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การเรียกรองการเปลี่ยนแปลงในสังคมซึ่งเราเชื่อวาจะปลดปลอยชนชั้นกรรมกรและกาวไปสูสังคมใน

รูปแบบใหม พวกเราพวกสังคมนิยมพอใจในการเรียกรองส่ิงที่เราคิดวาจาํเปนตอการหลอหลอมสังคมซึ่งเรามั่นใจ
วาส่ิงน้ีกําลังจะเกิดข้ึน เราคิดวาแนวนี้ดีกวาแนวความคิดแบบยูโทเปยสําหรับอนาคต เราสามารถยืนยันไดเลยวา
การผูกขาดแบบเอกสิทธิ์ตองถึงจุดจบและผูที่สามารถใชวธีิการท่ีกอใหเกิดทรัพยสริงคารควรมีโอกาสที่จะทาํได
เชนกันโดยปราศจากการถูกบังคับที่จะยอมเสียทรัพยสมบัติสวนใหญที่สรางข้ึนมาใหกับนายทุนที่ไมมีความ
รับผิดชอบ  เรามีความมั่นใจในคุณภาพชีวติในฐานะที่มีความซื่อสัตยเปนพ้ืนฐานและเชื่อวาโลกเสรีจะเริ่มเขาสู 
วัฏจักรใหมแหงความกาวหนา  เราพรอมที่จะเผชิญกับอุปสรรคอะไรก็ตามที่อาจมากับการพัฒนาแนวใหมอยางมี
สติ  และมั่นใจวาจะประสบความสําเร็จในการกําจัดระบบที่ไรประโยชน การสูญเสียการบกพรองของระบบการ
ผลิตที่ลาสมัยจะไมทําลายผลประโยชนท่ีประชาโลกไดรับ แตในทางตรงกันขามจะทําใหคนสวนใหญไดรับ
ผลประโยชนน้ันแทนที่จะตกอยูกับคนไมก่ีคน พูดงายๆก็คือวาในสภาพปจจุบันน้ีหนาที่ของนักปฏิรูปน้ันไมใชเปน
เพียงคําทํานาย แตวาไดมีการปฏิบัติ เปนหนาที่ของเราทีจ่ะใชวิธีการที่เรามีอยูเพ่ือแกไขสิ่งช่ัวรายตางๆที่มากดขี่เรา  
เราจะปลอยใหชนรุนหลังทําหนาท่ีปกปองและใชเสรีภาพที่เราไดรับชัยชนะมา 
 

อยางไรก็ตามเราก็พอจะทราบแนวทางการพัฒนาของโลกในอนาคตจากบทเรียนการเปลี่ยนแปลงของ
ประวัติศาสตร เราทราบดีวาโลกจะไมยอนกลับหลัง และมนุษยจะพัฒนาทั้งรางกายและสมองในสังคมใหมน้ี 
มนุษยทั่วไปจะมีความผูกพันรับผิดชอบตอสังคมมากกวาผูคนแตกอนและจะรูสึกถึงความจาํเปนทีจ่ะตองรวมมือ
กันในการผลิต และชีวิตทัว่ๆไปก็จะดีขึ้นมากกวาทีเ่ปนมา ชวีิตที่สบายๆซึ่งเปนผลมาจากความเปนอิสระจากการ
ทํางานจะทาํใหมนุษยมีเวลาสําหรับใชความคิด อาชญากรรมก็ยากที่จะเกิดเพราะไมมีความย่ัวเยาเหมือนเดิม ชีวิตที่
สบายๆบวกกับการศึกษาจะทําใหรางกายและจิตใจของเราปราศจากโรคภัยไขเจ็บ โดยสรุปก็คือโลกน้ีจะไม
สามารถกาวไปสูความยุติธรรม ความซื่อสัตยและความเมตตากรุณาไดโดยปราศจากสภาพความเปนอยูท่ีดีขึ้น 
 

นอกจากสิ่งที่เรารู ซ่ึงถาเราไมมีความรูน้ี เราก็ไมควรเสียเวลาในการกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในพื้นฐาน
ของสังคม เราก็ไมสามารถยับย้ังการเดาถึงสิ่งท่ีเราไมรู การเดาหรือความหวังเหลาน้ีหรือความฝนถึงอนาคตทําให
คนหลายคนเปนผูนิยมระบบสังคมนิยม ผูซ่ึงไมมีทางชักชวนไดโดยเหตุผลตางๆที่มาจากวิทยาศาสตร 
เศรษฐศาสตรการเมืองและทฤษฎีของการอยูรอด ความฝนเหลาน้ีทําใหมนุษยมีจิตใจที่จะอยากศึกษาเหตุผลตางๆที่
อาจจะนาเบื่อสําหรับสมองของมนุษยที่จะไปคิดมัน 
 

มีคนสองกลุมที่นักปฏิวัติสังคมนิยมตองเผชิญ น่ันคือ นักวิเคราะห และนักสรางสรรค ขาพเจาผูซ่ึงอยูใน
กลุมผูสรางสรรคตระหนักถึงอันตรายตางๆที่เรากอขึ้นและความสุขสบายที่เราสูญเสียไป ขาพเจาก็รูสึกขอบคุณผูที่
มีจิตคิดวิเคราะหท่ีชวยใหเราเดินในทางทีถู่กตองในขณะที่ความหวังรอคอยในการกระทําทาํใหเราไขวเขวไป 
ขาพเจาตองรับสารภาพวาขาพเจามีความอิจฉาในความฝนถึงความที่เปนสุดยอดของทฤษฎีบางทฤษฎี ความสุข



  

เชนน้ีบังเกิดขึ้นยากหรือไมเกิดเลยสําหรับพวกเราที่ใชการมองดวยสายตาของเรามากกวาการใชพลังการใชเหตุผล
ในการสังเกตสิ่งที่เกิดข้ึนในโลก 
 

อยางไรก็ตามผูที่คิดวิเคราะหจะเรียกวิสัยทัศนของเราวาเปนสัญชาตญาณการเพอฝน พวกน้ีจะชนะเราใน
การถกเถียงแบบใชเหตุผล เพราะฉะนั้นขาพเจาตองระวังในการพูดถึงพวกเขา ดังน้ันเราขอพูดถึงผูมีวิสัยทัศน หรือ
พวกที่เนนการปฏิบัติ ส่ิงหน่ึงที่ขาพเจาอยากจะยอมรับตั้งแตตนกคื็อวิสัยทัศนของผูมีวิสัยทัศนหรือของพวกเนนการ
ปฏิบัติน้ันแตกตางกัน และเราก็ไมสนใจในวิสัยทัศนของกันและกัน ในขณะที่ทฤษฎีของนักวิเคราะหแตกตางกนั
เล็กนอย และพวกเขาก็มีความสนใจในทฤษฎีของกันและกัน 
 

ดังน้ันขาพเจาจะไมพยายามที่จะเปรียบเทยีบวิสัยทัศนของขาพเจากับวิสัยทัศนของนักสังคมนิยมอื่นๆ แต
จะพูดกับพวกทานเกี่ยวกับวิสัยทัศนบางอยางของขาพเจา และปลอยใหทานทําการเปรียบเทียบวิเคราะหวจิารณเอง 
ขาพเจาตองการบอกใหทานทราบถึงความปรารถนาของขาพเจาสําหรบัสังคมในอนาคตเหมือนดังกับวาขาพเจาได
เกิดในสังคมนั้น ขาพเจากลาพูดไดวาทานจะเห็นวาวิสัยทัศนของขาพเจาน้ีแปลกทีเดียว 
 

เหตุผลซ่ึงจะทําใหพวกคุณบางคนคิดวาวิสัยทัศนของขาพเจาน้ันแปลกก็เปนที่นาเศราและนาละอาย 
ขาพเจาน้ันอยูในชนชั้นของผูมีอันจะกินและเกิดบนกองเงินกองทอง ดังน้ันขาพเจาจงึหวังกับอนาคตมากกวาพวก
คุณมาก วิสัยทัศนแรกของขาพเจาที่มีอิทธิพลตอวิสัยทัศนอ่ืนๆของขาพเจาก็คือขาพเจาหวังวาวันหนึ่งความไมเขาใจ
กันจะหมดไป คําวา จน และ รวย จะหมดความหมาย ถึงแมวาคําจะคงอยูในพจนานุกรม ความหมายเกาๆก็จะสูญ
หายไป คําเหลาน้ีก็ตองไดรับการอธิบายใหผูคนไดฟง โดยนักวิเคราะหแตก็อาจจะไมสําเร็จในการทาํใหผูคน
เหลาน้ันเขาใจมากไปกวาเสแสรงทําเปนเขาใจ 
 

เริ่มตนขาพเจาต้ังสัณนิษฐานวาความเปนจริงของระบบสังคมนิยมน้ันจะทาํใหคนมีความสุข อะไรละที่ทํา
ใหเขามีความสุข ชีวิตที่อิสระและเต็มอิ่มและความมีความรูสึกกับชีวิตความเปนอยู หรือความพอใจในการใช
พลังงานของเราและความสขุกับการพักผอนซึ่งความสุขสําหรับทุกคนนั้นครอบคลุมถึงความแตกตางในดาน
ความสามารถและอารมณของผูที่ขยันที่สุดจนถึงผูที่ข้ีเกียจที่สุด  
 

คนที่มีเหตุผลและตองการความสุขไมควรตองตกอยูในสภาพเชนน้ัน ส่ิงใดที่ขัดขวางความเปนอิสระและ
การใชชีวิตเตม็อิ่ม ไมวาจะมาในรูปใดก็เปนส่ิงเลวรายและควรกําจัดใหส้ินเร็วท่ีสุด 
 

คุณก็ไดเห็นวาขาพเจาก็ไดยอมรับวาขอเสนอเกี่ยวกับการใชความเปนอิสระเสรีภาพของมนุษยของขาพเจา
น้ันมิไดเปนไปตามวิทยาศาสตร…ขาพเจาเชื่อวามนุษยซึ่งเปนสัตวสังคมตองสรางสภาวะสิ่งแวดลอมของเขาอยาง
ฉลาดเฉลียว 
 

มนุษยไดประสบความสําเรจ็สวนหน่ึงที่เรียกวา อารยธรรม ก็มีการถกเถียงกันวา อารยธรรม น้ันดีหรือไม 
คุณแบกซเขียนบทความวา ถาอารยธรรมเปนขั้นตอนไปสูส่ิงที่ดีกวาก็นับวาดี ถาเปนเพียงความสาํเร็จอยางหนึ่งก็
เลวราย ในความจาํกัดความเชนน้ัน ขาพเจาเองเปนศัตรูกับอารยธรรม ถาขาพเจาตองบอกคุณวาเหตุผลพิเศษที่ทําให



  

เปนนักสังคมนิยมก็คือขาพเจารังเกียจอารยธรรม ขาพเจาเห็นวาสังคมนิยมในอุดมคติของขาพเจาจะไมประสบ
ความสําเรจ็ถาสังคมน้ันมิไดทําลายอารยธรรม 
 

ถาความสุขคือการใชพลังงานของเราอยางมีความสุขความสบายและการเพลิดเพลินกับการพักผอนที่
จําเปน ขาพเจาเห็นวา อารยธรรมนั้นจะไมใหส่ิงเหลาน้ีกับเรา แตจะทาํใหเราลดสภาพลงไปเหมือนเครื่องจักรที่
ปราศจากจิตวญิญาณและจะทําใหมนุษยสูญเสียศักยภาพของสัตว  และการทําหนาทีน้ั่นๆอยางพึงพอใจ นอกเสีย
จากความตองการพ้ืนฐานบางอยาง ความคดิทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับอนาคตของมนุษยก็จะดูคลายกับเปน   “พุงทาง
ปญญา” ที่ไดอาหารจากสถานการณตางๆที่เขาไมสามารถบังคับได และปราศจากความสามารถที่จะสื่อผลพวงของ
ภูมิปญญาของเขาใหพวกพองเดียวกัน 
 
               ดังน้ันอุดมคติเกี่ยวกับสังคมในอนาคตของขาพเจาน้ันตองประกอบดวยความเปนอิสระและความปลูกฝง
เรื่องความเปนเอกภาพของตนเองซึ่งถูกเมินหรือปฏิเสธโดยอารยธรรม เพ่ือที่จะสลัดทิ้งซ่ึงความเปนอยูเยี่ยงทาส
ของระบบที่สรางขึ้นมาเพื่อชวยใหมนุษยลดการใชแรงงานและความรับผิดชอบของมนุษย ขาพเจาเรียกรองชีวิตที่
เปนอิสระปราศจากการบังคบัเยี่ยงชีวิตของสัตวและความดับสูญของการบังคับตนหรือการอยูแบบปฏิเสธความ
ตองการของตนเอง ถาเรามีความรูสึกตํ่าตอยในความรูสึกรักใคร ความสนุกสนาน ความหิวหรืองวงนอน เราก็
เปรียบเหมือนสัตวท่ีเลว ดังน้ันจึงเปนมนุษยที่มีแตความทุกข เทาที่คุณพอทราบ อารยธรรมทําใหเรามีความรูสึก
ละอายตออารมณและการกระทําเหลาน้ี และขอใหเราปดบังมันหรือถาเปนไปไดก็ใหคนอ่ืนทําใหเรา ความจริง
ขาพเจาคิดวาอารยธรรมมีคําจํากัดความวาเปนระบบที่จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือประกันการใชพลังงานแทนของมนุษยเพ่ือ
กลุมอภิสิทธิชนซ่ึงเปนชนกลุมนอย 
 

การกําจัดการปฏิเสธความตองการของตนเองก็ควบคูไปกับการขจัดส่ิงฟุมเฟอยซ่ึงดูเหมือนเปนส่ิงขัดกัน
ซ่ึงไมควรเปนเชนน้ัน ส่ิงที่ทําใหเกิดความฟุมเฟอยน้ัน คือความไมพอใจกับความสุขเบิกบานที่งายของโลกที่นารัก
ไมใชหรือ มันคือการเปลี่ยนแปลงความสวยแบบธรรมชาติของสิ่งตางๆใหเปนความนาเกลียดนาชังเพ่ือที่จะให
สนองความตองการของมนุษยผูซ่ึงหยุดการเปนมนุษย น่ันคือมนุษยที่ไมทํางานและไมสามารถพักผอนไดไมใช
หรือ ขาพเจาจะบอกพวกทานวา ความฟุมเฟอยน้ันทําอะไรกับยุโรปสมัยใหมบาง มนักอใหเกิดบานสําหรับทาสใน
ทุงที่เขียวขจี ทําลายดอกไมและตนไมดวยกาซพิษและทําใหแมนํ้าเปนที่ระบายสิ่งปฏิกูล ในพ้ืนที่วางหลายแหงของ
อังกฤษ ผูคนจะลืมวาทุงเขียวและดอกไมน้ันเปนอยางไร ความสวยสําหรับเขาคือ โรงเหลาที่เต็มไปดวยกาซพิษและ
โรงละครที่มีรสนิยมต่ํา อารยธรรม เห็นวาเปนส่ิงที่ถูกตอง คนร่ํารวยก็คิดวาไมเปนไร สามัญชนเคยชินกับสภาพ
เชนน้ีแลว ตราบใดที่เขาสามารถเอาเปลือกที่หมูก็กินน้ันใสทองของเขาก็พอแลวและทั้งหมดนั้นเพ่ืออะไรละ  
เพ่ือที่จะมีภาพระบายสีสวย อาคารสวยหรือบทกวีดีๆหรือไมใช ส่ิงเหลาน้ันเปนการกระทําในสมัยโบราณกอนหนา
ความฟุมเฟอย กอนหนาอารยธรรม… 
 

ท่ีขาพเจาพูดเรื่องความฟุมเฟอยซ่ึงเปนศัตรูชอบความสุขสบายอยูนานเพราะขาพเจาไมตองการคนทํางาน
มองเห็นแมวาชั่วครั้งช่ัวคราววาพวกสโมสรเปนส่ิงที่นาปรารถนา ขาพเจาทราบดีวาเปนการยากที่คนยากจนที่จะ
มองใหเห็นชีวิตที่มีความสุขท่ีแทจริง แตขาพเจาขอใหเขาไดคิดวา ชีวิตที่ดีในอนาคตจะเหมือนกับชีวิตของคนรวย



  

ใหนอยที่สุดที่จะนอยได ชีวิตของคนรวยนั้นเปนความทุกข เพราะมันเปนสาเหตุของความทุกขจึงไมมีอะไรท่ีนา
ปรารถนา เมื่อฝายตรงกันขามเราพูดวา เราจะไดมาซึ่งส่ิงฟุมเฟอยในชีวิตในสังคมนิยมอยางไร เราจะตอบอยางกลา
หาญวาเราไมสามารถทําไดและเราไมวิตกกังวลเพราะเราไมตองการมันและเราไมสามารถไดมาซึ่งส่ิงเหลาน้ันถา
เรามีอิสระ มนุษยที่เปนอิสระตองดําเนินชีวิตแบบงายๆ มีความสุขสบายแบบงายๆ เราไมมีอิสระถาเราหมกมุนอยู
กับการพ่ึงพาแบบยุงยากเสียจนเรานั้นออนแอและชวยตนเองไมได แตความงายๆน้ันคืออะไร …ขาพเจาขอพูดวา
ทานตองหาสิ่งที่นาทําแลวก็ทําไป ทานจะไมอยูอยางโดดเดี่ยว เดียวดาย จะไดรับความชวยเลือในการทาํส่ิงน้ันๆ 
และทานก็จะพัฒนาชีวิตสังคมในการพัฒนาความสามารถพิเศษของคุณ 
 

อุดมคติของขาพเจาก็คือชีวิตที่ไมถูกบังคับและวิถีชีวิตที่งายๆและเปนธรรมชาติ ส่ิงแรกก็คือทานตองเปน
อิสระและตอไปก็คือทานตองเรียนรูในการที่จะสุขใจพอใจกับรายละเอียดในชีวิต ซ่ึงเปนส่ิงจําเปน เพราะวาเมื่อทกุ
คนมีอิสระ คุณจะตองทาํงานของคุณเอง ส่ิงน้ีจะตรงขามกับอารยธรรมซึ่งบอกใหคุณหลีกเลี่ยงส่ิงยุงยากซึ่งจะ
เกิดขึ้นไดโดยการที่คุณใหคนอื่นมีชีวิตอยูเพ่ือคุณ นักสังคมนิยมควรจะพูดวาเผชิญกับความยุงยากและทาํความ
ยุงยากลําบากใหเปนความสุข ขาพเจาถือวาน้ีคือกุญแจของชีวิตที่สุข 
 

เมื่อขาพเจาพูดถึงสังคมในอนาคต ขาพเจาจะไมพูดถึงชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะแยกปจจุบนัออก
จากอุดมคติ สิ่งแรกที่จะพูดถึงคือ สถานการณทางการเมอืง สังคมการเมืองที่เปนอยูปจจุบันตองยุติลง ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลจะไมขึ้นอยูกับฐานะหรือทรัพยสมบัติและจะไมมีการพิจารณาระดับชนช้ัน ตําแหนงหนาที่หรือ
ทรัพยสมบัติน้ันปจจุบันก็จะไมไดรับการพิจารณา แตตวับุคคลเทาน้ันจะไดรับการพิจารณา สัญญาทีรั่ฐสรางข้ึนจะ
หายไปพรอมกับความศักดิ์สิทธิ์ของเลือดขุนนาง  เราจะกําจัดส่ิงที่สมมติขึ้นมาซึ่งทําใหเราเสียสละชีวิตของเรา
ใหกับความจาํเปนที่สมมุตขึ้นมาของสถาบัน ซ่ึงจะตองดูแลความลาํบากของประชาชนซึ่งอาจจะไมเกิดข้ึนเลย  การ
ขัดกันระหวางสิทธิและความตองการตองจัดการไปตามกรณีซึ่งตองเปนไปตามตามความเปนจริงไมใชตาม
กฎหมาย ทรัพยสมบัติสวนตัวจะไมเปนสิทธิ จะมีส่ิงจําเปนสําหรับชีวิตทั่วๆไปอยางมากมายเสียจนไมตองมีการ
แลกเปลี่ยนกัน แตก็จะไมมีใครเขาไปยุงกับธุระสวนตัวของแตละบุคคล 
 

สําหรับอาชีพตางๆ ก็จะไมมีการแบงแยกอาชีพอยางเชนปจจุบัน…เราจะตองทําใหอาชีพตางๆเหลาน้ี
สอดคลองกับอารมณของเราหรือบางคนซึ่งทําดวยความเต็มใจหรือไมเราก็จะตองละเวนมันไปเลย อาชีพที่จุกจิก
ตางๆก็จะสิ้นสุดลงไปที่ที่เราทาํข้ึนมาก็เพ่ือใหเราพอใจหรือเพ่ือมาใชประโยชนไมใชมาขาย  เครื่องจักรกลก็คงจะ
ประสบความสําเร็จตามจุดประสงคในการชวยคนงานกําจัดสิทธิพิเศษและก็จะถูกลดลง  เปนไปไดท่ีเคร่ืองจักร
บางอยางจะมีการปรับปรุงใหดีขึ้น แตสวนมากก็จะถูกเลิกใช ประชาชนสามารถจะเลือกที่จะใชหรือไมตามความ
พอใจ เชน ถาเราตองการเดินทางไกล เราก็ไมตองมีความรูสึกวาจะตองไปทางรถไฟเหมือนในปจจุบัน แตเราอาจจะ
เดินทางโดยรถรากที่เอียงกระเทเรหรือบนขาหลังของเจาลา 
 

ชุมชนใหญท่ีทําใหสมาชิกส่ือสารติดตอกันไดเพ่ือความเปนหน่ึงเดียวกันก็จะจบสิ้นลง ชุมชนอุตสาหกรรม
ใหญๆก็จะแบงแยกเปนเขตเล็กๆ ธรรมชาติก็จะเยียวยาแผลที่เกิดจากความตะกละเหน็แกไดหรือความกลัวที่โงเขลา
เพราะวาจะไมมีความจาํเปนท่ีจะผลิตผาฝายใหถูกกวาปที่แลว เราสามารถที่จะเลือกที่จะทาํงานมากขึ้นไมวาเปนวัน



  

ละครึ่งช่ัวโมงหรือไมเพ่ือทําบานใหสะอาด ทุงหญาใหเขียวชะอุมและจะไมมีการอดอยากหรือความทุกขของคน
เปนพันๆที่เกิดจากการผลิตส่ิงของที่ไมควรทําขึ้นมาเลย แตที่แนนอนก็คือจะมีส่ิงประดับหลายชนิดท่ีประชาชนที่
ทําขึ้นในบานของตนเองในยามวางอยางงายดายเพราะไมใชเปนงานศิลปะที่แทจริงท่ีตองใชความสามารถความ
เชี่ยวชาญเชนเดียวกับการสรางเครื่องจักรในการผลิตของใชคุณภาพต่ํา… 
 

เรามาใชกุญแจเพื่อเปดประตูการศึกษาในอนาคต ระบบการศึกษาของเราในปจจุบันน้ันเปนการพาณิชย
และการเมืองโดยเฉพาะ พวกเราไมไดรับการศึกษาใหเปนมนุษย แตเปนเจาของทรัพยสมบัติ และผูรับใชผูมีทรัพย
สมบัติ…ขาพเจาคิดวาเราตองกําจัดการแบงแยกแรงงานที่เปนอันตราย ประชาชนทุกคนควรจะเรียนวายนํ้า ขี่มา 
บังคับเรือในทะเลและแมนํ้า ส่ิงเหลาน้ีไมใชศิลปะ แตเปนการออกกําลังกาย และควรเกิดขึ้นเปนปกติในการแขงขัน 
และควรเรียนรูวิชาศิลปะพ้ืนฐานของชีวิต เชน วิชาชางไมหรือการตีเหล็ก คนสวนมากควรจะตองทําเกือกมา ตดัขน
แกะและเก็บเกี่ยวและไถนาเปน ขาพเจาเชือ่วาเราจะยกเลิกการใชเคร่ืองจักรกลในการเกษตร เมื่อเรามีอิสระ  ทุกคน
ควรจะทําอาหารทาํขนมปงและเย็บผาเปน ความรูพ้ืนฐานก็จะเปนปกติอีกครั้งหน่ึง เชนเดียวกับการอานและการ
เขียน รวมทั้งศิลปะการคิดซ่ึงขณะนี้ไมมีการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเทาที่ขาพเจาทราบ 
 

เมื่อคนมีนิสัยและศลิปะเปนอาวุธประจาํตัว เขาก็จะมีชีวติท่ีนาอยูเพราะไมวาเขาจะทาํอะไร ชุมชนก็พรอม
ที่จะชวยเหลือสนับสนุนในการสอน โอกาสและวัสดุ ขาพเจาจะไมบอกใหเขาทําอะไรเพราะเชื่อวานิสัยของเขาผู
น้ันจะทําใหเขามีความตองการที่จะใชความสามารถของเขาและขบวนการหาความสขุของชีวิตน้ันตองทําเพ่ือ
ประโยชนของเพื่อนมนุษยดวยกัน ไมใชเพ่ือเอาเปรียบกัน ในปจจุบันผลประโยชนท่ีเปนแรงกระตุนใหทํางาน
สําหรับผูคนที่ไมไดถูกกระตุนดวย ความตายโดยอดอยากนั้นมีนอยมาก และผลประโยชนที่เปนแรงกระตุนก็คือ
ความหวังวาคนที่กําลังวังชาที่ประสบความสําเร็จจะถูกจัดใหอยูในฐานะที่เขาไมตองใชพลังงานของเขาเลย สรุปก็
คือความเต็มอิม่ที่นาเบื่อหนายคือรางวัลสุดยอดของการใชกําลังที่กลาหาญในสมัยอารยธรรม  แตในสภาพของ
สังคมผลประโยชนที่จะปรากฎอยูเบื้องหนาของการใชพลังงานของคนนั้นมีหลากหลายและกวางขวาง ขาพเจาไม
เชื่อวาการใชประโยชนสวนบุคคลจะจาํกัดความพยายามของคนที่ขวนขวาย มนุษยน้ันเขาตองมีชีวติอยู และสรุปได
วาชีวิตที่ไมมีความพยายามขวนขวายก็จะดูนาเบื่อ ขาพเจาไมสามารถบอกคุณไดวา ความพยายามนั้นควรจะไป
ในทางใด เพียงพูดไดวาควรจะทาํใหเราเปนอิสระจากความจาํเปนที่ตองทําส่ิงที่เราไมชอบ ความจาํเปนน้ีนับวาเปน
คําสาปของอารยธรรม… 
 

ขาพเจาขอสรุปอยางสั้นๆและสมบูรณถึงความคิดในเรื่องสังคมในอนาคตที่ขาพเจาอยากจะเกิดมาอยู  
 

มันเปนสังคมที่ไมรูถึงความหมายของคําวา รวยและจน หรือสิทธิทางดานทรัพยสมบัติ หรือกฎหมายหรือ
เชื้อชาติ เปนสังคมที่ไมรูสึกวากําลังถูกปกครอง มีความเทาเทียมกันในสภาวะเปนส่ิงตามธรรมชาต ิไมมีคนใด
ไดรับรางวัลสําหรับการรับใชชุมชนโดยการใชอาํนาจทีมี่อยูทํารายชุมชนนั้น   
 

เปนสังคมที่มีความตองการดําเนินชีวิตแบบงายๆ ยอมละทิ้งอํานาจที่มเีหนือธรรมชาติเพ่ือท่ีจะเปนมนุษย
มากกวาจะเปนเครื่องจักรกลและเต็มใจทีจ่ะเสียสละบางสิ่งบางอยางเพื่อบรรลุเปาหมายนี้ สังคมน้ีจะแบงออกเปน
ชุมชนเล็กๆแตกตางกันในจรรยาสังคมในขอบเขตแตไมมีการแขงขันกัน แถมยังรังเกียจการแขงขัน 



  

 
เมื่อทุกคนตัดสินใจที่จะเปนอิสระและพอใจในชีวิตความเปนอยูแบบงายๆซ่ึงยากกวาชีวิตของเจาของทาส 

การแบงแยกการทาํงานก็อาจมีการจาํกัด น่ันคือ ทั้งชายและหญิงก็จะทํางานและพอใจในความเปนตัวของตัวเอง 
ความพูกพันทางสังคมก็จะเปนไปตามปกติและตามสัญชาตญาณ ความสัมพันธทางสายเลือดก็จะหลอหลอมเปน
ความสัมพันธของชุมชนและมนุษยชาติ ความสุขของสังคมเชนน้ันมีรากฐานอยูบนการมีอิสระในความรูสึก
ปรารถนาของสัตวมนุษยที่มีสุขภาพดี ตราบใดที่เขาไมไดทํารายผูอื่นในชุมชนหรือทํารายความสามัคคีของชุมชน 
ไมมีผูใดที่มีความละอายใจในความเปนมนุษยหรืออยากไดส่ิงใดที่ดีกวา 
  

ความสุขในการพัฒนาทางดานปญญาก็จะมาจากอิสรภาพที่สุขสมบูรณซ่ึงผูคนในอารยธรรมพยายามแยก
ออกจากความรูสึกตางๆดวยความโงเขลาของเขาและพยายามเชิดชูการพัฒนาทางปญญาเหนือความรูสึกตางๆ ผูคน
ที่สรางสรรความงามเพื่อความงามนั้นไมใชเปนการทําใหคนอื่นเปนทาส และเขาจะไดรับรางวัลโดยที่พบวางาน
ตางๆท่ีเขาทาํน้ันจะนาสนใจและสวยงามโดยไมรูตัว คนที่มีความสุขอยางมากในการนอนอยูบนเนินใตกระทอม 
ทามกลางฝูงแกะตอนกลางคืนในฤดูรอนมีความเหมาะสมไมนอยไปกวาใครที่จะสามารถรับความสุขในหอง
ประชุมกวางใหญที่มีเสาและประตูโคงที่อลังการ หรือผูมีความซาบซึ้งกับเสียงลมและคลื่น ขณะที่เขานั่งอยูบนหัว
เรือประมงก็มิใชจะไมมีความสามารถที่จะซาบซึ้งกับความไพเราะของเพลงที่เกิดจากศิลปะ ผูที่ทํางานเทาน้ันท่ี
สามารถผลิตศิลปะที่แทจริงได  มิใชผูเรียนรูที่ไมมีจินตนาการ 
 

การตกเปนทาสก็จะสูญหายไปกับความสุขในการทํางานและการพักผอน เมื่อไมถูกผลักดันใหไปถึงความ
ตายดวยความกลัวและความกังวล เราก็ควรมีเวลาทีจ่ะหลีกเล่ียงการทําลายโลกดวยส่ิงปฏิกูล และความนาเกลียดที่
ไมตั้งใจจะหายไปพรอมกับการเกิดของความเลวราย ความคิดตํ่าชาตามความเห็นของคารไลลที่วาโลกน้ีเปนฝนราย
ของชนชั้นกรรมกรก็จะหายไป 
 

แตคุณอาจจะคิดวาเมื่อสังคมนี้มีความสุขและสันติ ความสําเร็จของมนัก็จะนําไปสูการเสื่อมทรามอีกครั้ง
หน่ึงมิใชหรือ ใช เปนไปได ถามนุษยไมระมัดระวังและกลาหาญ แตเราเร่ิมตนโดยกลาววามนุษยตองเปนอิสระ ผูมี
ความเปนอิสระตองมีความรับผิดชอบ และน่ันก็หมายความวาเขาตองระมัดระวังและกลาหาญ ขาพเจาไมไดปฏิเสธ
วา โลกน้ีก็คือโลกน่ันเอง แตผูคนในสังคมใหมก็จะสามารถเผชิญกับความยุงยากปญหาไดดีกวาคนในปจจุบัน 
 

หรือบางคนอาจจะพูดวาสภาวะจะพาไปสูทั้งความสุขและความหยุดน่ิง สําหรับขาพเจาความคิดเชนน้ันมัน
ขัดกันในตัวเอง ถาเราเห็นพองตองกันวาความสุขเกิดขึ้นโดยการใชความสามารถของเราอยางสุขสบายและถา
เลวรายที่สุดคือโลกน้ันจะหยุดลงหลังจากมีความยุงยากมากมาย ก็ไมเห็นจะเปนอันตรายอะไรใชไหม  หลังจากเคย
ปวยมาคร้ังหน่ึง ขาพเจาจาํไดวาขาพเจารูสึกวามันชางสุขสบายเหลือเกินเมื่อไดนอนบนเตียงโดยปราศจากความเจ็บ
ไขไดปวย ไมตองทําอะไรนอกจากมองดูแสงอาทิตยและฟงเสียงของชีวิตภายนอก โลกของเราจะไมพักผอนสักนิด
หรือหลังจากความเจ็บไข  ถาในเมื่อโลกเราหลุดพนจากการดิ้นรนที่ทุรนทุราย ทามกลางความไมซ่ือสัตยของมนุษย 
 

อยางไรก็ตามขาพเจาแนใจวาอะไรก็ดีกวาเมื่อกําจัดไขน้ันไปไมวาอะไรจะเกิดข้ึน ส่ิงที่บางคนพูดวาเปน
การหยุดน่ิงหรือที่ขาพเจาเรียกวาวิถีชีวิตแบบงายๆน้ันก็จะใหชีวิตท่ีจริงกับมนุษยสวนใหญซ่ึงสําหรับเขาก็เปน



  

ความสุข ชีวิตของเขาก็จะถูกยกระดับขึ้นจนกระทั่งโลกนี้จะเต็มไปดวยผูคนที่ซ่ือสัตยที่ไมรูสึกวาตนนั้นสูงกวาคน
อื่นในดานปญญาแตเปนคนที่เคารพตนเองและผูอื่นเพราะเขารูสึกวาเขานี้มีประโยชนและมีความสุขและมีชีวิตชีวา 
 

สําหรับคนชั้นสูงที่คิดวาโลกน้ีไมดีพอสําหรับเขา ขาพเจาก็เสียใจและขาพเจาอยากจะถามวาเขามีชีวติอยูใน
สังคมปจจุบันซ่ึงเลวรายยิ่งกวาไดอยางไร ขาพเจาเกรงวาเขาจะตองตอบวาเราชอบเพราะมันเลวกวา และดังน้ันเราก็
คอนขางมีความสุขกวา 
 

ทานทั้งหลาย คนเหลาน้ีคือคนโงที่เปนนายของเราขณะนี้ คุณจะพูดวา พวกนี้เปนนายของคนโงหรือ ใช 
ดังน้ันเราควรจะหยุดความเปนคนโง และพวกเขาก็จะไมเปนนายของเราตอไป เชื่อขาพเจาเถอะวา ส่ิงน้ีมีคาพอ
สําหรับความพยายามของเราไมวาอะไรจะเกิดขึ้นภายหลังก็ตาม  
 

คําสุดทายของความฝนเกี่ยวกับสังคมในอนาคตของขาพเจาก็คือ    การทดสอบวาเราไมเปนคนโงตอไปอีก
แลว คือการที่เราไมมีนายอีกตอไป 
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