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สังคมในอนาคต
การเรียกรองการเปลี่ยนแปลงในสังคมซึ่งเราเชื่อวาจะปลดปลอยชนชั้นกรรมกรและกาวไปสูสังคมใน
รูปแบบใหม พวกเราพวกสังคมนิยมพอใจในการเรียกรองสิ่งที่เราคิดวาจําเปนตอการหลอหลอมสังคมซึ่งเรามั่นใจ
วาสิ่งนี้กําลังจะเกิดขึ้น เราคิดวาแนวนี้ดีกวาแนวความคิดแบบยูโทเปยสําหรับอนาคต เราสามารถยืนยันไดเลยวา
การผูกขาดแบบเอกสิทธิ์ตองถึงจุดจบและผูที่สามารถใชวธิ ีการที่กอใหเกิดทรัพยสริงคารควรมีโอกาสที่จะทําได
เชนกันโดยปราศจากการถูกบังคับที่จะยอมเสียทรัพยสมบัติสวนใหญที่สรางขึ้นมาใหกับนายทุนที่ไมมีความ
รับผิดชอบ เรามีความมั่นใจในคุณภาพชีวติ ในฐานะที่มคี วามซื่อสัตยเปนพื้นฐานและเชื่อวาโลกเสรีจะเริ่มเขาสู
วัฏจักรใหมแหงความกาวหนา เราพรอมที่จะเผชิญกับอุปสรรคอะไรก็ตามที่อาจมากับการพัฒนาแนวใหมอยางมี
สติ และมั่นใจวาจะประสบความสําเร็จในการกําจัดระบบที่ไรประโยชน การสูญเสียการบกพรองของระบบการ
ผลิตที่ลาสมัยจะไมทําลายผลประโยชนที่ประชาโลกไดรับ แตในทางตรงกันขามจะทําใหคนสวนใหญไดรับ
ผลประโยชนนั้นแทนที่จะตกอยูกับคนไมกี่คน พูดงายๆก็คือวาในสภาพปจจุบันนี้หนาที่ของนักปฏิรูปนั้นไมใชเปน
เพียงคําทํานาย แตวา ไดมีการปฏิบัติ เปนหนาที่ของเราทีจ่ ะใชวิธีการที่เรามีอยูเพื่อแกไขสิ่งชั่วรายตางๆที่มากดขี่เรา
เราจะปลอยใหชนรุนหลังทําหนาที่ปกปองและใชเสรีภาพที่เราไดรับชัยชนะมา
อยางไรก็ตามเราก็พอจะทราบแนวทางการพัฒนาของโลกในอนาคตจากบทเรียนการเปลี่ยนแปลงของ
ประวัติศาสตร เราทราบดีวา โลกจะไมยอนกลับหลัง และมนุษยจะพัฒนาทั้งรางกายและสมองในสังคมใหมนี้
มนุษยทั่วไปจะมีความผูกพันรับผิดชอบตอสังคมมากกวาผูคนแตกอนและจะรูสึกถึงความจําเปนทีจ่ ะตองรวมมือ
กันในการผลิต และชีวิตทัว่ ๆไปก็จะดีขึ้นมากกวาทีเ่ ปนมา ชีวิตที่สบายๆซึ่งเปนผลมาจากความเปนอิสระจากการ
ทํางานจะทําใหมนุษยมีเวลาสําหรับใชความคิด อาชญากรรมก็ยากที่จะเกิดเพราะไมมีความยั่วเยาเหมือนเดิม ชีวิตที่
สบายๆบวกกับการศึกษาจะทําใหรา งกายและจิตใจของเราปราศจากโรคภัยไขเจ็บ โดยสรุปก็คือโลกนี้จะไม
สามารถกาวไปสูความยุติธรรม ความซื่อสัตยและความเมตตากรุณาไดโดยปราศจากสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น
นอกจากสิ่งที่เรารู ซึ่งถาเราไมมีความรูนี้ เราก็ไมควรเสียเวลาในการกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในพื้นฐาน
ของสังคม เราก็ไมสามารถยับยั้งการเดาถึงสิ่งที่เราไมรู การเดาหรือความหวังเหลานี้หรือความฝนถึงอนาคตทําให
คนหลายคนเปนผูนิยมระบบสังคมนิยม ผูซึ่งไมมีทางชักชวนไดโดยเหตุผลตางๆที่มาจากวิทยาศาสตร
เศรษฐศาสตรการเมืองและทฤษฎีของการอยูรอด ความฝนเหลานี้ทําใหมนุษยมีจิตใจที่จะอยากศึกษาเหตุผลตางๆที่
อาจจะนาเบื่อสําหรับสมองของมนุษยที่จะไปคิดมัน
มีคนสองกลุมที่นักปฏิวัติสังคมนิยมตองเผชิญ นั่นคือ นักวิเคราะห และนักสรางสรรค ขาพเจาผูซึ่งอยูใน
กลุมผูสรางสรรคตระหนักถึงอันตรายตางๆที่เรากอขึ้นและความสุขสบายที่เราสูญเสียไป ขาพเจาก็รูสึกขอบคุณผูที่
มีจิตคิดวิเคราะหที่ชวยใหเราเดินในทางทีถ่ ูกตองในขณะที่ความหวังรอคอยในการกระทําทําใหเราไขวเขวไป
ขาพเจาตองรับสารภาพวาขาพเจามีความอิจฉาในความฝนถึงความที่เปนสุดยอดของทฤษฎีบางทฤษฎี ความสุข

เชนนี้บังเกิดขึ้นยากหรือไมเกิดเลยสําหรับพวกเราที่ใชการมองดวยสายตาของเรามากกวาการใชพลังการใชเหตุผล
ในการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในโลก
อยางไรก็ตามผูที่คิดวิเคราะหจะเรียกวิสัยทัศนของเราวาเปนสัญชาตญาณการเพอฝน พวกนี้จะชนะเราใน
การถกเถียงแบบใชเหตุผล เพราะฉะนั้นขาพเจาตองระวังในการพูดถึงพวกเขา ดังนั้นเราขอพูดถึงผูมีวิสัยทัศน หรือ
พวกที่เนนการปฏิบัติ สิ่งหนึ่งที่ขาพเจาอยากจะยอมรับตั้งแตตนก็คือวิสัยทัศนของผูมีวิสัยทัศนหรือของพวกเนนการ
ปฏิบัตินั้นแตกตางกัน และเราก็ไมสนใจในวิสัยทัศนของกันและกัน ในขณะที่ทฤษฎีของนักวิเคราะหแตกตางกัน
เล็กนอย และพวกเขาก็มีความสนใจในทฤษฎีของกันและกัน
ดังนั้นขาพเจาจะไมพยายามที่จะเปรียบเทียบวิสัยทัศนของขาพเจากับวิสัยทัศนของนักสังคมนิยมอื่นๆ แต
จะพูดกับพวกทานเกี่ยวกับวิสัยทัศนบางอยางของขาพเจา และปลอยใหทานทําการเปรียบเทียบวิเคราะหวจิ ารณเอง
ขาพเจาตองการบอกใหทานทราบถึงความปรารถนาของขาพเจาสําหรับสังคมในอนาคตเหมือนดังกับวาขาพเจาได
เกิดในสังคมนั้น ขาพเจากลาพูดไดวาทานจะเห็นวาวิสัยทัศนของขาพเจานี้แปลกทีเดียว
เหตุผลซึ่งจะทําใหพวกคุณบางคนคิดวาวิสัยทัศนของขาพเจานั้นแปลกก็เปนที่นาเศราและนาละอาย
ขาพเจานั้นอยูในชนชั้นของผูมีอันจะกินและเกิดบนกองเงินกองทอง ดังนั้นขาพเจาจึงหวังกับอนาคตมากกวาพวก
คุณมาก วิสัยทัศนแรกของขาพเจาที่มีอิทธิพลตอวิสัยทัศนอื่นๆของขาพเจาก็คือขาพเจาหวังวาวันหนึ่งความไมเขาใจ
กันจะหมดไป คําวา จน และ รวย จะหมดความหมาย ถึงแมวา คําจะคงอยูในพจนานุกรม ความหมายเกาๆก็จะสูญ
หายไป คําเหลานี้ก็ตองไดรับการอธิบายใหผูคนไดฟง โดยนักวิเคราะหแตก็อาจจะไมสําเร็จในการทําใหผูคน
เหลานั้นเขาใจมากไปกวาเสแสรงทําเปนเขาใจ
เริ่มตนขาพเจาตั้งสัณนิษฐานวาความเปนจริงของระบบสังคมนิยมนั้นจะทําใหคนมีความสุข อะไรละที่ทํา
ใหเขามีความสุข ชีวิตที่อิสระและเต็มอิ่มและความมีความรูสึกกับชีวิตความเปนอยู หรือความพอใจในการใช
พลังงานของเราและความสุขกับการพักผอนซึ่งความสุขสําหรับทุกคนนั้นครอบคลุมถึงความแตกตางในดาน
ความสามารถและอารมณของผูที่ขยันที่สุดจนถึงผูที่ขี้เกียจที่สุด
คนที่มีเหตุผลและตองการความสุขไมควรตองตกอยูในสภาพเชนนั้น สิ่งใดที่ขัดขวางความเปนอิสระและ
การใชชีวิตเต็มอิ่ม ไมวาจะมาในรูปใดก็เปนสิ่งเลวรายและควรกําจัดใหสิ้นเร็วที่สุด
คุณก็ไดเห็นวาขาพเจาก็ไดยอมรับวาขอเสนอเกี่ยวกับการใชความเปนอิสระเสรีภาพของมนุษยของขาพเจา
นั้นมิไดเปนไปตามวิทยาศาสตร…ขาพเจาเชื่อวามนุษยซึ่งเปนสัตวสังคมตองสรางสภาวะสิ่งแวดลอมของเขาอยาง
ฉลาดเฉลียว
มนุษยไดประสบความสําเร็จสวนหนึ่งที่เรียกวา อารยธรรม ก็มีการถกเถียงกันวา อารยธรรม นั้นดีหรือไม
คุณแบกซเขียนบทความวา ถาอารยธรรมเปนขั้นตอนไปสูสิ่งที่ดีกวาก็นับวาดี ถาเปนเพียงความสําเร็จอยางหนึ่งก็
เลวราย ในความจํากัดความเชนนั้น ขาพเจาเองเปนศัตรูกับอารยธรรม ถาขาพเจาตองบอกคุณวาเหตุผลพิเศษที่ทําให

เปนนักสังคมนิยมก็คือขาพเจารังเกียจอารยธรรม ขาพเจาเห็นวาสังคมนิยมในอุดมคติของขาพเจาจะไมประสบ
ความสําเร็จถาสังคมนั้นมิไดทําลายอารยธรรม
ถาความสุขคือการใชพลังงานของเราอยางมีความสุขความสบายและการเพลิดเพลินกับการพักผอนที่
จําเปน ขาพเจาเห็นวา อารยธรรมนั้นจะไมใหสิ่งเหลานี้กับเรา แตจะทําใหเราลดสภาพลงไปเหมือนเครื่องจักรที่
ปราศจากจิตวิญญาณและจะทําใหมนุษยสูญเสียศักยภาพของสัตว และการทําหนาทีน่ ั้นๆอยางพึงพอใจ นอกเสีย
จากความตองการพื้นฐานบางอยาง ความคิดทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับอนาคตของมนุษยก็จะดูคลายกับเปน “พุงทาง
ปญญา” ที่ไดอาหารจากสถานการณตางๆที่เขาไมสามารถบังคับได และปราศจากความสามารถที่จะสื่อผลพวงของ
ภูมิปญญาของเขาใหพวกพองเดียวกัน
ดังนั้นอุดมคติเกี่ยวกับสังคมในอนาคตของขาพเจานั้นตองประกอบดวยความเปนอิสระและความปลูกฝง
เรื่องความเปนเอกภาพของตนเองซึ่งถูกเมินหรือปฏิเสธโดยอารยธรรม เพื่อที่จะสลัดทิ้งซึ่งความเปนอยูเยี่ยงทาส
ของระบบที่สรางขึ้นมาเพื่อชวยใหมนุษยลดการใชแรงงานและความรับผิดชอบของมนุษย ขาพเจาเรียกรองชีวิตที่
เปนอิสระปราศจากการบังคับเยี่ยงชีวิตของสัตวและความดับสูญของการบังคับตนหรือการอยูแบบปฏิเสธความ
ตองการของตนเอง ถาเรามีความรูสึกต่ําตอยในความรูสึกรักใคร ความสนุกสนาน ความหิวหรืองวงนอน เราก็
เปรียบเหมือนสัตวที่เลว ดังนั้นจึงเปนมนุษยที่มีแตความทุกข เทาที่คุณพอทราบ อารยธรรมทําใหเรามีความรูสกึ
ละอายตออารมณและการกระทําเหลานี้ และขอใหเราปดบังมันหรือถาเปนไปไดก็ใหคนอื่นทําใหเรา ความจริง
ขาพเจาคิดวาอารยธรรมมีคําจํากัดความวาเปนระบบที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อประกันการใชพลังงานแทนของมนุษยเพื่อ
กลุมอภิสิทธิชนซึ่งเปนชนกลุมนอย
การกําจัดการปฏิเสธความตองการของตนเองก็ควบคูไปกับการขจัดสิ่งฟุมเฟอยซึ่งดูเหมือนเปนสิ่งขัดกัน
ซึ่งไมควรเปนเชนนั้น สิ่งที่ทําใหเกิดความฟุมเฟอยนั้น คือความไมพอใจกับความสุขเบิกบานที่งายของโลกที่นารัก
ไมใชหรือ มันคือการเปลี่ยนแปลงความสวยแบบธรรมชาติของสิ่งตางๆใหเปนความนาเกลียดนาชังเพื่อที่จะให
สนองความตองการของมนุษยผูซึ่งหยุดการเปนมนุษย นั่นคือมนุษยที่ไมทํางานและไมสามารถพักผอนไดไมใช
หรือ ขาพเจาจะบอกพวกทานวา ความฟุมเฟอยนั้นทําอะไรกับยุโรปสมัยใหมบาง มันกอใหเกิดบานสําหรับทาสใน
ทุงที่เขียวขจี ทําลายดอกไมและตนไมดวยกาซพิษและทําใหแมนา้ํ เปนที่ระบายสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่วา งหลายแหงของ
อังกฤษ ผูคนจะลืมวาทุงเขียวและดอกไมนั้นเปนอยางไร ความสวยสําหรับเขาคือ โรงเหลาที่เต็มไปดวยกาซพิษและ
โรงละครที่มีรสนิยมต่ํา อารยธรรม เห็นวาเปนสิ่งที่ถูกตอง คนร่ํารวยก็คิดวาไมเปนไร สามัญชนเคยชินกับสภาพ
เชนนี้แลว ตราบใดที่เขาสามารถเอาเปลือกที่หมูก็กินนั้นใสทองของเขาก็พอแลวและทั้งหมดนั้นเพื่ออะไรละ
เพื่อที่จะมีภาพระบายสีสวย อาคารสวยหรือบทกวีดีๆหรือไมใช สิ่งเหลานั้นเปนการกระทําในสมัยโบราณกอนหนา
ความฟุมเฟอย กอนหนาอารยธรรม…
ที่ขาพเจาพูดเรื่องความฟุมเฟอยซึ่งเปนศัตรูชอบความสุขสบายอยูนานเพราะขาพเจาไมตองการคนทํางาน
มองเห็นแมวาชั่วครั้งชั่วคราววาพวกสโมสรเปนสิ่งที่นาปรารถนา ขาพเจาทราบดีวา เปนการยากที่คนยากจนที่จะ
มองใหเห็นชีวิตที่มีความสุขที่แทจริง แตขา พเจาขอใหเขาไดคิดวา ชีวิตที่ดีในอนาคตจะเหมือนกับชีวิตของคนรวย

ใหนอยที่สุดที่จะนอยได ชีวิตของคนรวยนั้นเปนความทุกข เพราะมันเปนสาเหตุของความทุกขจึงไมมีอะไรที่นา
ปรารถนา เมื่อฝายตรงกันขามเราพูดวา เราจะไดมาซึ่งสิ่งฟุมเฟอยในชีวิตในสังคมนิยมอยางไร เราจะตอบอยางกลา
หาญวาเราไมสามารถทําไดและเราไมวิตกกังวลเพราะเราไมตองการมันและเราไมสามารถไดมาซึ่งสิ่งเหลานั้นถา
เรามีอิสระ มนุษยที่เปนอิสระตองดําเนินชีวิตแบบงายๆ มีความสุขสบายแบบงายๆ เราไมมีอิสระถาเราหมกมุนอยู
กับการพึ่งพาแบบยุงยากเสียจนเรานั้นออนแอและชวยตนเองไมได แตความงายๆนั้นคืออะไร …ขาพเจาขอพูดวา
ทานตองหาสิ่งที่นาทําแลวก็ทําไป ทานจะไมอยูอยางโดดเดี่ยว เดียวดาย จะไดรับความชวยเลือในการทําสิ่งนั้นๆ
และทานก็จะพัฒนาชีวิตสังคมในการพัฒนาความสามารถพิเศษของคุณ
อุดมคติของขาพเจาก็คือชีวิตที่ไมถูกบังคับและวิถีชวี ิตที่งา ยๆและเปนธรรมชาติ สิ่งแรกก็คือทานตองเปน
อิสระและตอไปก็คือทานตองเรียนรูในการที่จะสุขใจพอใจกับรายละเอียดในชีวิต ซึ่งเปนสิ่งจําเปน เพราะวาเมื่อทุก
คนมีอิสระ คุณจะตองทํางานของคุณเอง สิ่งนี้จะตรงขามกับอารยธรรมซึ่งบอกใหคุณหลีกเลี่ยงสิ่งยุงยากซึ่งจะ
เกิดขึ้นไดโดยการที่คุณใหคนอื่นมีชีวิตอยูเพื่อคุณ นักสังคมนิยมควรจะพูดวาเผชิญกับความยุงยากและทําความ
ยุงยากลําบากใหเปนความสุข ขาพเจาถือวานี้คือกุญแจของชีวิตที่สุข
เมื่อขาพเจาพูดถึงสังคมในอนาคต ขาพเจาจะไมพูดถึงชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะแยกปจจุบนั ออก
จากอุดมคติ สิ่งแรกที่จะพูดถึงคือ สถานการณทางการเมือง สังคมการเมืองที่เปนอยูปจจุบันตองยุติลง ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลจะไมขึ้นอยูกับฐานะหรือทรัพยสมบัติและจะไมมีการพิจารณาระดับชนชั้น ตําแหนงหนาที่หรือ
ทรัพยสมบัตินั้นปจจุบันก็จะไมไดรับการพิจารณา แตตวั บุคคลเทานั้นจะไดรับการพิจารณา สัญญาทีร่ ัฐสรางขึ้นจะ
หายไปพรอมกับความศักดิ์สิทธิ์ของเลือดขุนนาง เราจะกําจัดสิ่งที่สมมติขึ้นมาซึ่งทําใหเราเสียสละชีวิตของเรา
ใหกับความจําเปนที่สมมุตขึ้นมาของสถาบัน ซึ่งจะตองดูแลความลําบากของประชาชนซึ่งอาจจะไมเกิดขึ้นเลย การ
ขัดกันระหวางสิทธิและความตองการตองจัดการไปตามกรณีซึ่งตองเปนไปตามตามความเปนจริงไมใชตาม
กฎหมาย ทรัพยสมบัติสวนตัวจะไมเปนสิทธิ จะมีสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตทั่วๆไปอยางมากมายเสียจนไมตองมีการ
แลกเปลี่ยนกัน แตก็จะไมมีใครเขาไปยุงกับธุระสวนตัวของแตละบุคคล
สําหรับอาชีพตางๆ ก็จะไมมีการแบงแยกอาชีพอยางเชนปจจุบัน…เราจะตองทําใหอาชีพตางๆเหลานี้
สอดคลองกับอารมณของเราหรือบางคนซึ่งทําดวยความเต็มใจหรือไมเราก็จะตองละเวนมันไปเลย อาชีพที่จุกจิก
ตางๆก็จะสิ้นสุดลงไปที่ที่เราทําขึ้นมาก็เพื่อใหเราพอใจหรือเพื่อมาใชประโยชนไมใชมาขาย เครื่องจักรกลก็คงจะ
ประสบความสําเร็จตามจุดประสงคในการชวยคนงานกําจัดสิทธิพิเศษและก็จะถูกลดลง เปนไปไดที่เครื่องจักร
บางอยางจะมีการปรับปรุงใหดีขึ้น แตสวนมากก็จะถูกเลิกใช ประชาชนสามารถจะเลือกที่จะใชหรือไมตามความ
พอใจ เชน ถาเราตองการเดินทางไกล เราก็ไมตองมีความรูสึกวาจะตองไปทางรถไฟเหมือนในปจจุบัน แตเราอาจจะ
เดินทางโดยรถรากที่เอียงกระเทเรหรือบนขาหลังของเจาลา
ชุมชนใหญที่ทําใหสมาชิกสื่อสารติดตอกันไดเพื่อความเปนหนึ่งเดียวกันก็จะจบสิ้นลง ชุมชนอุตสาหกรรม
ใหญๆก็จะแบงแยกเปนเขตเล็กๆ ธรรมชาติก็จะเยียวยาแผลที่เกิดจากความตะกละเห็นแกไดหรือความกลัวที่โงเขลา
เพราะวาจะไมมีความจําเปนที่จะผลิตผาฝายใหถูกกวาปที่แลว เราสามารถที่จะเลือกที่จะทํางานมากขึ้นไมวาเปนวัน

ละครึ่งชั่วโมงหรือไมเพื่อทําบานใหสะอาด ทุงหญาใหเขียวชะอุมและจะไมมีการอดอยากหรือความทุกขของคน
เปนพันๆที่เกิดจากการผลิตสิ่งของที่ไมควรทําขึ้นมาเลย แตที่แนนอนก็คือจะมีสิ่งประดับหลายชนิดที่ประชาชนที่
ทําขึ้นในบานของตนเองในยามวางอยางงายดายเพราะไมใชเปนงานศิลปะที่แทจริงที่ตองใชความสามารถความ
เชี่ยวชาญเชนเดียวกับการสรางเครื่องจักรในการผลิตของใชคุณภาพต่ํา…
เรามาใชกุญแจเพื่อเปดประตูการศึกษาในอนาคต ระบบการศึกษาของเราในปจจุบันนั้นเปนการพาณิชย
และการเมืองโดยเฉพาะ พวกเราไมไดรับการศึกษาใหเปนมนุษย แตเปนเจาของทรัพยสมบัติ และผูรับใชผูมีทรัพย
สมบัติ…ขาพเจาคิดวาเราตองกําจัดการแบงแยกแรงงานที่เปนอันตราย ประชาชนทุกคนควรจะเรียนวายน้ํา ขี่มา
บังคับเรือในทะเลและแมน้ํา สิ่งเหลานี้ไมใชศิลปะ แตเปนการออกกําลังกาย และควรเกิดขึ้นเปนปกติในการแขงขัน
และควรเรียนรูวิชาศิลปะพื้นฐานของชีวิต เชน วิชาชางไมหรือการตีเหล็ก คนสวนมากควรจะตองทําเกือกมา ตัดขน
แกะและเก็บเกี่ยวและไถนาเปน ขาพเจาเชือ่ วาเราจะยกเลิกการใชเครื่องจักรกลในการเกษตร เมื่อเรามีอิสระ ทุกคน
ควรจะทําอาหารทําขนมปงและเย็บผาเปน ความรูพื้นฐานก็จะเปนปกติอีกครั้งหนึ่ง เชนเดียวกับการอานและการ
เขียน รวมทั้งศิลปะการคิดซึ่งขณะนี้ไมมีการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเทาที่ขา พเจาทราบ
เมื่อคนมีนิสัยและศิลปะเปนอาวุธประจําตัว เขาก็จะมีชวี ติ ที่นาอยูเพราะไมวาเขาจะทําอะไร ชุมชนก็พรอม
ที่จะชวยเหลือสนับสนุนในการสอน โอกาสและวัสดุ ขาพเจาจะไมบอกใหเขาทําอะไรเพราะเชื่อวานิสัยของเขาผู
นั้นจะทําใหเขามีความตองการที่จะใชความสามารถของเขาและขบวนการหาความสุขของชีวิตนั้นตองทําเพื่อ
ประโยชนของเพื่อนมนุษยดวยกัน ไมใชเพื่อเอาเปรียบกัน ในปจจุบันผลประโยชนที่เปนแรงกระตุนใหทํางาน
สําหรับผูคนที่ไมไดถูกกระตุนดวย ความตายโดยอดอยากนั้นมีนอยมาก และผลประโยชนที่เปนแรงกระตุนก็คือ
ความหวังวาคนที่กําลังวังชาที่ประสบความสําเร็จจะถูกจัดใหอยูในฐานะที่เขาไมตองใชพลังงานของเขาเลย สรุปก็
คือความเต็มอิม่ ที่นาเบื่อหนายคือรางวัลสุดยอดของการใชกําลังที่กลาหาญในสมัยอารยธรรม แตในสภาพของ
สังคมผลประโยชนที่จะปรากฎอยูเบื้องหนาของการใชพลังงานของคนนั้นมีหลากหลายและกวางขวาง ขาพเจาไม
เชื่อวาการใชประโยชนสวนบุคคลจะจํากัดความพยายามของคนที่ขวนขวาย มนุษยนั้นเขาตองมีชีวติ อยู และสรุปได
วาชีวิตที่ไมมีความพยายามขวนขวายก็จะดูนาเบื่อ ขาพเจาไมสามารถบอกคุณไดวา ความพยายามนั้นควรจะไป
ในทางใด เพียงพูดไดวาควรจะทําใหเราเปนอิสระจากความจําเปนที่ตองทําสิ่งที่เราไมชอบ ความจําเปนนี้นับวาเปน
คําสาปของอารยธรรม…
ขาพเจาขอสรุปอยางสั้นๆและสมบูรณถึงความคิดในเรื่องสังคมในอนาคตที่ขาพเจาอยากจะเกิดมาอยู
มันเปนสังคมที่ไมรูถึงความหมายของคําวา รวยและจน หรือสิทธิทางดานทรัพยสมบัติ หรือกฎหมายหรือ
เชื้อชาติ เปนสังคมที่ไมรูสึกวากําลังถูกปกครอง มีความเทาเทียมกันในสภาวะเปนสิ่งตามธรรมชาติ ไมมีคนใด
ไดรับรางวัลสําหรับการรับใชชุมชนโดยการใชอาํ นาจทีม่ ีอยูทํารายชุมชนนั้น
เปนสังคมที่มีความตองการดําเนินชีวิตแบบงายๆ ยอมละทิ้งอํานาจที่มเี หนือธรรมชาติเพื่อที่จะเปนมนุษย
มากกวาจะเปนเครื่องจักรกลและเต็มใจทีจ่ ะเสียสละบางสิ่งบางอยางเพื่อบรรลุเปาหมายนี้ สังคมนี้จะแบงออกเปน
ชุมชนเล็กๆแตกตางกันในจรรยาสังคมในขอบเขตแตไมมีการแขงขันกัน แถมยังรังเกียจการแขงขัน

เมื่อทุกคนตัดสินใจที่จะเปนอิสระและพอใจในชีวิตความเปนอยูแบบงายๆซึ่งยากกวาชีวิตของเจาของทาส
การแบงแยกการทํางานก็อาจมีการจํากัด นั่นคือ ทั้งชายและหญิงก็จะทํางานและพอใจในความเปนตัวของตัวเอง
ความพูกพันทางสังคมก็จะเปนไปตามปกติและตามสัญชาตญาณ ความสัมพันธทางสายเลือดก็จะหลอหลอมเปน
ความสัมพันธของชุมชนและมนุษยชาติ ความสุขของสังคมเชนนั้นมีรากฐานอยูบนการมีอิสระในความรูสึก
ปรารถนาของสัตวมนุษยที่มีสุขภาพดี ตราบใดที่เขาไมไดทํารายผูอื่นในชุมชนหรือทํารายความสามัคคีของชุมชน
ไมมีผูใดที่มีความละอายใจในความเปนมนุษยหรืออยากไดสิ่งใดที่ดีกวา
ความสุขในการพัฒนาทางดานปญญาก็จะมาจากอิสรภาพที่สุขสมบูรณซึ่งผูคนในอารยธรรมพยายามแยก
ออกจากความรูสึกตางๆดวยความโงเขลาของเขาและพยายามเชิดชูการพัฒนาทางปญญาเหนือความรูสึกตางๆ ผูคน
ที่สรางสรรความงามเพื่อความงามนั้นไมใชเปนการทําใหคนอื่นเปนทาส และเขาจะไดรับรางวัลโดยที่พบวางาน
ตางๆที่เขาทํานั้นจะนาสนใจและสวยงามโดยไมรูตัว คนที่มีความสุขอยางมากในการนอนอยูบนเนินใตกระทอม
ทามกลางฝูงแกะตอนกลางคืนในฤดูรอนมีความเหมาะสมไมนอยไปกวาใครที่จะสามารถรับความสุขในหอง
ประชุมกวางใหญที่มีเสาและประตูโคงที่อลังการ หรือผูมีความซาบซึ้งกับเสียงลมและคลื่น ขณะที่เขานั่งอยูบนหัว
เรือประมงก็มิใชจะไมมีความสามารถที่จะซาบซึ้งกับความไพเราะของเพลงที่เกิดจากศิลปะ ผูที่ทํางานเทานั้นที่
สามารถผลิตศิลปะที่แทจริงได มิใชผูเรียนรูที่ไมมีจินตนาการ
การตกเปนทาสก็จะสูญหายไปกับความสุขในการทํางานและการพักผอน เมื่อไมถูกผลักดันใหไปถึงความ
ตายดวยความกลัวและความกังวล เราก็ควรมีเวลาทีจ่ ะหลีกเลี่ยงการทําลายโลกดวยสิ่งปฏิกูล และความนาเกลียดที่
ไมตั้งใจจะหายไปพรอมกับการเกิดของความเลวราย ความคิดต่ําชาตามความเห็นของคารไลลที่วาโลกนี้เปนฝนราย
ของชนชั้นกรรมกรก็จะหายไป
แตคุณอาจจะคิดวาเมื่อสังคมนี้มีความสุขและสันติ ความสําเร็จของมันก็จะนําไปสูการเสื่อมทรามอีกครั้ง
หนึ่งมิใชหรือ ใช เปนไปได ถามนุษยไมระมัดระวังและกลาหาญ แตเราเริ่มตนโดยกลาววามนุษยตองเปนอิสระ ผูมี
ความเปนอิสระตองมีความรับผิดชอบ และนั่นก็หมายความวาเขาตองระมัดระวังและกลาหาญ ขาพเจาไมไดปฏิเสธ
วา โลกนี้ก็คือโลกนั่นเอง แตผูคนในสังคมใหมก็จะสามารถเผชิญกับความยุงยากปญหาไดดีกวาคนในปจจุบัน
หรือบางคนอาจจะพูดวาสภาวะจะพาไปสูทั้งความสุขและความหยุดนิ่ง สําหรับขาพเจาความคิดเชนนั้นมัน
ขัดกันในตัวเอง ถาเราเห็นพองตองกันวาความสุขเกิดขึ้นโดยการใชความสามารถของเราอยางสุขสบายและถา
เลวรายที่สุดคือโลกนั้นจะหยุดลงหลังจากมีความยุงยากมากมาย ก็ไมเห็นจะเปนอันตรายอะไรใชไหม หลังจากเคย
ปวยมาครั้งหนึ่ง ขาพเจาจําไดวา ขาพเจารูสึกวามันชางสุขสบายเหลือเกินเมื่อไดนอนบนเตียงโดยปราศจากความเจ็บ
ไขไดปวย ไมตองทําอะไรนอกจากมองดูแสงอาทิตยและฟงเสียงของชีวิตภายนอก โลกของเราจะไมพักผอนสักนิด
หรือหลังจากความเจ็บไข ถาในเมื่อโลกเราหลุดพนจากการดิ้นรนที่ทุรนทุราย ทามกลางความไมซื่อสัตยของมนุษย
อยางไรก็ตามขาพเจาแนใจวาอะไรก็ดีกวาเมื่อกําจัดไขนั้นไปไมวาอะไรจะเกิดขึ้น สิ่งที่บางคนพูดวาเปน
การหยุดนิ่งหรือที่ขาพเจาเรียกวาวิถีชีวิตแบบงายๆนั้นก็จะใหชีวิตที่จริงกับมนุษยสวนใหญซึ่งสําหรับเขาก็เปน

ความสุข ชีวิตของเขาก็จะถูกยกระดับขึ้นจนกระทั่งโลกนี้จะเต็มไปดวยผูคนที่ซื่อสัตยที่ไมรูสึกวาตนนั้นสูงกวาคน
อื่นในดานปญญาแตเปนคนที่เคารพตนเองและผูอื่นเพราะเขารูสึกวาเขานี้มีประโยชนและมีความสุขและมีชีวิตชีวา
สําหรับคนชั้นสูงที่คิดวาโลกนี้ไมดีพอสําหรับเขา ขาพเจาก็เสียใจและขาพเจาอยากจะถามวาเขามีชีวติ อยูใน
สังคมปจจุบันซึ่งเลวรายยิ่งกวาไดอยางไร ขาพเจาเกรงวาเขาจะตองตอบวาเราชอบเพราะมันเลวกวา และดังนั้นเราก็
คอนขางมีความสุขกวา
ทานทั้งหลาย คนเหลานี้คือคนโงที่เปนนายของเราขณะนี้ คุณจะพูดวา พวกนี้เปนนายของคนโงหรือ ใช
ดังนั้นเราควรจะหยุดความเปนคนโง และพวกเขาก็จะไมเปนนายของเราตอไป เชื่อขาพเจาเถอะวา สิ่งนี้มีคาพอ
สําหรับความพยายามของเราไมวา อะไรจะเกิดขึ้นภายหลังก็ตาม
คําสุดทายของความฝนเกี่ยวกับสังคมในอนาคตของขาพเจาก็คือ การทดสอบวาเราไมเปนคนโงตอไปอีก
แลว คือการที่เราไมมีนายอีกตอไป
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