดยากที่สุด และขัด
กับความรูสึกของคนทั่วไป รวมทั้งของคานธีเองดวย คือ โศลกที่ 17 ในบทที่ 18 ดังน้ี

“สําหรับบุคคลผูไมยึดมั่นถือมั่นในตัวตน มีปญญาหยั่งเห็นสรรพสิ่งตามความเปน
จริงของมัน มีใจอยูเหนือความดีและความชั่ว คนเชนนี้ถึงจะฆาคนทั้งโลกก็ไมชื่อวาฆา ผล
แหงกรรมคือการฆาคนนั้น มิอาจหนวงดึงเอาคนเชนนี้ไปชดใชกรรมไดเลย!”11

คานธีใหความสําคัญกับโศลกนี้มาก โดยมีการอธิบายโศลกนี้ไวทั้งใน Gita According to 
Gandhi และ Discourse on The “Gita” เขาเห็นวาคนมักเขาใจผิดกันบอย  คานธีเสนอการตีความ
โศลกนี้ของตน (CWMG, p.318 และ Gita-Gandhi, หลังโศลกที่ 17) วา เราไมควรไปหาวาจะมีใครใน

                                               
11 สมภาร พรมทา, ภควัทคีตา, หนา 114
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โลกที่สมบูรณแบบ เปนบุคคลที่ไมยึดม่ันถือมันในตัวตน หรือก็คือ “ตัวกูของกู” ไดหมดสิ้นดังในโศลก
กลาวไว  คานธีเห็นวาโศลกนี้มีความหมายสําหรับผูแสวงหาสัจจะ กลาวคือ ในเชิงปฏิบัติแลว เม่ือเรา
จะพิจารณาหรือถกเถียงประเด็นเชิงจริยธรรมหนึ่งๆน้ัน เราจําเปนตองมีจินตนาการและภาพในอุดม
คติที่เราจะไปใหถึง แตไมมีทางไปถึงไดในโลกนี้ อุปมาเหมือนกับวิชาเรขาคณิตที่ไมเคยมีเสนตรง
สมบูรณแบบ แตเราจําเปนตองจินตนาการวามี เพ่ือใหสามารถพิสูจนสมมติฐานตางๆได  ดวยเหตุผล
เดียวกันนี้ คานธีจึงเสนอวาโศลกนี้นาจะหมายความวา

“บุคคลผูที่ความรูสึก ‘ตัวกูของกู’ ไดมลายหายไปหมดสิ้นแลว และสามารถใชเหตุ
ใชผลพิจารณาสิ่งตางๆไดโดยไมถูกแปดเปอนดวยมลทินใดๆนั้น สามารถจะฆาคนไดหมด
ทั้งโลก  แตอยางไรก็ตาม คนที่จะเปนอิสระจากความเปน ‘ตัวกูของกู’ ไดสมบูรณแบบเชน
นั้นไมมีในโลก และคนที่จะใชเหตุใชผลไดดวยความบริสุทธิ์สมบูรณดังกลาวนั้น ตองเปนผู
ที่สามารถมีสติสํานึกรูตัวไดทั้งอดีต ปจจุบัน อนาคตไดพรอมไปในเวลาเดียวกัน  และจะมี
เพียงผูเดียวที่เปนเชนนี้ได นั่นคือ พระผูเปนเจา ผูซึ่งถือวาไมไดกระทําสิ่งใดๆ แมเปนผู
กระทําทุกสิ่ง และเปนผูซึ่งเรียกไดวาไมใชความรุนแรง แมพระองคจะฆาใครก็ตาม”

คานธีย้ําปดทายวา สําหรับมนุษยเดินดินปกติน้ัน มีเพียงหนทางเดียวใหเลือกเดิน คือ 
อหิงสา หรือการไมฆา โดยทําใหทุกชีวิตเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (CWMG, p.318 และ Gita-Gandhi, หลัง
โศลกที่ 17)

จากขออภิปรายตอโศลกที่ 17 ในบทที่ 18 ของภควัทคีตาดังกลาวแลวขางตน หลักการ
การไมใชความรุนแรงขอแรก คือ ในโลกนี้ มีเพียงพระผูเปนเจาเทานั้น ที่อยูในฐานะที่จะฆาคนโดยไม
มีความผิดบาป มนุษยไมสามารถกระทําความรุนแรงตอผูใดหรือฆาใครได  คานธีเคยกลาวถึงหลักขอ
น้ีไววา “สัจจะไมอนุญาตใหใชความรุนแรง เพราะมนุษยไมสามารถที่จะลวงรูสัจจะได ดังน้ันจึงไมอยู
ในฐานะที่จะลงโทษผูใดได” อีกดวย12

นอกจากนี้คานธียกตัวอยางขยายความออกไปอีกวา แมจะเปนการฆาคนที่ทั้งโลกเห็นวา
ชั่วรายที่สุด แตก็ยังมีความรุนแรงเกิดขึ้นในการฆานั้นเชนกัน (แมวาอาจจะเปนความรุนแรงที่อภัยให
ได) เพราะการฆาคนผูน้ีไมไดทําใหโลกนาอยูขึ้น และผูที่ฆาก็ไมไดทําเพราะหวงในสวัสดิภาพของผู
ถูกฆา (CWMG, p.159)

                                               
12 โจแอน บอนดูแรนต (เขียน), ไพศาล วงศวรวิสิทธิ์ และอนิตรา พวงสุวรรณ (แปล) อหิงสา : อาวุธของคนกลา, 
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2536. หนา 2
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4.2. ความรุนแรงไมไดพิจารณาจากการกระทํา แตจากเจตนา
คานธีเสนอวา “ความรุนแรงมิใชเกิดจากการตัดหัวคนอื่น แตเกิดจากเจตนาเบื้องหลัง

การกระทํา” ในที่น้ีคานธียกตัวอยางประกอบวา กรณีแพทยที่ตองทําการผาตัดขาคนไขทิ้งไป เพ่ือ
ปองกันการลุกลามของโรค การกระทําดังกลาวยอมมิใชมาจากความพึงพอใจของแพทยแนนอน 
เจตนาของแพทยมีเพียงตองการชวยเหลือคนไข และคนไขเองก็รูวาการตัดขาจะเปนผลดีตอตัวเขา
เอง  ดังน้ัน ในกรณีน้ี แมการผาตัดจะกระทําโดยมีดผาตัดทุกชนิด แตก็ไมใชความรุนแรงนั่นเอง 
(CWMG, p.159)

นอกจากนี้ ใน Gita According to Gandhi ระหวางโศลกที่ 28 และ 29 ในบทที่ 3 เรื่อง
กรรมโยคะนั้น คานธีเห็นวาถาการกระทําใดเปนการกระทําแบบอัตโนมัติ เชน การกระพริบตา หรือ
การหายใจ เปนตน การกระทํานั้นนยอมมีเฉพาะการกระทํา แตไมมีผูกระทํา ดังน้ัน แมการหายใจจะ
กอใหเกิดความรุนแรงตอจุลชีพ แตเน่ืองจากเปนปฏิกิริยาอัตโนมัติของรางกาย ไมมีผูกระทํา เม่ือไมมี
ผูกระทํายอมไมไดมีเจตนาที่จะทํารายจุลชีพ จึงไมถือวาเปนความรุนแรงเชนกัน  อีกกรณีหน่ึงคานธี
เห็นวาแมจะเปนความรุนแรงที่พอจะอภัยใหได (pardonable) คือ เชนการฆางูน้ัน เกิดจากความกลัว
ตายของผูฆาเปนสําคัญ การฆาในลักษณะนี้พอจะอภัยใหได (CWMG, p.159) กลาวคือ เพราะไมไดมี
เจตนาที่จะทําใหงูเจ็บปวด แตเพราะเพื่อปองกันชีวิตตนเอง

ในตลอดชวง 9 เดือนของการบรรยายใหสมาชิกอาศรมสัตยาเคราะหฟง คานธีไดกลาว
อธิบายหลักขอน้ีไวหลายครั้ง มีอยูอีกครั้งหน่ึง คานธีอธิบายหลักการขอน้ีเพ่ิมเติมวา “ถาคนๆหนึ่งถูก
บังคับใหทําสิ่งใดๆก็ตาม การกระทํานั้นยอมไมใชของเขา เชน คนที่ถูกบังคับใหยิงปนน้ัน ไมใชฆาต
กร แตผูที่ใหกระสุนและวางแผนทุกขั้นตอนตางหากที่เปนฆาตกร และมีความผิดบาปมากกวาคนทํา
มากมายนัก แตถาจริงๆแลวคนที่เปนผูยิงปนนั้น กระทําดวยเจตจํานงเสรีของตนเองแลว เขาก็จะเปน
ฆาตกรดวยเชนกัน” (CWMG, p.129&245) จากคําอธิบายนี้ คานธีโยงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นใน
มหาภารตยุทธวา โทรณะและภีษมะแมจะออกรบใหกับทุรโยธน แตกไ็มไดมีเจตนาตองการจะรบจริง 
ทั้งสองทําตามเพราะเปนหนาที่ของขาราชบริพารที่ไมสามารถคําสั่งเจาแผนดินได ดังน้ันทั้งสองจึงมี
ความผิดบาปนอยกวาทุรโยธน เพราะทุรโยธนคือผูมีเจตนาแรงกลาตองการที่จะรบ และเปนผูวาง
แผนการทําสงครามทั้งหมด แลวออกคําสั่งใหภีษมะและโทรณะเปนผูออกศึกในทัพหนา ดังน้ัน ทุร
โยธนจึงเปนผูที่จะตองรับความผิดบาปมากกวาทั้งสองมากนัก (CWMG, p.130) และกลาวไดวาทุร
โยธนคือผูกระทําความรุนแรงตัวจริง มิใชภีษมะและโทรณะ

ดวยหลกัการนี ้  หากพจิารณาอกีตวัอยางหนึง่ในมหาภารตยทุธตามหลกัการนี ้ คอื กรณี
การฆาภษีมะและโทรณะของอรชนุน้ัน  หากอรชนุไมไดฆาคนในสงครามดวยเจตจํานงของตนเอง แตทาํ
ไปตามคําแนะนําสงเสริมของพระกฤษณะ เขาก็มิใชฆาตกร แตพระกฤษณะตางหากที่เปนฆาตรกร 
พระกฤษณะนัน้ แมจะเปนรางอวตารลงมา แตหากพจิารณาพระกฤษณะในฐานะมนษุย และเพราะ
พระกฤษณะเองกก็ลาววา “บาปอันใดทีเ่กดิแกอรชนุในการทําตามธรรมะของพระกฤษณะแลว ขอให
บาปนัน้ตกแกตวัเขาเอง กลาวคอืเขาจะเปนผูรับผดิชอบเอง” (CWMG, p.164) เม่ือรวมกบัการพจิารณา
ตามหลักเจตจํานงในการกระทําความรุนแรงของคานธีดังกลาว เราก็จะเห็นไดในตอนทายเร่ือง
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มหาภารตยุทธวา พระกฤษณะก็ไดรับผลกรรมที่ตนเองเปนผูอยูเบื้องหลังการฆาฝายเการพเชนกัน 
เน่ืองจากพระกฤษณะถกูนางคานธาร ีมารดาของพีน่องเการพทัง้ 100 สาปแชงให “…ประยรูญาต ิ อีก
ทัง้เสวกามาตยราชบรพิารตลอดจนโอรส จงรบราฆาฟนกนัเอง และขอใหพระกฤษณะตองซัดเซพเนจร
ไปจนสิน้ชวีติลงในปา โดยไมมีใครรูจักและชวยเหลอื…” (มหาภารตยทุธ, น.204) ทัง้น้ีเพราะบาปของ
พระกฤษณะทรงลําเอียงเขาขางฝายปาณฑพดงัทีน่างคานธารวีาไว และในทีส่ดุ พระกฤษณะและราช
อาณาจกัรทวารกาหรอืทวารวดขีองพระองคกถ็งึแกกาลลมสลายจรงิดังคําสาปดวย ดังทีผู่อานไดเห็นใน
บรรพที ่16 เมาสลบรรพ แหงมหาภารตยทุธ

4.3. ความรุนแรงที่เกิดจากความรักและมีสติ ไมใชความรุนแรง
คานธีเห็นวาสัตยาเคราะหน้ัน จะกระทําตอผูกดขี่ที่ยังพอมีความรักอยูในหัวใจบางเทา

น้ัน ทั้งน้ีเพราะเราจะควบคุมหรือกดดันคนอื่นได ก็ตอเม่ือทั้งสองฝายตางมีความรักใหแกกันเทานั้น 
ถาไมมีความรักใหแกกันแมเพียงเล็กนอยแลว หนทางที่ทําได จะมีก็แตการไมใหความรวมมือกับ
ความเลวรายเทานั้น  ในทางตรงขาม คานธีเห็นวาหากมีความรัก แมจะเปนการลงแสเฆี่ยนตีหรือลง
โทษใดๆ ก็ไมถือวาเปนความรุนแรง (CWMG, p.161-2)

ตัวอยางที่คานธียกมาประกอบการอธิบายขอเสนอของเขา ซ่ึงแมจะดูสยดสยองเล็กนอย 
แตก็ทําใหเราเห็นภาพไดชัดเจน คือ สมมติวานาย ก. ถูกตัดศรีษะไปครึ่งหน่ึง และถูกแขวนคอหอย
ทิ้งไวดวยความทรมาน คนผูน้ันพยายามบอกใหผูผานทางฆาเขา เพ่ือปลดปลอยเขาจากความเจ็บ
ปวด ผูผานทางสวนใหญทําเปนมองไมเห็น แลวเดินตอไป  ในขณะเม่ือนาย ข. เดินผานมา เขาหยุด 
มองดู และตระหนักวาคนผูน้ันกําลังจะตายอยางแนนอน  นาย ข. ยอยมจะตองตัดหัวของนาย ก.ให
ขาดออกทั้งหมด เพ่ือปดฉากความเจ็บปวดของนาย ก. คานธีเห็นวากรณีการตัดศรีษะใหขาดสมบูรณ
ในตัวอยางที่สองนี้ ยอมเปนการไมใชความรุนแรงอยางแนนอน ทั้งน้ีเพราะนาย ข.ไมไดกระทําดวย
ความเห็นแกตัวหรือประโยชนอันใดแกตัวเขา (CWMG, p.159)

กรณีน้ีจะเห็นไดวานาย ข. น้ัน กระทําความรุนแรงตอนาย ก. คือ ตัดศรีษะทิ้ง ดวยความ
รักและเมตตาตอนาย ก. และดวยการพิจารณาไตรตรองอยางมีสติแลว 2 ประการ คือ 1) นาย ก. ตอง
ตายในไมชาแนนอน 2) ถาไมทําอะไรตอนนี้ นาย ก.จะตองคอยความตายอยางเจ็บปวดทรมานแสน
สาหัส  ดังน้ัน การกระทําความรุนแรงของนาย ข. ตอนาย ก. น้ี จึงไมถือวาเปนความรุนแรงตามหลัก
การขอที่สามนี้ กรณีน้ีมีความนาสนใจมาก และเราอาจเรียกกรณีลักษณะนี้วา “การุณยฆาต” 
(Euthanasia) ซ่ึงเปนที่ถกเถียงกันในวงการแพทยปจจุบันก็ไดเชนกัน

หลักการในขอน้ี ยังสอดคลองกับที่คานธีเคยเสนอเพิ่มเติมไวอีกวากรรมทุกชนิดที่แปด
เปอนไปดวยความชั่วรายลวนเกี่ยวของกับความรุนแรงทั้งสิ้น แตความรุนแรงที่กระทําเพื่อโยชนะ 
(yajana) น้ัน ไมถือวาเปนความรุนแรง  คําวา “โยชนะ” น้ัน คานธีกลาววาคือการกระทําเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกผูอ่ืน  (CWMG, p.331)
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4.4. มนุษยไมอาจใชความรุนแรงตอกันได เพราะเราเปนหนึ่งเดียวกัน
ดวยแนวคิดจากภควัทคีตาที่ใหปฏิบัติตอมิตรและศัตรูอยางเสมอกัน ใหมนุษยเราเปน

อิสระจากการติดยึดและความรังเกียจน้ัน เปนกาวแรกของการทําความเขาใจการกระทําตามหนาที่
ของคนๆหนึ่ง คานธีก็เห็นวาจะเปนผูแสวงหาการไมใชความรุนแรง ก็ตองเปนผูที่เปนอิสระจากการ
ยึดติดและความรังเกียจเชนกัน เม่ืออิสระไดดังกลาว เราก็จะตระหนักไดวาสัตวโลกทั้งหลาย “เปน
หน่ึงเดียวกัน”

ในหลักการขอน้ี คานธีเห็นวาแมจะไมงายเลยที่จะเห็นสัตวโลกทั้งหมดเปนหนึ่งเดียวกัน 
และอยูภายในตัวเรา แตเราก็ควรมองเห็นผูอ่ืนในตัวเรา โดยเห็นทั้งเขาและตัวเราในพระเจา ดุจด่ังนํ้า
แข็งเปนอยางที่มันเปนไดจากน้ํา และโดยที่ตระหนักวาโดยเนื้อสสารแทจริงแลวมันคือนํ้า ลูกเห็บก็รู
สึกวามันคือนํ้าเชนกัน (CWMG, p.229)  ดังน้ัน มนุษยควรมองเห็นตัวเองภายในโลกทั้งมวล มอง
เห็นโลกทั้งมวลอยูภายในตัวเรา และปฏิบัติตนตอผูอ่ืนในแนวทางนี้เชนกัน  อุดมคติของการไมใช
ความรุนแรง คือ การตระหนักในความจริงดังกลาว จนกระทั่งเม่ือชีวิตมนุษยเต็มไปดวยความเจ็บปวด 
เราก็ควรชวยกันบรรเทาใหความเจ็บปวดนั้นมลายหายไป (CWMG, p.250)  และเม่ือตระหนักไดวา
มนุษยและสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆลวนเปนหนึ่งเดียวกัน เพราะมาจากตนกําเนิดอันไดแกพระเจาอยางเดียวกัน
แลวน้ัน การกระทําความรุนแรงตอคนอ่ืน จึงเทากับกระทําความรุนแรงตอตนเองนั่นเอง

4.5. มนุษยไมควรใชความรุนแรง ตอบโตความรุนแรง
บรมวจนะของพระกฤษณะที่แสดงใหอรชุนฟงในบทที่ 10 โศลกที่ 37-42 ที่วา “ใน

วงศวฤษณี เราคือวาสุเทพ ในวงศปาณฑุ เราคืออรชุน  ในบรรดามุน้ีทั้งหลาย เราคือวยาสมุนี  ใน
บรรดากวีทั้งหลาย เราคืออุศนามหากวี  ในการพิพากษาความผิด เราคอือาญาที่ใชลงทัณฑผูกระทํา
ความผิดนั้น  ในการแสวงหาชัยชนะ เราคือกโลบายอันชาญฉลาดที่จะนําไปสูชัยชนะนั้น  ในบรรดาสิ่ง
ลี้ลับปกปด เราคือความเงียบอันเปนความลับยิ่งกวาความลับทั้งมวล  เราคือความรอบรูของผูมีปญญา  
เราคือพืชพันธุสําหรับสืบตอชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง  อรชุน! หากปราศจากเราเสียแลว จะไมมีสิ่งใด
ดํารงอยูไดภายในจักรวาลนี้  ภาวะแหงเราที่แสดงออกในรูปตางๆเหลานี้ ไมมีวันสิ้นสุด เพราะเปน
ภาวะที่เปนทิพย และทั้งหมดที่เรากลาวแกทานนี้ก็เพียงสวนเล็กนอยเม่ือเทียบกับทิพยภาวะอันยิ่ง
ใหญทั้งหมดของเรา  อรชุน! สิ่งใดก็ตามที่เปนความงาม ความดี และความเขมแข็งในโลก จงทราบเถิด
วาสิ่งน้ันทั้งหมดคือตัวแทนของเรา!”13

คานธีเห็นวาบรมวจนะดังกลาว ไดแสดงใหเราเห็นวาพระเจานั้นยิ่งใหญเพียงใด มนุษย
เราจึงควรถอมตนอยางยิ่ง และดวยการที่รูวาอํานาจของพระเจานั้นไมมีขอบเขตจํากัด ดังนั้น เม่ือมี
ผูรุกรานเราดวยความรุนแรง เราจึงไมควรใชความรุนแรงตอบโตไป เพราะนับจากทศกัณฑเปนตน
มา ไมเคยมีความชั่วรายอะไรที่รอดพนจากการทําลายของพระเจาเลย (CWMG, p.271) น้ีกลาวคือ
มนุษยไมควรใชความรุนแรงตอมนุษยดวยกัน เพราะมนุษยไมใชพระเจา ควรปลอยใหพระเจาเปนผู
ทําลายความชั่วราย อยางไรก็ตาม จะไมมีแมสักครั้งที่พระเจายกเวนไมจัดการกับความชั่วรายใน

                                               
13 ภควัทคีตา, บทที่ 10 ยอหนาที่ 37-42. หนา 68-9
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โลกมนุษย  ดังน้ัน มนุษยจําเปนตองอดทนรอคอยวันที่พระเจาจะลงโทษคนชั่วน้ันๆ แมจะชาไป
บางก็ตาม

4.6. ความรุนแรง 2 ประเภท : ความรุนแรงแบบตั้งใจ กับความรุนแรงแบบเลี่ยงไมได
เพราะทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยกระทํานั้น ยอมมีสวนเกี่ยวเนื่องกับความรุนแรงไมทางใด

ก็ทางหนึ่ง  คานธีจึงแบงความรุนแรงเปน 2 ประเภท (CWMG, p.332)  ประเภทแรก คือ ความรุน
แรงที่กระทําโดยมีเจตนาหรือความมุงหมายที่จะทําใหสิ่งมีชีวิตอ่ืนเจ็บปวด ซ่ึงนับเปนความรุนแรง
อยางแนนอน  ประเภทที่สอง คือ ความรุนแรงที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได และอภัยใหได  ตัวอยางเชน 
การที่มนุษยเพียงหายใจ ก็สามารถทําใหจุลชีพหลายชนิดตายลงไปได แตมนุษยก็ยังจําเปนตอง
หายใจ เพ่ือยังใหรางกายนี้มีชีวิตอยูเพ่ือเปนดังสถานสักการะพระผูเปนเจาได  ดังน้ัน การที่จะอยู
ในโลกที่เต็มไปดวยความรุนแรงดวยอุดมคติการไมใชความรุนแรงนั้น คานธีจึงเห็นวาเราจําเปนตอง
คอยๆยกระดับการไมใชความรุนแรงของตนเองเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน ก็พยายามเอาชนะความรุน
แรงที่กอใหเกิดความชั่วรายได  โดยการทํา “อกรรม” ซ่ึงหมายถึงการลดกรรมและระดับความเขม
ขนของความรุนแรงที่เกี่ยวของในการกระทํากรรมแตละครั้ง

ในที่น้ีมีขอนาสังเกต คือ แนวคิดของคานธีที่วามีความรุนแรงบางชนิดที่ไมอาจหลีกเลี่ยง
ได และดังน้ันจึงอภัยใหไดน้ัน  เชนการหายใจแลวฆาจุลชีพอยางเลี่ยงไมได การใหอภัยไดน้ัน เปน
เพราะเพื่อธํารงใหรางกายอยูไดตอไป แตมิใชอยูไดตอไปเฉยๆ หรืออยูไดตอไปเพ่ือความสนุกสนาน 
สํามะเลเทเมา แตเพ่ือใหรางกายเปนดังบุญสถานแหงการสักการะพระเจา ดังน้ัน หากเปลี่ยนชนิดการ
กระทําความรุนแรงมาเปนการกินอาหาร โดยที่จําเปนตองฆาสัตวตางๆ (รวมทั้งพืช) น้ัน ดวยตรรกะ
ความคิดเดียวกัน เราก็ไมควรกินเนื้อสัตวเพียงเพ่ือใหรางกายอยูได แลวใชชีวิตอยางสนุกสนานโลด
โผนตอไป แตควรสํานึกไววาสัตวทั้งหลายเสียสละชีวิตเพ่ือใหมนุษยไดอยูเพ่ือสักการะพระผูเปนเจา

5. สรุปและความเห็น

ในสวนการใหเหตุผลรองรับการที่อรชุนลุกขึ้นจับอาวุธและเขนฆาญาติรวมทั้งฝายเการพ
ของคานธีน้ัน แมวาจะฟงดูมีเหตุผลอยู แตสําหรับผูเขียนแลว ก็ไมสามารถกลาวไดวาเหตุการณดัง
กลาวมิใชความรุนแรง ถาจะกลาว ก็กลาวไดเพียงวาเปนความรุนแรงที่พยายามปองกันและหาทาง
ออกอยางอ่ืนมากที่สุด และเม่ือตองสูรบกันน้ัน ก็พยายามใหเปนการสูรบกันอยางเปนธรรมมากที่สุด 
การรบกันมิใชเปนไปเพ่ือตอบสนองกิเลสตัณหา ความโลภ ความโกรธ หรือความหลงของตนเอง แต
เพ่ือความถูกตองเปนธรรม และถาเปนไปได ยิ่งควรรบกันดวยความเคารพและมีความรักตอกันและ
กัน ที่สําคัญไมมีเหตุผลใดๆในเชิงผลลัพธจากการเปนฝายชนะที่นาพึงพอใจเลย เพราะถึงอยางไร ผู
ชนะก็เปนผูที่ลงมือฆาคน สิ่งเดียวที่อาจสังวรณไวได คือ ผูชนะที่ฆาคนไปนั้น จําเปนตองฆาเพื่อ
รักษาความถูกตอง สิ่งที่ทําไปมิไดมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนาภาคภูมิใจแตอยางใด  หากสํานึกไดเชนนี้ ก็นา
จะนับไดวาเขาผูน้ันอยูพน ไมถูกกระทบดวยอารมณอันเปนผลจากการกระทําของเรา
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คัมภีรภควัทคีตาและมหาภารตยุทธใหคําสอนที่ถูกตองไวประการหนึ่ง คือ แมวาภีษมะ
และโทรณะจะยืนอยูขางคนผิด แตฝายปาณฑพก็มิไดฆาทั้งสอง ดวยทาทีที่รังเกียจวาทั้งสองเปนคน
ชั่วแตอยางใด ทั้งฝายผูเฒาทั้งสอง และฝายพี่นองปาณฑพลวนเคารพในกันและกัน และรูวาแตละ
ฝายตองทําตามหนาที่ของตนเอง รวมทั้งพรอมที่จะเสียชีวิตในหนาที่ของตน มากกวาจะที่หลบหลีก
ไปจากหนาที่

นอกจากนี้ จากแนวคิดของคานธีที่เสนอวาการฆาโดยถูกบังคับ โดยผูลงมือไมไดตั้งใจจะ
ทําเอง ความผิดไมไดอยูที่คนทํา แตเปนของผูบังคับใหทํา ทําใหเราสามารถขยายกรอบการวิเคราะห
เรื่องความรุนแรงออกไปไดอีก วาไมควรมองเฉพาะผูลงมือกระทํา แตควรพิจารณาไปถึงระบบและ
เง่ือนไขที่เปนผลใหเกิดความรุนแรงดวยเชนกัน กลาวอีกนัยหนึ่ง ความรุนแรงไมอาจพิจารณาไดอยู
เฉพาะแคตัวบุคคล หรือเรียกในภาษาของ Johan Galtung วา “ความรนุแรงทางตรง” (Direct 
Violence) แตตองพิจารณาไปถึงเง่ือนไขเชิงโครงสราง (Structural Violence) และเชิงวัฒนธรรม 
(Cultural Violence) ที่ใหความชอบธรรมตอความรุนแรงทางตรงอีกดวย  คําถามที่นาสนใจ อาจไดแก 
ผูที่ทําหนาที่เปนเพชรฆาตนั้น ถือวากระทําความรุนแรงหรือไม? หรือโทษประหารที่ถือวาเปน
ความรุนแรง? นอกจากน้ัน วัฒนธรรมที่เห็นวาตองใชวิธีการลงโทษอยางรุนแรงดังเชนโทษ
ประหาร เพื่อใหมีอาชญากรรมลดลงนั้น ถือวาเปนความรุนแรงหรือไม? เหลานี้ลวนเปนคําถาม
ที่ตองพิจารณาและอภิปรายเพิ่มเติมกันมากขึ้นอีก
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