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 ค าแถลง 

 
หนังสือแปลเรื่อง ความเรียงว่าด้วยเสรีภาพ เป็นเรื่องที่จัดแปลจากงานเขียนชิ้นเอกเรื่อง      

On Liberty ของจอห์น สจวต มิลล์ นักปรัชญาและนักเศรษฐกิจการเมืองผู้มีชื่อเสียงของทศวรรษที่ 19 
งานเขียนชิ้นนี้จะชี้ให้เห็นว่า เสรีภาพมีค่าสูงส่งต่อมนุษย์เพียงใด ปัจเจกชนควรมีเสรีภาพได้ภายใน
ขอบเขตอย่างใดบ้าง ฯลฯ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หวังว่าข้อคิดต่างๆ เหล่านี้จักเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปลูกฝังทัศนคติเรื่องเสรีภาพอันป็นสิ่งจ าเป็นต่อระบอบการปกครอง ตลอดจน
การด าเนินชีวิตส่วนบุคคลของชาวไทย และหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าหนังสือแปลเรื่อง ความเรียงว่าด้วยเส
รภาพนี้คงจักได้มีส่วนเกื้อกูลความคิดเห็นด้านเสรีภาพให้งอกงามและแพร่หลายยิ่งขึ้นต่อไป 

 
 
 
 
 

 (ดร.จุมพล   สวัสดิยากร) 
 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. 
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ค าน า 
 
  จอห์น สจวต มิลล์ (John Stuart Mill, 1806-1873) เป็นชาวอังกฤษผู้รักการศึกษามาตั้งแต่
เด็ก แนวความคิดและผลงานของเขาได้รับอิทธิพลอย่างมากจาก เจมส์ มิลล์ บิดาของเขาเอง มิลล์เคยกล่าวว่า
หนังสือที่ให้การศึกษาแก่เขามากที่สุดก็คือประวัติศาสตร์อินเดีย (History of India) ซึ่งบิดาเป็นผู้เขียน สิ่งที่
มิลล์ได้จากหนังสือเล่มนี้ก็คือความคิดใหม่ ๆ และแรงบันดาลใจในเรื่อง สังคม สถาบัน และผลงานของรัฐบาล
อินเดีย ภายใต้การปกครองของรัฐบาลอังกฤษในขณะนั้น ข้อเขียนของบิดาทําให้ มิลล์มองเห็นความอยุติธรรม
และการเอารัดเอาเปรียบที่รัฐบาลอังกฤษมีต่อชาวอินเดีย  นอกจากนั้นบิดายังได้ชักนํามิลล์ให้สนใจเรื่องการ
ปฏิรูปศาสนจักร (Reformation) โดยกระตุ้นให้มิลล์เห็นว่าพวกพระเป็นผู้ที่กดขี่เสรีภาพทางความคิดของคน
ทั่วไป 
  มิลล์ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งในอัตตชีวประวัติ (Autobiography) ของเขาว่า ในช่วงเวลาก่อนที่
เขาจะเขียน ความเรียงว่าด้วยเสรีภาพ (On Liberty) นั้น มีหลักคําสอนเรื่องปัจเจกภาพแพร่หลายอยู่ทั่วไปใน
ประเทศอังกฤษ เช่นหลักคําสอนของฮัมโบลด์ท์ ดังที่มิลล์ได้กล่าวถึงในความเรียงเรื่องนี้ของเขา ความเรียง
ดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวความคิดทางการเมืองสมัยใหม่ เนื่องจากมิลล์เรียกร้องให้ทุกคนมองเห็น
ความจําเป็นในการมีเสรีภาพส่วนบุคคล นอกจากนั้นมิลล์ยังแสดงให้เห็นว่า คุณธรรมในคริสต์ศาสนาจะ
ปราศจากคุณค่าต่อมนุษย์ถ้ามนุษย์ไร้เสรีภาพ ความสามารถในการใช้เหตุผลและประโยชน์สุขในการดํารงชีวิต 
  ทฤษฎีการเมืองของมิลล์ที่ปรากฏอยู่ในความเรียงว่าด้วยเสรีภาพเกี่ยวพันโดยตลอดกับเรื่อง
ศาสนา การศึกษา ประวัติศาสตร์ และสังคมศึกษา มิลล์มองเห็นว่า ศาสนจักรในยุคกลางเป็นศูนย์รวมของ
ความคิดเห็นของสังคมในยุคนั้น ไม่ว่าศาสนจักรจะสอนสิ่งที่เป็นจริงหรือเท็จก็ตาม สังคมก็ยอมรับโดยดี ความ
เป็นปึกแผ่นของยุคกลางจึงขึ้นอยู่กับหลักคําสอนในคริสต์ศาสนาอย่างงมงายไร้เหตุผล 
  ในตอนต้นของคริสต์ศตวรรษที่ 16 ศาสนจักรมิได้มีบทบาทครอบงําประชาชนด้วยคําสอนที่
งมงายไร้สาระอีกต่อไป เมื่อเกิดการปฏิรูปศาสนาขึ้น ศาสนจักรก็หมดอํานาจครอบงําจิตวิญญาณของ
ประชาชน  นอกจากนั้น ความล้มเหลวของการปกครองแบบราชาธิปไตยและอภิชนาธิปไตยของยุโรปได้
ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวที่เป็นปฏิกิริยาขึ้นมา 2 ประการ คือ (1) ความพยายามที่จะสร้างศาสตร์สังคมที่ใช้
หลักเหตุผลขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และ (2) เกิดปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นใน ค.ศ. 1789 ซึ่งในแง่หนึ่งก็เป็นการ
ยืนยันถึงเสรีภาพของมนุษย์ 
  อย่างไรก็ตาม มิลล์ไม่ได้คิดว่าเสรีภาพเป็นสิ่งที่ดีในตัวของมันเองหรือมีอยู่ตามธรรมชาติ เขา
เห็นว่าสิ่งที่ดีไมไ่ด้เกิดจากธรรมชาติ แต่เกิดจากการที่มนุษย์เข้าปรับปรุงดัดแปลงธรรมชาติทั้งสิ้น มิลล์ต้องการ
สร้างสังคมที่เจริญมั่นคงที่ประกอบไปด้วยความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างมีหลักเกณฑ์อันเนื่องมาจากมนุษย์ได้ใช้
เหตุผลจนบรรลุถึงข้อตกลงร่วมกันได้ มิลล์เชื่อว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะก่อความยุ่งยาก แต่ความยุ่งยากนั้นไม่
ควรจะเป็นเหตุให้ถูกลงโทษ มิลล์ถือเป็นหน้าที่ของสังคมที่จะจัดระเบียบจิตใจและการกระทําของสมาชิก
สังคมด้วยการอบรมศีลธรรม และผู้ที่ได้รับการขัดเกลาศีลธรรมจากสังคมแล้วย่อมทําแต่สิ่งที่สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของประชาชนทั่วไป มิลล์ไม่เห็นด้วยกับการแสวงหาเสรีภาพส่วนบุคคล เขาคิดว่าปัจเจกชนควรมี
เสรีภาพภายในเงื่อนไขของสังคมส่วนรวม ในแง่นี้ ปัจเจกชนสามารถทําสิ่งใดก็ได้ตราบเท่าที่เขามิได้สร้างความ
เดือดร้อนให้สังคม ปัจเจกชนควรได้รับการสนับสนุนให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี เพราะถ้าปราศจาก
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นสังคมก็จะดํารงอยู่ได้ยากและไม่สามารถ
เข้าถึงสัจธรรมได้ เสรีภาพทางความคิดเห็นจะนําไปสู่ประโยชน์สุขของมนุษย์ได้มากท่ีสุด 
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  ในความเรียงว่าด้วยเสรีภาพนี้ มิลล์แสดงให้เห็นบทบาทและความสัมพันธ์ของรัฐบาลกับ
ปัจเจกชน รัฐบาลจะเข้าแทรกแซงเสรีภาพของปัจเจกชนได้ก็ต่อเมื่อการกระทํานั้นเป็นไปเพ่ือเพ่ิมพูน
ประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม เช่น ค้ําประกันความปลอดภัย ลดทอนความไม่เสมอภาค เป็นต้น มิลล์
เน้นว่าสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์อย่างแท้จริงต่อเสรีภาพของปัจเจกชนนั้นไม่ใช่อํานาจทรราชจากรัฐ แต่เป็นพลังกดขี่
จากมหาชนมากกว่า เขากล่าวไว้อย่างหนักแน่นว่า เสรีภาพมีความหมายต่อชาวอังกฤษเหนือสิ่งอ่ืนใดแม้ว่า
ชาวอังกฤษยังล้าหลังชาวยุโรปอื่น ๆ ในเรื่องมโนธรรมและขันติธรรมทางสังคมก็ตาม 
  ความเรียงว่าด้วยเสรีภาพทําให้เรามองเห็นความตั้งใจของมิลล์ในการปกปูองจริยธรรมแบบ
ประโยชน์นิยม กล่าวคือ เขาแยกความแตกต่างระหว่างการกระทําท่ีเอาแต่ได้กับวิธีการที่ทําให้เกิด “ประโยชน์
สุขอย่างมากที่สุด” แก่สังคมส่วนรวม เนื้อหาของความเรียงดังกล่าวจึงแสดงพ้ืนฐานของหลักประโยชน์นิยมที่
ไม่สนับสนุนให้บุคคลกระทําเกินหน้าที่ของตนเอง แต่ให้ทําตามหน้าที่ที่พึงทํา และด้วยเหตุนั้นจึงเป็นการ
ปูองกันอันตรายที่อาจเกิดแก่ผู้อื่น เสรีภาพส่วนบุคคลจึงแยกไม่ออกจากเสรีภาพของสังคม และรัฐมีหน้าที่ที่จะ
ส่งเสริมให้ปัจเจกชนได้พัฒนาตนเองได้อย่างเสรีเพ่ือบรรลุความก้าวหน้าทางความคิดและกลายเป็นพลังอันมี
คุณค่าของสังคมต่อไป 
  เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาความเรียงว่าด้วยเสรีภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้แปลจึงได้
เพ่ิมเติมส่วนที่เป็นคําอธิบายศัพท์และดรรชนีในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้ 
 
 
 

ภัทรพร  สิริกาญจน 
มีนาคม 2529 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  เนื้อหาของความเรียงเรื่องนี้มิใช่เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกกันว่าเสรีภาพแห่งเจตจํานง ซึ่งนับว่า
โชคร้ายอย่างยิ่งที่ขัดกับหลักคําสอนที่มีผู้ตั้งชื่อกันผิด ๆ ว่า ความจําเป็นในทางปรัชญา แต่เนื้อหาของบทความ
นี้เป็นเรื่องเสรีภาพของพลเมืองหรือของสังคมต่างหากซึ่งได้แก่ลักษณะและข้อจํากัดของอํานาจที่สังคมใช้บังคับ
ปัจเจกชนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิ่งนี้เป็นปัญหาที่ไม่ใคร่มีใครหยิบยกกันขึ้นมากล่าวและแทบไม่มีการ
อภิปรายกันด้วยถ้อยคําธรรมดาเลย แต่ก็เป็นปัญหาที่มีอิทธิพลอย่างลึกล้ําในการโต้เถียงที่มีอยู่ในสมัยนั้นเมื่อ
ปัญหาดังกล่าวปรากฏตัวขึ้นมาอย่างแฝงเร้น และออกจะแสดงตัวให้เป็นที่รู้จักได้ในไม่ช้าในฐานะที่เป็นปัญหา
ความเป็นความตายของอนาคต นี่ไม่ใช่สิ่งใหม่เลยที่ในความหมายอันหนึ่งมันได้แบ่งแยกมนุษยชาติออกจากยุค
ที่เกือบจะเก่าแก่ที่สุด แต่ในยุคแห่งความก้าวหน้าที่สปีซี่ส์ส่วนที่เจริญกว่าได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบันนั้น มันก็
ปรากฏตัวออกมาในเงื่อนไขใหม่และต้องอาศัยการศึกษาข้ันมูลฐานให้มากขึ้นและให้แตกต่างกันออกไปด้วย  
  การต่อสู้ระหว่างเสรีภาพกับอํานาจ เป็นลักษณะเด่นที่สุดของบทประวัติศาสตร์ที่เรารู้จักกัน
มาตั้งแต่แรกเริ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยกรีก โรมัน และอังกฤษ แต่ในสมัยโบราณนั้น การต่อสู้ดังกล่าวเป็น
การต่อสู้กันระหว่างคนในบังคับหรือชนชั้นบางชนชั้นของคนในบังคับกับรัฐบาล ส่วนเสรีภาพก็หมายถึงการ
คุ้มครองให้พ้นจากอํานาจทรราชของผู้ปกครองในทางการเมือง  ผู้ปกครอง (ยกเว้นในบางรัฐบาลที่เป็นที่นิยม
กันในกรีก) ถูกมองว่า เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะอันจําต้องเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาชนที่เขาปกครอง มารดาผู้ปกครอง
ประกอบด้วยผู้ที่ทําหน้าที่ปกครองคนใดคนหนึ่ง เผ่าปกครองเผ่าหนึ่ง หรือวรรณะใดวรรณะหนึ่ง ซึ่งได้รับ
อํานาจเป็นมรดกหรืออํานาจจากการปราบปรามในเหตุการณ์ต่าง ๆ ทุกครั้ง คนเหล่านี้มิได้ครองอํานาจอยู่โดย
ผู้ที่อยู่ใต้ปกครองนิยมชมชื่น และอํานาจสูงสุดดังกล่าวนี้ คนเราก็ไม่ได้เสาะแสวงหามาหรือบางทีก็มิได้
ปรารถนาที่จะแข่งขันกันด้วยไม่ว่าจะมีการระมัดระวังการใช้อํานาจกดขี่นั้นอย่างไร อํานาจถูกถือว่า เป็น
สิ่งจําเป็นแต่ก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งด้วย เหมือนกับอาวุธซึ่งผู้ปกครองอาจใช้ต่อคนในบังคับไม่น้อยไปกว่าใช้ต่อ
ศัตรูภายนอก เพ่ือปูองกันสมาชิกผู้อ่อนแอของชุมชนให้พ้นจากการตกเป็นเหยื่อของแร้งจํานวนนับไม่ถ้วน 
จําเป็นต้องมีสัตว์ล่าเหยื่อที่แข็งแรงกว่าสัตว์อ่ืนไว้ทําหน้าที่ดูแลผู้ปกครองพวกนี้ แต่การที่ราชาแห่งแร้งโฉบลง
ไปล่าฝูงสัตว์ไม่น้อยไปกว่านกฮาร์ปีผู้ต่ําต้อยกว่ากระทําต่อเหยื่อของมัน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีทัศนคติของ
การปูองกันตัวของเขาเองให้พ้นจากจงอยปากและกรงเล็บของผู้ปกครองมันอยู่ร่ําไป  ดังนั้น จุดหมายของผู้รัก
ชาติก็คือการกําหนดขอบเขตอํานาจของผู้ปกครองจนเขาต้องทนทุกข์ในการใช้อํานาจบังคับบัญชาต่อชุมชน
และขอบเขตนี้เอง คือสิ่งที่เรียกว่าเสรีภาพ เราอาจแสวงหาเสรีภาพกันได้ 2 วิธี วิธีแรก ได้แก่การยอมรับ
ภูมิคุ้มกันบางอย่างที่เรียกว่าเสรีภาพหรือสิทธิทางการเมืองซึ่งถือกันว่า ถ้าผู้ปกครองละเมิดก็จะเป็นการฝุาฝืน
หน้าที่ จะมีการต่อต้านบางอย่างหรือการจลาจลโดยทั่วไปซึ่งถือกันว่ายุติธรรม วิธีที่สองเป็นวิธีการในสมัยหลัง
โดยทั่วไปคือตั้งการตรวจสอบทางรัฐธรรมนูญที่สมมติให้ความยินยอมของชุมชนหรือองค์กรบางชนิดขึ้นมาเป็น
ตัวแทนของผลประโยชน์ และถือเป็นเงื่อนไขจําเป็นของอํานาจปกครองในการปฏิบัติที่สําคัญ ๆ สําหรับวิธีแรก 
อํานาจปกครองในประเทศยุโรปส่วนใหญ่ได้ถูกบังคับให้ยอมจํานนไม่มากก็น้อย ในวิธีที่สองมิได้เป็นไปเช่นนั้น 
และการนํามาซึ่งกฎเกณฑ์ดังกล่าวหรือในกรณีที่ได้มาแล้วบางส่วนเพ่ือที่จะให้ได้ มาโดยสมบูรณ์นั้น ได้
กลายเป็นเปูาหมายหลักของผู้รักเสรีภาพทุกหนทุกแห่ง และตราบเท่าที่มนุษยชาติยังพอใจที่จะใช้ผู้อ่ืนต่อสู้

                                                 


 นกฮาร์ปี (harpies) เป็นนกประหลาดในนิยายปรัมปรา มีลักษณะสกปรกและจะกละ มีหน้าเป็นสตรีมีตัวเป็นแร้ง เล็บเท้าเล็บมือ แหลมคม นอกจากน้ี 
นกฮาร์ปียังมีความหมายรวมถึงนกในประเทศอังกฤษชนิดหน่ึงอยู่ในตระกูลเหยี่ยว – ผู้แปล  
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ศัตรูให้ตน และให้มีเจ้านายคนหนึ่งปกครองตนด้วยเงื่อนไขที่จะได้รับการประกันให้พ้นจากอํานาจทรราชอย่าง
ได้ผลไม่มากก็น้อย พวกเขาก็ย่อมไม่มีความต้องการมากไปกว่านี้เลย 
  อย่างไรก็ตาม ในขณะที่กิจกรรมของมนุษย์ได้ก้าวหน้าไป ถึงเวลาแล้วที่มนุษย์จะเลิกคิดว่า 
การที่ผู้ปกครองของเขาจะมีอํานาจโดยอิสระและขัดขวางผลประโยชน์ของเขาเอง เป็นความจําเป็นทาง
ธรรมชาติ ดูเหมือนว่า จะเป็นการดีกว่าถ้าพวกเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองของรัฐจะต้องกลายเป็นผู้อยู่ในตําแหน่ง
ชั่วคราวหรือเป็นตัวแทนของพวกเขา ซึ่งพวกเขาถอดถอนได้ตามความพอใจ ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่ดูเหมือนว่า พวก
เขาจะมั่นใจได้อย่างเต็มที่ว่า อํานาจต่าง ๆ ของรัฐบาลจะไม่ถูกใช้ไปอย่างผิด ๆ อันทําให้พวกเขาเสียเปรียบ ข้อ
เรียกร้องใหม่ให้ผู้ปกครองมาจากการเลือกตั้งและอยู่ตามวาระนี้กลายเป็นเปูาเด่นซึ่งพรรคที่ได้รับความนิยมที่ใด
ก็ตามพยายามไปให้ถึง และเป็นสิ่งที่เข้ามาแทนท่ีความพยายามเก่าท่ีจะจํากัดอํานาจของผู้ปกครองลงไปให้มาก 
ในขณะที่การต่อสู้ได้ดําเนินไปเพ่ือทําให้อํานาจการปกครองได้มาจากการเลือกสรรตามวาระโดยผู้ถูกปกครอง 
บางคนก็เริ่มคิดว่า มีการให้ความสําคัญมากเกินไปต่อการจํากัดอํานาจนั้นเอง สิ่งนั้น (อาจเป็นไปได้) ก็คือ
หนทางที่ขัดขวางผู้ปกครองที่มีผลประโยชน์สวนทางกับผลประโยชน์ของประชาชนอยู่เสมอ สิ่งซึ่งเป็นที่ต้องการ
ในขณะนี้ก็คือ บรรดาผู้ปกครองต้องทําตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประชาชน ผลประโยชน์และเจตจํานงของ
เขาต้องเป็นผลประโยชน์และเจตจํานงของชาติ ชาติไม่จําเป็นต้องได้รับการคุ้มครองที่ต่อต้านเจตจํานงของ
ตนเองจะต้องไม่มีความหวาดกลัวว่าชาติจะเป็นทรราชกับตัวเอง ให้ผู้ปกครองรับผิดชอบต่อชาติให้เต็มที่เถิด ให้
ชาติถอดถอนพวกเขาได้โดยฉับพลันและให้ชาติมอบความเชื่อถือในอํานาจต่อผู้ปกครอง โดยที่ชาติเองจะบง
การว่าจะใช้อํานาจนั้นได้อย่างไร อํานาจของผู้ปกครองย่อมไม่เป็นอะไรมากไปกว่าอํานาจของชาติเอง โดยผนึก
แน่นและอยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้ รูปแบบความคิดเช่นนี้หรือบางทีอาจจะเป็นความรู้สึกมากกว่า เป็น
ความรู้สึกร่วมกันของลัทธิเสรีนิยมยุโรปของคนรุ่นสุดท้ายในภาคพ้ืนทวีปซึ่งความคิดนี้ก็ยังมีอิทธิพลอยู่อย่าง
ชัดเจน ผู้ที่ยอมรับข้อจํากัดใดใดก็ตามของรัฐบาลได้ ยกเว้นในกรณีที่พวกเขาคิดว่ารัฐบาลเช่นนั้นไม่ควรจะมีอยู่
ต่อไป ผู้นั้นย่อมเป็นข้อยกเว้นที่เด่นชัดในหมู่นักคิดทางการเมืองของภาคพ้ืนทวีป ในเวลานี้ ความรู้สึกทํานอง
เดียวกันก็มีอยู่ทั่วไปในประเทศของเรา (ประเทศอังกฤษ) ถ้าสภาพการณ์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยสนับสนุนความคิดเช่นนี้
ยังคงดําเนินไปโดยไม่เปลี่ยนแปลง 
  แต่ในทางทฤษฎีปรัชญาและการเมือง ก็เช่นเดียวกับในตัวบุคคล ความสําเร็จจะเปิดเผยให้
เห็นข้อผิดพลาดและความบกพร่องต่าง ๆ ซึ่งความล้มเหลวอาจซ่อนเร้นมันจนพ้นจากการสังเกตได้ ข้อสังเกต
ที่ว่าประชาชนไม่มีความต้องการจะจํากัดอํานาจของตนต่อตนเองนั้น ดูจะเป็นความจริงแบบกําปั้นทุบดิน ใน
เมื่อรัฐบาลยอดนิยมเป็นสิ่งซึ่งเพียงแต่ฝันกันได้เท่านั้น หรือเป็นสิ่งซึ่งได้จากการอ่านว่ามีอยู่ในอดีตกาลอันไกล
โพ้น เช่นเดียวกับข้อสังเกตที่ได้รับการกระทบกระเทือนจากความผันผวนชั่วขณะเช่นจากการปฏิวัติฝรั่งเศส ที่
เลวที่สุดก็คือ เป็นผลงานของคนจํานวนน้อยที่เข้ามาแย่งอํานาจและเป็นผู้ที่มิได้มาจากสถาบันยอดนิยมที่
ปฏิบัติงานประจําแต่อย่างใด  แต่เป็นผลของการระเบิดตอบโต้ลัทธิทรราชของขุนนางและกษัตริย์อย่าง
ทันทีทันใดโดยสร้างความสั่นสะเทือนไปท่ัว อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยก็ได้ก้าวเข้ามา
ครอบครองพ้ืนทีอั่นกว้างใหญ่ไพศาลส่วนหนึ่งของโลกไว้และสร้างตนเองเป็นเสมือนสมาชิกผู้หนึ่งที่มีอํานาจมาก
ที่สุดของสังคมประชาชาติ และรัฐบาลจากการเลือกตั้งที่มีความรับผิดชอบก็กลายเป็นประเด็นที่ทําให้มีผู้สังเกต
และวิจารณ์กันโดยหวังจะได้ข้อเท็จจริงหลายประการ ปัจจุบันเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่า วลีต่าง ๆ เช่น “การ
ปกครองด้วยตนเอง” และ “อํานาจของประชาชนต่อตนเอง” มิได้แสดงออกถึงสถานะอันแท้จริงของกรณีนี้เลย 
“ประชาชน” ผู้ใช้อํานาจก็มิได้เป็นประชาชนพวกเดียวกันกับผู้ที่ถูกใช้อํานาจเสมอไป นอกจากนี้ “การปกครอง
ด้วยตนเอง” ที่กล่าวถึงกันก็มิใช่รัฐบาลของแต่ละคนอย่างแท้จริง แต่เป็นรัฐบาลของคนแต่ละคนโดยส่วนรวม
ทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น เจตจํานงของประชาชนที่แท้จริงแล้วหมายถึงเจตจํานงของคนจํานวนมากที่สุดหรือของ



9 

 

 

ประชาชนส่วนที่เคลื่อนไหวมากที่สุด ซึ่งได้แก่เสียงข้างมากหรือผู้ที่ประสบความสําเร็จในการสร้างตนให้เป็นที่
ยอมรับว่าเป็นเสียงข้างมากประชาชนอาจต้องการที่จะกดขี่คนจํานวนหนึ่งของพวกตนไว้ในเวลาต่อมาก็ได้ และ
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความระมัดระวังในการต่อต้านสิ่งนี้ไว้เหมือนกับการต่อต้านการล่วงอํานาจใดใดก็ตาม 
ฉะนั้น การจํากัดอํานาจของรัฐบาลที่ครอบงําปัจเจกชนอยู่จึงไม่หมดความสําคัญไปเสียทีเดียว ในเมื่อผู้ถือ
อํานาจจะต้องรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ จะต้องมีความรับผิดชอบต่อพรรคที่มีความแข็งแกร่ง
มากที่สุดขณะนั้น ทัศนะในเรื่องดังกล่าวที่นักคิดผู้มีสติปัญญายอมรับมากเท่า ๆ กับที่ชนชั้นสําคัญ ๆ ของยุโรป
พอใจ ซึ่งชนชั้นนี้มองเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งตรงกันข้ามกับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือที่สมมติกันขึ้น
ของพวกเขา ทัศนะเช่นนี้สถาปนาตนเองขึ้นมาใหม่ได้อย่างไม่ยากลําบากและในความคาดหมายทางการเมือง 
“ทรราชโดยเสียงข้างมาก” ในปัจจุบันก็รวมกันอยู่กับความชั่วร้ายทั้งหลายที่สังคมจะต้องระมัดระวังตัวเอง
เอาไว้   
  เช่นเดียวกับทรราชอ่ืน ๆ ในตอนแรก ทรราชโดยเสียงข้างมากยังน่าสะพรึงกลัวและยังน่า
ขยะแขยงอยู่เป็นส่วนใหญ่ โดยมีปฏิบัติการผ่านการกระทําต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ราชการ แต่ผู้ที่มีความคิด
ไตร่ตรองต่างเห็นว่า เมื่อสังคมกลายเป็นสังคมทรราชเสียเองและใช้อํานาจรวมเหนือปัจเจกชนที่ประกอบกันขึ้น
เป็นสังคมนั้น วิธีใช้อํานาจทรราชก็มิได้จํากัดอยู่กับการกระทําโดยอาศัยมือของเจ้าหน้าที่ทางการเมือง สังคมจึง
สามารถใช้และได้ใช้อํานาจที่ได้รับมอบหมายมานั้น และถ้าสังคมนําอํานาจออกมาใช้ผิดแทนที่จะออกมาใช้ให้
ถูกต้องหรือใช้อํานาจในเรื่องที่ไม่ควรเข้าแทรกแซงเลย สังคมก็ใช้อํานาจทรราชทางสังคมก็น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่า
การกดขี่ทางการเมืองใดใด ทั้งนี้ แม้จะมิได้ใช้โดยการลงโทษรุนแรงเสมอไปก็ตาม แต่ก็เลือกทางสําหรับ
หลีกเลี่ยงไว้น้อยมาก ซ้ํายังแทรกซึมลึกเข้าไปในส่วนต่าง ๆ ของชีวิต ตลอดจนบังคับวิญญาณลงเป็นทาสอีก
ด้วย ดังนั้น การปูองกันให้พ้นจากลัทธิทรราชของเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองก็ยังไม่เพียงพอ จําเป็นจะต้องมีการ
ปูองกันจากลัทธิทรราชทางความคิดและทางความรู้สึกที่มีอยู่ทั่วไปด้วย โดยต่อต้านแนวโน้มของสังคมที่จะ
อาศัยวิธีอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากการลงโทษทางด้วยบทกฎหมายในการบังคับใช้ความคิดและหลักปฏิบัติของ
สังคมเองเป็นกฎความประพฤติต่อบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างออกไป เพ่ือหยุดยั้งการเติบโตและถ้าเป็นไป
ได้ก็เพ่ือปูองกันการก่อร่างสร้างตัวของปัจเจกชนใดก็ตามท่ีไม่สอดคล้องกับวิถีทางของสังคมนั้น ตลอดจนบังคับ
ให้บุคคลทุกคนดําเนินตนเองไปตามแบบแผนที่สังคมกําหนดไว้ การแทรกแซงโดยอาศัยความคิดเห็นส่วนรวมที่
ถูกต้องตามกฎหมายต่ออิสรภาพของปัจเจกชนนั้นย่อมมีขอบเขตจํากัด และการแสวงหาขอบเขตจํากัดนั้นกับ
การสงวนรักษามิให้มีการล่วงละเมิดขึ้นได้จึงเป็นสิ่งจําเป็นต่อสภาวะที่ดีงามของกิจกรรมมนุษย์ เช่นเดียวกับ
การปูองกันให้พ้นจากลัทธิทรราชทางการเมือง  
  โดยทั่วไป ถึงแม้ว่าข้อเสนอนี้ดูจะไม่มีทางถูกโต้แย้งได้ก็ตาม แต่ก็มีปัญหาในทางปฏิบัติคือ จะ
วางขอบเขตจํากัดไว้ที่ใด จะปรับความสอดคล้องระหว่างอิสรภาพของปัจเจกบุคคลกับการบังคับของสังคมได้
อย่างไร นี่เป็นเรื่องที่จะต้องทํากันเกือบทั้งหมด สิ่งทั้งปวงที่ทําให้การดํารงชีวิตมีคุณค่าสําหรับใครก็ตามนั้น
ขึ้นอยู่กับการบังคับให้บุคคลอื่น ๆ เหนี่ยวรั้งการกระทําของตนเอง ดังนั้นกฎความประพฤติบางกฎจําต้องมีการ
บังคับใช้โดยทางกฎหมายเป็นเบื้องแรกและโดยทางความคิดในหลายเรื่องซึ่งมิใช่เรื่องซึ่งเหมาะกับการจัดการ
ของกฎหมาย กฎเหล่านี้ควรจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นปัญหาหลักของกิจกรรมมนุษย์ แต่ถ้าเราจะยกเว้นกรณีที่เห็น
ได้ชัดที่สุดสักสองสามกรณี ปัญหาดังกล่าวก็เป็นปัญหาข้อหนึ่งในบรรดาปัญหาต่าง ๆ ที่ได้แก้ไขไปแล้วโดย
คืบหน้าน้อยที่สุด ไม่มียุคสมัยสองยุคใดใดและเกือบไม่มีประเทศสองประเทศใดใดที่ตัดสินใจได้เหมือน ๆ กัน 
การตัดสินใจของยุคหนึ่งหรือของประเทศหนึ่งก็เป็นสิ่งแปลกประหลาดต่ออีกฝุายหนึ่ง กระนั้นก็ตามประชาชน
ในยุคใดหรือประเทศใดก็เราอ้างถึงนั้นก็มิได้สงสัยความยุ่งยากใดใดในยุคหรือประเทศของตนเกินไปกว่าสิ่งที่
มนุษยชาติเห็นพ้องร่วมกันตลอดมา กฎต่าง ๆ ที่ใช้กันในหมู่พวกเขาย่อมปรากฏต่อพวกเขาว่าเป็นสิ่งที่ชัดเจน
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และสมเหตุสมผลในตัวเอง เมื่อยกเว้นภาพลวงตาของคนทั่วไปแล้ว สิ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างของอิทธิพลอัน
มหัศจรรย์จากขนบธรรมเนียมดังที่มีภาษิตกล่าวไว้ว่า มิได้เป็นเพียงธรรมชาติที่สองเท่านั้น แต่เป็นความผิด
ต่อเนื่องของธรรมชาติแรกด้วย เพ่ือเป็นการปูองกันความสงสัยใดใดก็ตามที่มีต่อกฎความประพฤติที่มนุษยชาติ
กําหนดใช้ต่อกัน ผลที่เกิดจากขนบธรรมเนียมทั้งหมดนี้ย่อมมีความสมบูรณ์มากกว่า ทั้งนี้เพราะเรื่องซึ่งไม่ถูก
พิจารณาว่าจําเป็นก็จะต้องมีการให้เหตุผล ไม่ว่าจะโดยบุคคลคนหนึ่งที่ให้ต่อผู้อ่ืนหรือโดยบุคคลแต่ละคนที่ให้
ต่อตนเองก็ตาม ประชาชนมักเคยชินที่จะเชื่อและได้รับการสนับสนุนจากบุคคลบางคนซึ่งอยากมีลักษณะเป็น
นักปรัชญาให้เชื่อว่า ความรู้สึกของตนเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ทางธรรมชาติเช่นนี้ดีกว่าเหตุผล และทําให้เหตุผล
กลายเป็นสิ่งไม่จําเป็นขึ้นมา หลักในทางปฏิบัติซึ่งชี้นําพวกเขาให้มีความคิดเห็นเรื่องการวางกฎเกณฑ์ความ
ประพฤติของมนุษย์นั้นเป็นความรู้สึกในจิตใจของบุคคลแต่ละคนว่า คนทุกคนควรต้องปฏิบัติตามที่เขาและ
บรรดาผู้ที่เขาเห็นอกเห็นใจต้องการให้กระทํา ที่จริงแล้วไม่มีใครจะยอมรับกับตัวเองว่ามาตรฐานในการตัดสิน
นั้นเป็นสิ่งที่เขาเองก็ชอบด้วย แต่ความคิดในประเด็นของความประพฤติที่มิได้มีเหตุผลสนับสนุนนั้น นับได้ว่า
เป็นความพอใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นเอง และถ้าหากมีการให้เหตุผล มันก็เป็นเพียงความพอใจแบบ
เดียวกันกับที่หลาย ๆ คนรู้สึก มันเป็นความชอบของคนหลายคนแทนที่จะเป็นคนเดียวเท่านั้นเองอย่างไรก็ตาม 
สําหรับคนธรรมดา ๆ ทั่วไป ความพอในของเขาที่ได้รับการสนับสนุนเช่นนั้นมิได้เป็นเพียงเหตุผลอันน่าพึงพอใจ
อย่างเต็มที่เท่านั้น แต่เป็นเหตุผลเดียวที่เขามีอยู่ในเรื่องของศีลธรรม รสนิยม และความถูกต้อง ซึ่งมิได้จารึกไว้
ให้ปรากฏในหลักความเชื่อทางศาสนาของเขา แม้กระนั้นก็ตามมันก็เป็นแนวทางหลักในการตีความหมายของ
เขา ด้วยเหตุนี้ ความคิดของมนุษย์ที่ว่าเรื่องใดน่าสรรเสริญหรือเรื่องใดน่าติเตียนจึงเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ นานา
ที่มีอิทธิพลต่อความปรารถนาของเขาที่เกี่ยวกับความประพฤติของผู้อ่ืน และมีจํานวนมากพอ ๆ กับสิ่งซึ่ง
กําหนดความปรารถนาของพวกเขา ในเรื่องอ่ืนใดก็ตาม บางครั้งก็เป็นเรื่องของเหตุผลในอีกเวลาหนึ่งก็เป็นเรื่อง
ของอคติหรือความเชื่อโชคลางซึ่งโดยปกติแล้ว ก็เป็นเรื่องของความผูกพันต่อสังคม มักไม่ใช่ความรู้สึกเป็น
ปฏิปักษ์ต่อสังคม ความอิจฉาหรือความริษยาความหยิ่งยะโสหรือการดูถูกเหยียดหยามแต่ที่สามัญที่สุดคือ เป็น
ความปรารถนาหรือความกลัวเพ่ือตนเอง ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์เพ่ือตนเองอย่างถูกต้องหรือผิดกฎหมาย ที่ใดก็
ตามซึ่งมีชนชั้นที่มีอํานาจวาสนาขึ้นมา ศีลธรรมส่วนใหญ่ขอประเทศก็มาจากผลประโยชน์ของชนชั้น และมา
จากความรู้สึกที่มีอิทธิพลมากกว่าของชนชั้นนั้น ศีลธรรมระหว่างพวกสปาร์ตากับพวกเฮลอต   ระหว่าง
เจ้าของไร่กับนิโกร ระหว่างเจ้ากับข้าระหว่างขุนนางกับสามัญชน ระหว่างบุรุษกับสตรี โดยส่วนใหญ่แล้ว ก็เป็น
สิ่งซึ่งสร้างขึ้นมาด้วยผลประโยชน์และความรู้สึกทางชนชั้น และความรู้สึกที่เกิดขึ้นเช่นนั้นในด้านความสัมพันธ์
กันระหว่างพวกเขาเองก็เป็นปฏิกิริยาสนองตอบความรู้สึกทางศีลธรรมของสมาชิกของชนชั้นที่มีอํานาจวาสนา 
ในอีกด้านหนึ่งในที่ที่ชนชั้นหนึ่งซึ่งแต่เดิมเคยมีอํานาจวาสนาและกลับสูญเสียอํานาจวาสนานั้นไป หรือในที่ซึ่ง
อํานาจวาสนาของชนชั้นนั้นหมดความน่านิยมนับถือไปแล้ว ความรู้สึกทางศีลธรรมทั่ว ๆ ไปมักปรากฏออกมา
ในรูปของความไม่พอใจโดยหมดความอดทนต่ออํานาจที่เหนือกว่านั้น หลักการตัดสินใหญ่อีกหลักหนึ่งของกฎ
ความประพฤติทั้งในการกระทําและในการละเว้นที่กฎหมายหรือความคิดเห็นบังคับใช้กันมาก็ได้รับใช้
มนุษยชาติในเรื่องความพอใจหรือความรังเกียจที่มีต่อเจ้านายชั่วคราวหรือต่อพระเจ้าของพวกเขา การรับใช้นี้
แม้ว่าจะมีความเห็นแก่ตัวเป็นหลัก แต่ก็มิได้เป็นแบบมือถือสากปากถือศีล มันก่อให้เกิดความรู้สึกชิงชังอย่าง
แท้จริงขึ้นมาทีเดียว มันทําให้มนุษย์เผาผู้วิเศษกับคนนอกรีตได้ ในบรรดาอิทธิพลที่ต่ําช้าทั้งหลายนั้น 
ผลประโยชน์ทั่ว ๆ ไปที่เห็นได้ชัดของสังคมได้มีส่วนร่วมด้วยตลอดมา และเป็นผลประโยชน์ใหญ่ ๆ ซึ่งใน
                                                 


 เฮลอต (Helots) หมายถึงพวกทาสของชาวสปาร์ตาในยุคโบราณของกรีก มาจากคําว่า Helos ซึ่งเป็นช่ือเมือง ๆ หนึ่งของแคว้นลาโคเนีย ที่ประชาชน
ตกเป็นทาสของชาวสปาร์ตากันทั้งเมือง - ผู้แปล 
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แนวทางของความรู้สึกทางศีลธรรมก็เป็นเรื่องของเหตุผลโดยลําพังตัวของมันเอง อย่างไรก็ตาม มันให้ผลน้อย
กว่าทางด้านความเห็นอกเห็นใจกับความจงเกลียดจงชังที่ก่อตัวขึ้นมาเองเป็นความเห็นอกเห็นใจกับความจง
เกลียดจงชังซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสังคมหรือเกี่ยวข้องด้วยก็แต่เพียงเล็กน้อย  และได้ทําให้คน 
อ่ืน ๆ รู้สึกถึงมันได้โดยทางจริยธรรมต่าง ๆ ที่ก่อตั้งขึ้นมาจากการลงแรงอย่างมหาศาลทีเดียว 
  การชอบกับการไม่ชอบที่มีต่อสังคมหรือต่อบางส่วนที่มีอิทธิพลของสังคมนั้น เป็นสิ่งสําคัญ
ในทางปฏิบัติที่กําหนดกฎเกณฑ์ไว้เพ่ือการศึกษาโดยทั่วไปโดยอาศัยการลงโทษทางกฎหมายหรือทางความ
คิดเห็น และโดยปกติแล้ว บรรดาผู้ที่มีความคิดเห็นและความรู้สึกที่ก้าวหน้าของสังคมก็ได้ละทิ้งเงื่อนไขของสิ่ง
ต่าง ๆ โดยปลอดจากการโจมตีในหลักการอย่างไรก็ตาม พวกเขาอาจเกิดความขัดแย้งกับรายละเอียดของสังคม
บางประการ พวกเขามักหมกมุ่นอยู่กับการเสาะแสวงหาว่าสิ่งใดสังคมควรชอบหรือควรไม่ชอบมากกว่าที่จะตั้ง
คําถามว่า การชอบหรือการไม่ชอบนั้นควรจะเป็นกฎต่อปัจเจกชนหรือไม่ พวกเขาพอใจที่จะพยายาม
เปลี่ยนแปลงความรู้สึกของมนุษยชาติในประเด็นเฉพาะ ๆ ที่พวกเขาเองก็ยังทํานอกรีตนอกรอยกันอยู่ มากกว่า
ที่จะสร้างสาเหตุร่วมกันโดยทั่วไปกับพวกนอกรีตนอกรอยเพ่ือปกปูองเสรีภาพ มีอยู่กรณีเดียวที่ใครก็ตามที่มิใช่
ปัจเจกชนได้ยอมรับพ้ืนฐานที่สูงกว่าโดยอาศัยหลักการและยืนยันอยู่เช่นนั้นโดยเสมอต้นเสมอปลายทุกหน   
ทุกแห่ง กรณีนั้นได้แก่ กรณีความเชื่อทางศาสนาซึ่งเป็นกรณีที่เรียนรู้กันได้หลาย ๆ ทางและสร้างอุทธาหรณ์ที่
สะดุดใจที่สุดอยู่ไม่น้อยทีเดียวเกี่ยวกับความผิดพลาดของสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกทางศีลธรรม ทั้งนี้เพราะความ
เกลียดชังกันในเรื่องพระเจ้าในตัวของคนดื้อรั้นอย่างแท้จริงนั้นเป็นกรณีของความรู้สึกทางศีลธรรมที่ชัดเจนมาก
ที่สุด คนที่เริ่มทําลายแอกของสิ่งที่เรียกตนเองว่าศาสนจักรสากลนั้น โดยทั่วไปแล้วไม่สู้เต็มใจยอมรับความ
แตกต่างในทางความคิดทางศาสนาเช่นเดียวกับตัวศาสนจักรเอง แต่เมื่อความรุ่มร้อนของความขัดแย้งผ่านไป
โดยที่มิได้มีฝุายหนึ่งฝุายใดชนะอย่างเด็ดขาด และศาสนจักรแต่ละแหงหรือนิกายแต่ละนิกายก็ถูกลดลงมาให้
จํากัดอยู่แต่เพียงความหวังที่จะดํารงกรรมสิทธิ์ที่ตนได้มีมาก่อนเสียงส่วนน้อยที่เห็นว่าตนไม่มีโอกาสเป็นเสียง
ส่วนใหญ่ได้ ก็จําเป็นที่จะต้องอ้อนวอนผู้ที่เขาไม่สามารถจะเปลี่ยนความคิดได้ให้หันมายอมรับความแตกต่างกัน 
ฉะนั้น ในสนามรบแห่งนี้เกือบจะโดยเฉพาะเลยที่สิทธิของปัจเจกชนผู้ตอบโต้สังคมนั้น ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้างขวางโดยพื้นฐานของหลักการ ตลอดจนข้อเรียกร้องของสังคมที่จะใช้อํานาจต่อผู้ไม่เห็นด้วยก็เป็นที่โต้แย้ง
กันอย่างเปิดเผย บรรดานักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ที่โลกเป็นหนี้บุญคุณในการให้มีเสรีภาพทางศาสนาได้นั้น ส่วนมาก
ยอมรับว่าเสรีภาพแห่งมโนธรรมเป็นสิทธิอันลบล้างมิได้และปฏิเสธอย่างเด็ดขาดว่า มนุษย์ต้องรับผิดชอบต่อ
ผู้อ่ืนในเรื่องความเชื่อทางศาสนาของเขา นอกจากนี้สิ่งที่เป็นธรรมชาติสําหรับมนุษยชาติก็คือ ความไร้ขันติ
ธรรมในสิ่งใดก็ตามท่ีพวกเขารู้สึกห่วงใยอย่างจริงใจ เรื่องที่ว่าเสรีภาพทางศาสนาไม่ใคร่จะเป็นที่สํานึกกันในทาง
ปฏิบัติไม่ว่าในที่ใดก็ตามนั้นก็ได้เพ่ิมน้ําหนักของเสรีภาพให้แก่เครื่องวัดนี้ยกเว้นในที่ซึ่งความวางเฉยทางศาสนา
ไม่ชอบให้สันติสุขของเสรีภาพถูกรบกวนโดยการพิพาทกันเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้า ในจิตใจของบุคคลผู้เคร่งทาง
ศาสนาเกือบทั้งหมด แม้แต่ในประเทศที่มีขันติธรรมมากที่สุด หน้าที่ของความมีขันติธรรมก็เป็นที่ยอมรับกัน
อย่างมีข้อแม้อยู่ในใจ บุคคลคนหนึ่งจะทนต่อความรู้สึกที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องการปกครองของศาสนจักรแต่ไม่
อดทนกับการยึดอยู่กับคัมภีร์ อีกคนหนึ่งอาจจะยอมทนคนทุกคนได้ ยกเว้นการอดทนต่อบุคคลที่สนับสนุน
สันตะปาปาหรือบุคคลที่ถือว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียว ส่วนอีกคนทนได้กับทุก ๆ คนที่เชื่อในศาสนาซึ่งพระเจ้า
ได้เผยพระองค์ออกมา คนจํานวนหนึ่งแผ่ความเมตตาของตนไปอีกเล็กน้อย แต่ก็หยุดลงตรงแค่ความเชื่อในพระ
เจ้าและอาณาจักรภายภาคหน้า ที่ใดก็ตามที่ความรู้สึกของคนกลุ่มใหญ่ยังเป็นความรู้สึกที่แท้จริงและมีพลัง
เข้มขน้ ย่อมพบได้ว่าการเรียกร้องให้เป็นที่เคารพเชื่อฟังนั้นจะลดลงได้บ้างก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
  ในประเทศอังกฤษ จากสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะพิเศษของประวัติศาสตร์ทางการเมือง 
แม้ว่าแอกแห่งความคิดเห็นอาจจะหนัก แต่แอกแห่งกฎหมายจะเบามากกว่าประเทศอ่ืนๆ ส่วนมากของยุโรป 
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และกฎหมายนั้นก็ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยตรงกับความประพฤติส่วนตัว โดยอาศัยอํานาจ
นิติบัญญัติหรืออํานาจบริหาร ส่วนใหญ่มิได้มาจากการพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมต่ออิสรภาพของปัจเจกชน
เท่ากับที่มาจากอุปนิสัยที่ยังคงมีอยู่ในการมองดูรัฐบาลว่าเป็นตัวแทนของผลประโยชน์อันตรงข้ามกับประชาชน 
คนกลุ่มใหญ่ยังไม่ได้เรียนรู้ที่จะรู้สึกว่าอํานาจของรัฐบาลเป็นอํานาจของพวกตนหรือความคิดเห็นของรัฐบาลจะ
เป็นความคิดเห็นของพวกตน เมื่อพวกเขาได้เรียนรู้เช่นนั้นแล้วเสรีภาพของปัจเจกชนก็จะถูกก้าวก่ายจาก
รัฐบาลได้ง่ายมากขึ้นดังที่เสรีภาพได้ถูกความคิดเห็นของคนทั่วไปก้าวก่ายมาแล้ว แต่กระนั้นก็ตาม ยังมี
ความรู้สึกอยู่อย่างท่วมท้นที่พร้อมจะตื่นออกมาต่อต้านความพยายามใดใดของกฎหมายที่จะควบคุมปัจเจกชน
ในเรื่องต่าง ๆ ที่พวกเขาไม่คุ้นเคยต่อการถูกกฎหมายควบคุมมาก่อน และสิ่งนี้ก็มีความแตกต่างกันน้อยมากใน
เรื่องที่ว่า เรื่องดังกล่าวอยู่หรือไม่อยู่ ในขอบข่ายอันถูกต้องตามการควบคุมบังคับของกฎหมาย ตราบเท่าที่
ความรู้สึกอันเป็นประโยชน์ดีโดยทั่วกันได้ถูกจัดไว้ผิดที่บ่อยนักเท่า ๆ กับที่มีหลักฐานดีในการใช้มันแต่ละคราว
กระมัง อันที่จริงเท่าที่มีมา ก็ไม่มีหลักการอันเป็นที่รับรองกันที่จะสามารถตรวจสอบความสมควรหรือไม่สมควร
ของการแทรกแซงจากรัฐบาลได้  ประชาชนตัดสินกันตามความพอใจส่วนตัวของตน เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเห็น
ว่ามีอะไรดีต้องทําหรือมีอะไรชั่วต้องแก้ไข พวกเขาบางคนอาจจะเต็มใจยุยงส่งเสริมรัฐบาลให้เข้ารับภารกิจนี้ 
ในขณะที่คนอ่ืน ๆ พอใจที่จะแบกความชั่วของสังคมเกือบทั้งหมดไว้มากกว่าที่จะเพ่ิมส่วนหนึ่งไปให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ของมนุษย์อันโอนอ่อนไปตามการควบคุมของรัฐบาล และมนุษย์เราก็ได้นําตัวเองเข้า
ร่วมการต่อสู้ของฝุายใดฝุายหนึ่งในกรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะตามทิศทางทั่วไปดังกล่าวของความรู้สึกต่าง ๆ 
ของตน หรือตามระดับความสนใจที่พวกเขารู้สึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งถูกเสนอขึ้นมาว่ารัฐบาลน่าจะทํา หรือ
ตามความเชื่อที่พวกเขามีอยู่ว่ารัฐบาลน่าจะหรือไม่น่าจะกระทําในลักษณะที่พวกเขาพอใจ แต่แทบไม่มีเลยใน
กรณีที่มาจากความคิดเห็นซึ่งพวกเขารังเกียจอยู่เป็นประจําในเรื่องที่ว่าสิ่งใดรัฐบาลควรจะทํา และข้าพเจ้าก็
รู้สึกว่าผลที่เกิดจากการปราศจากกฎเกณฑ์หรือหลักการเช่นนี้ ในเวลานี้ฝุายหนึ่งย่อมผิดพลาดได้บ่อยครั้งเท่า ๆ 
กับอีกฝุายหนึ่ง การก้าวก่ายของรัฐบาลซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งพอ ๆ กันย่อมได้รับการเรียกร้องและถูกติเตียนอย่าง
ไม่เป็นธรรม  
  วัตถุประสงค์ของความเรียงเรื่องนี้เป็นไปเพ่ือยืนยันหลักการที่ธรรมดามากหลักการหนึ่ง ใน
ฐานะที่ได้รับมอบหมายให้จัดการกับการปฏิบัติของสังคมต่อปัจเจกชนอย่างเด็ดขาดโดยวิธีบังคับและควบคุม 
ไม่ว่าวิธีการที่ใช้จะเป็นพลังทางกายภาพในรูปของการลงโทษตามกฎหมายหรือการกดหัวทางศีลธรรมจาก
ความเห็นของสาธารณชนก็ตาม หลักการนั้นเป็นจุดหมายเพียงประการเดียวที่ค้ําประกันมนุษยชาติโดยส่วนตัว
หรือโดยส่วนรวมให้เข้าไปก้าวก่ายเสรีภาพแห่งการกระทําของสมาชิกคนใดคนหนึ่งของพวกเขาซึ่งเป็นการ
ปูองกันตนเอง ความมุ่งหมายเพียงอย่างเดียวที่อํานาจดังกล่าวจะสามารถใช้บังคับสมาชิกคนใดคนหนึ่งของกลุ่ม
สังคมอารยะเพ่ือให้บรรลุความประสงค์ได้อย่างชอบธรรมโดยฝืนเจตจํานงของเขานั้น ก็คือการปูองกันอันตราย
ที่จะก่อให้แก่ผู้อ่ืน คุณความดีของเขาเองไม่ว่าในทางกายภาพหรือในทางศีลธรรมย่อมมิได้เป็นหลักประกันที่
พอเพียงเขาไม่สามารถจะถูกบังคับได้อย่างชอบธรรมให้กระทําหรือละเว้นสิ่งใด เนื่องจากมันจะเป็นการดีกว่า
สําหรับเขาที่จะทําเช่นนั้น เนื่องจากมันจะทําให้เขามีความสุขมากขึ้น และเนื่องจากในความเห็นของคนอ่ืน ๆ 
การทําเช่นนั้นอาจจะเป็นการฉลาดหรือแม้แต่เป็นการถูกต้อง สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ดีสําหรับพูดจาทัดทานเขา 
หรือชี้แจงแสดงเหตุผลกับเขาหรือวิงวอนเขา  แต่ไม่ใช่สําหรับบีบบังคับเขา หรือรบกวนเขาด้วยความชั่วร้าย
อย่างใดอย่างหนึ่งในกรณีที่เขากระทําเป็นอย่างอ่ืน เพ่ือแสดงเหตุผลสนับสนุนสิ่งนั้น ความประพฤติที่เรา
ปรารถนาจะให้เขาละเว้นต้องคาดหมายได้ว่ามันจะสร้างความชั่วร้ายให้แก่ผู้อ่ืน ความประพฤติเพียงส่วนเดียว
โดยเฉพาะของใครก็ตามซึ่งโอนอ่อนไปตามสังคมก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน ในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับ
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ตนเอง อิสรภาพของเขาโดยสิทธิแล้วย่อมเป็นสิ่งสูงสุด ปัจเจกชนจึงเป็นอธิปัตย์ครอบครองตัวของตัวเองได้โดย
ครอบครองร่างกายและจิตใจของตนนั่นเอง  
  อาจจะไม่ใคร่จําเป็นต้องกล่าวว่าหลักการดังกล่าวมุ่งใช้กับมนุษย์ผู้มีสมรรถภาพเจริญเต็มที่
แล้วเท่านั้น เราไม่พูดถึงเด็กหรือเยาวชนผู้มีอายุต่ํากว่าที่กฎหมายกําหนดให้เป็นวัยของชายหนุ่มหรือหญิงสาว 
บุคคลทั้งหลายผู้ที่ยังอยู่ในภาวะที่ต้องอาศัยความดูแลจากผู้อ่ืน จะต้องถูกขัดขวางการกระทําที่ตนก่อขึ้น
เช่นเดียวกับได้รับการคุ้มกันให้พ้นความบาดเจ็บจากภายนอก ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ เราอาจเลิกพิจารณาถึง
สภาพอันไม่เจริญต่าง ๆ เหล่านี้ของสังคมซึ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์เองก็อาจถูกพิจารณาว่าอยู่ในภาวะด้อยความเจริญ
ของมันได้ ความยุ่งยากครั้งแรก ๆ ในวิถีความก้าวหน้าด้วยตัวของมันเองเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากจนหาทางเลือกวิธี
ที่จะเอาชนะความยุ่งยากได้ยากเต็มที และผู้ปกครองผู้เต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการปรับปรุงแก้ไขก็ได้รับการ
ค้ําประกันในการใช้วิธีที่ง่ายวิธีใดก็ตามที่จะบรรลุจุดหมายได้ หรือบางทีก็อาจบรรลุไม่ได้ ลัทธิเผด็จการเป็น
รูปแบบรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายในการจัดการกับอนารยชนโดยกําหนดจุดหมายให้พวกเขาปรับปรุงตนเอง
ขึ้นมา ตลอดจนเป็นวิธีการอันเหมาะสมเพ่ือทําให้จุดหมายบรรลุผลอย่างแท้จริง เสรีภาพในฐานที่เป็นหลักการ
อันหนึ่งย่อมใช้ไม่ได้กับสิ่งต่าง ๆ ในสภาพใดก็ตามที่มาก่อนกาลเวลาที่มนุษยชาติเริ่มสามารถปรับปรุงแก้ไข
ตนเองได้โดยการถกปัญหากันอย่างเสรีและเท่าเทียมกัน จนถึงเวลานั้น ก็ไม่มีอะไรสําหรับพวกเขานอกจาก
ความเคารพเชื่อฟังต่ออัคบาร์ หรือชาร์ลมาญ สักคนอย่างเต็มที่ ถ้าพวกเขาจะโชคดีจนหาพบได้สักคน แต่
ในทันทีที่มนุษยชาติได้บรรลุประสิทธิภาพในการถูกชักจูงให้ปรับปรุงตนเองโดยอาศัยความเชื่อมั่นหรือการถูก
หว่านล้อมก็ตาม (ช่วงเวลาอันยาวนานนับตั้งแต่บรรดาผู้ที่เราจําต้องเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในที่นี้ได้เข้า
มาในชนชาติต่าง ๆ ทั้งมวล) การบังคับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบโดยตรงหรือในรูปแบบของความทุกข์และ
บทลงโทษต่อการขัดขืนก็ย่อมไม่อาจเป็นที่ยอมรับกันได้อีกต่อไปแล้วว่าเป็นวิถีไปสู่ความดีเพ่ือตัวของมันเอง
หรือเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเพียงเพ่ือความมั่นคงของผู้อื่นเท่านั้น 
  ย่อมเป็นการสมควรที่จะแจ้งแล้วว่า ข้าพเจ้ายอมสละความได้เปรียบใดใดก็ตามซึ่งเกิดจาก
ความคิดเรื่องสิทธิอันเป็นนามธรรมและอาจเข้ามาสู่ข้อถกเถียงของข้าพเจ้าโดยเป็นสิ่งที่มี่ขึ้นอยู่กับประโยชน์สุข 
ข้าพเจ้ามองประโยชน์สุขว่าเป็นสิ่งดึงดูดใจอันสูงสุดในปัญหาทางจริยธรรมทั้งหมด แต่มันต้องเป็นประโยชน์สุข
ในความหมายที่กว้างที่สุดซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่บนผลประโยชน์อันถาวรของมนุษย์ผู้เป็นเสมือนสัตว์ผู้ก้าวหน้า 
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ผลประโยชน์เหล่านั้นได้ปล่อยให้สภาพธรรมชาติของปัจเจกชนตกเป็นทาสของการควบคุม
บังคับจากภายนอกซึ่งเก่ียวมีผลประโยชน์ของคนอ่ืน ๆ เข้ามาเก่ียวข้องเพียงในแง่ที่การกระทําเหล่านั้นเป็นของ
คนแต่ละคนเท่านั้น ถ้าใครก็ตามได้กระทําการอันเป็นความเสียหายต่อผู้อ่ืน ก็ย่อมมีคดีที่ปรากฏขึ้นเพ่ือลงโทษ
เขาด้วยกฎหมายหรือด้วยความรังเกียจของคนทั่วไปในที่ซึ่งการลงโทษตามกฎหมายไม่สามารถจะใช้ได้อย่าง
ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการกระทําในทางสร้างสรรค์อีกหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนซึ่งเขาอาจถูกบังคับ
ให้กระทําได้โดยชอบธรรม เช่นการให้การเป็นพยานในศาลสถิตยุติธรรม การมีส่วนร่วมอย่างยุติธรรมในการ
ปูองกันร่วมกันหรือในงานที่ต้องประสานกันอย่างอ่ืน ๆ อันจําเป็นต่อผลประโยชน์ของสังคมซึ่งเขายินดีรับความ
คุ้มครองจากการกระทําดังกล่าวและการประกอบกิจกรรมบางอย่างอันเกื้อกูลปัจเจกชน เช่น การช่วยชีวิต
เพ่ือนร่วมโลก หรือการเข้าขัดขวางเพ่ือปกปูองผู้ที่ช่วยตนเองไม่ได้ให้พ้นจากการถูกกดข่ี เป็นสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเมื่อใด
                                                 


 อัคบาร์ (AKBAR, 1542-1605) เป็นจักรพรรดิเช้ือสายมองโกลที่ปกครองอินเดียในสมัยเดียวกับที่พระนางเจ้าเอลิซาเบ็ธที่ 1 ทรงปกครองอังกฤษ พระ
เจ้าอัคบาร์มหาราชทรงก่อตั้งจักรวรรดิโมเลกุลที่ทรงอํานาจ ทรงรวมชนชาติอินเดียเข้าด้วยกันโดยทรงประนีประนอมชาวฮินดูให้เข้ากับชาวมุสลิมของ
พระองค์และทรงให้ความเสมอภาพและเสรีภาพในการนับถือศาสนา – ผู้แปล  
 ชาร์ลมาญ (Charlemagne, 742-814) เป็นจักรพรรดิชาติแฟรงก์ที่รุ่งเรืองที่สุดในยุคมืดของประวัติศาสตร์ทรงขับไล่พวกมุสลิมและรวบรวมตั้ง
จักรวรรดิคริสเตียนขึ้นสําเร็จ ทรงแผ่พระราชอํานาจไปท่ัวยุโรปภาคกลาง ทรงก่อตั้งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนฟื้นฟูการศึกษาภาษาละตินเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษาและการศาสนา - ผู้แปล 
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ก็ตามที่การกระทํานั้นเป็นหน้าที่ที่มนุษย์ต้องทําอย่างเห็นได้ชัด เขาก็อาจต้องรับผิดชอบต่อสังคมโดยชอบธรรม
ที่จะไม่ทําก็ได้ คน ๆ หนึ่งอาจก่อความชั่วร้ายต่อผู้อื่นไม่ใช่เพียงโดยการกระทําของเขาเท่านั้น แต่ยังโดยการวาง
เฉยของเขาอีกด้วย และไม่ว่าโดยกรณีใดเขาย่อมเป็นสาเหตุอันควรที่ทําให้พวกเขาเองได้รับอันตราย อันที่จริง 
ในกรณีหลัง ต้องอาศัยการใช้อํานาจบังคับอย่างรอบคอบยิ่งกว่ากรณีแรกมากนัก การทําให้ใครก็ตามแสดง
เหตุผลในการกระทําชั่วต่อผู้อ่ืนย่อมถือเป็นกฎ การทําให้เขาแสดงเหตุผลในการไม่ปูองกันความชั่วย่อมเป็น
ข้อยกเว้นเมื่อกล่าวเปรียบเทียบกันแล้ว ยิ่งกว่านั้น ยังมีอีกหลายกรณีที่ชัดเจนเพียงพอและหนักแน่นเพียง
พอที่จะสนับสนุนข้อยกเว้นนั้นได้ ในสิ่งทั้งปวงที่พิจารณาถึงความสัมพันธ์ภายนอกของปัจเจกชน เขาย่อมโอน
อ่อนในทางกฎหมายไปตามบรรดาผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องด้วย และถ้าจําเป็นก็โอนอ่อนไปตามสังคมในฐาน
ที่เป็นผู้คุ้มกันของพวกเขา มักจะมีเหตุผลดี ๆ อยู่เสมอที่จะไม่เหนี่ยวรั้งให้เขาต้องมีความรับผิดชอบ แต่เหตุผล
เหล่านี้ต้องเกิดขึ้นจากความง่ายดายเป็นพิเศษของรูปการณ์ด้วย อาจเนื่องจากมันเป็นรูปการณ์ประเภทที่เขา
น่าจะกระทําโดยตลอดได้ดีเมื่อถูกปล่อยให้พินิจพิเคราะห์ด้วยตนเองมากกว่าเมื่อถูกบังคับด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่
สังคมมีอํานาจอยู่เพ่ือใช้ควบคุมเขา หรือเพราะว่าความพยายามที่จะใช้อํานาจควบคุมอาจจะสร้างความชั่วร้าย
แบบอ่ืน ๆ ที่ยิ่งใหญ่กว่าความชั่วร้ายที่มันควรหลีกเลี่ยง เมื่อเหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้ทําให้สิ้นโอกาสในการใช้
ความรับผิดชอบ มโนธรรมของตัวผู้กระทําเองควรก้าวเข้ าไปในบัลลังก์ตัดสินอันว่างเปล่า เพ่ือปกปูอง
ผลประโยชน์ของผู้อ่ืนเหล่านี้ที่ปราศจากการปกปูองจากภายนอก  และควรพิพากษาตนเองอย่างเข้มงวดยิ่งกว่า
สิ่งอ่ืนทั้งหมดเพราะรูปการณ์ดังกล่าวไม่เอ้ืออํานวยให้เขากลายเป็นผู้รับผิดชอบต่อการพิพากษาเพ่ือนร่วมโลก
ของเขาเลย 
  โดยที่สังคมแตกต่างไปจากปัจเจกชน สังคมจะมีได้ก็แต่เพียงผลประโยชน์โดยอ้อมเท่านั้นใน
ขอบเขตการกระทําบางอย่าง โดยรวมส่วนทั้งหมดของชีวิตเข้ากับความประพฤติของบุคคลซึ่งกระทบกระเทือน
เพียงตัวของเขาเอง หรือถ้ามันกระทบกระเทือนผู้อ่ืนด้วยก็เพียงด้วยความยินยอมและการมีส่วนร่วมอย่างเสรี 
อย่างสมัครใจ และปราศจากการหลอกลวงของพวกเขาเท่านั้น เมื่อข้าพเจ้ากล่าวว่าเพียงตัวเขาเอง ข้าพเจ้าก็
หมายความเช่นนั้นโดยตรง และเป็นเบื้องแรกด้วย เพราอะไรก็ตามที่กระทบกระเทือนตัวเขาย่อมอาจ
กระทบกระเทือนผู้อ่ืนได้โดยผ่านตัวเขา ตลอดจนข้อโต้แย้งซึ่งอาจวางรากฐานอยู่บนความไม่แน่นอน เช่นนี้ก็จะ
ได้รับการพิจารณาในผลที่ตามมาด้วย ฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นอาณาเขตอันเหมาะสมแห่งเสรีภาพของมนุษย์ซึ่ง
ประกอบด้วยประการแรก ได้แก่ อาณาจักรภายในแห่งความสํานึก ซึ่งเรียกร้องเสรีภาพแห่งมโนธรรมใน
ความหมายที่เข้าใจได้ดีที่สุดเสรีภาพของความคิดและความรู้สึก เสรีภาพของความคิดเห็นและความมีอารมณ์
อย่างสุดยอดในเรื่องทุกเรื่องในทางปฏิบัติหรือทางทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์ ทางศีลธรรม หรือทางเทววิทยา 
เสรีภาพในการแสดงและตีพิมพ์ความคิดเห็นอาจดูเหมือนจะตกอยู่ภายใต้หลักการที่แตกต่างกันในเมื่อมันขึ้นอยู่
กับส่วนนั้นของความประพฤติของปัจเจกชนที่เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน แต่โดยที่มีความสําคัญมากเกือบเท่าเสรีภาพ
ทางความคิดเองและคงอยู่อย่างกว้างขวางด้วยเหตุผลเดียวกัน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นย่อมไม่อาจ
แยกจากเสรีภาพในการคิดได้ในทางปฏิบัติ ประการที่สอง หลักการดังกล่าวต้องอาศัยเสรีภาพในการมีรสนิยม
และการแสวงหา เสรีภาพในการวางแผนชีวิตของเราให้เหมาะสมกับอุปนิสัยของเราเอง และเสรีภาพในการ
กระทําตามความพอใจของเราโดยขึ้นอยู่กับผลที่จะตามมาดังต่อไปนี้ กล่าวคือ ความปราศจากการยับยั้งจาก
เพ่ือนร่วมโลกของเรา ตราบเท่าที่สิ่งที่เราทําไปมิได้ทําอันตรายแก่พวกเขา แม้ ว่าพวกเขาอาจจะคิดว่าความ
ประพฤติของเราเป็นสิ่งเขลา วิปริตหรือผิดก็ตาม ประการที่สาม จากเสรีภาพของปัจเจกชนแต่ละคนเช่นนี้ สิ่งที่
เกิดขึ้นต่อมาก็คือเสรีภาพของกลุ่มที่รวมขึ้นมาจากปัจเจกชนภายในขอบเขตเดียวกัน ซึ่งได้แก่เสรีภาพในการ
รวมตัวกันเพ่ือจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ก่ออันตรายต่อผู้อ่ืน บุคคลที่รวมตัวกันนั้นถือได้ว่าต้องมีอายุอยู่
ในวัยผู้ใหญ่ และมิได้ถูกบังคับหรือถูกหลอกลวง 
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  กล่าวโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ไม่มีสังคมใดเลยที่เสรีภาพเหล่านี้ไม่ได้รับการยกย่องจะเป็นสังคมเสรี
ได้ ไม่ว่ารูปแบบรัฐบาลของสังคมนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม และไม่มีสังคมใดเลยที่จะเป็นเสรีได้ ไม่ว่ารูปแบบรัฐบาล
ของสังคมจะเป็นอะไรก็ตาม และไม่มีสังคมใดเลยที่จะเป็นเสรีอย่างสิ้นเชิง ถ้าเสรีภาพเหล่านี้มิได้ดํารงอยู่อย่าง
โดดเด่นและปราศจากเงื่อนไขในสังคมนั้น เสรีภาพเพียงประการเดียวที่สมนามของสังคมก็คือเสรีภาพในการ
เดินตามคุณความดีของเราเองด้วยวิธีของเราเอง ตราบเท่าที่เราไม่ได้พยายามฉกชิงเสรีภาพไปจากผู้อ่ืน หรือ
ขัดขวางความพยายามของผู้อ่ืนที่จะได้รับเสรีภาพ คนแต่ละคนย่อมเป็นผู้คุ้มกันสุขภาพของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม ไม่ว่าในทางร่างกาย หรือในทางจิตใจและวิญญาณก็ตาม มนุษยชาติย่อมเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการ
ทรมานซึ่งกันและกันให้มีชีวิตอยู่ตามที่เห็นว่าดีสําหรับมนุษยชาติเองมากกว่าเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการบังคับ
คนแต่ละคนให้มีชีวิตอยู่ตามที่เห็นว่าดีสําหรับคนส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่ 
  แม้ว่าหลักการนี้จะมิใช่อะไรเลยนอกจากสิ่งใหม่ และอาจจะมีบรรยากาศของความเห็นแก่
เพ่ือนมนุษย์สําหรับบุคคลบางคน แต่ก็ไม่มีหลักการใดที่จะยืนหยัดตอบโต้แนวโน้มโดยทั่วไปของความคิดเห็น
และการปฏิบัติที่ยังมีอยู่ได้อย่างตรงไปตรงมามากกว่านี้สังคมได้ใช้ความพากเพียรอย่างเต็ มที่ในการพยายาม 
(ตามความคิดความสามารถของตนเอง) บังคับประชาชนให้ทําตามความเห็นของมันเกี่ยวกับความเป็นเลิศ
ส่วนตัวได้มากเท่า ๆ กับความเห็นของมันเกี่ยวกับความเป็นเลิศในทางสังคม สมาพันธรัฐสมัยโบราณคิดว่า
ตนเองได้ถูกกําหนดให้ปฏิบัติการจัดการเกี่ยวกับความประพฤติส่วนตัวทุกส่วน โดยอาศัยอํานาจบังคับจาก
สาธารณชนบนพ้ืนฐานที่ว่ารัฐมีผลประโยชน์อันลึกซึ้งในระเบียบวิจัยทางร่างกายและทางจิตใจทั้งหมดของ
ราษฎรของรัฐทุกคน และนักปรัชญาในสมัยโบราณก็สนับสนุนด้วย ซึ่งเป็นวิธีคิดที่อาจยอมรับกันอยู่ใน
สาธารณรัฐขนาดเล็กอันแวดล้อมไปด้วยข้าศึกที่มีแสนยานุภาพ ในขณะที่ประสบภาวะอันตรายเป็นอาจิณโดย
จะถูกล้มล้างจากการโจมตีของต่างชาติหรือจากความหวั่นไหวภายในเอง และซึ่งแม้แต่การผ่อนคลายพลังและ
การบังคับตัวเองเพียงชั่วครู่ก็อาจถึงเป็นถึงตายได้โดยง่ายจนพวกเขาไม่สามารถทนรอคอยผลดีที่ถาวรของ
เสรีภาพได้ ในโลกสมัยใหม่ กลุ่มการเมืองที่มีขนาดใหญ่กว่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความแตกแยกระหว่าง
อํานาจฝุายศาสนจักรและฝุายอาณาจักร (ซึ่งกําหนดทิศทางของมโนธรรมของมนุษย์ให้อยู่ในมือของผู้อ่ืนแทนที่
จะอยู่ในมืออันควบคุมกิจธุระในทางโลกของพวกเรา) ได้ขัดขวางการที่กฎหมายเข้าแทรกแซงรายละเอียดของ
ชีวิตส่วนตัวอย่างมาก แตเ่ครื่องมือในการปราบปรามทางศีลธรรมก็ได้ถูกกวัดแกว่งอย่างแข็งขันเพ่ือตอบโต้การ
แหกคอกไปจากความคิดเห็น ในการพิจารณาตนเองที่ยังครอบงําอยู่มากกว่าความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ทาง
สังคมด้วยซ้ํา ศาสนาซึ่งเป็นองค์ประกอบอันสําคัญมากที่สุดที่ได้เข้ามาสู่การวางรูปแบบความรู้สึกทางศีลธรรม 
ก็ได้ถูกครอบงําไม่โดยความทะเยอทะยานของพระราชาคณะซึ่งพยายามหาทางควบคุมหน่วยงานทุกหน่วย
เกี่ยวกับความประพฤติของมนุษย์ ก็ถูกครอบงําโดยจิตวิญญาณของลัทธิบริสุทธินิยมอยู่เกือบตลอดเวลา และ
นักปฏิรูปสมัยใหม่บางคนเหล่านี้ผู้ซึ่งได้ปักหลักตอบโต้ศาสนาต่าง ๆ ในอดีตอย่างเข้มแข็งที่สุดก็ได้หนุนหลังศา
สนจักรหรือนิกายต่าง ๆ ของตนให้ยืนยันเรื่องสิทธิในการปกครองจิตวิญญาณ กล่าวคือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นายคองต์ ผู้มีระบบความคิดทางสังคมตามที่ได้ปรากฏให้เห็นในงานเขียนชื่อระบบการเมืองแบบปฏิฐาน
นิยมของเขามุ่งไปที่การสถาปนาระบอบเผด็จการทางสังคมเข้าครอบงําปัจเจกชน (แม้จะโดยการใช้ศีลธรรม

                                                 
 ลัทธิบริสุทธินิยม (Puritanism) เป็นคริสต์ศาสนานิกายหน่ึงก่อตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มผู้ถือนิกายโปรแตสแตนท์อยู่แล้วในสมัยพระนางเจ้าเอลิซาเบ็ธที่ 1 
แห่งอังกฤษ เป็นลัทธิที่ถือว่าแนวทางของตนบริสุทธิ์และเดินตามพระวัจนะของพระเจ้า โดยคัดค้านการปรุงแต่งของมนุษย์ พิธีกรรมต่าง ๆ ต ลอดจน
ความเช่ือในสิ่งลี้ลับท้ังปวง จึงให้ดําเนินชีวิตอย่างมัธยัสถ์และเข้มงวด – ผู้แปล  


 คองต์ (Auguste Comte, 1798-1857) เป็นนักปรัชญาผู้ก่อตั้งแนวความคิดแบบปฏิฐานนิยม (positivism) ที่ถือว่ามนุษยชาติมีประวัติศาสตร์เป็น 
3 ขั้นตอน ได้แก่ข้ันเทวศาสตร์ซึ่งประชาชนเช่ือในสิ่งลี้ลับและมีอคติ ขั้นอภิปรัชญาซึ่งประชาชนพยายามเข้าใจและใช้เหตุผลแสวงหาความเป็นจริง และ
ขั้นปฏิฐานซึ่งประชาชนเริ่มมีความรู้ตามข้อเท็จจริง วิวัฒนาการของมนุษย์เช่นน้ีเห็นได้จากความเจริญทางวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งคองต์กล่าวไว้ในหนังสือ 
Cours de Philosophie Positive ของเขา - ผู้แปล 
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มากกว่าใช้กฎหมายก็ตาม) ซึ่งล้ําหน้าสิ่งใดใดที่ผู้เคร่งวินัยมากที่สุดในหมู่นักปรัชญาสมัยโบราณได้ไตร่ตรองกัน
อยู่ในอุดมคติทางการเมือง 
  นอกจากลัทธิพิเศษของนักคิดแต่ละคนแล้ว ยังมีความโน้มเอียงที่เพ่ิมขึ้นอย่างกว้างขวางทุกที
ในโลกเพ่ือแผ่ขยายอํานาจของสังคมเข้าครอบคลุมปัจเจกชนจนเกินควรทั้งทางพลังความคิดเห็นและแม้แต่ทาง
พลังบังคับจากการออกกฎหมาย และในขณะที่แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดท่ีได้เกิดขึ้นในโลกได้เป็นไป
เพ่ือทําให้สังคมมั่นคงแข็งแรงและลดทอนอํานาจของปัจเจกชน การรุกล้ําเช่นนี้ก็มิใช่ความชั่วร้ายประการเดียว
ซึ่งมีทางจะสูญสลายไปตามธรรมชาติเอง แต่ตรงกันข้าม กลับมีทางเติบโตอย่างน่าเกรงขามมากขึ้นทุกที ไม่ว่า
ในฐานที่เป็นผู้ปกครองหรือเป็นราษฎรร่วมกันก็ตาม ความประสงค์ของมนุษยชาติที่จะเสนอความคิดเห็นและ
ความโน้มเอียงของตนขึ้นมาเป็นกฎความประพฤติสําหรับผู้อ่ืนย่อมได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามความรู้สึกบางอย่างที่ดีที่สุดและที่เลวที่สุดต่อธรรมชาติของมนุษย์จนมันยากที่จะถูกกด
อยู่ภายใต้การเหนี่ยวรั้งโดยสิ่งใดก็ตามยกเว้นความกระหายอํานาจ และในขณะที่อํานาจมิได้กําลังเสื่อมสลายลง
แต่กลับเจริญรุ่งเรืองขึ้น ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันของโลก เขาย่อมต้องหวังที่จะเห็นอํานาจนั้นเพ่ิมพูนขึ้น
นอกจากว่า กําแพงอันแข็งแกร่งของความเชื่อมั่นทางศีลธรรมจะสามารถถูกสร้างขึ้นมาต้านทานความเลวร้าย
ได ้
  จะถกเถียงกันได้สะดวกทีเดียว ถ้าเราจํากัดตัวเองในครั้งแรกให้อยู่กับเรื่องดังกล่าว เพียง
ประเด็นเดียว แทนที่จะเข้าไปสู่สมมุติฐานทั่วไปในทันที ซึ่งหลักการที่ได้แถลงไว้ในที่นี้ได้รับการรับรองจาก
ความคิดเห็นที่มีอยู่ในขณะนั้น แม้จะไม่เป็นที่ยอมรับกันอย่างเต็มที่ก็ตาม แต่ก็ยังเป็นที่ยอมรับกันได้ในระดับ
หนึ่ง สาขาหนึ่งที่ว่านี้ก็คือเสรีภาพแห่งการพูดและการเขียนอันมีที่มาแห่งเดียวกันออกไปจากมันได้ แม้ว่า
เสรีภาพเหล่านี้จํานวนมากพอควรจะเป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมทางการเมืองของประเทศต่าง ๆ ทั้ งปวงซึ่ง
แสดงตัวว่ามีขันติธรรมทางศาสนาและมีสถาบันอันเป็นเสรีพ้ืนฐานต่าง ๆ ทั้งทางปรัชญาและทางการปฏิบัติซึ่ง
เสรีภาพนั้นได้ตั้งอยู่ ก็อาจไม่เป็นที่คุ้นเคยสําหรับจิตใจของคนท่ัวไปมากนักหรืออาจหวังได้ว่าไม่เป็นที่ชื่นชมโดย
ตลอดมากนักสําหรับผู้นําความคิดเห็นหลายคนนั่นเองด้วยซ้ําไป เมื่อเป็นที่เข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว พ้ืนฐาน   
ต่าง ๆ เหล่านี้ก็ได้นํามาใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวางมากกว่าสําหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว และ
การพิจารณาปัญหาส่วนนี้อย่างทะลุปรุโปร่งจะเป็นการวางรากฐานบทแนะนําที่ดีที่สุดต่อสิ่งที่ยังเหลืออยู่ 
ข้าพเจ้าหวังไว้ว่าบรรดาผู้ที่เห็นว่าสิ่งที่ข้าพเจ้ากําลังจะกล่าวถึงนี้มิได้เป็นสิ่งใหม่สําหรับเขาเลย อาจจะยกโทษ
ให้ข้าพเจ้าได้ด้วยเหตุนั้น ถ้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมาแล้วบ่อย ๆ ถึงสามศตวรรษจนถึงขณะนี้ 
ข้าพเจ้าก็ขอหาญที่จะถกเถียงต่อไปอีก 
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บทที่ 2 
ว่าด้วยเสรีภาพของความคิดและการอภิปราย 

 
  เป็นที่หวังกันไว้ว่า สมัยที่จําเป็นต้องมีการปกปูอง “เสรีภาพของหนังสือพิมพ์” เพ่ือเป็น
เครื่องประกันอย่างหนึ่งในการต่อต้านรัฐบาลที่คดโกงประชาชนหรือเป็นทรราชนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว เราอาจ
นึกเอาเองได้ว่า ในขณะนี้ไม่มีใครที่จะต้องการข้อถกเถียงใดใดที่ขัดขวางผู้ออกกฎหมายหรือผู้บริหารผู้ไม่มี
ผลประโยชน์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประชาชนไม่ให้กําหนดข้อคิดเห็นต่าง ๆ ไว้ให้ประชาชน ตลอดจนวาง
เงื่อนไขไว้ด้วยว่าหลักคําสอนหรือข้อโต้แย้งใดบ้างที่อนุญาตให้ประชาชนรับฟังได้ นอกจากนั้นนักเขียนต่าง ๆ 
ก่อนหน้านั้นก็ยังผลักดันเรื่องดังกล่าวอยู่บ่อยครั้งและประสบความสําเร็จเสียจนกระทั่งไม่จําเป็นต้องยืนยัน
เป็นพิเศษในที่นี้ แม้ว่ากฎหมายของประเทศอังกฤษเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์จะเป็นทาสของปัจจุบันเช่นเดียวกับ
ในสมัยของราชวงศ์ทิวดอรส์ การนํากฎหมายออกมาใช้ต่อต้านการอภิปรายทางการเมืองก็ยังเป็นอันตรายอยู่
บ้าง ยกเว้นในระหว่างที่เกิดความตื่นตระหนกบางขณะเมื่อความกลัวว่าจะเกิดการจลาจลได้ผลักดันพวก
รัฐมนตรีและพวกผู้พิพากษาให้พากันละทิ้งความถูกต้องของตนเองและหากกล่าวโดยทั่วไปแล้ว เราไม่ควร
เข้าใจกันว่า ในประเทศต่าง ๆ ที่ใช้รัฐธรรมนูญปกครองนั้นไม่ว่ารัฐบาลจะรับผิดชอบต่อประชาชนอย่างเต็มที่
หรือไม่ก็ตาม  รัฐบาลมักจะพยายามควบคุมการแสดงออกทางความคิดเห็น เว้นแต่เมื่อในการกระทําเช่นนั้น
รัฐบาลได้ทําให้ตัวเองกลายเป็นองคาพยพที่ประชาชนโดยทั่วไปไม่สามารถจําทนต่อไปได้ ฉะนั้น ให้เรามา
สมมุติกันว่ารัฐบาลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประชาชนโดยตลอดและไม่เคยคิดใช้อํานาจกดขี่ใดใดเลย
นอกจากในการเห็นพ้องกับสิ่งที่รัฐบาลมองเห็นว่าเป็นประชามติ แต่ข้าพเจ้าก็ขอปฏิเสธสิทธิของประชาชนใน
การใช้อํานาจกดขี่นั้นทั้งโดยพวกเขาเองและโดยรัฐบาลของพวกเขา อํานาจโดยตัวของมันเองเป็นสิ่งที่ผิด
กฎหมาย รัฐบาลที่ดีที่สุดย่อมไม่มีสิทธิ์ครอบครองอํานาจมากไปกว่ารัฐบาลที่เลวที่สุด เมื่อใช้อํานาจดังกล่าว
ไปตามความเห็นของประชาชนก็อาจเป็นอันตรายได้เช่นเดียวกันหรือยิ่งไปกว่าเมื่อใช้อํานาจนี้คัดค้าน
ความเห็นของประชาชนเสียอีก ถ้ามนุษยชาติทั้งมวลยกเว้นคนเพียงคนเดียวจะมีความเห็นเป็นอย่างเดียวกัน
และคน ๆ เดียวนั้นเองกลับมีความคิดเห็นไปในทางตรงกันข้าม มนุษยชาติก็ย่อมไม่มีเหตุผลสมควรที่จะปิด
ปากคน ๆ นั้นมากไปกว่าที่คนผู้นั้นเพียงผู้เดียว ก็ไม่มีเหตุผลสมควรที่จะปิดปากคนทั้งมวลเช่นเดียวกัน เมื่อ
เขาเกิดมีอํานาจขึ้นมา ความคิดเห็นอย่างหนึ่งจึงเป็นเพียงกรรมสิทธิ์ส่วนตัวที่ไม่มีคุณค่าอะไร นอกจากมีต่อผู้
เป็นเจ้าของเท่านั้น ถ้าการถูกขัดขวางไม่ให้เพลิดเพลินกับความคิดเห็นเป็นเพียงความเสียหายส่วนตัว ก็
                                                 
 ข้อความเหล่าน้ีไม่มีใคร่จะมีผู้ใดเขียนกันออกมา นับตั้งแต่รัฐบาลได้ฟูองร้องหนังสือพิมพ์ข้ึนในปี ค.ศ. 1858 ซึ่งดูเหมือนจะเน้นข้อความดังกล่าวให้เป็น
ปฏิปักษ์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเข้าแทรกแซงเสรีภาพในการอภิปรายของประชาชนอย่างอยุติธรรมน้ันไมได้ทําให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลง คําที่ใช้ใน
หนังสือเล่มน้ีเลยสักคําเดียว หรือมิได้บั่นทอนความเช่ือม่ันของข้าพเจ้าที่มีว่า ยุคสมัยแห่งความเจ็บปวดและการลงโทษต่อการอภิปรายทา งการเมืองได้
ผ่านพ้นไปแล้วในประเทศของเรา (ประเทศอังกฤษ) ยกเว้นในขณะท่ีมีการตื่นตูมเท่าน้ัน เพราะว่าในประการแรก การฟูองร้องดังกล่าวมิได้มีอยู่ตลอดไป 
และในประการที่สองถ้ากล่าวให้ถูกแล้ว มันก็ไม่เคยเป็นการฟูองร้องในทางการเมืองเลย ความผิดที่ถูกกล่าวหาน้ันไม่ใช่เรื่องการวิพากษ์ วิจารณ์สถาบัน
ต่าง ๆ หรือการกระทําหรือตัวบุคคลผู้ปกครอง แต่เป็นเรื่องการส่งทอดสิ่งที่คิดกันว่าเป็นหลักคําสอนอันผิดศีลธรรม เป็นการฆ่าผู้ปกครองผู้กดขี่อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายต่างหาก   
 ถ้าข้อโต้แย้งในบทน้ีจักมีความสมเหตุสมผลอยู่บ้าง เสรีภาพอย่างสมบูรณ์ท่ีสุดในการนับถือและถกเถียงเกี่ยวหลักคําสอนใดใดก็ควรต้องมีอยู่
ในฐานที่เป็นเรื่องของความเช่ือม่ันทางศีลธรรม ไม่ว่ามันจะถูกพิจารณาว่าผิดศีลธรรมอย่างไรก็ตาม ฉะน้ันอาจเป็นการไม่เข้าเรื่องและไม่ถูกกาลเทศะที่จะ
มาตรวจสอบกันในที่น้ีว่าลัทธิการทําลายทรราชจะเหมาะสมกับการได้รับฉายาเช่นน้ันหรือไม่ ข้าพเจ้ารู้สึกพอใจที่จะกล่าวว่าเรื่องน้ีได้เป็นปัญหาทาง
ศีลธรรมที่ถกเถียงกันได้ไม่จบสิ้นตลอดมา และการกระทําของราษฎรคนใดคนหน่ึงในการคว่ําคนร้ายลงไป โดยที่คนร้ายผู้น้ันได้ยกตนเองขึ้นเหนื อ
กฎหมายและตั้งตนอยู่ไกลเกินกว่าที่กฎหมายจะยื่นมือเข้าไปลงโทษและควบคุมได้ คนทั้งชาติและคนที่ดีที่สุดฉลาดที่สุดบางคนก็ย่อมถือว่าน่ันไม่ใช่เรื่อง
ของการลอบฆ่ากัน แต่เป็นสงครามกลางเมืองต่างหาก ด้วยเหตุน้ี ข้าพเจ้าจึงถือว่าการยุยงส่งเสริมเรื่องดังกล่าว ในกรณีเฉพาะบางอย่าง อาจเป็นประเด็น
ควรแก่การถูกลงโทษ แต่ก็เพียงเม่ือมีการกระทําอย่างโจ่งแจ้งตามมาเท่าน้ัน และอย่างน้อยท่ีสุดก็ต่อเม่ือสามารถเช่ือมโยงการกระทํากับการยุยงเข้าหากัน
ได้แม้กระน้ันก็ไม่ใช่รัฐบาลต่างชาติ แต่เป็นรัฐบาลที่ถูกโจมตีขณะน้ันต่างหากที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายในการลงโทษการจู่โ จมต่าง ๆ ที่พุ่งมาทําลาย
เสถียรภาพของมันในขณะท่ีมันปฏิบัติการปูองกันตนเอง 
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ย่อมจะให้ผลแตกต่างกันออกไปไม่ว่าความเสียหายนั้นจะก่อความทุกข์ให้คนไม่กี่คนหรือคนจํานวนมากก็ตาม 
แต่ความชั่วร้ายอย่างยิ่งในการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นออกมาก็คือการที่มันกําลังปล้นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์
อยู่ ปล้นอนุชนรุ่นหลังเช่นเดียวกับคนรุ่นปัจจุบัน ปล้นบรรดาผู้ที่มีความเห็นคัดค้านเช่นเดียวกับบรรดาผู้ที่มี
ความเห็นเช่นนั้น ถ้าความคิดเห็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่ถูกต้อง พวกเขาย่อมสูญเสียโอกาสในการเอาความ
ผิดพลาดไปแลกความจริงออกมา ถ้าความคิดเห็นนั้นผิด พวกเขาก็สูญเสียสิ่งที่เป็นประโยชน์เกือบมหาศาล
ทีเดียว ซึ่งได้แก่ ความเข้าใจที่แจ่มชัดขึ้นและภาพประทับของความจริงที่มีชีวิตชีวามากขึ้นอันเกิดจากการที่
ภาพปะทะกับความผิดพลาดนั่นเอง 
  เป็นเรื่องจําเป็นทีเดียวที่ต้องพิจารณาสมมุติฐานทั้งสองประการนี้ให้ออกจากกัน สมมุติฐาน
แต่ละอย่างก็มีข้อถกเถียงสอดคล้องกับมันในแนวต่างกัน เราไม่อาจมั่นใจได้เลยว่าความคิดเห็นที่เรากําลัง
พยายามปิดกั้นอยู่จะเป็นความคิดเห็นที่ผิด และแม้ว่าเราจะมั่นใจได้  การปิดกั้นก็ยังเป็นสิ่งชั่วร้ายอยู่นั่นเอง 
ประการแรก ความคิดเห็นที่มันพยายามจะกดดันไว้ด้วยอํานาจบังคับอาจถูกต้องก็ได้ บรรดาผู้ที่ปรารถนาจะ
กดดันความคิดเห็นนั้นไว้ย่อมปฏิเสธความจริงของมันอย่างแน่นอน แต่พวกเขาก็มิใช่ว่าจะไม่ผิดพลาด พวก
เขาไม่มีอํานาจใดใดที่จะตัดสินปัญหาสําหรับคนทั้งหมดตลอดจนกีดกันคนอ่ืนๆ ทุกคนให้พ้นจากปัจจัยในการ
วินิจฉัย การไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นเนื่องจากแน่ใจว่ามันผิด ก็คือการสรุปเอาเองว่า ความแน่ใจของพวกเขา
เป็นสิ่งเดียวกันกับความแน่นอนข้ันเด็ดขาด การปิดปากไม่ให้โต้เถียงกันทุกประการนั้นเป็นข้อสมมุติฐานว่าจะ
ไม่เกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้เราอาจยอมให้การประณามคัดค้านความคิดเห็นดังกล่าวมาจากการโต้เถียง
ร่วมกันเช่นนี้ได้ แต่ไม่ใช่จะให้เกิดความคิดเห็นร่วมกันไปหมดทุกอย่างจนถูกประณามในที่สุด 
  ช่างโชคร้ายจริง ๆ สําหรับคนผู้มีเหตุผลเป็นอย่างดี ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความผิดพลาดของ
พวกเขาออกจะไกลเกินกว่าจะแบกรับน้ําหนักในการวินิจฉัยเพ่ือการปฏิบัติของพวกเขาได้ เป็นการวินิจฉัยที่
ในทางทฤษฎีมักจะยอมตามความผิดพลาดนั้นเสียด้วยเนื่องจากในขณะที่คนทุกคนรู้ดีว่าตนเองผิดพลาดได้ 
น้อยคนนักที่คิดว่าเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องระมัดระวังไม่ให้ตนเองเกิดความผิดพลาดขึ้นมา หรือยอมรับ
สมมุติฐานว่าความคิดเห็นใดใดก็ตามที่พวกเขารู้สึกมั่นใจก็อาจเป็นตัวอย่างอันหนึ่งของข้อผิดพลาดในสิ่งที่
พวกเขารับประกันกับตนเองว่าเชื่อถือได้ บรรดาเจ้าผู้สูงสูดหรือคนอ่ืน ๆ ผู้คุ้นเคยอยู่กับการคล้อยตามโดยไม่
มีขอบเขต มักรู้สึกม่ันใจอย่างเต็มที่ในความคิดเห็นของตนที่มีต่อคนในบังคับเกือบทั้งหมด ประชาชนผู้ที่อยู่ใน
ฐานะเป็นสุขมากขึ้น ผู้ที่บางครั้งก็ได้ยินการปฏิเสธความคิดเห็นของตน และก็คุ้นเคยโดยตลอดต่อการถูก
แก้ไขเมื่อทําผิด ย่อมให้ความไว้วางใจอย่างไร้ขอบเขตต่อความคิดเห็นของตนดังกล่ าวเช่นเดียวกับความ
คิดเห็นที่ได้แบ่งปันกับคนรอบข้างทั้งหมด หรือให้ความไว้วางใจต่อบุคคลที่ตนคล้อยตามเสียจนเคยชิน ทั้งนี้
เพราะตามสัดส่วนที่คนเราต้องการความมั่นใจในการวินิจฉัยของเขาแต่ผู้เดียวนั้น เขาย่อมหยุดพักด้วยความ
ตายใจตรงที่ที่มีความคิดเห็นว่าถูกต้องของ “ชาวโลก” โดยทั่วไป และสําหรับคนแต่ละคนแล้วโลกนี้ก็หมายถึง
ส่วนที่เขาเข้าไปสัมพันธ์ด้วย เช่น พรรคพวกของเขา นิกายของเขา ศาสนาของเขา ชนชั้นของเขาในสังคม 
ในทางเปรียบเทียบแล้ว มนุษย์ก็อาจได้รับการกล่าวถึงว่า เป็นผู้ที่เกือบเป็นเสรีและมีใจกว้างต่อสิ่งที่มี
ความหมายเป็นที่เข้าใจกันดังเช่นประเทศของเขาเองหรือยุคสมัยของเขาเองเป็นต้น ความศรัทธาของเขาใน
อํานาจบังคับร่วมกันดังกล่าวก็มิได้หวั่นไหวเลยจากการที่เขาตระหนักว่ายุคสมัยอ่ืน ประเทศอ่ืน นิกายอ่ืน 
ศาสนาอ่ืน ชนชั้นอ่ืน และพรรคพวกอ่ืนได้คิดกันและแม้แต่กําลังคิดอยู่ในขณะนี้อย่างสวนทางกันเลยทีเดียว 
เขาได้ให้มรดกความรับผิดชอบแก่โลกของเขาในการอยู่ฝุายธรรมเพ่ือต่อต้านโลกที่เต็มไปด้วยความคิด
แตกต่างกันของคนอ่ืน ๆ และมันก็ไม่เคยทําให้เขาเกิดความยุ่งยากว่าเครื่องประกอบเพียงเท่านั้นได้ตัดสิน
ออกมาว่า โลกอันหลายหลากเหล่านี้โลกใดที่เขาจะยึดถือได้ และสาเหตุอย่างเดียวกันเหล่านี้ที่ทําให้เขา
กลายเป็นคริสต์ศาสนิกชนในกรุงลอนดอน อาจทําให้เขากลายเป็นพุทธศาสนิกชนหรือเป็นสาวกของขงจื้อใน
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ปักก่ิงก็ได้ กระนั้น ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดในตัวเองเช่นเดียวกับที่ข้อถกเถียงจํานวนมากจะให้ได้ในเรื่องนี้ นั่นคือ
ยุคสมัยก็มิได้ถูกต้องมากไปกว่าปัจเจกชนเลย ยุคแต่ละยุคที่ยึดถือความคิดเห็นต่าง ๆ มากมายที่ยุคต่อ ๆ มา
ได้ลงความเห็นกันว่าไม่เพียงแต่ผิดเท่านั้นแต่ยังวิกลอีกด้วย และยังเป็นที่แน่นอนว่า ความคิดเห็นหลายอย่าง
ทีย่อมรับกันในขณะนี้ย่อมจะถูกปฏิเสธในยุคข้างหน้า เช่นเดียวกับที่ความคิดเห็นหลายอย่างอันเป็นที่ยอมรับ
กันมาแล้ว ได้ถูกปฏิเสธไปในยุคปัจจุบัน 
  ข้อคัดค้านที่น่าจะมีต่อข้อถกเถียงเช่นนี้อาจจะอยู่ในรูปแบบบางอย่างดังต่อไปนี้ก็ได้ ไม่มีข้อ
สมมุติฐานใด ว่าด้วยความถูกต้องในการหยุดยั้งการแพร่ความผิดพลาดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าข้อสมมุติฐานว่าด้วย
ความถูกต้องในสิ่งอ่ืน ๆ ที่เกิดจากประชาชนบังคับควบคุมการวินิจฉัยและความรับผิดชอบของตนเอง เมื่อ
มนุษย์ได้รับการวินิจฉัยนั้นมา พวกเขาก็ย่อมใช้การวินิจฉัยนั้นได้ โดยเหตุที่การวินิจฉัยอาจถูกใช้ไปอย่าง
ผิดพลาด จะบอกมนุษย์ว่าพวกเขาไม่ควรใช้มันเลยกระนั้นหรือ? การห้ามพวกเขาไม่ให้คิดในสิ่งที่เป็นอันตราย 
มิได้เป็นการอ้างสิทธิ์ขอยกเว้นจากข้อผิดพลาดได้ แต่เป็นการทําให้หน้าที่ที่ตกเป็นภาระของพวกเขาได้
สมบูรณ์ขึ้นมาต่างหาก ในขณะที่พวกเขากระทําไปตามความเชื่อมั่นอย่างมีสติรอบคอบแม้ว่าจะผิดพลาดก็
ตาม ถ้าเราไม่เคยทําตามความคิดเห็นของเราเองเลย เพราะเหตุที่ความคิดเห็น เหล่านั้นอาจจะผิด เราก็จะ
ปล่อยปละละเลยผลประโยชน์ของเรา และเพิกเฉยไม่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดของเราเอง ข้อคัดค้านอย่างหนึ่งซึ่ง
ใช้ได้กับความประพฤติทุกชนิดย่อมไม่อาจเป็นข้อคัดค้านที่สมเหตุสมผลสําหรับความประพฤติอย่างหนึ่งอย่าง
ใดโดยเฉพาะได้ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและของปัจเจกชนที่จะสร้างความคิดเห็นอันเป็นความจริงมากที่สุด
เท่าท่ีพวกเขาจะทําได้ ตลอดจนสร้างมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังและต้องไม่บังคับให้ผู้อ่ืนใช้นอกเสียจากว่าพวก
เขาจะมั่นใจทีเดียวว่ามันถูกต้อง แต่เมื่อพวกเขาต่างมั่นใจ (พวกที่ใช้เหตุผลเหล่านั้นอาจกล่าวออกมา) ก็ย่อม
ไม่ใช่ความรอบคอบ แต่เป็นความขี้ขลาดต่างหากที่ทําให้พวกเขาถดถอยจากการทําตามความคิดเห็นของตน 
และยอมให้มีลัทธิ   ต่างๆ ที่พวกเขาคิดอย่างสุจริตใจว่ามันเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของมนุษยชาติไม่ว่าจะ
ในชีวิตปัจจุบันนี้ หรือในเวลาอ่ืนก็ตาม และเป็นความข้ีขลาดที่พากันแตกสานซ่านเซ็นไปต่างประเทศโดยขาด
การเหนี่ยวรั้งตนเองในสมัยก่อนยุคแห่งเหตุผล เนื่องจากคนอ่ืน ๆ ได้ประหัตประหารความคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่ง
สมัยนี้ยอมรับกันว่าเป็นความจริง อาจกล่าวได้ว่าพวกเราจงระมัดระวังอย่าทําผิดซ้ําอีก แต่รัฐบาลและชาติ   
ต่างๆ ก็ได้ทําผิดในเรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งก็เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นเรื่องเหมาะสมในการใช้อํานาจ เช่นพวกเขาได้เรียก
เก็บภาษีอย่างรุนแรง และทําสงครามที่อยุติธรรม ด้วยเหตุนั้นเราจึงไม่ควรกําหนดอัตราภาษีและไม่ควรทํา
สงครามไม่ว่าจะถูกยั่วยุอย่างไรก็ตามเช่นนั้นหรือ? คนกับรัฐบาลต้องทําตามความสามารถของตนให้ได้ดีที่สุด 
ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความแน่นอนขั้นเด็ดขาด แต่ก็ยังมีสิ่งที่เชื่อถือได้ที่เพียงพอสําหรับความมุ่งหมายต่าง ๆ ใน
ชีวิตมนุษย์ เราอาจและต้องสรุปเอาเองว่าความคิดเห็นของเราถูกต้องเพ่ือเป็นเครื่องนําทางความประพฤติ
ของเราเอง และก็จะไม่เป็นการสรุปเอาเองอีกต่อไปเมื่อเราห้ามคนชั่วไม่ให้มอมเมาสังคมโดยการโฆษณาความ
คิดเห็นที่เราเห็นว่าผิดและเป็นอันตราย 
  ข้าพเจ้าขอตอบว่าเป็นการทึกทักเอาเองยิ่งกว่านี้เสียอีก มีข้อแตกต่างอย่างชัดเจนที่สุด
ระหว่างการคาดเอาว่าความคิดเห็นอย่างหนึ่งเป็นความจริงเนื่องจากมันไม่เคยถูกหักล้างไปได้ไม่ว่าจะมีการ
แข่งขันกันในโอกาสใดก็ตาม และสรุปเอาว่าที่มันเป็นความจริงเพราะมันมีความมุ่งหมายที่ไม่เปิดโอกาสให้มี
การปฏิเสธได้ เสรีภาพอันสมบูรณ์ในการขัดแย้งและหักล้างความคิดเห็นของเราเป็นเงื่อนไขแท้จริงที่ทําให้เรา
สรุปความจริงสําหรับความมุ่งหมายในการกระทําจากมันได้อย่างสมเหตุสมผล นอกจากเงื่อนไขเช่นนี้แล้วสิ่ง
ใดก็ตามท่ีมีสมรรถภาพแบบมนุษย์ ย่อมปราศจากหลักประกันอย่างมีเหตุมีผลในการทําตัวให้ถูกต้องได้  
  เมื่อใดก็ตามที่เราพิจารณาประวัติความคิดเห็นหรือความประพฤติตามปกติของชีวิตมนุษย์
เราสันนิษฐานได้อย่างไรว่าคน ๆ หนึ่งกับคนอีกคนหนึ่งไม่ได้เลวไปกว่าที่เขาเป็นอยู่? พลังที่อยู่ภายในความ
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เข้าใจของมนุษย์ก็บอกเราไม่ได้แน่นอนนัก เพราะในเรื่องใดก็ตามที่ไม่ชัดเจนในตัวเอง ก็ย่อมมีบุคคลจํานวน
ถึง 99 คนที่ล้วนแต่ไม่สามารถตัดสินมันได้เมื่อเทียบกับจํานวนคน 1 คนที่ทําได้ และประสิทธิภาพของบุคคล
อันดับที่หนึ่งร้อยก็เป็นเพียงสัดส่วนเปรียบเทียบ เนื่องจากคนส่วนข้างมากที่มีชื่อเสียงในรุ่นก่อน ๆ ทุกรุ่นไ ด้
ยึดถือความคิดเห็นหลายอย่างที่ในปัจจุบันเรารู้กันว่าผิด และได้กระทําหรือได้ยอมรับสิ่งต่าง ๆ มากมายที่
ปัจจุบันนี้ไม่มีใครสนับสนุนแล้ว ถ้าเช่นนั้น เหตุใดเล่าที่ความคิดเห็นที่มีเหตุผลกับความประพฤติอย่างมี
เหตุผลจึงมีอิทธิพลต่อมนุษยชาติอยู่โดยทั่วไปได้? ถ้าหากมีอิทธิพลเช่นนี้อยู่จริง ซึ่งก็จะมีในเฉพาะกรณีที่
กิจการของมนุษย์อยู่และมักเคยอยู่ในสภาพอันเกือบจะสิ้นหวังแล้ว ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตมนุษย์อัน
เป็นต้นกําเนิดของทุกสิ่งที่น่านับถือในตัวมนุษย์เองไม่ว่าจะในฐานะผู้มีปัญญาหรือผู้มีศีลธรรมก็ตามกล่าวคือ
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของมนุษย์เป็นสิ่งที่แก้ไขได้ มนุษย์มีความสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงความผิดของตนได้
ด้วยการอภิปรายกันและด้วยประสบการณ์ ไม่ใช่ด้วยประสบการณ์เพียงอย่างเดียวจําต้องมีการอภิปรายกัน 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าจะตีความประสบการณ์อย่างไรอีกด้วย ความคิดเห็นและการปฏิบัติอย่างผิด ๆ ย่อมจํานน
ต่อข้อเท็จจริงและการโต้แย้งได้ทีละเล็กทีละน้อย แต่จะต้องนําข้อเท็จจริงและข้อโต้แย้งมาอยู่ต่อหน้าจิต
เพ่ือให้มันก่อผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นที่จิต มีข้อเท็จจริงจํานวนน้อยมากที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของมันเอง
ได้โดยไม่ต้องอาศัยคําวิจารณ์ในการอธิบายความหมายของมันออกมา ฉะนั้น พลังและคุณค่าทั้งหมดแห่งการ
ตัดสินของมนุษย์จึงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเพียงอย่างเดียวที่ทําให้เราอาจปรับการตัดสินนั้นให้ถูกต้องได้เมื่อมัน
เกิดผิดพลาดขึ้นมา เราอาจให้ความเชื่อถือมันได้ก็ต่อเมื่อเครื่องมือในการปรับมันให้ถูกต้องนั้นอยู่ในที่ที่ใกล้มือ
เราเสมอ ในกรณีของบุคคลใดก็ตามที่การตัดสินของเขาควรค่าแก่การไว้วางใจจริง ๆ มันจะเป็นเช่นนั้นได้
อย่างไร? ทั้งนี้เพราะเขามักเปิดใจกว้างต่อคําวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นและความประพฤติของเขา
อยู่เสมอ เพราะเขาเคยฝึกฝนมาให้ฟังทุกสิ่งที่อาจเป็นคําพูดต่อต้านเขาได้ ให้ใช้ประโยชน์จากมันให้มากเท่าที่
จะเป็นความยุติธรรมได้ ตลอดจนอธิบายความผิดพลาดของสิ่งที่ผิดพลาดนั้นให้ตนเองเข้าใจ และให้ผู้อ่ืน
เข้าใจเมื่อมีโอกาส เพราะเขารู้สึกว่า วิธีเดียวที่มนุษย์สามารถเข้าถึงการรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตลอด ก็คือการ
รับฟังคําวิจารณ์เกี่ยวกับสิ่งนั้นจากผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันทุกแง่ และศึกษาวิธีการทุกรูปแบบที่จิตซึ่งมี
อุปนิสัยทุกชนิดจะสามารถมองดูความคิดเห็นนั้นได้ ไม่มีคนฉลาดที่ไหนดอกที่แสวงหาความรอบรู้ให้ตัวเองได้
ด้วยวิธีอ่ืนนอกจากวิธีนี้ และก็ไม่มีสิ่งใดในธรรมชาติของปัญญามนุษย์ที่จะหลักแหลมขึ้นมาได้ในลักษณะอ่ืน 
อุปนิสัยที่สม่ําเสมอในการแก้ไขและเพ่ิมเติมความคิดเห็นของตนเองให้สมบูรณ์โดยเทียบเคียงกับความคิดเห็น
ของคนอ่ืน ๆ แทนที่จะสร้างความสงสัยและความลังเลขึ้นมาขณะที่นํามันไปใช้ จะเป็นพ้ืนฐานอันมั่นคงเพียง
อย่างเดียวเท่านั้นที่ทําให้ควรแก้การวางใจความคิดเห็นนั้นได้ เพราะว่าจากการได้รู้ถึงสิ่งทั้งหมดที่อาจเป็นคํา
กลา่วโจมตีเขาได้ หรืออย่างน้อยท่ีสุดก็เป็นคํากล่าวโจมตีเขาได้อย่างแน่ชัด และจากการที่เขารู้ว่าการวางท่าที
ต่อต้านคนที่แย้งเขาหมดทุกคนนั้นจะเป็นการเสาะหาข้อโต้แย้งและความยุ่งยากต่าง ๆ แทนที่จะหลีกเลี่ยงมัน
เสีย ตลอดจนเป็นการปิดกั้นแสงสว่างที่อาจสาดส่องจากที่ใดท่ีหนึ่งมายังเรื่องดังกล่าวนั้นก็ได้ เขาย่อมมีสิทธิที่
จะคิดว่าการตัดสินของเขาดีกว่าการตัดสินของคนอ่ืนหรือของกลุ่มอื่นซึ่งมิได้ดําเนินวิธีการแบบเดียวกันกับตน 
  ไม่เป็นการมากเรื่องจนเกินไปนักที่จะวางเงื่อนไขว่าสิ่งที่มนุษย์ผู้ฉลาดที่สุดผู้เหมาะสมที่สุดที่
จะวางใจเชื่อคําตัดสินใจของตนเองได้ ย่อมพบว่าจําเป็นทีเดียวที่ต้องค้ําประกันความเชื่อถือที่พวกเขามีต่อมัน 
และต้องเป็นสิ่งที่กลุ่มผสมอันประกอบด้วยคนฉลาดจํานวนน้อย และคนโง่จํานวนมากที่เรียกกันว่าประชาชน
ทั่วไปยอมรับด้วย ศาสนจักรที่ขาดความอดทนมากที่สุดซึ่งได้แก่ศาสนจักรโรมันคาธอลิค แม้ในขณะที่ทําพิธี
ประกาศตัวนักบุญ ก็ยังยอมรับและอดทนฟัง “ทนายความของปีศาจ” ดู  เหมือว่าผู้ที่ประเสริฐที่สุดนั้นไม่อาจ
เป็นที่ยอมรับให้มีเกียรติคุณภายหลังที่ถึงแก่กรรมแล้วได้จนกว่าทุกสิ่งที่ปีศาจได้กล่าวโจมตีเขาจะเป็นที่รับรู้ 
และได้รับการวินิจฉัยเสียก่อน หากถึงกับว่าปรัชญาของนิวตันไม่ได้รับอนุญาตให้เราซักถามได้ มนุษยชาติก็ไม่
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สามารถรู้สึกมั่นใจต่อความจริงของมันได้อย่างเต็มที่เท่ากับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้  ความเชื่อต่าง ๆ ที่เรา
รับประกันได้มากที่สุดก็ไม่มีเครื่องปกปูองที่จะพ่ึงพิงได้ จะมีก็แต่เพียงการยืนหยัดเชิญชวนให้คนทั้งโลกพิสูจน์
ว่ามันไม่มีมูลอะไรเลย ถ้าการท้าทายไม่เป็นที่ยอมรับ หรือเป็นที่ยอมรับแต่ความพยายามกลับล้มเหลว เราก็
ยังคงอยู่ห่างไกลความแน่นอนพอสมควร แต่เราได้ทําดีที่สุดเท่าที่ภาวะเหตุผลของมนุษย์ที่มีอยู่จะยอมรับได้ 
เรามิได้ละทิ้งสิ่งใดใดที่สามารถทําให้ความจริงมีโอกาสเข้าถึงเราได้เลย ถ้ารายการต่าง ๆ เหล่านั้นยังเปิดรับ
อยู่ เราอาจหวังได้ว่า ถ้ามีความจริงที่ดีกว่า เราก็อาจพบมันได้เมื่อจิตมนุษย์มีสมรรถภาพที่จะรับมันได้และใน
ขณะเดียวกัน เราอาจอาศัยการได้เข้าถึงความจริงด้วยวิธีการดังกล่าวได้เช่นเดียวกันในยุคของเราเอง นี่เป็น
ความแน่นอนอย่างมากที่ผู้อาจผิดพลาดสามารถเข้าถึงได้และนี่ก็เป็นวิธีเดียวเท่านั้นในการบรรลุความจริงได้ 
  ก็ประหลาดอยู่ที่คนเราต้องยอมรับความสมเหตุสมผลของข้อถกเถียงต่าง ๆ เพ่ือให้มีการ
อภิปรายกันได้อย่างเสรี แต่คัดค้าน “การผลักดันมันไปให้ถึงที่สุด” โดยมองไม่เห็นว่า ข้อถกเถียงเหล่านั้นไม่
เป็นการดีสําหรับเรื่องใดเลย นอกเสียจากว่าเหตุผลของมันจะดีสําหรับเรื่องสุดยอดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง น่าแปลก
ที่คนเราต้องมีจินตนาการว่าพวกเขามิได้กําลังอยู่ในความผิดพลาด ขณะที่เขารับรองว่า ควรต้องมีการ
อภิปรายกันได้อย่างเสรีในเรื่องทุกเรื่องที่อาจเป็นที่สงสัยได้ แต่ก็คิดว่าหลักการหรือหลักคําสอน เฉพาะ
บางอย่างควรต้องห้ามการซักถามเพราะมันแน่นอนตายตัวเสียเหลือเกิน กล่าวคือ เพราะพวกเขาแน่ใจว่ามัน
เป็นสิ่งแน่นอน การเรียกบทเสนอใดใดว่าแน่นอนตายตัวในขณะที่มีคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจปฏิเสธความแน่นอน
ของมันได้ถ้าได้รับอนุญาต แต่เขาก็ไม่ได้รับอนุญาต ย่อมเป็นการทึกทักเอาเองว่าพวกเราเองตลอดจนคน
ทั้งหลายที่เห็นด้วยกับเราเป็นผู้ตัดสินความแน่นอนได้ และตัดสินโดยไม่ฟังอีกฝุายหนึ่งเลย 
  ในยุคปัจจุบัน ซึ่งถูกพรรณนาไว้ว่าเป็นยุคแห่ง “ความสูญสิ้นทางศรัทธา แต่หวั่นไหวไปด้วย
ความสงสัยลังเล” เป็นยุคที่ผู้คนรู้สึกมั่นใจ แต่ก็มั่นใจไม่มากนักว่าความคิดเห็นของพวกเขาจะถูกต้องหรือไม่
เช่นเดียวกับที่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรถ้าปราศจากความคิดเห็นอันนั้น การเรียกร้องให้ความคิดเห็น
อย่างหนึ่งได้รับการปกปูองจากการโจมตีโดยสาธารณชนก็มิได้ตั้งอยู่บนความถูกต้องของความคิดเห็นนั้นมาก
นัก เหมือนกับที่มันตั้งอยู่บนความสําคัญที่มีต่อสังคม มีผู้อ้างกันว่า มีความเชื่อบางอย่างที่มีประโยชน์ต่อการ
กินดีอยู่ดี (ไม่ถึงกับว่าจะขาดเสียมิได้) เสียจนกระท่ังเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะเชิดชูความเชื่อเหล่านั้นว่าไว้ให้
มากเท่ากับที่จะปกปูองผลประโยชน์อื่นใดของสังคม ในกรณีที่มีความจําเป็นเช่นนั้นและในสายงานตามหน้าที่
ของรัฐบาลโดยตรง บางสิ่งบางอย่างที่ด้อยกว่าความไม่ผิดพลาดก็ยังคงค้ําประกันและแม้กระทั่งผูกมัดรัฐบาล
ให้กระทําได้ตามความคิดเห็นของตนโดยได้รับการสนับสนุนจากความคิดเห็นของมนุษยชาติโดยทั่วไปมักจะ
ถกเถียงและคิดกันอยู่เสมอว่า ไม่มีใครหรอกนอกจากคนชั่วเท่านั้นที่ปรารถนาจะบั่นทอนความเชื่อต่าง ๆ 
อันมีประโยชน์เหล่านี้ โดยคิดว่า ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรที่จะหยุดยั้งคนชั่วและประกาศห้ามแต่เพียงสิ่งที่คน
เหล่านั้นอยากจะทําเท่านั้น วิธีคิดแบบนี้ทําให้การอ้างเหตุผลสนับสนุนข้อจํากัดต่าง ๆ ในการแสดงความ
คิดเห็นกันไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องสัจจะของลัทธิ แต่เป็นเรื่องความมีประโยชน์ของมันต่างหาก และเจ้าลัทธิ
ดังกล่าวก็เอาใจตัวเองด้วยวิธีดังกล่าว เพ่ือหลีกหนีความรับผิดชอบที่ได้อ้างตัวเองว่าเป็นผู้ไม่เคยผิดพลาดใน
การตัดสินความคิดเห็น แต่บรรดาผู้ที่ทําให้ตัวเองพอใจเช่นนั้นก็ไม่ได้มองเห็นว่าสมมุติฐานเรื่องความไม่
ผิดพลาดเพียงแต่ถูกเลื่อนจากจุดหนึ่งไปสู่จุดอ่ืนเท่านั้นความมีประโยชน์ของความคิดเห็นอันใดอันหนึ่งย่อม
เป็นสาระของความคิดเห็นในตัวของมันเอง เช่น การโต้แย้งได้เป็นเรื่องอภิปรายกันได้ไม่จบ และต้องการให้มี
การอภิปรายกันมากเท่า ๆ กับตัวความคิดเห็นเอง ผู้ตัดสินผู้ไม่ผิดพลาดก็มีความจําเป็นต้องตัดสินว่าความ
คิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิษเช่นเดียวกับที่ต้องตัดสินว่ามันผิด นอกเสียจากว่าความคิดเห็นที่ถูกประฌาม
นั้นจะมีโอกาสปกปูองตนเองได้อย่างเต็มที่ และมันก็ยังใช้ไม่ได้ที่จะกล่าวว่าคนนอกรีตอาจได้รับอนุญาตให้
ดํารงอัตถประโยชน์หรือความไม่มีพิษไม่มีภัยของความคิดเห็นของตนเองไว้  ความคิดเห็นที่ถูกต้องเป็นส่วน
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หนึ่งของประโยชน์ที่ได้จากความคิดเห็นนั้น ถ้าเรารู้ได้ว่าข้อเสนอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีคนต้องการให้เชื่อถือกัน
ได้หรือไม่จะเป็นไปได้ไหมที่เราจะแยกการพิจารณาว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ออกไปเสียก่อน? สําหรับความ
คิดเห็นที่มิได้เป็นของคนชั่วแต่เป็นของคนที่ดีที่สุด ไม่มีความคิดเห็นใดที่ตรงข้ามกับความจริงจะมีประโยชน์
อย่างแท้จริงได้ และท่านจะสามารถกีดกันคนเหล่านั้นไม่ให้สนับสนุนการเรียกร้องได้อย่างไร ในเมื่อพวกเขา
ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดที่ปฏิเสธสิทธิบางอย่างซึ่งเขาได้รับคําบอกเล่าว่ามีประโยชน์ แต่พวกเขาเชื่อว่ามันผิด? 
บรรดาผู้ที่อยู่ฝุายความคิดเห็นที่รับมาถ่ายเดียวย่อมไม่มีวันพลาดโอกาสในการหาประโยชน์เท่าที่จะทําได้จาก
คําร้องนั้น ท่านจะไม่พบว่าความคิดเห็นแบบนั้นได้จัดการกับปัญหาเรื่องประโยชน์สุขเช่นเดียวกับที่คําร้องนั้น
สามารถได้มันมาอย่างสมบูรณ์จากความคิดเห็นที่เป็นความจริง ในทางตรงข้าม เหนือสิ่งอ่ืนใด เพราะเหตุที่  
หลักการของพวกเขาคือ “ความจริง” ความรู้หรือความเชื่อเกี่ยวกับมันจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งจําเป็นการแสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็นธรรมเกี่ยวกับปัญหาเรื่องความมีประโยชน์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในเมื่อการถกเถียงที่
สําคัญถึงขนาดนั้นอาจถูกใช้ไปในฝุายหนึ่ง แต่ไม่ใช่ในอีกฝุายหนึ่ง และอันที่จริง เมื่อกฎหมายหรือความรู้ สึก
ของคนทั่วไปไม่ยอมให้ความจริงของความคิดเห็นอย่างหนึ่งเป็นที่โต้แย้งได้ พวกเขาก็เพียงแต่อดทนสัก
เล็กน้อยเท่านั้นในการปฏิเสธความมีประโยชน์ของความจริง ที่พวกเขาจะยอมได้มากที่สุดก็คือการผ่อนผัน
ความจําเป็นอย่างที่สุดของความจริงดังกล่าว หรือการผ่อนผันความผิดที่เกิดขึ้นจากการปฏิเสธความจริงนั้น
นั่นเอง  
  เพ่ือแสดงให้ชัดแจ้งสมบูรณ์ยิ่งขึ้นให้เห็นภาพความเสียหายอันเกิดจากการไม่ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นต่าง ๆ เนื่องจากเราประฌามความคิดเห็นเหล่านี้โดยการตัดสินของเราเอง ก็น่าจะมีผู้ต้องการให้
จํากัดข้ออภิปรายลงเป็นเรื่องทางรูปธรรมกันเลยทีเดียวโดยอาศัยความพอใจมากกว่ากันนี้ ข้าพเจ้าขอเลือก
เรื่องต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าชอบน้อยที่สุดซึ่งพิจารณาว่าข้อถกเถียงคัดค้านเสรีภาพทางความคิดเห็นในเรื่องเหล่านั้น
เป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดทั้งในด้านความจริงและในด้านความมีประโยชน์ ขอให้ความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ถูกตั้ง
กระทู้ถามจงเป็นเรื่องความเชื่อในพระเจ้าและในชีวิตอนาคต หรือเป็นเรื่องเก่ียวกับหลักคําสอนทางศีลธรรมที่
ได้รับมาร่วมกันเถิด การทําสงครามบนพ้ืนฐานเช่นนั้นย่อมทําให้คู่ต่อสู้ผู้อยุติธรรมได้เปรียบเป็นอย่างมาก ใน
เมื่อเขาจะกล่าวอย่างแน่นอนว่าหลักคําสอนเหล่านี้ซึ่งท่านมิได้เชื่อว่ามันจะจริงจังเพียงพอ จะต้องนําไปอยู่
ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายหรือไม่? ความเชื่อในพระเจ้าจะเป็นความคิดเห็นอย่างหนึ่งที่ให้ความมั่นใจ
ในการที่ท่านยึดถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ผิดพลาดได้หรือไม่? (และคนหลายคนที่ไม่ต้องการเป็นคนอยุติธรรมจะกล่าว
เช่นนี้อยู่ในใจ) แต่ข้าพเจ้าก็ต้องได้รับอนุญาตให้สังเกตการณ์ว่า มันไม่ใช่ความรู้สึกมั่นใจในหลักคําสอน 
(แม้ว่าจะดูเหมือนเช่นนั้นก็ตาม) ซึ่งข้าพเจ้าเรียกว่าข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับความไม่ผิดพลาด แต่มันเป็นการ
รับภาระที่จะตัดสินปัญหานั้นเพ่ือคนอ่ืน ๆ โดยไม่ยอมให้พวกเขาได้ยินคํากล่าวที่เป็นไปในทางตรงกันข้าม 
และข้าพเจ้าขอประฌามและตําหนิการเสแสร้งครั้งนี้แม้ว่าจะใช้ออกมาเข้าข้างความเชื่อมั่นอันหนักแน่นของ
ข้าพเจ้าก็ตาม ไม่ว่าการหว่านล้อมของคนใดคนหนึ่งจะน่าเชื่อถือได้อย่ างไรก็ตาม ไม่เพียงในด้านความ
ผิดพลาดเท่านั้น แต่รวมถึงในด้านผลสรุปที่เป็นอันตรายด้วย ไม่เพียงในด้านผลสรุปที่เป็นอันตรายเท่านั้น แต่ 
(โดยถือตามการแสดงออกต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าได้ประฌามไปทั้งหมดนั้น) ยังรวมถึงความไร้ศีลธรรมกับความนอก
รีตของความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งอีกด้วย กระนั้น ถ้าในการเดินตามการตัดสินส่วนตัวดังกล่าว แม้ว่าจะ
ถูกตีโต้โดยการตัดสินของประชาชนในประเทศหรือในยุคของเขาเอง และเขาได้กีดกันความคิดเห็นนั้นไม่ให้
คนอ่ืนได้ยินคําแก้ต่างของมัน เขาก็ย่อมไม่ผิด และตราบเท่าที่ข้อสมมุติฐานนี้เป็นที่โต้แย้งได้น้อยลงหรือเป็น
อันตรายน้อยลงเนื่องจากความคิดเห็นดังกล่าวได้ชื่อว่าไร้ศีลธรรมหรือนอกรีต นี่ก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้กับข้อ
สมมุติฐานอ่ืน ๆ ทั้งหมดซึ่งความคิดเห็นเกี่ยวกับมันเป็นอันตรายอย่างที่สุด เหตุการณ์เหล่านี้เป็นจังหวะ
เหมาะทีเดียวที่คนรุ่นหนึ่งจะต้องลงมือกระทําสิ่งผิดพลาดอันน่าสะพรึงกลัวทั้งหลายนั้นเสียทีโดยกระตุ้นให้คน
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รุ่นต่อมาเกิดความพิศวงและความสยดสยอง ท่ามกลางสิ่งดังกล่าว เราก็ได้พบตัวอย่างมากมายที่อยู่ในความ
ทรงจําในประวัติศาสตร์ เมื่อเงื้อมมือของกฎหมายได้ถูกใช้เพ่ือกําจัดคนที่ดีที่สุดและหลักคําสอนอันประเสริฐ
ที่สุด โดยประสบความสําเร็จอย่างน่าสลดใจในเรื่องของมนุษย์ แม้ว่าหลักคําสอนบางระบบยังคงดํารงอยู่ 
(ราวกับเป็นการเย้ยหยัน) เพ่ือจะถูกปลุกให้ขึ้นมาปกปูองความประพฤติทํานองเดียวกันที่มีต่อบรรดาผู้ที่
คัดค้านมันหรือคัดค้านความหมายที่มันรับเอามาก็ตาม 
  มนุษยชาติไม่ใคร่จะระลึกได้บ่อยครั้งนักว่า กาลครั้งหนึ่งยังมีชายคนหนึ่งนามว่าโสกราตีส ผู้
ซึ่งได้ประสบเหตุการณ์ที่ตัวเขาเองผจญกับอํานาจบังคับของกฎหมายและความเห็นของประชาชนในสมัยของ
เขาซึ่งควรที่จะจดจําเอาไว้ เขาเกิดในยุคและในประเทศที่อุดมไปด้วยความยิ่งใหญ่ของปัจเจกชน ชายผู้นี้ได้
ถูกส่งลงมาให้เราโดยบรรดาผู้ที่รู้จักทั้งตัวเขาและยุคของเขาได้ดีที่สุดในฐานะที่เป็นผู้มีคุณธรรมยอดเยี่ยมใน
ยุคนั้นในขณะที่พวกเรารู้จักว่าเขาเป็นผู้นําและเป็นแบบฉบับของบรรดาอาจารย์ผู้สอนคุณธรรมทั้งหมดใน
สมัยต่อมา เป็นบ่อเกิดของแรงบันดาลใจอันสูงส่งของปลาโต เท่า ๆ กับเป็นบ่อเกิดของลัทธิประโยชน์นิยมอัน
ลึกซึ้งของอริสโตเติลซึ่งล้วนแต่เป็น “เจ้าแห่งการแต่งเติมผู้รอบรู้” เป็นบ่อเกิดสองประการของปรัชญา
จริยธรรมเช่นเดียวกับของปรัชญาแขนงอ่ืน ๆ ทั้งหมด ผู้นําของบรรดานักคิดที่รุ่งโรจน์ทั้งหมดผู้ที่เรายอมรับนี้ 
ผู้ซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ชื่อเสียงของเขายังคงโด่งดังขึ้นเรื่อย ๆ หลังจากกาลเวลาได้ผ่านไป
นานกว่าสองพันปี สิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามากกว่าชื่อต่าง ๆ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ทั้งหมดที่ทําให้บ้านเกิดเมืองนอน
ของเขาได้เป็นที่รู้จักกันขึ้นมา เขาได้ถูกเพ่ือนร่วมชาติของเขาเองฆ่าตายหลังจากที่ได้มีการตัดสินความผิดโดย
การพิจารณาของศาลด้วยข้อหาว่ามีการกระทําอันนอกรีตและไร้ศีลธรรม ที่ว่านอกรีต ก็เพราะเขาปฏิเสธเทพ
เจ้าอันเป็นที่ยอมรับของรัฐ อันที่จริง โจทย์ของเขาได้ยืนยัน (ดูได้จากงานเขียน “อะโปโลเกีย”) ว่าเขาไม่ได้
นับถือเทพเจ้าองค์ใดเลย ที่กล่าวว่าไร้ศีลธรรมก็เพราะจากหลักคําสอนและการอบรมสั่งสอนของเขาทําให้เขา
เป็น “ผู้ชักนําเด็กหนุ่มให้หลงผิด” จากข้อหาเหล่านี้มีมูลให้เชื่อถือได้ทุกกระทง และศาลก็พบอย่างพาซื่อด้วย
ว่าเขามีความผิดจริงและตัดสินชายผู้ซึ่งน่าจะเกิดมาเพ่ือได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษยชาติมากกว่าคนอ่ืน ๆ 
ทั้งหมดเช่นนั้นให้ถูกประหารชีวิตเยี่ยงอาชญากร  
  เราจะผ่านเรื่องนี้ไปสู่ตัวอย่างอ่ืนของความอยุติธรรมทางการศาลแต่เพียงอีกเรื่องเดียว
เท่านั้น ซึ่งการอ้างถึงเรื่องนี้หลังจากที่มีการตัดสินประหารชีวิตโสกราตีสแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องหักมุมตอนจบ 
นั่นก็คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนภูเขาคาลแวรีราวกว่า 1800 ปีมาแล้ว ชายผู้ซึ่งได้ทิ้งให้บรรดาผู้ที่เคยรู้เห็นชีวิต
และคําสนทนาของพระองค์ (พระเยซู) เกิดความทรงจําด้วยความประทับใจในความยิ่งใหญ่ทางศีลธรรมของ
พระองค์เสียจนเวลาที่ล่วงมาถึง 18 ศตวรรษได้แสดงคารวะต่อพระองค์ในฐานะที่เป็นบุคคลผู้มีเทวานุภาพ 
พระองค์ได้ถูกประหารอย่างน่าอับอายในฐานะอะไร? ก็ในฐานะผู้ดูหมิ่นศาสนาไงเล่า มนุษย์ไม่เพียงแต่เข้าใจ
ผู้มีพระคุณผิดเท่านั้น พวกเขายังเข้าใจผิดว่าพระองค์เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทรงเป็นอยู่เลยทีเดียว และ
ได้ปฏิบัติต่อพระองค์ราวกับเป็นตัวอย่างอันมหัศจรรย์ของการนอกรีตซึ่งในการปฏิบัติต่อพระองค์เช่นนั้น พวก
เขาเองก็ถูกมองว่านอกรีตอยู่ในขณะนี้ ความรู้สึกที่มนุษยชาติพิจารณาถึงการปฏิบัติอันน่าสลดใจดังกล่าวใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ครั้งหลังในสองครั้งนี้ ได้ทําให้พวกเขามีความอยุติธรรมอย่างที่สุดใน
การตัดสินตัวละครผู้ทุกข์ทนเหล่านั้น คนเหล่านี้ไม่ใช่คนเลว จากปรากฏการณ์ทั้งปวงพวกเขาไม่เลวไปกว่าที่
มนุษย์เป็นกันอยู่ทั่วไป แต่ออกจะตรงกันข้ามด้วยซ้ํา พวกเขามีความรู้สึกทางศาสนา ทางศีลธรรม และทาง
ความรักชาติอย่างเต็มเปี่ยมหรือบางทีอาจจะมากเกินขีดที่จะวัดได้ ในยุคหรือในหมู่ชนชาติเดียวกับเขา พวก
เขาเป็นบุคคลประเภทเดียวที่มีโอกาสทุกประการที่จะดําเนินชีวิตไปได้อย่างไม่ถูกตําหนิและได้รับความเคารพ
นับถือทุกยุคสมัยรวมทั้งในยุคของเราเองด้วย หัวหน้าพระผู้ฉีกเครื่องทรงของตนในขณะที่ทําการเทศนายอม
กระทําผิดอย่างชั่วช้าที่สุด ซึ่งตามความคิดทั้งมวลเกี่ยวกับประเทศของเขาแล้ว คําพูดของเขาย่อมเป็นไปได้
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ทุกทางที่จะซื่อตรงอยู่ในความน่าสยดสยองกับความเครียดแค้นเช่นเดียวกับที่คนผู้น่านับถือและธรรมะธัมโม
ส่วนมากกําลังเป็นอยู่ในขณะนี้ตรงความรู้สึกทางศาสนาและทางศีลธรรมที่พวกเขาแสดงออกมาและคน
ส่วนมากซึ่งขณะนี้ได้รู้สึกขยะแขยงต่อความประพฤติของพระรูปนั้น ถ้าพวกเขาได้มีชีวิตอยู่ในสมัยของหัวหน้า
พระ และได้เกิดมาเป็นชาวยิวแล้ว พวกเขาก็ย่อมกระทําเช่นเดียวกับที่พระรูปนั้นได้กระทําเลยทีเดียว ชาว
คริสต์ผู้เคร่งคัมภีร์ผู้ซึ่งหลงคิดไปว่าบรรดาผู้ที่ขว้างก้อนหินใส่นักบุญพลีชีพพวกแรกจนตายต้องเป็นคนที่เลว
กว่าที่ตนเป็นอยู่นั้น ควรจําไว้ด้วยว่า เพชฌฆาตคนหนึ่งที่ได้ทําเช่นนั้นก็คือเซนต์ ปอล 
  ขอให้เราเพ่ิมตัวอย่างขึ้นอีกสักตัวอย่างหนึ่ง เป็นตัวอย่างที่สะดุดใจมากที่สุดถ้าความรอบรู้
และคุณธรรมของผู้ที่ถลําลงไปในความผิดพลาดจะทําการซึ่งวัดความฝังใจที่เกิดจากความผิดพลาดนั้นได้ ถ้า
จะมีใครสักคนที่มีอํานาจได้มีมูลให้คิดว่าตนเองเป็นผู้ที่ดีที่สุดและรู้แจ้งมากที่สุดในหมู่คนยุคเดียวกับเรา คนผู้
นั้นก็คือจักรพรรดิมาร์คุส ออเรลิอุส โดยที่ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีอํานาจสูงสุดของโลกอารยะทั้งหมด ตลอด
ชีวิตพระองค์ไม่เพียงแต่ทรงพิทักษ์ความยุติธรรมอันไร้มลทินอย่างสิ้ นเชิงเท่านั้น แต่ยังทรงพิทักษ์สิ่งที่
ค่อนข้างจะเป็นความหวังจากสายเลือดชาวสโตอิคที่พระองค์มีอยู่บ้างอีกด้วย นั่นก็คือความมีจิตใจอัน
อ่อนโยนอย่างท่ีสุด ความล้มเหลวบางประการที่เชื่อกันว่าเป็นสมบัติประจําพระองค์ได้แก่สิ่งทั้งปวงที่เกิดจาก
การเอาแต่ใจตนเอง ในขณะที่ข้อเขียนทั้งหลายของพระองค์ซึ่งเป็นผลผลิตทางจริยธรรมขั้นสูงสุด ของ
ความรู้สึกนึกคิดในสมัยโบราณเห็นได้ชัดว่า ถ้ามันจะมีความแตกต่างกันก็ไม่ ใคร่จะแตกต่างจากคําสอนที่มี
ลักษณะเฉพาะของพระคริสต์มากนัก บุรุษผู้นี้  ซึ่งเป็นคริสต์ศาสนิกชน (ในทุกความหมายยกเว้นใน
ความหมายของคําตามที่คนยึดถือกันมา) ได้ดีกว่าผู้ปกครองชาวคริสต์แต่เปลือกนอกเกือบทุกพระองค์ที่ได้
ครองราชย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ก็เป็นผู้ทําลายคริสต์ศาสนาเช่นกัน แม้พระองค์ได้ทรงกําหนดว่า การบรรลุ
ถึงความมีมนุษยธรรมแต่ก่อนนั้นเป็นการบรรลุที่ประเสริฐสุดพร้อมทั้งทรงมีพระปัญญาที่เปิดกว้างและไม่ยึด
ติด ตลอดจนมีบุคลิกลักษณะที่ทําให้พระองค์สามารถครอบคลุมอุดมคติแบบคริสต์ไว้ในงานเขียนเกี่ยวกับ
ศีลธรรมของพระองค์ได้ด้วยพระองค์เอง กระนั้น โดยอาศัยภาระหน้าที่ต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงเข้าพระทัยอย่าง
ลึกซึ้ง พระองค์ก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ว่าคริสต์ศาสนาเป็นสิ่งที่ดีงาม มิใช่สิ่งชั่วร้ายสําหรับโลกเลย 
พระองค์ทรงทราบว่าสังคมในขณะนั้นกําลังอยู่ในสภาพน่าเศร้าสลดแต่แม้ว่ามันเป็นเช่นนั้น พระองค์ก็ทรง
เห็นหรือคิดว่าพระองค์เองเห็นไปว่า สังคมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และได้รับการปกปูองไม่ให้เลวลงไปกว่านี้
โดยอาศัยความเชื่อและความเคารพยําเกรงในเทพต่าง ๆ ที่ยอมรับกันมา ในฐานะที่ทรงเป็นผู้ปกครอง
มนุษยชาติพระองค์ทรงถือเป็นหน้าที่ที่จะไม่ทําให้สังคมทุกข์ทรมานจนโค่นล้มลงเป็นเสี่ยง ๆ และถ้าเครื่อง
เกี่ยวร้อยสังคมในขณะนั้นถูกรื้อถอนออกไปแล้ว ก็ไม่ทรงเห็นว่า จะสามารถสร้างเครื่องเกี่ยวร้อย อ่ืนใดขึ้นมา
สานมาให้ติดกันอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไร ศาสนาใหม่ดังกล่าวได้มีความมุ่งหมายอย่างโจ่งแจ้งที่จะเลิกล้มเครื่อง
เกี่ยวร้อยเหล่านี้ ฉะนั้นจึงดูเหมือนว่าพระองค์ทรงมีหน้าที่ที่ต้องปราบปรามศาสนาใหม่นี้นอกเสียจากว่า
พระองค์จะมีหน้าที่ที่ต้องอุปถัมภ์ศาสนานั้นเท่านั้นนอกเสียจากว่า เป็นหน้าที่ของพระองค์ที่ต้องทรงอุปถัมภ์
ศาสนานั้นด้วยเหตุที่เทววิทยาของคริสต์ศาสนามิได้ทําให้พระองค์เห็นจริงหรือมิได้ทําให้พระองค์ทรงเห็นบ่อ
เกิดของพระเจ้า ด้วยเหตุที่ประวัติศาสตร์อันพิลึกพิลั่นเกี่ยวกับพระเจ้าที่ถูกตรึงกางเขนดังกล่าวดูไม่น่าเชื่อเลย
สําหรับพระองค์ และระบบซึ่งชวนให้เข้าใจว่าตั้งอยู่บนพ้ืนฐานนั้นโดยตลอดที่พระองค์เชื่อถือไม่ ได้เลยนั้น 
ย่อมไม่อาจทําให้พระองค์เห็นล่วงหน้าได้ว่าจะเป็นตัวการผู้ปฏิสังขรณ์ได้ หลังจากที่ได้ทรงระงับคําบัญชาไป
                                                 


 เซนต์ ปอล (St. Paul) ช่ือเดิมคือซอลหรือเซาโล เป็นชาวยิวซึ่งเปลี่ยนใจมานับถือคริสตศ์าสนาเพราะมีประสบการณ์ต่อการปรากฏของพระเจ้า   ได้
เดินทางไปเผยแพร่คริสตศ์าสนาหลายที่และสร้างโบสถ์ข้ึนหลายแห่ง ต่อมาได้พลีชีพเพื่อศาสนาที่กรุงโรมเม่ือราว ค.ศ. 670 - ผู้แปล 
 จักรพรรดิมาร์คุส  ออเรลิอุส (Marcus Aurelius, 121 – 180) เป็นจักรพรรดิโรมันและเป็นนักปรัชญาสโตอิคที่มีช่ือเสียงมากท่ีสุดคนหน่ึง มีอุปนิสัย
อ่อนโยนและมีความรอบรู้กว้างขวาง แต่ก็เป็นปฏิปักษ์ต่อคริสตศ์าสนาและสนับสนุนการทําลายล้างชาวคริสต์ - ผู้แปล 
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แล้ว ระบบดังกล่าวก็ได้พิสูจน์ว่ามันเป็นเช่นนั้นตามข้อเท็จจริง บรรดานักปรัชญาและผู้ปกครองผู้ อ่อนโยน
และมีไมตรีจิตมากที่สุด เมื่อกําลังมีความสํานึกเรื่องหน้าที่อย่างเคร่งครัด  ก็ย่อมให้อํานาจในการ
ประหัตประหารคริสต์ศาสนาเช่นกัน ข้าพเจ้าคิดว่า นี่เป็นข้อเท็จจริงที่น่าสลดใจมากที่สุดอย่างหนึ่งใน
ประวัติศาสตร์ทั้งมวล เป็นความคิดที่น่าขมข่ืนทีเดียวที่ว่า ถ้าความศรัทธาในคริสต์ศาสนาได้รับการทะนุบํารุง
เป็นศาสนาของจักรวรรดิภายใต้ความอุปถัมภ์ของพระเจ้ามาร์คุส ออเรลิอุสแทนศาสนาต่าง ๆ ของพระเจ้า
คอนสแตนไตน์แล้ว คริสต์ศาสนาของโลกจะกลายเป็นสิ่งที่แปลกออกไปสักเพียงใด แต่ออกจะไม่เป็นการ
ยุติธรรมต่อพระองค์เช่นเดียวกับที่ออกจะผิดความจริงถ้าจะปฏิเสธว่าไม่มีคําร้องเรียนใดใดที่เร่งเร้าให้มีการ
ลงโทษคําสอนอันเป็นปฏิปักษ์ต่อคริสต์ศาสนาจะต้องการให้พระเจ้ามาร์คุส ออเรลิอุสลงโทษการเผยแผ่คริสต์
ศาสนาดังเช่นที่พระองค์ได้ทรงกระทําไปแล้ว ไม่มีคริสต์ศาสนิกชนคนใดจะเชื่อมั่นว่าอเทวนิยมเป็นความ
ผิดพลาดและมีแนวโน้มที่จะทําลายล้างสังคมยิ่งไปกว่าที่พระเจ้ามาร์คุส ออเรลิอุสได้เชื่อว่าคริสต์ศาสนาเป็น
เช่นนั้น แม้ว่าพระองค์จะทรงเป็นผู้ที่ใครใครก็คิดว่ามีความสามารถที่จะชื่นชมคริสต์ศาสนาได้มากที่สุดใน
บรรดาผู้ที่มีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นก็ตาม นอกเสียจากว่าใครก็ตามที่เห็นด้วยกับการลงโทษที่มีต่อการประกาศ
ความเห็นต่าง ๆ จะยกยอตัวเองว่าเขาเป็นคนฉลาดและดีกว่าพระเจ้ามาร์คุส ออเรลิอุส เขามีความรอบรู้อย่าง
เชี่ยวชาญลึกซึ้งมากกว่าคนในสมัยเดียวกับเขา เขามีสติปัญญาในระดับที่เหนือกว่ายุคสมัยของเขา เขามีความ
ซื่อตรงในการแสวงหาความจริงมากกว่า หรือเม่ือพบความจริงแล้วก็มีความแน่วแน่ในการอุทิศตัวต่อความจริง
นั้นมากกว่า ถ้าเช่นนั้น ก็ขอให้เขางดเว้นจากสมมุติฐานซึ่งความไม่ผิดพลาดของตัวเขาเองกับความไม่ผิดพลาด
ของฝูงชนมาบรรจบกัน ซึ่งเป็นสมมุติฐานที่พระเจ้าอันโตนินุส ผู้ยิ่งใหญ่ได้ตั้งขึ้นพร้อมกับผลลัพธ์อันน่า
เสียใจอย่างมหันต์นั้น 
  โดยที่ตระหนักว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะปกปูองการใช้วิธีลงโทษเอาไว้เพ่ือยับยั้งความคิดเห็นนอก
ศาสนาโดยอาศัยข้อถกเถียงใดใดก็ตามซึ่งจะเป็นการแก้ตัวให้พระเจ้ามาร์คุส อันโตนินุส บรรดาปรปักษ์ของ
เสรีภาพทางศาสนาเมื่อถูกบีบหนักเข้า บางครั้งก็ยอมรับผลที่เกิดขึ้นนี้และกล่าวกับ ดร.จอห์นสัน ว่า พวก
ที่ประหัตประหารคริสต์ศาสนาทําถูกแล้ว เนื่องจากการประหัตประหารนั้นเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งซึ่งความ
จริงต้องอาศัยเป็นทางผ่าน และมักจะผ่านไปด้วยความสําเร็จ การลงโทษตามกฎหมายย่อมไร้อํานาจในการ
ต่อต้านความจริงในที่สุดแม้ว่าบางครั้งจะให้ผลอันเป็นประโยชน์ในการต่อต้านความผิดพลาดที่ก่อความ
เสียหายขึ้น นี่เป็นข้อโต้เถียงรูปแบบหนึ่งที่มีต่อความปราศจากขันติธรรมทางศาสนาซึ่งน่าสะดุดใจมากพอจน
เราไม่อาจผ่านเลยไปโดยไม่สังเกตได้ 
  ทฤษฎีที่ยืนยันว่า ความจริงนั้นสมควรที่จะถูกทําร้ายได้เพราะการกลั่นแกล้งนั้นไม่มีทางที่จะ
ทําอันตรายความจริงได้แต่อย่างใด เนื่องจากการทําลายล้างไม่อาจถูกกล่าวหาได้ว่ามีเจตนาที่เป็นภัยต่อการ
รับความจริงใหม่ ๆ แต่เราก็ไม่สามารถรับรองได้ว่าทฤษฎีนี้จะมีใจกว้างมากพอในการจัดการกับบุคคล
ทั้งหลายผู้ที่มนุษยชาติยังเป็นหนี้บุญคุณอยู่ การเปิดเผยให้ชาวโลกได้รู้จักบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพวก
เขาอย่างล้ําลึก ตลอดจนบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาเองก็ไม่เคยล่วงรู้มาก่อนเช่น การพิสูจน์ให้ทฤษฎีดังกล่าว
เห็นว่ามันได้ผิดพลาดไปตรงประเด็นสําคัญยิ่งบางอย่างเกี่ยวกับผลประโยชน์ชั่วคราวหรือผลประโยชน์ทางจิต

                                                 


 พระเจ้าอันโตนินุส  หมายถึงจักรพรรดิมาร์คุส ออเรลิอุส ซึ่งมีพระนามเต็มว่า มาร์คุส ออเรลิอสุ อันโตนินุส - ผู้แปล 


 ดร.จอห์นสัน (Samuel Johnson, 1709-1784) เป็นนักอักษรศาสตร์ กวี นักเขียนปทานุกรม นักจริยธรรม และนักมนุษยธรรมชาวอังกฤษ ซึ่งชาว
อังกฤษท่ัวไปเรียกกันว่า ดร.จอห์นสัน เขาเช่ือว่าคนทุกคนมีเสรีภาพทางมโนธรรม แต่อาจไม่มีเสรีภาพในการพูด ในการเทศนาหรือในการพิมพ์เผยแพร่ 
ผู้ปกครองมีอํานาจท่ีจะห้ามสิ่งท่ีเขาถือว่าเป็นอันตรายต่อสังคมได้ในการสั่งประหารพวกนักบุญ ก็ถือว่าผู้ปกครองทําถูกในแง่การเมืองและนักบุญก็ทําถูก
ในแง่ศีลธรรมและในแง่ศาสนา ฉะน้ัน นักบุญจึงควรพลีชีพในสิ่งท่ีตนถือว่าถูกต้อง แนวความคิดเกี่ยวกับคริสต์ศาสนาดังกล่าวมีอยู่ในงานเขียนช้ินแรก ๆ 
ช้ินหน่ึงของจอหน์สันคือ The Vanity of Human Wishes (1749) ผู้แปล 
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วิญญาณนั้น ย่อมเป็นงานบริการชิ้นสําคัญเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะให้แก่เพ่ือนมนุษย์ของเขาได้ และในบางกรณี 
เช่น ในกรณีของคริสต์ศาสนิกชนในสมัยโบราณและของชาวคริสต์ปฏิรูป บรรดาผู้ที่คิดเช่นเดียวกับ ดร.จอห์น
สันเชื่อว่า งานบริการดังกล่าวเป็นของขวัญที่มีค่ามากที่สุดที่จะมอบให้แก่มนุษยชาติได้ ที่ว่าผู้ที่ ให้
คุณประโยชน์อันวิเศษเช่นนั้นต้องได้รับผลตอบแทนเป็นความทรมานเพื่อเพ่ือนมนุษย์ กล่าวคือ รางวัลสําหรับ
พวกเขาต้องเป็นสิ่งที่ถูกปฏิบัติการราวกับว่าเขาเป็นอาชญากรผู้ชั่วช้าที่สุดนั้น ตามทฤษฎีเช่นนี้ ย่อมมิใช่
ข้อผิดพลาดอันน่าสลดใจและมิใช่เคราะห์ร้ายซึ่งมนุษยชาติจะต้องคร่ําครวญในชุดกระสอบเพ่ือล้างบาปและ
ในกองขี้เถ้า แต่มันเป็นเพียงสภาพของสิ่งต่าง ๆ ตามปกติวิสัยที่ควรจะเป็นนั่นเอง ตามหลักคําสอนเช่นนี้ ผู้
แสดงความจริงแบบใหม่ควรต้องยืนหยัดอย่างที่ได้ทํามาแล้วในการบัญญัติกฎหมายของพวกลอเครียน 
(Locrians) ซึ่งเป็นผู้เสนอกฎหมายแบบใหม่พร้อมกับมีบ่วงแขวนคอเขาอยู่ พร้อมที่จะกระตุกรัดได้ทันทีถ้า
สภาประชาชนฟังเหตุผลของเขาแล้วไม่สนับสนุนข้อเสนอของเขาในขณะนั้น ประชาชนผู้ปกปูองวิธีปฏิบัติต่อ
ผู้ให้ประโยชน์ดังกล่าวย่อมเดาได้ว่าไม่อาจจะตั้งคุณค่าให้ผลประโยชน์นั้นได้และข้าพเจ้าเชื่อว่าทัศนะต่อเรื่อง
นี้จะจํากัดเป็นส่วนใหญ่เฉพาะบุคคลประเภทที่คิดว่าความจริงแบบใหม่ ๆ อาจเป็นที่ต้องการมาแล้วในครั้ง
หนึ่ง แต่เราก็มีมันมากพอแล้วในขณะนี้ 
  อันที่จริง คํากล่าวที่ว่าความจริงมักจะมีชัยชนะเหนือการทําลายล้างได้ ก็เป็นความผิดพลาด
ที่น่าพอใจอย่างหนึ่งซึ่งคนมักทําซ้ํากันคนแล้วคนเล่าจนกระทั่งพวกเขาเห็นเป็นเรื่องธรรมดา แต่มันก็เป็นสิ่งที่
ประสบการณ์ท้ังปวงปฏิเสธ ประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยตัวอย่างความจริงหลายตัวอย่างที่ถูกปราบปรามลงด้วย
การทําลายล้าง ถึงแม้การทําลายล้างจะมิได้ถูกระงับไว้ตลอดกาล แต่มันก็อาจถูกทําให้ล้าหลังไปได้เป็น
ศตวรรษ ๆ ทีเดียว การกล่าวถึงแต่เพียงความคิดเห็นทางศาสนาเช่นกล่าวว่า การปฏิรูปเกิดขึ้นมาแล้วอย่าง
น้อย 20 ครั้งก่อนสมัยของลูเธอร์ แต่ถูกปรามได้เสียก่อน อาร์โนลด์แห่งเบรสเซียถูกปราบ ฟรา ดอลซิโน ถูก
ปราบ ชาวอนารอลาถูกปราบ พวกอัลบิชัวส์ถูกปราบ พวกวอดัวส์ถูกปราบ พวกลอลลาร์ดส์ถูกปราบ และ
พวกฮัสไซทส์์ก็ถูกปราบ แม้หลังสมัยของลูเธอร์ที่ใดก็ตามที่มีการทําลายล้างกัน การปฏิรูป ณ ที่นั้นจะประสบ
ความสําเร็จ ในประเทศสเปน อิตาลี แคว้นแฟลนเดอรส์ และจักรวรรดิออสเตรีย นิกายโปรแตสแตนท์ก็ได้
แตกกิ่งก้านสาขาออกมา และดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นได้มากที่สุดในประเทศอังกฤษเมื่อพระนางแมรี่ทรงมีพระ
ชนม์ชีพอยู่หรือเมื่อพระนางเจ้าเอลิซาเบธสวรรคตแล้ว การประหัตประหารยังคงมีต่อมาอยู่เสมอ ยกเว้นในที่
ซึ่งพวกนอกรีตรวมกันเป็นกลุ่มก้อนได้มากเกินกว่าที่จะถูกประหัตประหารได้ในที่สุด ไม่มีบุคคลผู้มีเหตุผลคน
ใดจะสงสัยว่าคริสต์ศาสนาจะถูกกําจัดได้ในจักรวรรดิโรมัน คริสต์ศาสนาแผ่ขยายออกไปและเริ่มมีอิทธิพล 
ทั้งนี้เพราะการประหัตประหารทํากันเพียงบางครั้งบางคราว โดยกินเวลาสั้น ๆ เท่านั้น และถูกคั่นโดย
ช่วงเวลาอันยาวนานในการเผยแผ่ศาสนาที่เกือบจะไม่ได้ถูกรบกวนเลย เป็นเพียงความรู้สึกที่หาสาระอะไร
ไมไ่ด้เพียงส่วนเดียวเองที่บอกว่า ความจริงเท่านั้นที่มีอํานาจภายในตัวในการปฏิเสธที่จะทําสิ่งผิดพลาดโดยท้า
ทายคุกตะรางและตะแลงแกง มนุษย์ไม่ได้แสวงหาความจริงอย่างบ้าคลั่งมากไปกว่าที่พวกเขามักจะบ้าคลั่งกัน
ทําสิ่งที่ผิดพลาดอ่ืน ๆ และการใช้บทลงโทษทางกฎหมายหรือแม้แต่ทางสังคมอย่างเพียงพอย่อมจะประสบ
ผลสําเร็จในการหยุดยั้งการเผยแพร่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กล่าวมาแล้ว ข้อได้เปรียบที่แท้จริงซึ่งความจริงได้อาศัยอยู่
นั้น เมื่อความคิดเห็นอย่างหนึ่งเป็นความจริงขึ้นมามันก็จะสลายไป ครั้งหนึ่ง สองครั้ง หรือหลาย ๆ ครั้ง แต่ใน
ยุคสมัยต่าง ๆ ที่ผ่านไปนั้นมักจะพบบุคคลผู้ซึ่งมาเปิดเผยให้เห็นมันอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งการปรากฏตัวขึ้น
ใหม่ครั้งใดครั้งหนึ่งของมันต้องเผชิญกับกาลเวลา เมื่อสถานการณ์อํานวย มันก็หลบหนีการทําลายล้างได้ 
จนกระท่ังมันได้ตั้งสติต้านทานความพยายามต่อ ๆ มาท่ีจะปราบปรามมัน 
  อาจมีผู้กล่าวกันว่าในขณะนี้เราไม่ได้ฆ่าบุคคลผู้นําเสนอความคิดเห็นใหม่ ๆ นั่นคือเรามิ ได้
เป็นเหมือนบรรพบุรุษของเราผู้ได้ฆ่าศาสดาพยากรณ์มาแล้ว แต่เรากลับสร้างสุสานให้พวกเขาเสียอีก เป็น



27 

 

 

ความจริงที่เราไม่ฆ่าพวกนอกรีตอีกต่อไปแล้ว และการลงโทษทรมานอย่างมากมาย ซึ่งความรู้ สึกของคน
สมัยใหม่อาจทนได้ แม้ต่อความคิดเห็นที่น่ารังเกียจมากที่สุด ก็ยังไม่เพียงพอที่จะกําจัดพวกเขา แต่ขอให้เรา
อย่าประจบตัวเองเลยว่าเรายังคงเป็นเสรีจากรอยด่างพร้อมแม้ว่าจะเกิดจากการทําลายล้างที่ถูกกฎหมายก็
ตามที การลงโทษต่อความคิดเห็นหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต่อการแสดงความคิดเห็นออกมายังคงมีอยู่ตาม
กฎหมาย และการบังคับใช้มันก็ยังไม่มีตัวอย่างมาก่อนแม้แต่ในสมัยดังกล่าวนี้ เหมือนกับการทําให้มัน
เหลือเชื่อว่าสักวันหนึ่งการลงโทษเหล่านั้นอาจฟ้ืนคืนชีพขึ้นมาอย่างมีอํานาจเต็มที่ ในปี ค .ศ. 1857 ที่ศาล
พิเศษฤดูร้อนของมลฑลคอร์นวอลล์ ชายเคราะห์ร้ายคนหนึ่งกล่าวกันว่าเขามีความประพฤติที่มิได้ผิดปกติ
ธรรมดาในความสัมพันธ์กับชีวิตทุกรูปแบบได้ถูกตัดสินจําคุก 21 เดือน โทษฐานกว่าวคําและเขียนคําก้าวร้าว
เกี่ยวกับคริสต์ศาสนาลงบนประตู ภายใน 1 เดือนสมัยเดียวกันนั้น ที่โอลด์ เบลี่ย์ คน 2 คนในวาระต่างกัน  
ถูกคัดค้านไม่ให้เป็นลูกขุน คนหนึ่งในจํานวนนั้นถูกเหยียดหยามอย่างมากมายโดยผู้พิพากษาและทนายคน
หนึ่งเนื่องจากพวกเขาได้ประกาศอย่างสุจริตใจว่าพวกเขาไม่มีความเชื่อในเรื่องเทวศาสตร์ และคนที่สามซึ่ง
เป็นชาวต่างชาติก็ไม่ได้รับความยุติธรรมเมื่อถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยด้วยเหตุผลเดียวกันนั้น การปฏิเสธ
ที่จะแก้ไขปรับปรุงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากหลักทางกฎหมายที่มีว่า ไม่มีผู้ใดจะได้รับอนุญาตให้แสดงหลักฐานใน
ศาลสถิตยุติธรรมได้ถ้าเขามิได้ประกาศความเชื่อในพระเจ้า (จะเป็นเทวดาองค์ไหนก็ได้) และความเชื่อในชาติ
หน้า ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าบุคลดังกล่าวเป็นพวกนอกกฎหมาย อยู่ภายนอกความคุ้มครองของศาลเป็น
บุคคลผู้ซึ่งอาจไม่เพียงแต่จะถูกปล้นหรือถูกทําร้ายได้อย่างลอยนวลเท่านั้น ถ้าไม่มีใครนอกจากพวกเขาเอง
หรือบุคคลผู้มีความคิดเห็นแบบเดียวกันอยู่ในที่นั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืนที่เกิดถูกปล้น หรือถูกทําร้ายโดยจับมือ
ใครดมไม่ได้ ถ้าข้อพิสูจน์เกี่ยวกับข้อเท็จจริงต้องอิงอาศัยหลักฐานจากพวกเขา สมมุติฐานที่รอบรับสิ่งนี้อยู่ก็
คือ คําสาบานจะไร้ค่าถ้ามาจากบุคคลผู้ไม่มีความเชื่อในชาติหน้า เป็นบทเสนอซึ่งแสดงความโง่เขลาอย่างมาก
ของประวัติศาสตร์ในบรรดาผู้ที่ยอมรับมัน (ในเมื่อมันเป็นความจริงทางประวัติศาสตร์ว่า คนนอกศาสนาส่วน
ใหญ่ในทุกยุคสมัยเป็นบุคคลผู้มีความซื่อสัตย์และมีเกียรติอย่างเด่นชัด) และสมมุติฐานเช่นนี้จะไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ซึ่งมีความคิดกระจ้อยร่อยที่สุด บุคคลผู้มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกสักกี่คน ทั้งในด้านคุณ
ความดีและในด้านความสําเร็จต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี อย่างน้อยที่สุดก็ในหมู่ผู้ที่คุ้นเคยกับพวกเขา ว่าเป็นผู้
ไม่มีความเชื่อ นอกจากนี้ กฎข้อบังคับก็ฆ่าตัวของมันเองและละเมิดรากฐานของมันเอง จากข้ออ้างที่ว่า พวก
ที่ไม่เชื่อพระเจ้าต้องเป็นคนหลอกลวงนั้นก็ย่อมรับประจักษ์พยานของพวกที่ไม่เชื่อพระเจ้าทุกคนผู้ซึ่งเต็มใจ
โกหก และปฏิเสธแต่เฉพาะพวกท่ีกล้าผจญคําติเตียนที่มีต่อคําสารภาพต่อสาธารณชนถึงลัทธิอันเป็นที่รังเกียจ
มากกว่าที่จะยืนยันความผิดนั้น กฎข้อบังคับที่เชื่อมั่นตนเองในเรื่องไร้สาระดังกล่ าวตราบเท่าที่พิจารณาถึง
ความมุ่งหมายที่มันแสดงออกมาสามารถเก็บไว้ใช้บังคับได้ก็เพียงในฐานะเหรียญตราแห่งความเกลียดชัง
เท่านั้น เป็นโบราณวัตถุแห่งการทําลายล้างการทําลายล้างก็เช่นเดียวกัน ตรงที่มีลักษณะแปลกประหลาดซึ่ง
ความสามารถในการดําเนินการดังกล่าวก็ได้รับการพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่เหมาะสมกับกฎ
ข้อบังคับนั้นอีกต่อไป กฎข้อบังคับและทฤษฎีที่มันบ่งถึงไม่เป็นที่น่าเยาะเย้ยสําหรับคนที่เชื่อมั่น น้อยกว่า
สําหรับคนนอกศาสนานัก เพราะถ้าคนที่ไม่เชื่อในชาติหน้าจําเป็นต้องโกหกแล้วก็จะมีปัญหาตามมาว่า พวกที่
เชื่อในชาติหน้าย่อมเพียงแต่หลีกเลี่ยงจากการโกหกเท่านั้นถ้าพวกเขาหลีกเลี่ยงโดยกลัวว่าจะตกนรก เราก็จะ
ไม่ทําให้บรรดาผู้ออกกฎหมายและผู้ยุยงส่งเสริมต้องเดือดร้อนโดยเดาเอาว่าความคิดที่พวกเขาได้สร้างขึ้นเป็น
คุณธรรมของคริสต์ศาสนิกชนนั้นเอามาจากจิตสํานึกของพวกเขานั่นเอง 

                                                 
 Thomas Pooley, Bodmin Assizes, กรกฎาคม 31ม 1857 ในเดือนธันวาคมต่อมาเขาได้รับพระราชทานอภัยโทษ 
 George Jacob Holyoake, สิงหาคม 17ม 1857 ; Edward Truelove, กรกฎาคม, 1857 
 Baron de Gleichen, Marlborough Street Police Court,  
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  ที่จริงแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนกระเส็นกระสายและส่วนที่ยังเหลืออยู่จากการทําลายล้าง
กัน และอาจคิดได้ว่าเป็นเครื่องแสดงบ้างเล็กน้อยถึงความประสงค์ที่จะทําลายล้างนั้นในฐานที่เป็นตัวอย่าง
หนึ่งของความหวั่นไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทีเดียวในจิตใจของชาวอังกฤษซึ่งทําให้พวกเขารู้สึกพึงพอใจอย่าง
ผิดปกติวิสัยที่จะยืนยันหลักการที่เลว ๆ ในเมื่อพวกเขาก็ไม่ได้เลวพอที่จะต้องการนําความคิดนั้นไปปฏิบัติ  
จริง ๆ อีกต่อไปแล้ว แต่น่าเป็นทุกข์ที่ในจิตใจของประชาชนหาความมั่นคงไม่ได้เลยเนื่องจากการทําลายล้าง
กันตามกฎหมายในรูปแบบที่เลวกว่านั้นซึ่งกินเวลาอยู่นานเกือบชั่วอายุคนจะยังคงดําเนินอยู่ต่อไปในยุคนี้ 
ลักษณะภายนอกที่สงบราบเรียบของกิจวัตรประจําวันมักสั่นสะเทือนบ่อยครั้งเนื่องจากมีความพยายามต่าง ๆ 
ที่จะปลุกความชั่วร้ายในอดีตให้กลับคืนชีพอีกครั้งหนึ่ง เช่นเดียวกับท่ีจะเสนอแนะผลประโยชน์แบบใหม่ ๆ ไม่
ว่าจะคุยโวถึงการฟ้ืนฟูศาสนาในปัจจุบันไว้ว่าอย่างไรก็ตาม ถ้ามีความคิดที่คับแคบและขาดการขัดเกลาแล้ว 
อย่างน้อยที่สุดก็มักเป็นเพียงการฟ้ืนฟูความดันทุรังอยู่เสมอและที่ใดก็ตามที่มีการเพาะเชื้อความไร้ขันติธรรม
ให้เกิดขึ้นในความรู้สึกของประชาชนอย่างถาวรมั่นคงซึ่งตลอดเวลาความไร้ขันติธรรมนี้มีอยู่แต่ในหมู่ชนชั้น
กลางของประเทศนี้ ก็เป็นเรื่องไม่สู้จําเป็นนักที่จะกระตุ้นพวกเขาให้แข็งขันในการทําลายล้างบรรดาผู้ที่พวก
เขาไม่เคยเลิกคิดเลยว่าเป็นเปูาที่สมควรจะถูกทําลายล้าง เนื่องจากว่านี่เป็นความคิดเห็นที่คนเราพึงพอใจ
ด้วยและเป็นความรู้สึกที่พวกเขาค้ําจุนเอาไว้ โดยเฉพาะในบรรดาผู้ที่ล้มเลิกความเชื่อต่าง ๆ ที่พวกเขาถือว่า
สําคัญซึ่งทําให้ประเทศนี้มิได้เป็นดินแดนที่มีเสรีภาพในทางความคิด เป็นเวลานานมาแล้วที่ความเสียหายอัน
ใหญ่หลวงซึ่งเกิดจากการลงโทษตามกฎหมายได้แก่การที่มันทําให้ความด่างพร้อยในทางสังคมรุนแรงยิ่งขึ้น 
ความด่างพร้อยนั้นเองที่ยังผลให้เกิดขึ้นจริง ๆ และมากเสียจนกระทั่งการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งสังคม
ประกาศห้ามกลายเป็นเรื่องไม่ค่อยปกตินักในประเทศอังกฤษยิ่งกว่าการรับรองบรรดาผู้ที่ทําการเสี่ยงต่อการ
ถูกลงโทษจากศาลในประเทศ อ่ืน ๆ หลายประเทศเสียอีก สําหรับบุคคลทั้งมวลยกเว้นผู้ที่มีสภาพแวดล้อม
ทางการเงินที่ทําให้พวกเขาเป็นอิสระจากเจตจํานงที่ดีของคนอ่ืน ๆ ความคิดเห็นในเรื่องนี้ย่อมเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ พอ ๆ กับกฎหมาย กล่าวคือคนเราอาจถูกจําขังได้เช่นเดียวกับถูกกําจัดออกไปจากปัจจัยในการหา
กิน คนทั้งหลายผู้ซึ่งขนมปังของเขาได้รับการเก็บรักษาไว้ดีแล้ว และผู้ซึ่งไม่ปรารถนาความโปรดปรานจาก
บรรดาผู้มีอํานาจ หรือจากคณะบุคคล หรือจากสาธารณชน ย่อมไม่มีอะไรต้องหวั่นกลัวจากการยืนยัน
ความเห็นใดใดอย่างเปิดเผย นอกจากจะถูกมองไปในแง่ร้ายและถูกนินทาว่าร้ายเท่านั้น และสําหรับสิ่งนี้ก็ไม่
ควรต้องอาศัยลักษณะอันทรนงองอาจเพ่ือมากระตุ้นพวกนั้นให้ยอมรับแต่อย่างใด ไม่มีโอกาสที่จะวอนขอ
ความเมตตา (admisericordiam) เพ่ือคนเช่นนั้น แต่แม้ว่าในขณะนี้ เราจะไม่ก่อความเลวร้ายมากมายนัก
ให้แก่บรรดาผู้ที่คิดเห็นแตกต่างไปจากเรา ดังที่แต่ก่อนนี้เราเคยกระทํามามันอาจจะกลายเป็นว่า เรากําลังก่อ

                                                 


 การเตือนกันไว้วงกว้างอาจได้มาจากการถ่ายทอดอารมณ์ของผู้ทําลายล้างอย่างกว้างขวางซึ่งผสมผสานกับการแสดงส่วนที่เลวที่สุดโดยทั่วไปขอ ง
ลักษณะประจําชาติในตอนกบฏซีปอย การเพ้อฝันของคนบ้าคลั่งหรือหมอกํามะลอจากธรรมาสน์อาจไม่มีค่าพอที่จะสังเกตเห็นได้ แต่บรรดาผู้นําของ
พรรคคริสตคัมภีร์นิยม (Evangelical party) ได้ประกาศออกมาเป็นหลักการสําหรับรัฐบาลของชาวฮินดูและของชาวมุสลิมว่า ไม่มีสถานศึกษาใดที่ได้รับ
การสนับสนุนจากเงินของรัฐบาลโดยไม่ทําการสอนพระคัมภีร์ และด้วยเหตุน้ีรัฐบาลจึงไม่จ้างผู้ใดทํางานเลยนอกจากคริสตศาสนิกชนที่แท้จริงหรือที่
จอมปลอมเท่าน้ัน มีรายงานมาว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงของรัฐคนหน่ึงได้ปราศรัยต่อผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสนับสนุนเขาเม่ือวันที่  12 
พฤศจิกายน ค.ศ. 1857 ว่า “ขันติธรรมในศรัทธาของพวกเขา” (ศรัทธาของคนในบังคับของอังกฤษจํานวนร้อยล้านคน) ความงมงายในสิ่งลี้ลับซึ่งพวกเขา
เรียกว่าศาสนาตามการสนับสนุนของรัฐบาลอังกฤษยังผลให้เกิดการถ่วงความรุ่งเรืองก้าวหน้าในกิตติคุณของอังกฤษและขัดขวางความเจริญอันเป็ น
คุณประโยชน์ของคริสต์ศาสนา ขันติธรรมย่อมเป็นตอหม้อขนาดมหึมาที่รองรับเสรีภาพทางศาสนาของประเทศน้ี แต่จะอย่ายอมให้พวกเขาใช้คําว่า 
“ขันติธรรม” อันล้ําค่าน้ีไปในทางที่ผิด ตามที่เขาเข้าใจ ขันติธรรมหมายถึงเสรีภาพโดยสิ้นเชิงต่อคนทุกคนเป็นเสรีภาพในการนับถือศาสนาในหมู่ชาว
คริสต์ผู้ซึ่งมีพื้นฐานแห่งการนับถือแบบเดียวกัน หมายถึงการมีขันติธรรมต่อนิกายต่าง ๆ ทุกนิกายของชาวคริสต์ผู้ซึ่งเช่ือในการสํารวมจิตเป็นหน่ึงเดียว 
ข้าพเจ้าต้องการที่จะให้ใส่ใจต่อข้อเท็จจริง ที่ว่าชายคนหน่ึงผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเหมาะสมที่จะมีหน้าที่การงานสูงในรัฐบาลของ ประเทศน้ีโดยกิน
ตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีแบบเสรีนิยมยังยืนยันหลักคําสอนที่ว่าทุกคนท่ีไม่เช่ือในเทวานุภาพของพระคริสต์ย่อมอยู่พ้นขอบเขตของขันติธรรม เขาผู้ซึ่งสามารถ
หลอกลวงว่าการทําลายล้างในทางศาสนาได้ผ่านพ้นไปแล้วและหลังจากการแสดงอย่างโง่บัดซบคราวน้ีแล้ว จะย้อนกลับมาอีกไม่ได้หรือ?  
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ความเลวร้ายให้แก่ตัวเองยิ่งกว่าครั้งใดใดโดยวิธีที่เราปฏิบัติต่อพวกเขา โสกราตีสถูกฆ่าตาย แต่ปรัชญาของ
โสกราตีสกลับรุ่งโรจน์คล้ายดวงอาทิตย์ในสรวงสวรรค์ สาดแสงสว่างไสวไปทั่วห้วงเวหาทางปัญญา ชาวคริสต์
ถูกโยนไปให้สิงโตกินแต่คริสตศาสนจักรกลับเจริญเติบโตแผ่ขยายกิ่งก้านสาขาไปอย่างสง่างาม สูงตระหง่าน
อยู่เหนือหมู่แมกไม้ที่เก่าแก่กว่าและแข็งแรงน้อยกว่า โดยกลบทับหมู่แมกไม้นั้นไว้ด้วยร่มเงาของมัน เพียงแต่
ความไร้ขันติธรรมทางสังคมของเรานั้นไม่ฆ่าผู้ใด และไม่ก่อให้เกิดความคิดเห็นใดใดขึ้นมาได้ แต่จะชักนําผู้คน
ให้อําพรางความคิดของพวกเขาเอาไว้ หรือให้เลิกความมานะพยายามที่จะแพร่กระจายมันออกไป สําหรับเรา
แล้ว ความคิดเห็นอันนอกรีตไม่อาจหาสนามลงที่มองเห็นได้ หรือแม้แต่จะสูญเสียมันไปก็ตาม ในแต่ละ
ทศวรรษหรือแต่ละชั่วอายุคน ความคิดเห็นเหล่านั้นไม่เคยสาดประกายไปได้อย่างกว้างไกลเลย แต่ยังคงคุกรุ่น
อยู่ในวงความคิดแคบ ๆ และอยู่ในบรรดาคนช่างคิดผู้ซึ่งทําให้ความคิดเห็นถือกําเนิดขึ้นมา โดยไม่เคยจุดให้
เกิดภารกิจทั่วไปของมนุษยชาติ ไม่ว่าจะด้วยแสงสว่างที่แท้จริงหรือลวงตาก็ตาม ดังนั้น สิ่งต่าง ๆ จึงได้ถูกเก็บ
ให้อยู่ในสภาพที่น่าพึงพอใจสําหรับแนวความคิดบางอย่าง เพราะถ้าปราศจากกระบวนการอันไม่พึงประสงค์
ในการปิดฉากใครหรือคุมขังใครเสียแล้ว ความคิดเห็นต่าง ๆ ที่แพร่หลายมากกว่าก็จะดํารงอยู่ได้โดยไม่ถูก
รบกวนจากภายนอก ในขณะเดียวกันความคิดเห็นดังกล่าวก็มิได้ขัดขวางฝุายค้านผู้ซึ่งเป็นทุกข์เพราะอาการ
ปุวยทางความคิดไม่ให้ฝึกใช้เหตุผลของตนอย่างเด็ดขาดเป็นแผนงานที่เอ้ือต่อการมีสันติในโลกทางปัญญา 
และทําให้สิ่งทั้งหลายดําเนินไปภายในนั้นอย่างดีเช่นที่เป็นอยู่แล้วทีเดียว แต่ราคาที่จ่ ายให้ความสงบทาง
ปัญญาประเภทนี้ก็คือการเสียสละความอาจหาญทางศีลธรรมทั้งมวลของจิตมนุษย์ เป็นสภาวะที่ปัญญาชนผู้
แสวงหาและผู้กระตืนรือร้นมากที่สุดเป็นจํานวนมากเห็นควรที่จะเก็บหลักการและพ้ืนฐานต่าง ๆ ทั่วไปของสิ่ง
ที่ตนเชื่อมั่นไว้ภายในใจเท่านั้น และเมื่อจะเสนอสิ่งใดต่อสาธารณชนก็พยายามปรับบทสรุปของตนให้
เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะทําได้ต่อบทเสนอซึ่งพวกเขาได้เลิกล้มไปแล้วในใจ โดยไม่สามารถสร้างปัญญาชนผู้มี
ลักษณะเปิดเผย กล้าหาญ มีความคิดเป็นเหตุเป็นผลและคงเส้นคงวาซึ่งครั้งหนึ่งเคยประดับโลกแห่งความคิด
ได้อีก บุคคลประเภทที่อาจหาเอาได้ภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ ถ้าไม่ใช่เพียงพวกหัวเก่าที่มีอยู่ทั่วไปก็เป็นพวก
นักฉวยโอกาสในการแสวงหาสัจจะ ซึ่งข้อถกเถียงต่าง ๆ ของเขาเกี่ยวกับประเด็นสําคัญ ๆ ทั้งหมดล้วนมี
ความหมายต่อผู้ฟังเขาทั้งสิ้น แต่ข้อถกเถียงเหล่านั้นก็ไม่เคยทําให้พวกเขาเองเชื่อมั่นได้เลย  บรรดาผู้ที่
หลีกเลี่ยงทางเลือกเช่นนี้ย่อมทําได้โดยการจํากัดความคิดและความสนใจของตนต่อสิ่งต่าง ๆ ให้แคบลง ซึ่ง
อาจกล่าวถึงสิ่งเหล่านั้นไดโ้ดยไม่ต้องเสี่ยงลงไปในขอบข่ายของหลักการ กล่าวคือ ให้ย่นย่อสิ่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติ
ไดซ้ึ่งจะเกิดข้ึนมาเองเมื่อจิตมนุษย์ถูกทําให้แข็งแกร่งและเติบโตมากขึ้น และสิ่งนี้จะไม่บรรลุผลตรงตามความ
คาดหมายเลยจนกว่าจะถึงเวลานั้น ในขณะที่สิ่งที่อาจเพ่ิมความแข็งแกร่งและความเติบโตให้แก่จิตมนุษย์และ
ให้แก่ความคาดหมายอันเป็นเสรีและอาจหาญในเรื่องสูงสุดนั้นได้ถูกทอดทิ้งไปเสียแล้ว 
  บรรดาผู้ที่มองเห็นว่าลักษณะอําพรางดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับพวกนอกรีตไม่เป็นสิ่งชั่วร้าย
แต่อย่างใด ควรต้องพิจารณาในขั้นแรกว่า ผลที่เกิดขึ้นจากสภาพนั้นไม่เคยปรากฏว่ามีการอภิปรายกันอย่าง
เป็นธรรมและแจ่มแจ้งโดยตลอดเกี่ยวกับความคิดเห็นนอกรีตเลย ฉะนั้นความคิดเห็นซึ่งไม่อาจทนข้ออภิปราย
เช่นนี้ได้ก็มิได้สูญสลายไป แม้ว่ามันอาจถูกขัดขวางไม่ให้แพร่ขยายไปก็ตาม แต่มิใช่ความคิดของพวกนอกรีต
ดอกที่ถูกทําให้เสื่อมสลายลงไปมากที่สุด โดยคําประกาศห้ามที่ตั้งปัญหาทุกข้อโดยไม่มีคําตอบเป็นบทสรุปที่
คนทั่วไปยอมรับ ภัยอันร้ายแรงที่สุดได้มีต่อบรรดาผู้ที่ไม่ใช่พวกนอกรีต ผู้ที่พัฒนาการทางจิตใจทั้งหมดของ
เขาก็เกิดอาการติดขัดขึ้นและเหตุผลก็ขลาดเขลาด้วยความหวาดกลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นความคิดนอกรีต
ต่างหาก ใครจะคํานวณถึงสิ่งที่โลกสูญเสียไปได้บ้างในหมู่ผู้มีท่าทีเป็นปัญญาชนจํานวนมากที่มีลักษณะขลาด
กลัว ไม่กล้าเดินตามกระบวนความคิดที่กล้าหาญ มีพลัง และเป็นอิสระ โดยกลัวว่ามันจะพาเขาไปสู่บางสิ่ง
บางอย่างที่ถูกมองว่าไร้ศาสนาหรือผิดศีลธรรม ? ในหมู่พวกนี้ บางครั้งเราอาจพบคนบางคนที่มีมโนธรรม
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อย่างลึกซึ้งและมีความเข้าใจอันประณีตสุขุม เป็นผู้ใช้ชีวิตในการชักนําปัญญาชนที่เขาปิดปากไม่ได้ให้ไขว้เขว
และผลาญทรัพยากรแห่งความพลิกแพลงไปในการพยายามประนีประนอมแรงกระตุ้นจากมโนธรรมและ
เหตุผลของเขาเข้ากับความเชื่อที่ทุกคนยอมรับ ซึ่งบางทีเขาก็ทําไปไม่ได้ตลอด ไม่มีใครดอกที่เป็นนักคิดผู้
ยิ่งใหญ่ได้ถ้าเขาไม่ตระหนักว่า ในฐานะที่เป็นนักคิด หน้าที่ประการแรกของเขาก็คือการเดินตามปัญญาของ
เขาไปสู่บทสรุปอะไรก็ตามเท่าที่มันจะพาไป สัจจะย่อมได้รับประโยชน์แม้ว่าจากความผิดพลาดของบุคคลผู้ซึ่ง
คิดเพ่ือตัวเองโดยอาศัยการศึกษาและการเตรียมตัวตามควรแก่ฐานะ มากกว่าจากความคิดเห็นที่ถูกต้องของ
บรรดาผู้ที่ยึดถือมันไว้เพียงเพราะว่าไม่ต้องการทรมานตัวเองที่จะคิด เสรีภาพในการคิดเพ่ือสร้างนักคิดผู้
ยิ่งใหญ่นั้นมิได้อาศัยแค่เพียงสิ่งนี้หรือถือว่าสิ่งนี้สําคัญเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ยังจําเป็นมากกว่าเสียอีกที่
จะต้องกระตุ้นคนระดันปานกลางทั่วไปให้บรรลุภูมิธรรมทางจิตใจซึ่งพวกเขาสามารถบรรลุได้ เคยมีนักคิดผู้
ยิ่งใหญ่และอาจมีนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ได้อีกเป็นรายบุคคลที่ตกอยู่ในบรรยากาศของความเป็นทาสทางความคิด แต่
ยังไม่เคยมีหรือไม่น่าจะมีบุคคลผู้มีความว่องไวทางปัญหาจะตกอยู่ในบรรยากาศเช่นนั้น ที่ใดก็ตามที่มีผู้
เกือบจะมีลักษณะเช่นนั้นได้ในบางครั้ง ก็เป็นเพราะความหวาดกลัวว่าจะมีความคิดแปลกออกไปได้เกิดขึ้นมา
ในขณะนั้น ในที่ซึ่งมีจารีตอันบอกเป็นนัยว่าหลักการต่าง ๆ จะต้องไม่ถูกโต้แย้ง ในที่ซึ่งการถกเถียงกัน
เกี่ยวกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติได้ถูกพิจารณาให้ปิดมิดไปแล้ว เราก็ไม่อาจหวังว่า
จะพบกิจกรรมทางความคิดที่มีระดับสูงซึ่งเคยทําให้ประวัติศาสตร์บางยุคเด่นขึ้นมาเช่นนั้นได้ ในขณะที่การ
โต้แย้งได้หลีกเลี่ยงเรื่องราวที่กว้างขวางและสําคัญพอที่จะจุดความกระตือรือร้นได้ ความคิดของประชาชนก็
ไม่อาจถูกปลุกเร้าขึ้นมาจากพ้ืนฐานของมันได้ ไม่เกิดแรงกระตุ้นที่จะยกขึ้นแม้แต่บุคคลผู้มีปัญญาธรรมดา
ที่สุดให้ขึ้นสู่ความมีศักดิ์ศรีที่จะเป็นสัตว์ที่มีความคิดได้ ในเรื่องเช่นนี้ เรามีตัวอย่างตอนหนึ่งในสถานการณ์
ของยุโรประหว่างช่วงเวลาที่ต่อจากยุคปฏิรูป ตัวอย่างอีกตอนหนึ่งแม้จะจํากัดอยู่แต่เพียงภาคพ้ืนยุโรปและชน
ชั้นผู้ได้รับการศึกษามากกว่า ปรากฏอยู่ในการเคลื่อนไหวทางความคิดในช่วงหลังของศตวรรษที่ 18 และ
ตัวอย่างที่สาม ซึ่งกินเวลาสั้นกว่า ปรากฏอยู่ในความปั่นปุวนทางปัญญาของประเทศเยอรมนีระหว่างยุคของ
เกอเต้และฟิชเต้ ช่วงเวลาเหล่านี้แตกต่างกันอย่างมากในด้านความคิดเห็นซึ่งเสรีภาพได้พัฒนาขึ้นมา แต่ที่
คล้ายคลึงกันก็คือ ระหว่างยุคทั้งสามนี้ แอกแห่งความมีอํานาจบีบบังคับได้ถูกทําลายลงในแต่ละยุคทรราช
ทางความคิดแบบเก่า ๆ ได้ถูกขว้างทิ้งไป และยังไม่มีอันใหม่มาแทนที่ความคิดเก่านั้นเลย แรงกระตุ้นที่มีต่อ
ยุคทั้งสามนี้ได้ทําให้ยุโรปเป็นอย่างทุกวันนี้ การปรับปรุงแต่ละครั้งแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในจิตมนุษย์
หรือในสถาบันต่าง ๆ อาจสาวไปถึงตัวอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดแจ้ง ปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
บางครั้งก็ชี้ให้เห็นว่า แรงกระตุ้นทั้งสามนี้ได้เหือดแห้งไปแล้วในเวลาใกล้ ๆ กันและเราไม่อาจหวังให้มี
จุดเริ่มต้นในทันทีได้อีก จนกว่าเราจะยืนยันในเสรีภาพทางความคิดของเราอีกครั้งหนึ่ง 
  ขอให้เราผ่านไปยังข้อถกเถียงหมวดที่สอง และยกเลิกสมมุติฐานที่ว่าข้อคิดเห็นใดใดก็ตามที่
ได้รับมาอาจเป็นเท็จได้ ขอให้เราถือว่ามันเป็นความจริงก็แล้วกัน และตรวจสอบลงไปในคุณค่าตามธรรมเนียม
ซึ่งอาจถือกันมาขณะที่ความจริงของมันยังไม่ได้ถูกสํารวจอย่างเป็นอิสระและอย่างเปิดเผย ไม่ว่าบุคคลคนหนึ่ง
คนใดซึ่งมีความคิดเห็นรุนแรงจะไม่เต็มใจที่จะยอมรับว่าความคิดเห็นของตนอาจผิดพลาดได้ก็ตาม เขาก็ควร
จะถูกสั่นคลอนโดยการพิจารณาว่า ไม่ว่ามันอาจจะถูกต้องอย่างไรก็ตาม ถ้ามันไม่เป็นที่ถกเถียงกันอย่างเต็มที่
อย่างบ่อยครั้ง และอย่างไม่หวั่นกลัวแล้ว มันก็จะถูกยึดถือเป็นหลักความเชื่อที่ตายแล้ว ไม่ใช่ความจริงที่ยังใช้
การได ้
  ยังมีคนจําพวกหนึ่ง (มีความสุขแต่ก็ไม่มากมายเหมือนแต่ก่อน) ซึ่งคิดว่าการที่คนเรายอมรับ
สิ่งที่ตนคิดว่าจริงอย่างปราศจากข้อสงสัยเลยก็เพียงพอแล้ว แม้ว่าเขาจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานต่าง ๆ 
ของความคิดเห็นนั้นและไม่สามารถปกปูองมันอย่างมีเหตุผลต่อคําโต้แย้งที่ฉาบฉวยที่สุดได้ก็ตาม คนเช่นนี้ ถ้า
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เขาสามารถได้รับการสั่งสอนให้มีหลักความเชื่อถือจากผู้มีอํานาจสักครั้งหนึ่งแล้ว ย่อมคิดได้เองว่า ไม่มีความดี
และภัยอันตรายอันใดจะเกิดขึ้นมาได้จากการที่ความคิดเห็นถูกซักฟอกที่ใดก็ตามที่อิทธิพลของพวกเขา
ครอบงําอยู่ พวกเขาย่อมทําให้ความคิดเห็นที่ยอมรับกันมานั้นเกือบไม่มีทางถูกปฏิเสธได้อย่างชาญฉลาดและ
อย่างเห็นแก่หน้าใครเลย แม้ว่าความคิดเห็นอาจยังคงถูกปฏิเสธได้อย่างใจร้อนและอย่างโง่เขลาเบาปัญญาก็
ตาม เพราะการห้ามการอภิปรายกันอย่างเด็ดขาดนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ และเมื่อการอภิปรายมีมาได้ครั้ง
หนึ่งแล้ว ความเชื่อต่าง ๆ ที่ไม่ได้วางพ้ืนฐานอยู่บนความเชื่อมั่นมักจะล่าถอยไปก่อนการปรากฏตัวเพียงน้อย
นิดของข้อโต้แย้ง อย่างไรก็ตาม การยกเลิกความเป็นไปได้เช่นนี้เสีย โดยถือว่าความคิดเห็นที่ถูกต้องได้อิง
อาศัยอยู่ในจิต แต่อิงอาศัยอยู่ในฐานะอคติ เป็นความเชื่อที่อยู่พ้นข้อถกเถียงและเป็นข้อพิสูจน์ที่คัดค้านการ
โต้แย้ง นี่ไม่ใช่วิธีที่ผู้มีเหตุผลจะใช้สําหรับยึดถือความจริงนี่ไม่ใช่การรู้จักความจริง ความจริงที่ถูกยึดถือเช่นนั้น
ย่อมเป็นเพียงความหลงเชื่องมงายที่บังเอิญเกาะยึดอยู่กับคําพูดซึ่งเปล่งความจริงออกมาเท่านั้น 
  ถ้าปัญญาและการวินิจฉัยของมนุษย์สมควรได้รับการปลูกฝังขึ้นมาซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่อย่างน้อย
ที่สุดพวกโปรแตสแตนท์ก็ไม่ปฏิเสธ สมรรถภาพเหล่านี้สมควรจะถูกใช้เกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง มากกว่าที่จะใช้กับ
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขามากเสียจนถูกพิจารณาว่าจําเป็นสําหรับเขาที่จะยึดถือความคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับมัน
เอาไว้? ถ้าการปลูกฝังความเข้าใจปรากฏอยู่ในสิ่งหนึ่งมากกว่าในอีกสิ่งหนึ่ง ย่อมต้องเรียนรู้พ้ืนฐานของความ
คิดเห็นนั้นอย่างแน่นอน สิ่งใดก็ตามที่ประชาชนเชื่อถือในเรื่องต่าง ๆ ที่สําคัญเป็นอันดับหนึ่งที่ควรเชื่อถือได้
ในทันที อย่างน้อยที่สุดพวกเขาควรต้องสามารถปกปูองให้พ้นจากคําโต้แย้งธรรมดา ๆ ได้ แต่บางคนอาจ
กล่าวว่า “ขอให้พวกเขาได้รับคําสั่งสอนถึงพ้ืนฐานของความคิดเห็นของตนเองด้วยเถิด ไม่ควรจะกลายเป็นว่า 
ความคิดเห็นต่าง ๆ เหล่านั้นต้องถูกจดจํามาแบบนกแก้วนกขุนทองเท่านั้น เพราะพวกเขาไม่เคยได้ยินว่าถูก
โต้แย้งเลยบุคคลผู้ศึกษาเรขาคณิตย่อมไม่เพียงแต่จดจําทฤษฎีบท แต่พวกเขาต้องเข้าใจและเรียนรู้จากการ
ทดสอบเช่นเดียวกัน ออกจะเป็นเรื่องตลกถ้าจะกล่าวว่า พวกเขาก็ยังคงไม่รู้พ้ืนฐานของความจริงทาง
เรขาคณิตอยู่ดี เพราะพวกเขาไม่เคยได้ยินใครปฏิเสธและพยายามที่จะหักล้างเลย ไม่ต้องสงสัยละ การสอน
เช่นนั้นย่อมเพียงพอแล้วสําหรับวิชาเช่นคณิตศาสตร์ซึ่งไม่มีอะไรเลยที่จะให้กล่าวได้ในแง่ที่ผิดพลาดของ
ปัญหาดังกล่าว ลักษณะเฉพาะของหลักฐานเกี่ยวกับความจริงทางคณิตศาสตร์มีอยู่ว่า ข้อถกเถียงทั้งหมด
เป็นไปในด้านเดียวไม่มีข้อคัดค้านและไม่มีคําตอบสําหรับข้อคัดค้านต่าง ๆ ด้วย แต่ในเรื่องต่าง ๆ ทุกเรื่องซึ่ง
อาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ ความจริงย่อมขึ้นอยู่กับดุลยภาพที่ควรเกิดขึ้นระหว่างเหตุผลที่ขัดแย้งกัน
สองชุดแม้แต่ในปรัชญาธรรมชาติ ก็ยังมีคําอธิบายอย่างอ่ืนสําหรับข้อเท็จจริงอย่างเดียวกันได้อยู่เสมอ เช่น ใช้
ทฤษฎีโลกเป็นศูนย์กลางแทนทฤษฎีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล หรือใช้ธาตุโฟลจิสตอน แทน
ออกซิเจนได้ และควรแสดงให้เห็นว่าเหตุใดทฤษฎีอ่ืนเช่นนั้นจึงไม่อาจเป็นจริงเพียงทฤษฎีเดียวได้ เมื่อได้
พิสูจน์ให้เห็นแล้วและเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเป็นอย่างไร เราย่อมไม่เข้าใจพ้ืนฐานความคิดเห็นของเราเองแต่เมื่อ
เราหันไปสู่เรื่องราวซึ่งซับซ้อนกว่านั้นอย่างเหลือคณา สู่เรื่องศีลธรรม ศาสนา การเมือง ความสัมพันธ์ทาง
สังคม และภารกิจของชีวิตข้อถกเถียงสามในสี่ส่วนสําหรับความคิดเห็นที่ถูกโต้แย้งทั้งหมดนั้นจะอยู่ที่การขั บ
ไล่ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ซึ่งพอใจความคิดเห็นบางอย่างแตกต่างไปจากมัน นักพูดผู้ ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยโบราณ
ยกเว้นเพียงคนเดียวได้บันทึกไว้ว่า เขามักศึกษาเรื่องราวของคู่ต่อสู้อย่างคร่ําเคร่งจริงจังเท่ากับของตนเองถึง
จะไม่มากกว่าก็ตาม กล่าวคือ สิ่งที่ซิเซโรฝึกฝนอยู่เพ่ือเป็นวิถีทางไปสู่ความสําเร็จในทางการศาลนั้น ผู้ที่ศึกษา

                                                 
โฟลจิสตอน (phlogiston) มาจากภาษากรีก phlogistos (phlogizein = เผาไหม้ หรือลุกเป็นไฟ phlegein = เผาไหม้) ในวิเชาเคมีโบราณ หมายถึง 
หลักของการลุกไหม้ได้ เม่ือเช้ือไฟเข้าในสังเคราะห์กับสารอื่น และเป็นช่ือของธาตุซึ่งสมมุติขึ้นมาธาตุหน่ึง ถือว่าเป็นไฟบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในสารที่เผาไหม้
ได้ เพื่อแยกให้เห็นว่า มันแตกต่างจากเปลวไฟหรือไฟที่เป็นอิสระจากสารต่าง ๆ - ผู้แปล 
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วิชาใดก็ตามเพ่ือให้บรรลุถึงความจริงจําเป็นต้องเลียนแบบไว้ผู้ที่รู้แต่เพียงเรื่องราวของตนฝุายเดียว ย่อมรู้
เรื่องราวนั้นน้อยมากเหตุผลของเขาอาจคมคายและอาจไม่มีใครสามารถปฏิเสธมันได้ แต่ถ้าเขาก็ไม่สามารถ
ปฏิเสธเหตุผลต่าง ๆ ในด้านตรงข้ามได้เช่นกัน ถ้าเขาไม่รู้มากนักว่ามันเป็นอะไร เขาย่อมไม่มีพ้ืนฐานที่จะชอบ
ใจความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่ากัน สถานภาพทางเหตุผลสําหรับเขาอาจเป็นการรั้งรอที่จะตัดสินถูก
ชักจูงโดยผู้มีอํานาจบังคับ หรือรับเอาฝุายที่เขารู้สึกโน้มเอียงไปมากที่สุดมาใช้เหมือนกับคนทั่วไปนั่นเอง นอก
เสียจากว่า เขาต้องการยับยั้งชั่งใจไว้ก่อน หรืออาจไม่เป็นการเพียงพอก็ได้ถ้าเขาจะได้ยินข้อถกเถียงของ
คู่ปรปักษ์มาจากครูของเขาเอง โดยเสนอสิ่งที่คู่ปรปักษ์เหล่านั้นได้กล่าวออกมา รวมทั้งสิ่งที่พวกเขาได้เสนอ
เป็นข้อปฏิเสธด้วย นั่นไม่ใช่วิธีที่จะให้ความยุติธรรมต่อข้อถกเถียงดังกล่าว หรือเป็นวิธีที่จะนําข้อถกเถียง
เหล่านั้นมาสัมผัสกับความคิดของเขาได้อย่างแท้จริง เขาต้องมีความสามารถที่จะได้ยินข้อถกเถียงเหล่านั้น
จากบุคคลผู้เชื่อข้อถกเถียงดังกล่าวจริง ๆ ผู้ปกปูองมันอย่างบริสุทธิ์ใจ และพยายามทําเพ่ือมันจนถึงที่สุด เขา
ต้องรู้จักข้อถกเถียงเหล่านั้นในรูปแบบที่มีเหตุผลและน่าเชื่อถือมากที่สุด เขาต้องรู้สึกอย่างสุดจิตสุดใจถึง
ความยากลําบากของทัศนะอันถูกต้องที่เรื่องนี้จะต้องเผชิญและกําจัดมันไปได้ มิฉะนั้น เขาจะไม่อาจ
ครอบครองความจริงซึ่งเขาพบและขจัดความยากลําบากนั้นได้ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงเลย เก้าสิบเก้า
เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ถูกเรียกว่าผู้มีการศึกษาก็ตกอยู่ในสภาพนี้ แม้แต่ผู้ที่สามารถโต้เถียงอย่างแคล่วคล่องเพ่ือ
ความคิดเห็นของตนเองก็ตาม บทสรุปของพวกเขาอาจถูกต้อง แต่มันก็อาจเป็นเท็จได้สําหรับสิ่งใดก็ตามที่
พวกเขารู้ กล่าวคือ พวกเขาไม่เคยกระโจนลงไปในห้วงความคิดของบรรดาผู้ที่คิดแตกต่างไปจากพวกเขา และ
ไม่เคยพิจารณาว่าบุคคลเหล่านั้นอาจต้องกล่าวเช่นนั้นออกมา และด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าจะกล่าวในความหมาย
เฉพาะใดใดก็ตาม พวกเขาจึงไม่รู้จักหลักคําสอนซึ่งพวกเขาเองนับถืออยู่ พวกเขาไม่รู้จักบทต่างๆ ของมันซึ่ง
อธิบายและให้เหตุผลต่อส่วนที่อยู่ นอกจากนั้น ข้อพิจารณาต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อเท็จจริงซึ่งดูเหมือนจะ
ขัดแย้งกันอีกข้อหนึ่งย่อมประนีประนอมกันได้ หรือเหตุผลที่ดูจะหนักแน่นด้วยกันทั้งสองข้อ เหตุผลข้อใดข้อ
หนึ่งไม่ควรจะได้รับความพึงพอใจมากกว่ากัน พวกเขาย่อมเป็นคนแปลกหน้าสําหรับความจริงทุกส่วนที่ทําให้
ตาชั่งเอียงไปข้างหนึ่งและตัดสินข้อวินิจฉัยของจิตที่พิกลพิการเต็มที่ ไม่มีใครจะรู้ความจริงได้อย่างแท้จริงเลย
นอกจากบรรดาผู้ที่ได้เข้าถึงทั้งสองฝุายอย่างเท่าเทียมกันและอย่างไร้อคติ และพยายามมองเห็นเหตุผลของ
ทั้งสองฝุายในแสงที่เจิดจ้าที่สุด ระเบียบวิธีเช่นนี้เป็นสิ่งสําคัญมากต่อความเข้าใจศีลธรรมและเรื่องราวของ
มนุษย์อย่างแท้จริง ถ้าคู่ปรปักษ์ของความจริงที่สําคัญๆ ทั้งหมดไม่มีอยู่แล้ว ก็จําเป็นจะต้องคิดจินตนาการมัน
ขึ้นมา และจัดหาข้อโต้เถียงที่หนักแน่นที่สุดซึ่งสมุนของปีศาจผู้เชี่ยวชาญที่สุดสามารถปลุกขึ้นมาใช้ได้เตรียม
ไว้ให้พวกเขาด้วย 
  ศัตรูแห่งการอภิปรายโดยเสรีอาจกล่าวได้ว่า ถ้าจะผ่อนคลายพลังของข้อพิจารณาเหล่านี้ 
มนุษยชาติโดยทั่วไปก็ไม่จําเป็นต้องรู้และเข้าใจคํากล่าวทั้งมวลของนักปรัชญาและนักเทววิทยาที่คัดค้านหรือ
สนับสนุนความคิดเห็นต่าง ๆ ของพวกเขา ไม่จําเป็นที่คนทั่วไปจะต้องมีความสามารถในการแสดงคํากล่าวอ้าง
ผิด ๆ หรือเหตุผลวิบัติของคู่ปรปักษ์ผู้พลิกแพลง การที่มีคนบางคนสามารถตอบพวกเขาได้อยู่เสมอก็เพียงพอ
แล้ว เพ่ือที่สิ่งซึ่งอาจชักนําผู้ขาดความรู้ให้หลงผิดได้จักได้ถูกลบล้างไปเสีย เมื่อความคิดที่พาซื่อได้รับการสั่ง
สอนถึงขั้นพ้ืนฐานอันกระจ่างชัดของสัจจะซึ่งพร่ําอบรมมันอยู่ มันก็อาจไว้วางใจต่ออํานาจบังคับที่มีต่อส่วนที่
เหลืออยู่ได้ และเม่ือมันตระหนักว่า คนทั่วไปไม่ได้มีความรู้หรือความเฉียบแหลมอันใดในการแก้ไขความยุ่งยาก
ทั้งปวงที่อาจมีผู้สร้างขึ้นมา มันก็อาจสงบอยู่ด้วยความมั่นใจว่า ปัญหาทั้งปวงที่ถูกสร้างขี้นมานั้น บรรดาผู้ที่
ได้รับการฝึกฝนสําหรับภารกิจนี้โดยเฉพาะได้ตอบมาแล้วหรือสามารถจะตอบได้ต่อไป 
  การยอมตามทัศนะดังกล่าวของเรื่องนี้เป็นการเรียกร้องขั้นสุดท้ายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยบรรดา
ผู้ที่พึงพอใจอย่างง่ายดายที่สุดต่อปริมาณความเข้าใจสัจจะซึ่งควรมาพร้อมกับความเชื่อในสัจจะนั้น กระนั้นก็
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ตาม ข้อถกเถียงเพ่ือให้มีการอภิปรายโดยเสรีก็ไม่มีทางถูกบั่นทอนได้ เพราะแม้หลักคําสอนนี้จะรั บรองว่า
มนุษยชาติควรต้องมีหลักประกันที่มีเหตุผล ข้อโต้แย้งทั้งหมดได้รับคําตอบจนเป็นที่พอใจแล้วก็ตาม มันจะ
ได้รับคําตอบได้อย่างไร ถ้าสิ่งที่จําเป็นต้องตอบไม่สามารถกล่าวออกมาได้? หรือจะรู้ได้อย่างไรว่าคําตอบนั้นจะ
เป็นที่พอใจ ถ้าผู้คัดค้านไม่มีโอกาสที่จะแสดงออกมาได้ว่ามันไม่น่าพอใจ? ถ้าไม่ใช่ประชาชนหรืออย่างน้อย
ที่สุดก็เป็นนักปรัชญาหรือนักเทววิทยาผู้ซึ่งจะแก้ไขปัญหายุ่งยากเหล่านี้ จักต้องทําตัวเองให้คุ้นเคยกับความ
ยุ่งยากดังกล่าวในรูปแบบที่น่าฉงนที่สุดของพวกเขา และสิ่งนี้ย่อมไม่อาจสําเร็จลุล่วงได้ นอกจากว่าปัญหา
เหล่านี้จะถูกระบุได้อย่างเสรี และถูกจัดวางอยู่ในความสว่างที่เสี่ยงภัยมากที่สุดซึ่งพวกเขายอมรับ ศาสนจักร
คาธอลิค มีแนวทางของตนเองในการจัดการกับปัญหาอันประดักประเดิดดังกล่าวโดยการสร้างช่องว่างอัน
กว้างใหญ่ระหว่างบรรดาผู้ที่อาจได้รับอนุญาตให้ยอมรับหลักคําสอนของศาสนจักรด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาได้ 
กับบรรดาผู้ที่ต้องยอมรับหลักคําสอนเหล่านั้นด้วยความไว้วางใจ อันที่จริง ทั้งสองพวกไม่ได้รับอนุญาตให้มี
ทางเลือกในสิ่งที่พวกตนจะยอมรับแต่นักบวชซึ่งอย่างน้อยที่สุดก็ได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มที่อาจได้รับ
อนุญาตและความกรุณาให้ทําตัวเองให้คุ้นเคยกับข้อถกเถียงต่าง ๆ ของฝุายตรงข้ามได้เพ่ือจะได้ตอบคน
เหล่านั้น และด้วยเหตุนี้ นักบวชจึงอาจอ่านหนังสือนอกรีตได้ พวกฆราวาสถ้าไม่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษแล้ว ก็
ยากที่จะได้รับการผ่อนผันดังกล่าว ระเบียบวิธีเช่นนี้ยอมรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของศัตรูว่าเป็นประโยชน์
ต่อผู้สอน แต่ก็หาวิธีการที่ไปกันได้กับระเบียบวิธีนี้เพ่ือปฏิเสธระเบียบวิธีดังกล่าวต่อชาวโลกส่วนที่เหลืออยู่ 
กล่าวคือ ทําให้คนชั้นหัวกะทิ (elite) มีวัฒนธรรมทางความคิดมากกว่ามวลชนทั่วไป แม้จะไม่ได้ทําให้มี
เสรีภาพทางความคิดมากขึ้นก็ตาม ด้วยการอาศัยกุศโลบายดังกล่าว ระเบียบนี้ก็ประสบความสําเร็จในการ
ได้มาซึ่งความเหนือกว่าทางความคิดอันจําเป็นสําหรับความมุ่งหมายของมัน เพราะแม้ว่าวัฒนธรรมที่
ปราศจากเสรีภาพไม่เคยทําให้ความคิดกว้างขวางและเป็นเสรีภาพเลยก็ตาม ระเบียบวิธีก็สามารถสร้าง
ผู้สนับสนุนความเห็นฝุายใดฝุายหนึ่งที่เฉลียวฉลาดขี้นมาได้ ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนมาแล้วก่อนหน้านั้น (nisi prius) 
แต่ในบรรดาประเทศที่ยอมรับนับถือนิกายโปรแตสแตนท์ วิธีการเช่นนี้ได้ถูกปฏิเสธไป เนื่องจากอย่างน้อย
ที่สุดพวกโปรแตสแตนท์ก็ถือว่า ความรับผิดชอบในการเลือกถือศาสนาใด ๆ นั้นต้องเป็นสิ่งที่แต่ละคนแบกรับ
ไว้เพ่ือตนเอง และไม่อาจปลดเปลี้องไปให้ศาสดาได้ นอกจากนี้ในสภาพการณ์ปัจจุบันของโลกย่อมเป็นไปไม่ได้
ในทางปฏิบัติที่ข้อเขียนต่าง ๆ ซึ่งผู้ได้รับการสั่งสอนเป็นผู้อ่านจะถูกกีดกันให้พ้นจากคนไร้การอบรมสั่งสอนได้ 
ถ้าศาสดาของมนุษยชาติจะต้องรู้เรื่องทุกเรื่องที่พวกเขาควรต้องรู้ เรื่องทุกเรื่องก็ต้องเขียนและพิมพ์ได้โดยเสรี
และปราศจากการควบคุมไว้ 
  อย่างไรก็ตาม ถ้าการปฏิบัติการอันชั่วร้ายที่ทําให้การอภิปรายโดยเสรีต้องหมดสิ้นไป ได้
จํากัดลงเพียงปล่อยให้มนุษย์ปราศจากความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานของความคิดเห็นเหล่านั้นแล้ ว ในเมื่อความ
คิดเห็นที่ยอมรับกันเป็นความจริง ก็อาจคิดได้ว่า นี่ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายในทางศีลธรรม และมิได้กระทบกระเทือน
คุณค่าของความคิดเห็นดังกล่าว ถ้าปัญญาชนจะได้คํานึงถึงอิทธิพลของมันที่มีต่อบุคคล อย่างไรก็ตาม มี
ข้อเท็จจริงอยู่ว่า ไม่เพียงแต่คนเราจะหลงลืมพ้ืนฐานของความคิดเห็นได้ เมื่อปราศจากการอภิปรายเท่านั้น 
แต่พวกเขายังลืมความหมายของความคิดเห็นเองนั้นได้บ่อยครั้งเช่นเดียวกัน คําพูดที่เป็นสื่อนําความคิดเห็น
นั้นออกมาก็ยุติการชี้นําความคิด หรือชี้นําแต่เพียงความคิดส่วนน้อยซึ่งใช้ในการติดต่อกันเท่านั้น แทนที่จะ
เป็นมโนภาพอันกระจ่างชัดและความเชื่อที่มีตัวตน ก็คงเหลือแต่เพียงถ้อยคําสองสามตอนที่หลงเหลืออยู่โดย
ความทรงจํา หรือ ถ้าในตอนใดก็ตามกระดองและเปลือกเฉพาะของความหมายนั้นยังคงเหลืออยู่ ส่วนสําคัญที่
ประณีตกว่าก็จะสูญหายไปยุคสมัยที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ซึ่งข้อเท็จจริงนี้ปรากฏครอบคลุมอยู่ก็
ไม่อาจได้รับการศึกษาและพินิจพิเคราะห์ถึงได้อย่างตรงไปตรงมาเช่นเดียวกัน 
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  นี่เป็นอุทธาหรณ์อยู่ในประสบการณ์เกี่ยวกับหลักคําสอนทางจริยธรรมและหลักความเชื่อ
ในทางศาสนาเกือบทั้งหมด ซึ่งล้วนเต็มไปด้วยความหมายและความสําคัญยิ่งชีวิตสําหรับบรรดาผู้ที่ให้กําเนิด
หลักคําสอนและหลักความเชื่อขึ้นมา และสําหรับสานุศิษย์โดยตรงของผู้ก่อตั้ง ความหมายของหลักคําสอน
และหลักความเชื่อดังกล่าวยังคงสัมผัสได้ในพลังอันไม่เสื่อมถอย และอาจถูกนําออกมาสู่จิตสํานึกที่สมบูรณ์ยิ่ง
กว่า ตราบเท่าที่การดิ้นรนต่อสู้ยังคงยืดเยื้ออยู่เพ่ือทําให้หลักคําสอนหรือหลักความเชื่อดังกล่าวเฟ่ืองฟูอยู่เหนือ
หลักความเชื่ออ่ืน ๆ ในที่สุด ความหมายของหลักเหล่านั้นก็อาจโดดเด่น และกลายเป็นความคิดเห็นของคน
ทั่วไปหรือมิฉะนั้นความก้าวหน้าของมันอาจหยุดชะงักลงก็ได้ ความหมายของหลักคําสอนและหลักความเชื่อ
ยังคงครอบครองพ้ืนที่ที่มันได้มา แต่ก็หยุดยั้งที่จะแผ่ขยายต่อไป เมื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ได้ปรากฏชัด
ขึ้น โดยขัดแย้งกับสัญญาณของประชาชนไม่ช้านาน มันก็จะ ค่อย ๆ สูญสลายไป หลักคําสอนนี้ย่อมเข้ามา
แทนที่โดยเป็นลัทธิหรือหมวดหมู่ของความคิดเห็นอันเป็นที่ยอมรับกัน แม้ว่าจะไม่ใช่ความคิดเห็นที่รับสืบทอด
มาก็ตาม กล่าวคือ บรรดาผู้ที่ยึดถือหลักคําสอนอยู่มักจะรับสืบทอดมันมา ไม่ใช่ทะนุบํารุงมันขึ้นมา จากนั้นก็
เปลี่ยนจากหลักคําสอนหนึ่งไปสู่หลักคําสอนอีกอย่างหนึ่ง จนกลายเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยกเว้นไปแล้วใน
ขณะนี้ และหลักคําสอนดังกล่าวก็ยึดถือได้แต่เพียงพ้ืนที่เล็กน้อยในความคิดของผู้ยอมรับนับถือมันเท่านั้น 
แทนที่จะตื่นตัวอย่างสม่ําเสมอเสียแต่แรกในการปกปูองตนเองให้พ้นจากชาวโลกหรือเปลี่ยนความคิดชาวโลก
ให้มาเป็นแนวเดียวกับพวกเขา พวกเขากลับถดถอยลงนิ่งเฉย ไม่ยอมรับฟังข้อโต้เถียงต่าง ๆ ที่มีต่อหลักความ
เชื่อของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาสามารถช่วยหลักความเชื่อนั้นได้ก็ตาม อีกทั้งไม่ยอมทําความยุ่งยากให้แก่ผู้ถูก
คัดค้าน (ถ้าจะมีข้ึน) โดยโต้เถียงเพ่ือสนับสนุนหลักความเชื่อนั้น อาจระบุได้ว่า ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นมา อํานาจ
ของหลักคําสอนดังกล่าวที่มีอิทธิพลอยู่ในขณะนั้นก็เสื่อมถอยลง เรามักได้ยินบรรดาศาสดาของหลักความเชื่อ
ต่าง ๆ คร่ําครวญอยู่เสมอถึงความยากลําบากในการอนุรักษ์ความเข้าใจอันชัดแจ้งเกี่ยวกับสัจจะซึ่งผู้เชื่อถือ
ทั้งหลายรู้จักแต่เพียงในนามไว้ในใจของพวกเขาเหล่านั้น เพ่ือที่หลักความเชื่อนั้น ๆ อาจจะได้หยั่งลึกลงไปใน
ความรู้สึกและเข้าเป็นนายบงการความประพฤติได้อย่างแท้จริง จะไม่มีการพร่ําบ่นถึงความยากลําบากเช่นนั้น
ในขณะที่หลักความเชื่อดังกล่าวยังคงกําลังต่อสู้เพ่ือความอยู่รอดของตนเองอยู่ กล่าวคือ แม้นักสู้ที่อ่อนแอกว่า
ก็รู้และตระหนักดีว่าพวกเขากําลังต่อสู้เพ่ืออะไร ตลอดจนรู้ว่าหลักคําสอนนั้นกับหลักคําสอนอ่ืน ๆ แตกต่าง
กันอย่างไรในยุคที่มีหลักความเชื่อทุกประเภทอยู่นั้น จะพบบุคคลที่มองเห็นหลักการพ้ืนฐานของหลักคําสอน
ในความคิดต่าง ๆ ทุกรูปแบบได้ไม่น้อย บุคคลเหล่านี้ได้ชั่งวัดและพิจารณาหลักการดังกล่าวในแง่มุมที่สําคัญ
ทั้งปวงของหลักเช่นนั้น และได้มีประสบการณ์ในผลที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ต่อนิสัยใจคอซึ่งความเชื่อในหลักนั้น 
ควรจะสร้างให้เกิดขึ้นในจิตที่ซาบซึ้งกับหลักดังกล่าวโดยตลอด แต่เมื่อมันกลายเป็นหลักความเชื่อที่รับสืบทอด
กันมา และเป็นสิ่งที่ยอมรับกันข้างเดียว ไม่มีการตอบโต้ เมื่อจิตมนุษย์มิได้ถูกบังคับในระดับเดียวกับตอนแรก
ให้ใช้พลังอันมีชีวิตชีวาเข้าแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งความเชื่อของจิตเองเสนอมาให้ ก็ย่อมมีแนวโน้มในขั้นต่อไปที่
จะลืมความเชื่อทั้งหมดยกเว้นกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ลงไปได้ หรือมีแนวโน้มที่จะยอมรับความเชื่อนั้นอย่างมืดตื้อ 
ราวกับว่าการยอมรับด้วยความไว้วางใจนั้นเป็นเรื่องของความจําเป็นในการมองเห็นความเชื่อดังกล่าวได้ใน
จิตสํานึก หรือในการทดสอบด้วยประสบการณ์ส่วนตัว จนกว่าความเชื่อแทบจะยุติการเชื่อมโยงตัวของมันเอง
เข้ากับชีวิตภายในของมนุษย์อย่างสิ้นเชิง เหตุการณ์เหล่านี้จึงเป็นที่พบเห็นได้บ่อยครั้งในยุคสมัยปัจจุบันของ
โลกเท่ากับที่มันเกือบจะทําให้คนส่วนใหญ่ที่มีหลักความเชื่อเช่นนั้นภายนอกจิต ได้ห่อหุ้มจิต และทําให้จิต
แข็งแกร่งต้านทานอิทธิพลอื่น ๆ ทั้งหมดท่ีจดจ้องมายังธรรมชาติส่วนที่สูงส่งยิ่งกว่านี้ของเรา และทําให้คนส่วน
ใหญ่เหล่านั้นได้เผยพลังอํานาจของหลักความเชื่อดังกล่าวให้ปรากฏโดยการไม่ทนทุกข์ทรมานให้ความเชื่อมั่น
ใหม่อันมีชีวิตชีวาใดใดได้ผ่านเข้าไปภายใน แต่ตัวของมันเองก็ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้แก่จิตหรือหัวใจเลย
นอกจากยืนเฝูาจิตและหัวใจอยู่และทําให้สิ่งทั้งสองว่างเปล่าเท่านั้น 
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  หลักคําสอนต่าง ๆ ซึ่งเหมาะสมในตัวของมันเองที่จะประทับลงบนจิตใจได้อย่างลึกซึ้งมาก
ที่สุดนั้นอาจดํารงอยู่ในจิตเป็นความเชื่อที่ตายซากได้เพียงใด โดยปราศจากการสํานึกรู้ในจินตนาการ ใน
ความรู้สึก หรือในความเข้าใจ และเป็นตัวอย่างให้เห็นได้จากท่าทีของผู้มีความเชื่อส่วนใหญ่ซึ่งถือหลักคําสอน
ของคริสตศาสนา คริสตศาสนาในที่นี้ ข้าพเจ้าหมายถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่ศาสนจักรและนิกาย ต่าง ๆ ได้อธิบาย
ไว้เช่นนั้นซึ่งได้แก่ กฏเกณฑ์และหลักธรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ สิ่งเหล่านี้ได้รับการพิจารณาว่าเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และได้รับการยอมรับว่าเป็นกฏข้อบังคับโดยคริสตศาสนิกชนผู้ประกาศตัวทุกคน กระนั้นก็ตามคง
ไม่เกินเลยไปถ้าจะกล่าวว่า คริสตศาสนิกชนไม่ถึงหนึ่งในพันคนที่นําทางหรือทดสอบความประพฤติส่วนตัวของ
ตนโดยอิงอาศัยกฏเหล่านั้นมาตราฐานที่เขาได้อ้างอิงถึงก็คือขนบธรรมเนียมของชาติ ชั้นชน หรือคําประกาศ
ตัวยอมรับนับถือศาสนาของเขาเอง ดังนั้น ในทางหนึ่ง เขาก็มีประมวลกฏเกณฑ์ทางจริยธรรมซึ่งเขาเชื่อว่า 
ความรอบรู้ซึ่งไม่มีวันผิดพลาดได้ตอบสนองเขาเป็นข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้เขาปกครองตัวเอง และในอีกทาง
หนึ่ง เขาก็มีกลุ่มข้อวินิจฉัยและหลักปฏิบัติในชีวิตประจําวันชุดหนึ่ง ซึ่งไปกันได้ในระดับหนึ่งกับกฏเกณฑ์
เหล่านั้นบางข้อ ไปกันไม่ค่อยได้มากกับกฏเกณฑ์บางข้อ ยืนหยัดคัดค้านกฏเกณฑ์บางข้อโดยตรง และกล่าว
โดยทั่วไปแล้ว ก็เป็นเครื่องประนีประนอมหลักความเชื่อทางคริสตศาสนากับผลประโยชน์และเครื่องชักนําต่าง 
ๆ ของชีวิตทางโลก คริสตศาสนิกชนได้แสดงคารวะต่อมาตราฐานชุดแรก แต่เขาก็ให้ความจงรักภักดีอย่าง
แท้จริงต่อมาตรฐานอีกชุดหนึ่ง คริสตศาสนิกชนทั้งปวงเชื่อว่า ผู้ที่ได้รับพระพรคือคนยากจน คนต่ําต้อย และ
บรรดาผู้ที่ถูกชาวโลกข่มเหงรังแก พวกเขาเชื่อว่าให้อูฐเดินลอดรูเข็มยังง่ายเสียกว่าให้คนรวยเดินเข้าแผ่นดิน
สวรรค์ พวกเขาต้องไม่พิพากษาลงโทษใครเนื่องจากพวกเขาจะถูกพิพากษาบ้าง พวกเขาต้องไม่กล่าวคํา
สาบานเป็นอันขาดพวกเขาต้องรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง ถ้ามีใครขโมยเสื้อคลุมของพวกเขาไป พวกเขา
ควรต้องแถมเสื้อนอกให้ไปด้วย พวกเขาต้องไม่คิดถึงวันรุ่งขี้น และถ้าพวกเขาต้องการบรรลุความสมบูรณ์ พวก
เขาควรต้องขายทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้หมดและเอาไปให้ทานคนยากจน พวกเขามิได้ตลบแตลงเมื่อกล่าวว่า
พวกเขาเชื่อในสิ่งเหล่านี้ พวกเขาเชื่อกันจริง ๆ เช่นเดียวกับที่ประชาชนเชื่อถือในสิ่งที่เขามักได้ยินว่าเป็นคํา
ปูอยอ และไม่เคยอภิปรายกันเลย แต่ตามความเชื่อซึ่งจัดระเบียบความประพฤติในขณะนั้น พวก
คริสตศาสนิกชนเชื่อถือหลักคําสอนเหล่านี้ถึงระดับที่ความเชื่อดังกล่าวสามารถทําตามหลักคําสอนได้ตามปกติ
เท่านั้น หลักคําสอนต่างๆ ที่พวกเขาผสมผสานขึ้นมานั้นใช้ได้สําหรับการโจมตีฝุายตรงข้ามและเป็นที่เข้าใจได้
ว่า พวกเขาจะได้รับการประกาศตัว (เมื่อเป็นไปได้) ตามเหตุผลสําหรับสิ่งใดก็ตามที่ประชาชนกระทําซึ่งพวก
เขาคิดว่าน่าสดุดี แต่ใครก็ตามที่เตือนพวกเขาว่ากฏเกณฑ์เหล่านั้นต้องอาศัยอะไรต่ออะไรอีกมากมายซึ่งพวก
เขาไม่เคยแม้แต่จะคิดทําย่อมไม่ได้รับอะไรเลยนอกจากจะถูกจัดกลุ่มให้อยู่ท่ามกลางบรรดาผู้ที่ไม่เป็นที่นิยม
อย่างมาก ซึ่งแสร้งทําว่าตนวิเศษกว่าคนอ่ืน ๆ หลักคําสอนที่ไม่มีเครื่องยึดเหนี่ยวต่อผู้เชื่อถือทั่วไปนั้น ย่อม
ไม่ใช่พลังอํานานที่อยู่ในจิตของพวกเขา พวกเขาย่อมมีความเคารพนบนอบตามความเคยชินต่อความมั่นคง
ของหลักคําสอนเหล่านั้น แต่ก็ไม่มีความรู้สึกซึ่งแพร่มาจากคําพูดที่ใช้กับสิ่งต่าง ๆ ที่คําพูดบ่งถึง อีกทั้งฝืนจิตใจ
ให้ยอมรับและทําให้คําพูดดังกล่าวสอดคล้องกับกฏนั้น เมื่อใดก็ตามที่มีเรื่องความประพฤติเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย 
พวกเขาก็จะเหลียวมองไปรอบ ๆ หานาย ก. และนาย ข. ให้ช่วยชี้นําพวกเขาว่าจะเชื่อฟังพระเยซูได้มากน้อย
เพียงใดแน ่
  ในตอนนี้ เราอาจมั่นใจได้มากแล้วว่าเรื่องมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น แต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งกันเลย
ทีเดียวสําหรับคริสตศาสนิกชนยุคต้น ถ้ามันได้เป็นเช่นนั้นจริง คริสตศาสนาย่อมไม่อาจแผ่ขยายได้เลยจากลัทธิ
อันมืดมนของพวกฮิบรูที่น่ารังเกียจ ไปเป็นศาสนาแห่งจักรวรรดิโรมัน เมื่อศัตรูของพวกเขากล่าวว่า “ดูสิว่า
พวกคริสเตียนเหล่านี้รักกันมากเพียงใด” (เป็นข้อสังเกตที่น่าจะหมดไปแล้วในปัจจุบันนี้) พวกเขามีความรู้สึก
ตื่นตัวเกี่ยวกับความหมายของหลักความเชื่อของพวกเขามากกว่าที่พวกเขาเคยมีมาก่อนหน้านั้นอย่างแน่นอน 
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ด้วยเหตุนี้ ที่สําคัญอาจเป็นเพราะว่า คริสตศาสนาในปัจจุบันขยายขอบเขตไปได้น้อยมาก และหลังศตวรรษที่ 
18 ก็ยังคงเกือบจํากัดแวดวงอยู่เพียงพวกชาวยุโรปและทายาทของชาวยุโรปเท่านั้น แม้แต่กับคนเคร่งศาสนาผู้
ซึ่งเอาจริงเอาจังกับหลักคําสอนของตน และให้ความหมายต่อหลักคําสอนหลายข้อมากยิ่งกว่าประชาชนทั่วไป
หลายเท่าก็มักกลายเป็นว่าส่วนที่กระตือรือร้นในจิตของพวกเขาเช่นนั้นเมื่ อเปรียบเทียบกันแล้วก็คือส่วนที่
สร้างข้ึนโดยคาลแวง (Calvin) หรือน้อกซ์ (Knox) หรือบุคคลทํานองนั้นบางคนซึ่งมีนิสัยใจคอใกล้เคียงกับพวก
เขามากกว่า คําเทศนาของพระเยซูอยู่ร่วมในจิตของพวกเขาอย่างสงบเฉย แทบจะไม่ได้ก่อผลอันใดมากไปกว่า
สิ่งที่เกิดจากการฟังแต่เพียงถ้อยคําอันมีไมตรีจิตและอ่อนโยนเท่านั้น มีเหตุผลหลายข้อที่ไม่น่าสงสัยเลยว่าเหตุ
ใดหลักคําสอนต่าง ๆ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของลัทธิจะยังคงมีความสําคัญอย่างยิ่งมากกว่าหลักคําสอนซึ่งมีอยู่
ทั่วไปในลัทธิทั้งปวงอันเป็นที่ยอมรับนับถือกัน และเหตุใดศาสดาต่าง ๆ จึงยอมรับความเจ็บปวดมากยิ่งกว่า
เพ่ือจรรโลงความหมายของหลักคําสอนนั้นไว้ แต่แน่ละ เหตุผลอย่างหนึ่งก็คือ หลักคําสอนที่แปลกออกไปย่อม
ถูกซักถามมากกว่าและต้องได้รับการปกปูองให้พ้นจากผู้โจมตีทั่วไปบ่อยกว่าด้วย ทั้งบรรดาศาสดาและ
สานุศิษย์ต่างก็หลับไหลอยู่ในที่ของตนตราบเท่าที่ยังไม่มีข้าศึกในสนามรบ 
  กล่าวโดยทั่วไปแล้ว หลักคําสอนตามประเพณีนิยมทั้งหมดยังคงเป็นความจริงในเรื่อง
เดียวกันนี้ กล่าวคือ หลักคําสอนว่าด้วยความรอบคอบและความรู้เกี่ยวกับชีวิตเช่นเดียวกับหลักคําสอนว่าด้วย
ศีลธรรมหรือศาสนา ภาษาและวรรณกรรมทั้งมวลก็เต็มไปด้วยข้อสังเกตชีวิตโดยทั่วไป ทั้งในเรื่องที่ว่าชีวิตคือ
อะไร และเราจะประพฤติอย่างไรในชีวิต เป็นข้อสังเกตซึ่งคนทุกคนรู้ คนทุกคนทําอยู่ซ้ําแล้วซ้ําเล่า หรือได้ยิน
ได้ฟังมาอย่างสงบ เป็นข้อสังเกตซึ่งยอมรับกันว่าเป็นความจริงที่แจ่มแจ้ง ยิ่งกว่านั้น ยังเป็นข้อสังเกตที่
ประชาชนส่วนมากได้เรียนรู้ความหมายของหลักคําสอนดังกล่าวอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในขณะเมื่อ
ประสบการณ์ที่มักขมขื่นได้ทําให้หลักคําสอนนั้นกลายเป็นความจริงสําหรับพวกเขา เมื่อคนเราประสบความ
ยากแค้นจากเคราะห์กรรมหรือความผิดหวังอย่างไม่คาดหมายบางอย่าง คนเราจะระลึกถึงสุภาษิตหรือคําสอน
ทั่วไปซึ่งเขาคุ้นเคยอยู่ตลอดชีวิตได้บ่อยเพียงใด ซึ่งความหมายของหลักคําสอนอาจช่วยเขาให้รอดพ้นจาก
ความโกลาหลนั้นได้ ถ้าเขาเคยรู้สึกถึงคําสอนนั้นเช่นเดียวกับในขณะนี้ อันที่จริง ยังมีเหตุผลอย่างอ่ืนสําหรับ
เรื่องนี้นอกเหนือจากการไม่มีการอภิปราย มีความจริงอยู่หลายประการซึ่งความหมายอย่างสมบูรณ์ของมันไม่
อาจเป็นที่เข้าใจได้จนกว่าประสบการณ์ส่วนตัวจะนํามันคืนสู่เหย้าแต่ก็มีความหมายอยู่มากมายแม้แต่เกี่ยวกับ
เรื่องเหล่านี้ซึ่งอาจเป็นที่เข้าใจได้ และสิ่งซึ่งเป็นที่เข้าใจก็อาจถูกประทับลงบนจิตอย่างฝังลึกมากกว่าหลายเท่า 
ถ้ามนุษย์เราได้เคยชินต่อการได้ยินประชาชนผู้เข้าใจมักถกเถียงกันเป็นเชิงสนับสนุนและคัดค้าน แนวโน้มอัน
เป็นภัยของมนุษยชาติที่ละทิ้งการคิดเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อมันไม่น่าสงสัยอีกต่อไปแล้วย่อมเป็นสาเหตุของ
ความผิดพลาดครึ่งหนึ่งของพวกเขา นักประพันธ์ร่วมสมัยท่านหนึ่งได้กล่าวไว้อย่างน่าฟังถึง “ความหลับสนิท
ของความคิดเห็นที่ไม่มีข้อกังขา” 
  แต่อะไรเล่า! (อาจถูกถามได้) การปราศจากความเห็นเอกฉันท์เป็นเงื่อนไขที่จําเป็นสําหรับ
ความรู้ที่แท้จริงหรือไม?่ จําเป็นหรือไม่ที่มนุษยชาติบางส่วนต้องคงอยู่ในความผิดพลาตต่อไปเพ่ือกระตุ้นใครก็
ตามให้มองเห็นความจริง? ความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งจะหมดสภาพความเป็นจริงและหมดความสําคัญเมื่อใด
ก็ตามที่มันได้รับการยอมรับกันทั่วไปหรือไม่? และบทเสนออย่างใดอย่างหนึ่งจะไม่มีวันเป็นที่เข้าใจและรู้สึกกัน
ได้โดยตลอดนอกจากว่าจะมีบางคนสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่มันเหลือทิ้งไว้ให้นั้ นว่าใช่หรือไม่? เมื่อใดก็ตามที่
มนุษยชาติได้พร้อมใจกันยอมรับความจริงอย่างหนึ่ง ความจริงข้อนั้นจะสูญสลายไปในหมู่มนุษย์หรือไม่ ? แต่
ก่อนนี้ เคยมีผู้คิดกันว่า เปูาหมายอันสูงสูดและผลอันล้ําเลิศของสติปัญญาที่สูงส่งขึ้นก็คือการทําให้มนุษยชาติ
ประสานสามัคคีกันมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ โดยการยอมรับความจริงที่  สําคัญ ๆ ทั้งหมด และปัญญาธรรมนั้น
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เพียงแต่ดํารงอยู่ตราบเท่าที่มันยังไม่ได้บรรลุเปูาหมายของมันเท่านั้นหรือ? ผลผลิตของการพิชิตย่อมสูญสลาย
ไปด้วยการบรรลุชัยชนะอย่างสมบูรณ์กระนั้นหรือ? 
  ข้าพเจ้าไม่ขอยืนยันในเรื่องเช่นนี้ ในขณะที่มนุษยชาติพัฒนาขึ้น จํานวนหลักคําสอนซึ่งไม่ถูก
โต้แย้งหรือเป็นที่สงสัยกันอีกต่อไปจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และความกินดีอยู่ดีของมนุษยชาติก็อาจเกือบจะวัดได้
โดยอาศัยจํานวนและน้ําหนักของความจริงซึ่งบรรลุถึงจุดที่ไม่มีใครเอาชนะได้ การยุติข้อโต้แย้งอย่างเอาจริง
เอาจังเกี่ยวกับปัญหาข้อแล้วข้อเล่าเป็นเหตุการณ์จําเป็นอย่างหนึ่งในการรววบรวมความคิดเห็นเข้าด้วยกัน 
การรวบรวมเป็นปึกแผ่นย่อมเป็นประโยชน์ในเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ถูกต้อง เช่นเดียวกับที่เป็นอันตราย
และเป็นโทษเมื่อความคิดเห็นนั้นผิดพลาด แต่แม้ว่าการจํากัดวงของความคิดเห็นอันหลายหลากให้แคบเข้าที
ละเล็กทีละน้อยจะจําเป็นต่อเงื่อนไขทั้งสองแง่นั้นโดยที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และจําต้องยอมรับในทันทีก็ตาม 
เราก็ไม่จําเป็นต้องสรุปว่าผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดของความคิดเห็นจะต้องเป็นประโยชน์ด้วย การสูญเสียเครื่องช่วย
เหลือที่สําคัญยิ่งต่อความเข้าใจความจริงอย่างชาญฉลาดและกระตือรือร้น โดยได้รับการสนับสนุนจากความ
จําเป็นที่ต้องอธิบายความคิดเห็นต่อฝุายตรงข้ามหรือปกปูองความคิดเห็นนั้นให้พ้นจากฝุายตรงข้ามแม้จะไม่
คุ้มค่ากับประโยชน์ที่เกิดจากการที่ความคิดเห็นดังกล่าวเป็นที่ยอมรับทั่วไปก็ตามย่อมไม่ใช่ เรื่องเล็กน้อยที่จะ
ถอนตัวได้ ในขณะที่ข้อได้เปรียบนี้ไม่ได้เลวร้ายอีกต่อไปแล้วข้าพเจ้าขอสารภาพว่า ข้าพเจ้าต้องการที่จะเห็น
บรรดาศาสดาของมนุษยชาติได้เพียรพยายามที่จะหาสิ่งอ่ืนมาแทนที่ กล่าวคือหาอุบายบางอย่างเพ่ือทําให้
ปัญหาที่ยากลําบากที่ปรากฏต่อจิตสํานึกของผู้ เรียนรู้นั้น ได้เร่งเร้าให้เขาเปลี่ยนใจมารับนับถือ ราวกับว่า
ปัญหาที่ยากลําบากนั้นได้ถูกศาสดาผู้มีความเห็นค้านกับมหาชนสร้างไว้ให้ผู้เรียนรู้ 
  แต่แทนที่จะแสวงหาอุบายต่าง ๆ เพ่ือความมุ่งหมายดังกล่าวมานี้ พวกเขากลับสูญเสียสิ่ง
ทั้งหลายที่พวกเขาเคยมีมาก่อน วิภาษวิธีของโสกราตีสซึ่งปรากฏเป็นตัวอย่างที่เลิศลอยอยู่ในบทสนทนาของพ
ลาโต ก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งในการบรรยายนี้ วิภาษวิธีเหล่านี้เน้นหนักไปในการอภิปรายเชิงคัดค้านเกี่ยวกับ
ปัญหาสําคัญว่าด้วยปรัชญากับชีวิตโดยอาศัยความเชี่ยวชาญอย่างเต็มที่เพ่ือนําไปสู่ความมุ่งหมายในการสร้าง
ความมั่นใจให้แก่ใครก็ตามที่เพียงแต่นําเอาความคิดเห็นที่รับตกทอดกันมาครั้งแล้วครั้งเล่ามาใช้เท่านั้นโดยที่
เขาก็ไม่ได้เข้าใจเนื้อหาสาระ และจนกระท่ังบัดนี้ เขาก็ยังไม่ได้นําความหมายเฉพาะใดใดไปเกี่ยวพันกับหลักคํา
สอนที่เขาประกาศตัวยอมรับเลย เพ่ือที่เขาจะได้มีทางรับเอาความเชื่อที่คงที่ซึ่งวางอยู่บนความเข้าใจอันแจ่ม
แจ้งทั้งในเรื่องความหมายของหลักคําสอนและของหลักฐานของมัน โดยเริ่มตระหนักถึงความโง่เขลาของ
ตนเอง การโต้แย้งของสํานักต่าง ๆ ในสมัยกลางก็มีเปูาหมายคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง การโต้แย้งเหล่านี้มุ่งหมายที่
จะสร้างความม่ันใจว่าสานุศิษย์จักได้เข้าใจความคิดเห็นของตนเอง และ (โดยที่จําเป็นต้องเกี่ยวพันกัน) เข้าใจ
ความคิดเห็นที่คัดค้านมันด้วย รวมทั้งสามารถกําหนดพ้ืนฐานของความคิดเห็นอย่างหนึ่งและทําให้พ้ืนฐานของ
ความคิดเห็นอ่ืนต้องจํานนด้วยเหตุผล การต่อสู้ที่เพ่ิงกล่าวถึงเหล่านี้มีข้อบกพร่องที่แก้ใขไม่ได้อยู่จริง ๆ บท
เสนอที่ใช้กันอยู่ก็ได้มาจากอํานาจบังคับไม่ใช่มาจากเหตุผล และในฐานที่เป็นระเบียบวิธีอย่างหนึ่งสําหรับจิต 
บทเสนอดังกล่าวย่อมด้อยกว่าวิภาษวิธีอันทรงอิทธิพลซึ่งสร้างปัญญารอบรู้ของ “วีรบุรุษเช่นโสกราตีส” 
(Socratici viri) ในทุกกรณี แต่ความคิดสมัยใหม่ย่อมเป็นหนี้ความคิดเห็นทั้งสองแนวนี้เกินกว่าที่ความคิดนั้น
จะเต็มใจยอมรับตามปกติได้ และรูปแบบการศึกษาในปัจจุบันก็มิได้บรรจุสิ่งใดซึ่งจัดหาหลักแหล่งให้แก่ความ
คิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่น้อย บุคคลผู้ซึ่งได้รับการศึกษาอบรมทั้งหมดมาจากครูอาจารย์หรือหนังสือ 
แม้ว่าเขาจะหนีความยั่วยวนที่คอยรบกวนให้เขาพอใจที่จะระดมท่องจําก็ตาม ย่อมไม่ถูกบังคับให้ได้ยินทั้งสอง
แง่ ฉะนั้นการรู้สิ่งต่าง ๆ ทั้งสองแง่จึงเกิดขึ้นตลอดเวลาได้ยาก แม้แต่ในหมู่นักคิดก็ตาม และส่วนที่อ่อนด้อย
ที่สุดที่คนทุกคนกล่าวเพ่ือปกปูองความคิดเห็นของตนก็คือสิ่งที่เขาตั้งใจให้เป็นคําตอบแก่ฝุายตรงข้าม เป็น
ความนิยมในยุคปัจจุบันที่จะดูหมิ่นตรรกวิทยาในเชิงลบ หมายถึง ตรรกวิทยาที่ชี้ให้เห็นความอ่อนด้อยต่าง ๆ 



38 

 

 

ในทฤษฎีหรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติโดยปราศจากการก่อตั้งความจริงที่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมา การวิจารณ์ใน
เชิงลบเช่นนั้นอันที่จริงอาจต่ําต้อยพอที่จะเป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย แต่ถ้าจะเป็นวิถีเพ่ือบรรลุความรู้หรือความ
เชื่อมั่นใดใดที่เป็นตัวเป็นตนสมชื่อแล้ว ย่อมไม่อาจได้รับการประเมินคุณค่าสูงนัก และกว่าที่ประชาชนจะได้รับ
การฝึกฝนมันอย่างเป็นระบบอีกครั้งหนึ่ง ก็จะมีนักคิดผู้ยิ่งใหญ่เพียงน้อยนิด ผู้ที่มีสติปัญญาเฉลี่ยอยู่ในขั้นต่ํา 
และสังกัดอยู่แต่ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และกายภาพที่มีการคิดคาดคะเนเท่านั้น สําหรับเกี่ยวกับเรื่องอ่ืน ๆ 
ไม่มีความคิดเห็นของใครจะเหมาะสมกับนามของความรู้ได้ ยกเว้นตราบเท่าที่เขาได้ปล่อยให้คนอ่ืนบังคับเขา
ให้มีกระบวนการทางความคิดอย่างเดียวกันซึ่งจําเป็นสําหรับเขาในการดําเนินการโต้แย้งอย่างคล่องแคล่วกับ
ฝุายตรงข้าม หรือมิฉะนั้นเขาก็ต้องมีความคิดเห็นด้วยตนเองโดยตลอดด้วยเหตุนี้ เมื่อปราศจากความรู้ซึ่งเป็น
สิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง แต่ก็ยากนักที่จะสรรค์สร้างขึ้นมาจะเป็นเรื่องเลวร้ายยิ่งกว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่มันจะนํามา
ทีเดียวถ้ามันจะเสนอตัวเข้ามาอย่างฉับพลันตามธรรมชาติ ถ้าจะมีใครโต้แย้งความคิดเห็นที่ยอมรับกันมา หรือ
ถ้าจะมีใครทําเช่นนั้นถ้ากฏหมายหรือความคิดเห็นปล่อยให้พวกเขาทําก็ขอให้เราขอบคุณพวกเขาที่ทําเช่นนั้น 
ขอให้เราเปิดจิตใจฟังพวกเขา และยินดีปรีดาว่ายังมีคนบางคนทําแทนเราในสิ่งที่เราควรทําด้วยความตรากตรํา
มากกว่านักเพ่ือตัวของเราเอง ถ้าเราคํานึงถึงความแน่นอนหรือความกระปรี้กระเปร่าของความเชื่อมั่นของเรา 
  ยังคงเหลือเรื่องที่จะพูดถึงสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งซึ่งทําให้ความหลายหลากของความคิดเห็น
กลายเป็นเรื่องเสี่ยงภัย และจะต้องทําเช่นนั้นต่อไปจนกว่ามนุษยชาติจะได้บรรลุขั้นที่ก้าวหน้าทางปัญญาซึ่งใน
ปัจจุบันนี้ดูเหมือนจะอยู่ห่างไกลจนประมาณมิได้ แต่ก่อนนี้เราได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้เพียงสองประการ 
นั่นก็คือ ความคิดเห็นที่ยอมรับกันมาอาจเป็นเท็จได้ ดังนั้น ความคิดเห็นอีกอย่างหนึ่งจึงเป็นจริง หรือมิฉะนั้น 
เมื่อความคิดเห็นที่ยอมรับกันมาเป็นความจริง ความขัดแย้งที่มันมีต่อความผิดพลาดของฝุายตรงข้ามจึงเป็น
สาระสําคัญสําหรับความเข้าใจอันแจ่มแจ้งและความซาบซึ้งในความจริงของมันแต่ก็มีกรณีที่ยอมรับกันทั่วไป
มากกว่าความเป็นไปได้ทั้งสองประการนี้ กล่าวคือ เมื่อหลักคําสอนที่ขัดแย้งกันดังกล่าวต่างก็มีส่วนจริงด้วยกัน 
แทนที่จะเป็นว่าหลักคําสอนอย่างหนึ่งจริงและอีกอย่างหนึ่งเท็จ และความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องด้วยก็จําเป็น
ต่อการจัดหาความจริงที่เหลืออยู่ ซึ่งหลักคําสอนที่ยอมรับกันมาครอบคลุมอยู่เพียงส่วนเดียวเท่านั้น ความ
คิดเห็นอันเป็นที่นิยมกันในเรื่องที่รับรู้ทางประสาทสัมผัสไม่ได้มักเป็นความจริง แต่ไม่ใคร่จะเป็นหรือไม่เคยเป็น
ความจริงโดยตลอด มันเป็นความจริงเพียงส่วนเดียว บางทีก็เป็นความจริงส่วนใหญ่ บางทีก็เป็นความจริงส่วน
น้อย แต่ก็เป็นส่วนที่เกินเลยไป บิดเบือน และขาด ๆ วิ่น ๆ จากความจริงต่าง ๆ ซึ่งมันควรอยู่ร่วมด้วยและ
กําหนดมันอยู่ ในอีกแง่หนึ่ง ความคิดเห็นอันนอกรีตมักจะเป็นความจริงบางประการซึ่งถูกกดดันไว้และถูก
ทอดทิ้งเหล่านี้ซึ้งทลายเครื่องผูกมัดอันบังคับมันไว้ให้ออกมา เพ่ือแสวงหาความลงรอยกับความจริงซึ่งมีอยู่ใน
ความคิดเห็นของคนท่ัวไป หรือเผชิญหน้ากับมันในฐานะศัตรู พร้อมกับตั้งตัวเองเป็นความจริงโดยตลอดลําพัง
ทํานองเดียวกัน แต่ก่อนนี้ กรณีหลังเกิดขึ้นบ่อยที่สุดโดยเหตุที่การมองด้านเดียวมักกลายเป็นกฎและการมอง
หลายด้านกลายเป็นข้อยกเว้นไปในความคิดของมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ แม้แต่ในการปฏิวัติความคิดเห็น ความจริง
ส่วนหนึ่งจึงมักเป็นหลักตายตัว ในขณะที่ความจริงอีกส่วนหนึ่งเกิดขึ้น แม้แต่ความก้าวหน้าซึ่งควรต้องเพ่ิมเติม
ความจริงที่เป็นอคติ และไม่สมบูรณ์อย่างหนึ่งให้แก้ไขซึ่งมีอยู่ในส่วนมากและทําให้ความจริงชิ้นใหม่อันเป็นที่
ต้องการมากขึ้น ก็ยังถูกปรับไปตามความจําเป็นของกาลเวลามากกว่าสิ่งที่มันเข้ามาแทนที่เสียอีก การมี
ลักษณะอคติของความคิดเห็นอันเป็นที่แพร่หลายนั้น แม้ในขณะที่ตั้งอยู่บนรากฐานอันเป็นความจริงก็ตาม 
และความคิดเห็นทุกอย่างที่ทําให้ความจริงส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาโดยที่ความคิดเห็นทั่วไปกลับ
ละเลยเสียด้วยความผิดพลาด และความสับสนไม่มากก็น้อยกว่าความจริงอาจเป็นของผสมได้ ควรได้รับการ
พิจารณาว่ามีคุณค่า ไม่มีผู้พิพากษาผู้สุขุมในเรื่องกิจธุระของมนุษย์คนใดจะรู้สึกมีแต่ความขุ่นเคือง เนื่องจาก
บรรดาผู้ที่บังคับให้เราสังเกตความจริงต่าง ๆ ซึ่งเราต้องมองข้ามไปเสียด้วยซ้ํา ก็มองข้ามความจริงบางอย่างซึ่ง
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เรามองเห็น ถ้าจะพูดให้ถูก เขาจะคิดว่าตราบเท่าที่ความจริงอันได้รับการนิยมนั้นเป็นความจริงด้านเดียว 
ในทางตรงข้าม ก็น่าพอใจยิ่งกว่าถ้าความจริงซึ่งไม่เป็นที่นิยมต้องมีผู้สนับสนุนที่มองด้านเดียวเช่นกัน สิ่ง
ทํานองนี้มักมีพลังมากท่ีสุดและเป็นไปได้มากที่สุดที่จะบังคับความสนใจที่ลังเลให้มีส่วนเฉลียวฉลาดบ้างตามที่
พวกเขาปุาวประกาศไปราวกับว่ามันเป็นความจริงทั้งหมดโดยตลอด 
  ดังนั้น ในศตวรรษที่ 18 เมื่อผู้มีการศึกษาอบรมเกือบทั้งหมด และบรรดาผู้ที่ไม่ได้รับ
การศึกษาอบรมทุกคนซึ่งถูกพวกแรกชักจูงอยู่ ได้หมดความนิยมชมชื่นในสิ่งที่เรียกกันว่า อารยธรรม และใน
ความน่าพิศวงของวิทยาการสมัยใหม่ วรรณคดี และปรัชญาในขณะเดีวยกันพวกเขาก็ประเมินปริมาณความ
แตกต่างระหว่างคนสมัยใหม่ และคนสมัยโบราณเกินความจริงไปมาก โดยปล่อยให้เกิดความเชื่อว่า ความ
แตกต่างกันทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจของพวกเขาเอง โวหารของรุสโซระเบิดออกมาราวกับลูกระเบิด
ท่ามกลางฝูงชน ทําให้เกิดความตกตะลึงที่ให้ผลดีอะไรเช่นนั้น ทําให้มวลชนซึ่งมีความคิดเห็นเพียงด้านเดียว
อย่างเป็นกลุ่มก้อนเคลื่อนคลายออกจากที่เดิม และบังคับให้ส่วนประกอบสําคัญของมันได้เชื่อมประสานกันอีก
ครั้งหนึ่งในรูปแบบที่ดีขึ้นและมีส่วนผสมเพ่ิมขึ้น ถ้ากล่าวโดยทั่วไปแล้วมิใช่ว่าความคิดเห็นที่แพร่หลายอยู่ใน
ขณะนี้จะไปไกลจากความจริงมากกว่าความคิดเห็นของรุสโซ แต่ตรงกันข้าม ความคิดเห็นเหล่านั้นใกล้ความ
จริงมากกว่าเสียอีก มีความจริงที่มองเห็นได้มากกว่า และมีข้อผิดพลาดน้อยกว่ามาก อย่างไรก็ตามในหลักคํา
สอนของรุสโซก็มีความจริงเหล่านั้นอยู่เป็นจํานวนมากทีเดียวซึ่งเป็นที่ต้องการของควาคิดเห็นอันประชาชน
นิยมกัน และหลักคําสอนของรุสโซก็ได้หลั่งสายธารแห่งความคิดเห็นลงมาเคียงข้างความจริงนั้น สิ่งเหล่านี้เป็น
ตะกอนซึ่งหลงเหลืออยู่เบื้องหลังเมื่อน้ําลดลงแล้ว คุณค่าที่เหนือกว่าในความเรียบง่ายของชีวิต ซึ่งเป็นผลที่ทํา
ให้เสียกําลังใจและบ่อนทําลายศีลธรรมอันเกิดจากอุปสรรคและความหน้าซื่อใจคดของสังคมจอมปลอมก็คือ
ความคิดต่าง ๆ ซึ่งไม่เคยอันตรธานไปอย่างหมดสิ้นจากจิตใจอันผ่านการขัดเกลาแล้วตั้งแต่รุสโซได้เขียนขึ้นมา 
และความคิดเหล่านั้นจะก่อให้เกิดผลอันเหมาะสมได้ทันเวลาแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีความจําเป็นต้องให้มันเป็นที่
ยอมรับมากเท่า ๆ กับท่ีเคยเป็นมาก็ตามและต้องได้รับการยอมรับโดยการกระทํา เพราะคําพูดต่าง ๆ ได้ทําให้
พลังอํานาจของมันเกือบอ่อนเปลี้ยหมดไปในเรื่องนี้เสียแล้ว 
  อนึ่ง ในทางการเมือง เกือบจะเป็นเรื่องธรรดาสามัญทีเดียวทีพรรคอนุรักษ์นิยมและพรรคที่มี
นโยบายหัวก้าวหน้าหรือปฎิรูปต่างก็เป็นองค์ประกอบที่จําเป็นของชีวิตทางการเมืองที่มีสภาพมั่นคงแข็งแกร่ง 
จนกระทั่งพรรคใดพรรคหนึ่งจะยึดครองทางความคิดได้มากขึ้นจนกลายเป็นพรรคการเมืองที่รักษาระเบียบ
วินัยได้เท่า ๆ กับเป็นพรรคหัวก้าวหน้า โดยที่รู้และแยกความแตกต่างได้ว่า อะไรควรที่จะได้รับการสงวนรักษา
ไว้จากสิ่งที่ควรถูกวาดล้างไปเสีย รูปแบบการคิดแต่ละอย่างนี้ได้รับประโยชน์จากข้อบกพร่องต่าง ๆ ของ
รูปแบบการคิดอีกอย่างหนึ่ง แต่รูปแบบการคิดดังกล่าวก็คัดค้านรูปแบบการคิดอีกอย่างหนึ่งอยู่มากทีเดียวที่
จํากัดคนแต่ละคนให้อยู่ภายในกรอบของเหตุผลและความมีสติองค์ประกอบทั้งสองอย่างไม่มีโอกาสที่จะได้รับ
สิทธิอันควร เนื่องจากมาตราส่วนขององค์ประกอบอย่างหนึ่งย่อมขึ้นสูงอย่ างแน่นอน ในขณะที่อีกอย่างหนึ่ง
ลดต่ําลง นอกเสียจากว่า ความคิดเห็นที่สนับสนุนระบบประชาธิปไตยกับระบบอภิชนาธิปไตย สนับสนุนความ
มั่นคั่งกับความเสมอภาค สนับสนุนการร่วมมือกันกับการแข่งขัน สนับสนุนความหรูหราฟุุมเฟือยกับความ
สันโดษ สนับสนุนการรวมกลุ่มกับการอยู่อย่างเอกเทศ สนับสนุนเสรีภาพกับระเบียบวินัย และสิ่งอ่ืน ๆ 
ทั้งหมดท่ียืนหยัดคัดค้านกันในชีวิตจริง จะแสดงออกมาได้อย่างเสรีเท่าเทียมกันตลอดจนถูกบังคับใช้และได้รับ
การปกปูองด้วยความเฉียบแหลมและด้วยกําลังความสามารถเท่าเทียมกัน สัจจะในส่วนที่เกี่ยวข้องทางปฏิบัติ
กับชีวิตอย่างมากนั้น มักเป็นประเด็นปัญหาว่าด้วยการประนีประนอมและการเชื่อมประสานสิ่งที่ตรงข้ามกัน  
ซึ่งน้อยคนนักที่จะมีจิตใจอันมีประสิทธิภาพและเที่ยงธรรมมากพอที่จะปรับวิธีการเข้าถึงความจริงนั้นให้
ถูกต้อง และจะทําได้ก็โดยการดิ้นรนตามขั้นตอนอันยากลําบากระหว่างยุทธการภายใต้ธงของศัตรู ในเรื่อง
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เกี่ยวกับปัญหาสําคัญ ๆ ที่ยังถกเถียงกันไม่จบดังที่เพ่ิงระบุมานี้ ถ้าความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่าง
นี้มีสิทธิเรียกร้องได้ดีกว่าความคิดเห็นอีกอย่างหนึ่ง ไม่เพียงแต่ได้รับการจําทนได้เท่านั้น แต่ยังได้รับการ
สนับสนุนและได้รับการยอมตามอีกด้วย ความคิดเห็นนั้นย่อมกลายเป็นความคิดเห็นของคนกลุ่มน้อยใน
กาลเวลาและเทศะสถานที่อย่างใดอย่างหนึ่ง นั่นก็คือความคิดเห็นซึ่งแสดงถึงความสนใจอันถูกละเลยไป
ชั่วขณะหนึ่ง อันได้แก่ ด้านความกินดีอยู่ดีของมนุษย์ซึ่งอยู่ในภาวะอันตรายอันเนื่องจากการได้รับน้อยกว่า
ส่วนแบ่งของมัน ข้าพเจ้าตระหนักอยู่ว่า ไม่มีความไร้ขันติธรรมใดใดต่อความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่อง
ดังกล่าวส่วนมากในประเทศนี้ (ประเทศอังกฤษ) ความคิดเห็นเหล่านี้มีเหตุผลที่อ้างว่าเพ่ือแสดงถึงสากลภาพ
ของข้อเท็จจริงโดยอาศัยตัวอย่างต่าง ๆ อันเป็นที่ยอมรับกันและทวีจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยอาศัยความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันเท่านั้น จึงจะมีโอกาสให้ความจริงในแง่ต่าง ๆ ทั้งหมดแสดงบทบาทได้อย่างเท่าเทียมกัน
ในสภาวะทางปัญญาของมนุษย์ขณะนี้ เมื่อมีบุคคลต่าง ๆ ให้พบเห็นได้และเป็นผู้ซึ่งตั้งข้อยกเว้นให้แก่ความ
เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของชาวโลกอันปรากฏขึ้นเก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แม้ว่าชาวโลกจะถูกต้องก็ตามแต่มัก
เป็นไปได้เสมอว่า ฝุายที่คัดค้านก็ยังมีคุณค่าบางอย่างสมควรแก่การรับฟังในสิ่งที่พวกเขากล่าวเพ่ือเห็นแก่
ตนเอง และเป็นไปได้ว่าความจริงอาจสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปโดยความเงียบของพวกเขา 
  อาจมีผู้คัดค้านว่า “แต่หลักการอันเป็นที่ยอมรับกันบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่
สูงส่งที่สุดและสําคัญและสําคัญที่สุด มีอยู่มากกว่าความจริงเพียงครึ่ง ๆ กลาง ๆ ยกตัวอย่างเช่น จริยธรรม
ของชาวคริสต์ย่อมเป็นความจริงโดยตลอดในเรื่องนั้น และถ้ามีใครก็ตามสั่งสอนจริยธรรมแตกต่างไปจากนั้น 
เขาย่อมผิดพลาดโดยสิ้นเชิง” และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในทุกกรณีในการปฏิบัติ ไม่มิสิ่งใดจะเหมาะสม
ยิ่งกว่านี้ในการทดสอบกฏเกณฑ์ทั่วไป แต่ก่อนที่จะประกาศว่าจริยธรรมของชาวคริสต์เป็นอะไรหรือไม่เป็น
อะไรบ้าง น่าจะพิจารณาว่าจริยธรรมของชาวคริสต์หมายถึงอะไร ถ้าจริยธรรมของชาวคริสต์หมายถึง
จริยธรรมจากพระคริสตธรรมใหม่ ข้าพเจ้าสงสัยว่าใครก็ตามที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้มาจากหนังสือเพียง
อย่างเดียว ก็สามารถสรุปได้ว่าจริยธรรมได้เป็นปากกระบอกเสียงหรือถูกกําหนดให้เป็นหลักคําสอนศีลธรรมที่
สมบูรณ์ คริสตธรรมมักจะอ้างถึงจริยธรรมที่มีอยู่ก่อนแล้ว และตีวงคําสั่งสอนมาสู่เรื่องเฉพาะซึ่งจริยธรรม
เกีย่วกับสิ่งนั้นจะต้องได้รับการแก้ไขหรือถูกแทนที่โดยจริยธรรมที่กว้างขวางและสูงส่งยิ่งกว่านั้น นอกจากนั้น 
คริสตธรรมยังแสดงตัวออกมาในข้อความธรรมดาที่สุด ซึ่งมักเป็นไปไม่ได้ที่จะตีความกันตามตัวอักษรตลอดจน
ค่อนข้างจะมีความน่าประทับใจแบบกวีนิพนธ์หรือมีความลึกซึ้งกินใจมากกว่าที่จะมีความแน่นอนตายตัวทาง
กฎเกณฑ์ การจะแยกเอาตัวหลักคําสอนทางจริยธรรมออกมาจากคริสตธรรมนั้น ไม่มีทางเป็นไปได้โดย
ปราศจากการเพ่ิมเติมหลักนั้นขึ้นจากพระคริสตธรรมเก่า นั้นก็คือ เพ่ิมเติมหลักจริยธรรมขึ้นจากระบบที่
สมบูรณ์แล้ว ซึ่งในหลายแง่ย่อมเป็นการกระทําที่ปุาเถื่อน และถูกกําหนดให้แก่คนปุาเถื่อนเท่านั้น เซนต์ ปอล
ศัตรู ที่เปิดเผยตัวต่อวิธีการแบบยูดายดังกล่าวที่ตีความหลักคําสอนและเพ่ิมเติมแบบแผนของเจ้านายของท่าน 
ก็ยอมรับจริยธรรมที่มีอยู่แต่เดิมแล้วเช่นกัน กล่าวคือ จริยธรรมของพวกกรีกและโรมัน และคําแนะนําที่ท่านมี
ต่อพวกคริสเตียนก็เป็นระบบที่เอ้ืออํานวยต่อคริสตธรรมอยู่มากทีเดียว แม้แต่ถึงขนาดที่ให้บทลงโทษอย่างชัด
แจ้งต่อการมีทาส สิ่งที่เรียกกันว่าแบบคริสต์ซึ่งควรได้ความหมายในเชิงเทววิทยาและทางจริยธรรมมากกว่า
มิใช่ผลงานของพระเยซูหรือบรรดาอัครสาวก แต่มีกําเนิดข้ึนหลังจากนั้นนานมากและได้รับการสร้างเสริมทีละ
เล็กทีละน้อยจากศาสนจักรคาทอลิกในช่วงแรกของศตวรรษที่ 5 แม้ว่าจะไม่ได้รับการทะนุบํารุงอย่างเต็มที่
จากคนสมัยใหม่และพวกโปรเตสแดนต์ก็ตามก็ยังได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากพวกคาทอลิกน้อยกว่าที่
คาดหวังเอาไว้ อันที่จริงสําหรับส่วนใหญ่แล้ว พวกเขาก็ได้สนองความพอใจของตนเองโดยการตัดส่วนที่
เพ่ิมเติมเข้ามาที่เกิดขึ้นในสมัยกลางทิ้งไป แต่ละนิกายซึ่งได้หาส่วนเพ่ิมเติมใหม่ ๆ เข้ามาแทนที่ได้ปรับส่วนที่
เพ่ิมเติมให้เข้ากับลักษณะและแนวโน้มของคริสตธรรมเอง ที่กล่าวว่ามนุษยชาติเป็นหนี้ต่อจริยธรรมนี้ และต่อ
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บูรพาจารย์ของจริยธรรมดังกล่าวอย่างมหาศาลนั้น ข้าพเจ้าต้องเป็นคนสุดท้ายที่จะปฏิเสธ แต่ข้าพเจ้าก็ไม่
ตะขิดตะขวงใจที่จะกล่าวถึงจริยธรรมแบบคริสต์ว่า ในแง่มุมที่สําคัญ ๆ หลายแง่ จริยธรรมนี้ไม่สมบูรณ์และ
มองปัญหาเพียงด้านเดียว นอกจากว่าความคิดและความรู้สึกซึ่ งมิได้ถูกจริยธรรมแบบคริสต์ลงโทษจะได้
ส่งเสริมการก่อสร้างชีวิตและนิสัยใจคอแบบยุโรปขึ้นมาซึ่งกิจของมนุษย์ก็คงได้อยู่ในสภาพที่เลวกว่าที่เป็นอยู่
ในปัจจุบันนี้ คริสตจริยธรรม (ตามที่เรียกกัน) มีลักษณะเป็นปฏิกิริยาทุกประการ ส่วนมากแล้ว เป็นการ
ต่อต้านลัทธิของคนนอกศาสนา อุดมคติของคริสตจริยธรรมก็เป็นแง่ลบมากกว่าแง่บวก ตั้งรับมากกว่าออก
แสดง มีความไร้เดียงสามากกว่ามีความประเสริฐสุด มีความงดเว้นจากความชั่วมากกว่าที่จะออกแสวงหา
ความดีงามอย่างกระตือรือร้น ในคําสอนของคริสตธรรม (ที่กล่าวไว้อย่างดี) คําว่า “เจ้าต้องไม่” แพร่หลายกว่า 
“เจ้าต้อง” จนเกินควร ด้วยความสยดสยองที่มีต่อการหมกมุ่นในกาม คริสตจริยธรรมก็ได้สร้างรูปบูชา
จอมปลอมว่าด้วยความสันโดษขึ้นมา ซึ่งได้ถูกกลืนทีละเล็กทีละน้อยจนเป็นกฎเดียวกัน คริสตจริยธรรมยังยืน
หยัดที่จะหวังต่อไปเกี่ยวกับสวรรค์และความน่ากลัวของนรก โดยถือเป็นแรงจูงใจที่ถูกกําหนดมาและเหมาะสม
ต่อชีวิตอันทรงคุณธรรม กล่าวคือ การที่จริยธรรมดังกล่าวตกต่ําลงไปจากจริยธรรมที่ดีที่สุดของคนโบราณ
อย่างมากนั้น ตลอดจนการกระทําตามสิ่งที่กําหนดอยู่ในจริยธรรมนั้นก็เป็นการทําให้จริยธรรมของมนุษย์มี
ลักษณะเห็นแก่ตัวเป็นหลัก เนื่องจากเป็นการแยกความรู้สึกในหน้าที่ของคนแต่ละคนออกจากผลประโยชน์
ของเพ่ือนร่วมโลกของเขา ยกเว้นตราบเท่าที่เครื่องชักนําถึงผลประโยชน์ส่วนตัวจะถูกเสนอมายังเขาให้
ปรึกษาหารือคนเหล่านั้น คริสตจริยธรรมเป็นหลักคําสอนว่าด้วยการอยู่ในโอวาทแต่ถ่ายเดียวโดยแท้ ซึ่งพร่ํา
สอนถึงเรื่องการยอมจํานนต่อผู้มีอํานาจทั้งปวงที่ปรากฏว่าได้รับการแต่งตั้งขึ้นมา ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องไม่ได้รับการ
เชื่อฟังอย่างแท้จริงเมื่อพวกเขาออกคําสั่งในสิ่งที่ศาสนาห้ามไว้ แต่เป็นผู้ซึ่งต้องไม่ถูกยับยั้ง และไม่ถูกกบฏ
ต่อต้านแม้แต่น้อยไม่ว่าพวกเขาจะทําผิดต่อพวกเรามากเพียงใด และในขณะที่ในจริยธรรมของชนชาตินอก
ศาสนาที่ดีที่สุด หน้าที่ต่อรัฐยังคงยึดครองแม้แต่สถานภาพอันไม่เหมาะสม โดยละเมิดเสรีภาพอันชอบธรรม
ของปัจเจกชน ในคริสตจริยธรรมที่แท้จริงหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของเหตุผลกลับไม่ใคร่จะได้รับการเอาใจใส่หรือการ
รับรองกันเลย ในพระคัมภีร์โบราณต่างหาก ไม่ใช่ในพระคริสตธรรมใหม่ ที่เราอ่านกฎได้ว่า “ผู้ปกครองที่
แต่งตั้งใครก็ตามให้ดํารงตําแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อปรากฏว่าในอาณาจักรของเขามีบุคคลอีกผู้หนึ่งที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหน่งนั้นมากกว่า เขาย่อมทําบาปต่อพระเจ้าและต่อรัฐ” สิ่งใดก็ตามที่ความคิดว่า
ด้วยพันธกิจต่อประชาชนได้รับรองแม้เพียงเล็กน้อยในจริยธรรมสมัยใหม่ย่อมมีต้นกําเนิดมาจากกรีกและโรมัน 
ไม่ใช่จากพระเยซู  โดยที่แม้แต่ในจริยธรรมของชีวิตส่วนตัว สิ่งใดก็ตามที่ดํารงอยู่อย่างไม่เห็นแก่ตัว อย่างมี
จิตใจสูงส่งอย่างมีศักดิ์ศรีในตัวเอง แม้แต่ความสํานึกเรื่องเกียรติศักดิ์ก็ล้วนมาจากความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง 
ไม่ใช่มาจากการศึกษาของเราในส่วนที่ได้จากศาสนา และไม่มีวันเจริญเติบโตขึ้นมาได้จากมาตรฐานทางจริย
ศาสตร์ซึ่งเกิดมีคุณค่าเพียงอย่างเดียวเพียงที่ได้รับการประกาศรับรองเท่านั้นจึงจะสมควรแก่การเคารพเชื่อฟัง 
  ข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกับคนอ่ืน ๆ ที่ไม่อาจเสแสร้งได้ว่าข้อบกพร่องเหล่านี้จําต้องอยู่แนบเนื่อง
ในคริสตจริยธรรมในทุกรูปแบบที่มันจะเป็นที่เข้าใจได้ หรือเสแสร้งว่าสิ่งจําเป็นหลายสิ่งในการทําให้หลักคํา
สอนทางศีลธรรมที่ปราศจากคริสตจริยธรรมให้สมบูรณ์ได้นั้น ย่อมไม่ยอมประนีประนอมกับคริสตจริยธรรม 
อย่างน้อยท่ีสุด ข้าพเจ้าก็อาจเปรียบเปรยจริยธรรมของหลักคําสอนเหล่านี้กับคําสอนของพระเยซูเอง ข้าพเจ้า
เชื่อว่าคําสอนของพระเยซูคือทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าสามารถมองเห็นประจักษ์พยานที่มันถูกกําหนดไว้ได้ และคําสอน
เหล่านั้นประนีประนอมไม่ได้กับสิ่งที่จริยธรรมอันกินความกว้างไม่ต้องการ ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกสิ่งที่ดีเลิศในทาง 
จริยศาสตร์อาจถูกนํามาไว้ในคําสอนเหล่านั้น โดยปราศจากความรุนแรงต่อภาษาของคําสอนมากกว่าความ
รุนแรงที่ได้รับจากคนทั้งปวงซึ่งพยายามเอาระบบความประพฤติที่ปฏิบัติได้อย่างใดก็ตามออกมาจากคําสอน
นั้น เป็นเรื่องสอดคล้องกับสิ่งนี้ทีเดียวที่จะเชื่อว่าคําสอนเหล่านั้นบรรจุหรือถูกกําหนดให้บรรจุเพียงความจริง
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ส่วนหนึ่ง และเชื่อว่าองค์ประกอบที่สําคัญหลายอย่างของจริยธรรมในขั้นสูงสุดย่อมอยู่ท่ามกลางสิ่งต่าง ๆ ซึ่ง
ไม่ได้ถูกกําหนดไว้ให้ หรือไม่ได้ตั้งใจให้องค์ประกอบนั้นถูกกําหนดไว้ในมรดกอันถูกบันทึกไว้ของผู้ก่อตั้งคริสต์
ศาสนา และเป็นองค์ประกอบซึ่งถูกโยนทิ้งไปอย่างสิ้นเชิงจากระบบจริยธรรมซึ่งคริสตศาสนจักรได้ก่อตั้งขึ้นมา
บนพื้นฐานของมรดกตกทอดเหล่านั้น และการที่เป็นเช่นนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่
จะยืนหยัดพยายามเสาะหากฎบังคับอันสมบูรณ์นั้นในหลักคําสอนของพระเยซูเพ่ือเป็นเครื่องนําทางของเรา 
โดยที่ผู้ก่อตั้งหลักคําสอนขึ้นมาก็ตั้งใจให้หลักคําสอนนั้นเป็นบทลงโทษและเป็นข้อบังคับ และตั้งใจให้หลักคํา
สอนเป็นส่วนที่จะตอบสนองเพียงบางส่วนเท่านั้น ข้าพเจ้ายังเชื่อด้วยว่ า ทฤษฎีอันคับแคบดังกล่าวกําลัง
กลายเป็นความชั่วร้ายในทางปฏิบัติอย่างมหันต์ โดยเป็นทฤษฎีที่ได้จากการฝึกฝนและการอบรมสั่งสอนเป็น
ส่วนมาก ซึ่งบุคคลผู้มีเจตนาดีหลายคนกําลังพยายามเสนอออกมาเองเท่าที่จะทําได้ในปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้ากลัว
เหลือเกินว่า การพยายามวางรูปแบบความคิดและความรู้สึกตามศาสนานิกายใดนิกายหนึ่งตามลําพัง และทิ้ง
ขว้างมาตรฐานแบบฆราวาสเหล่านั้น (เนื่องจากความต้องการที่จะมีกิตติศัพท์ดีขึ้นตามที่อาจมีผู้เรียกพวกเขา
ได้) ซึ่งแต่ก่อนนี้ได้เสริมต่อและอยู่ร่วมกับคริสตจริยธรรม โดยรับถ่ายทอดจิตสํานึกบางอย่างของคริสตจริย
ธรรมเข้ามา ถ่ายเทจิตสํานึกบางอย่างของรูปแบบดังกล่าวไปให้ ผลที่เกิดขึ้นก็จะเป็นและในขณะนี้ก็กําลังเป็น
อุปนิสัยประเภทที่ต่ําทราม เป็นตัวประกอบและเป็นทาสซึ่งยอมจํานนเท่าที่จะทําได้ต่อสิ่งที่รูปแบบนั้นเชื่อว่า
เป็นเจตจํานงสูงสุด ไม่สามารถยกระดับขึ้นสู่หรือมีความคิดเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความดีงามขั้นสูงสุดได้ 
ข้าพเจ้าเชื่อว่า จริยธรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากจริยธรรมที่อาจพัฒนามาได้จากต้นกําเนิดของคริสตศาสนาตาม
ลําพัง ย่อมดํารงอยู่เคียงข้างกับคริสตจริยธรรมเพ่ือก่อให้เกิดการเสริมสร้างทางศีลธรรมของมนุษยชาติ และ
เชื่อว่าระบบของคริสตศาสนาก็มิได้รับการยกเว้นจากข้อบังคับดังกล่าว และในสภาวะที่จิตมนุษย์ขาดความ
สมบูรณ์นั้น ผลประโยชน์ที่ได้จากความจริงจําต้องอาศัยความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ไม่จําเป็นว่าการเลิก
มองข้ามความจริงทางศีลธรรมซึ่งมิได้มีอยู่ในคริสตศาสนาจะทําให้คนเราต้องมองข้ามความจริงใดใดที่มีอยู่ใน
คริสตศาสนาไปด้วย ความลําเอียงหรือความเลินเล่อเช่นนั้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ล้วนเป็นความชั่ว แต่ก็เป็นสิ่ง
หนึ่งซึ่งเราไม่สามารถหวังที่จะหลีกเลี่ยงได้ตลอดเวลา และต้องพิจารณาว่าความลําเอียงหรือความเลินเล่อนั้น
เป็นราคาที่จ่ายไปเพ่ือความดีอันประมาณค่ามิได้ การเอาแต่เสแสร้งซึ่งเกิดจากการสร้างความจริงเพียงส่วน
เดียวให้กลายเป็นความจริงทั้งหมด ย่อมต้องและควรถูกคัดค้าน และถ้าแรงกระตุ้นในทางปฏิกิริยาต้องทําให้ผู้
คัดค้านกลายเป็นผู้อยุติธรรมในคราวของตน การมองเห็นด้านเดียวเช่นนี้ก็เหมือนอีกฝุายหนึ่งอาจเป็นที่น่า
สลดใจได้ แต่ก็ต้องอดกลั้นเอาไว้ ถ้าพวกคริสเตียนจะสอนคนนอกศาสนาให้มีความยุติธรรมต่อคริสต์ศาสนา
แล้ว พวกคริสเตียนเองก็ควรต้องยุติธรรมต่อการเป็นคนนอกศาสนาด้วย คงจะทําประโยชน์ใดใดให้ความจริง
ไม่ได้ถ้ามัวลักปิดลักเปิดข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ที่มีความคุ้นเคยธรรมดา ๆ ที่สุดกับประวัติ
วรรณคดีที่เป็นผลงานว่าด้วยคําสั่งสอนจํานวนมหาศาลเกี่ยวกับศีลธรรมที่ประเสริฐและมีคุณค่ามากที่สุด และ
เป็นผลงานไม่เพียงแต่เป็นของบุคคลผู้ไม่รู้จักความศรัทธาของคริสต์ศาสนิกชนเท่านั้น แต่ยังเป็นของบุคคลที่รู้
และปฏิเสธมันอีกด้วย 
  ข้าพเจ้าไม่ขอเสแสร้งว่า ประโยชน์อันกว้างขวางมากที่สุดของเสรีภาพในการกําหนดว่าจะมี
ความคิดเห็นใดได้บ้างทุกอย่างนั้น อาจยุติความชั่วร้ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการแบ่งแยกลัทธิความเชื่อในทาง
ศาสนาหรือทางปรัชญาได้ ความจริงทุกชนิดที่มนุษย์ผู้มีประสิทธิภาพคับแคบสนใจอย่างจริงจังนั้น ย่อมได้รับ
การยืนยัน การอบรมสั่งสอน หรือแม้แต่การถือปฏิบัติในวิธีต่าง ๆ อย่างแน่นอน ราวกับว่าไม่มีความจริงอ่ืนใด
ดํารงอยู่ในโลกเลย หรือไม่มีใครที่สามารถจํากัดหรือมีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจริงนั้นในทุกสถานการณ์ 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า แนวโน้มของความคิดเห็นทั้งปวงที่จะกลายเป็นความแตกแยกกันนั้น ไม่อาจรักษาได้โดย
การอภิปรายกันอย่างเสรีที่สุด แต่มักเพ่ิมสูงขึ้นและขุ่นเคืองขึ้นได้จากเหตุนั้น กล่าวคือ ความจริงซึ่งควรมีผู้ได้
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พบเห็นมาแล้ว แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นย่อมถูกปฏิเสธโดยตลอดอย่างรุนแรงมากข้ึน เนื่องจากมีบุคคลผู้ซึ่งถูกมองว่า
เป็นฝุายตรงข้ามเป็นผู้ปุาวประกาศมันออกไป มิใช่เป็นเพราะพลพรรคที่มีอารมณ์รุนแรงฝุายใดดอกที่การ
ปะทะกันของความคิดเห็นดังกล่าวทําให้เกิดผลดีขึ้นมาได้ แต่เป็นเพราะคนดูที่สงบใจและวางเฉยได้มากกว่า
ต่างหาก ไม่ใช่ความขัดแย้งอันรุนแรงระหว่างความจริงส่วนต่าง ๆ แต่เป็นการกดดันความจริงครึ่งหนึ่งไว้อย่าง
เงียบ ๆ ต่างหากท่ีเป็นความชั่วอันน่าสะพรึงกลัว ยังมีความหวังอยู่เสมอถ้าประชาชนถูกบังคับให้ฟังทั้งสองแง่ 
เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเอาใจใส่แต่เพียงแง่เดียว ความผิดพลาดย่อมหนักหน่วงจนกลายเป็นความลําเอียงและ
ความจริงเองก็ไม่อาจให้ผลที่จริงอีกต่อไปได้ เนื่องจากความจริงนั้นจะถูกต่อเติมจนกลายเป็นความหลอกลวง 
และโดยเหตุที่มีคุณลักษณะทางจิตใจเพียงไม่ก่ีอย่างซึ่งหาได้ยากกว่าสมรรถภาพในการตัดสินที่สามารถวินิจฉัย
ปัญหาทั้งสองแง่ได้อย่างชาญฉลาดและเป็นปัญหาซึ่งได้ปรากฏออกมาเพียงแง่หนึ่งเท่านั้นโดยอาศัยผู้สนับสนุน
ต่อหน้า ความจริงจึงไม่มีโอกาสเลือก นอกจากวางตัวให้สมดุลเช่นเดียวกับแง่ต่าง ๆ ทุกแง่ของตัวเอง ความ
คิดเห็นทุกประเภทที่รวบรวมเศษเล็กเศษน้อยของความจริงเข้าด้วยกัน ไม่เพียงแต่จะหาบรรดาผู้สนับสนุนได้
เท่านั้น  แต่ยังได้รับการสนับสนุนมากจนกระท่ังมีผู้ยอมรับฟังอีกด้วย 
  บัดนี้ เราก็ได้มองเห็นความจําเป็นแห่งเสรีภาพทางความคิดเห็นและเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นอันมีต่อสวัสดิภาพทางจิตใจของมนุษย์แล้ว (ซึ่งเป็นที่พ่ึงพิงของสวัสดิภาพด้านอ่ืนๆ ของมนุษย์) 
บนพื้นฐานที่แตกต่างกันสี่ประการ ซึ่งเราจะกล่าวสรุปอย่างย่นย่ออีกครั้งในตอนนี้ 
  ประการแรก ถ้าความคิดเห็นใดก็ตามถูกบังคับให้สงบเงียบอยู่ ความคิดเห็นนั้นอาจจะเป็น
ความจริงก็ได้ถ้าเราสามารถรู้ได้อย่างแน่ชัด การไม่ยอมรับข้อเท็จจริงนี้ก็คือการถือว่าความคิดของเราย่อม
ถูกต้องเสมอ 
  ประการที่สอง แม้ว่าความคิดเห็นที่ถูกปิดปากไว้จะผิดพลาด มันก็อาจบรรจุความจริงไว้
จํานวนหนึ่ง และมักจะเป็นเช่นนั้นเสมอ และเนื่องจากความเห็นทั่วไปหรือที่แพร่หลายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่
ใคร่จะเป็นหรือไม่เคยเป็นความจริงโดยตลอด อาศัยการปะทะกันของความคิดเห็นที่ตรงข้ามกันเท่านั้นที่ทําให้
เราสามารถหาความจริงส่วนที่เหลืออยู่มาได้ 
  ประการที่สาม แม้ว่าความคิดเห็นที่ยอมรับกันมาจะมิใช่เป็นจริงแต่เพียงเท่านั้น หากยังเป็น
ความจริงโดยตลอดอีกด้วย กล่าวคือ มันจะได้รับการยึดถือด้วยใจลําเอียงโดยคนส่วนมากที่ยอมรับด้วยความ
เข้าใจหรือความรู้สึกเพียงเล็กน้อยต่อพ้ืนฐานทางเหตุผลของความคิดเห็น  นอกจากว่า มันจะยอมทนถูก
โต้แย้งอย่างแข็งขันเอาจริงเอาจัง ซึ่งในความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้น ไม่เพียงเท่านี้ แต่ในประการที่สี่ ความหมาย
ของหลักคําสอนเองก็จะเป็นอันตรายเนื่องจากสูญหายไป หรืออ่อนพลังลง และสูญเสียผลอันจําเป็นต่อ
อุปนิสัยและความประพฤติไปสิ้น กล่าวคือ หลักความเชื่อก็กลายเป็นเพียงคําปฏิญาณตัวตามแบบแผนเท่านั้น 
ปราศจากประสิทธิภาพเพ่ือความดี และกลับรกพ้ืนที่ ตลอดจนขัดขวางความเจริญเติบโตของความเชื่อมั่นที่
แท้จริงและท่ีจริงใจซึ่งเกิดจากเหตุผลหรือประสบการณ์ส่วนตัว 
  ก่อนที่จะผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับเสรีภาพทางความคิดเห็นไป ก็ควรที่จะมีความสังเกต
บางอย่างเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่กล่าวว่า ควรยินยอมให้มีการแสดงความคิดเห็นออกมาอย่างเสรี โดยมีเงื่อนไขว่า
ท่าทีที่แสดงออกควรพอประมาณ และต้องไม่กํ้าเกินขอบเขตการอภิปรายอย่างเป็นธรรม อาจมีผู้กล่าวกันมาก
ว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะกําหนดว่า ขอบเขตที่สมมุติขึ้นเหล่านี้จะวางอยู่ที่ใด เพราะถ้าการทดสอบนี้เกิดสร้างความ
ขุ่นเคืองให้แก่บรรดาผู้ที่ความคิดของเขาถูกโจมตีแล้ว ข้าพเจ้าคิดว่า ประสบการณ์ย่อมเป็นพยานว่า ความขุ่น
เคืองดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามท่ีการโจมตีได้ผลและมีพลังอํานาจ และเป็นพยานว่าฝุายตรงข้ามทุกคนซึ่ง
ผลักดันความคิดดังกล่าวอย่างหนักและเป็นผู้ซึ่งพวกเขาพบว่าแก้ต่างได้ยาก ได้ทําให้พวกเขาเห็นว่าเป็นคู่ต่อสู้
ที่ไม่รู้จักทางสายกลาง ถ้าฝุายตรงข้ามนั้นได้  แสดงความรู้สึกรุนแรงใดใดออกมาในเรื่องราวดังกล่าว แม้ว่าสิ่ง
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นี้จะเป็นข้อพิจารณาที่สําคัญในแง่ความคิดที่ปฏิบัติได้ก็ตาม แต่มันก็เกิดขึ้นในการโต้แย้งที่เป็นพ้ืนฐานมากกว่า
นี้ ไม่น่าสงสัยเลยที่ท่าทีในการยืนยันความคิดเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะน่าคัดค้านอยู่มากและอาจก่อให้เกิด
การตําหนิที่รุนแรงแต่สมเหตุผล ความขุ่นเคืองที่เกี่ยวกับเรื่องประเภทนี้ที่สําคัญก็คือความขุ่นเคืองที่ไม่มีทาง
พิสูจน์ความเชื่อมั่นได้เป็นส่วนมาก  นอกจากว่าจะทรยศตัวเองเข้าโดยบังเอิญ ความขุ่นเคืองที่รุนแรงมากที่สุด
ย่อมได้แก่การโต้เถียงที่ชักชวนให้หลงผิด การปิดกั้นข้อเท็จจริงหรือข้อถกเถียง การอ้างองค์ประกอบของเรื่อง
อย่างผิด ๆ หรือการแสดงถึงความคิดเห็นฝุายตรงข้ามอย่างผิด ๆ แต่สิ่งทั้งหมดนี้ แม้แต่ในระดับที่ต่ําที่สุด ก็มี
ผู้กระทําอย่างต่อเนื่องด้วยความศรัทธาอย่างสูงส่งครบถ้วนทีเดียว และคนเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการ
พิจารณา และในหลายแง่ก็ไม่สมควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นคนโง่เขลาหรือไร้ความสามารถซึ่งตามพ้ืนฐานที่
เพียงพอแล้ว จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแสดงให้เห็นตัวอย่างอย่างผิด ๆ ว่าเป็นตัวอย่างที่น่าตําหนิในทาง
ศีลธรรมได้อย่างถูกต้องและกฎหมายก็ยังคงยิ่งไม่สามารถถือสิทธิ์เข้ายุ่งเกี่ยวกับความประพฤติผิดที่ แย้งได้
ประเภทนี้ เมื่อพิจารณาว่าการถกเถียงกันอย่างไม่ลดราวาศอกหมายถึงอะไร เช่น หมายถึง คําผรุสวาท การ
ประชดประชัน คําพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัว และอะไรทํานองนั้น การประณามอาวุธเหล่านี้น่าจะเหมาะสมกับ
ความเห็นอกเห็นใจมากกว่านี้ ถ้าสิ่งเหล่านี้เคยถูกสั่งห้ามเช่นเดียวกันทั้งสองฝุาย แต่กลับมีผู้ต้องการเพียง
ควบคุมการใช้การถกเถียงดังกล่าวต่อต้านความคิดเห็นที่แพร่หลายเท่านั้น กล่าวคือ ถ้าใช้ต่อต้านความคิดเห็น
ที่ไม่แพร่หลาย สิ่งเหล่านี้ก็อาจไม่เพียงแต่ถูกใช้โดยปราศจากการคัดค้านทั่วไปเท่านั้น แต่อาจจะทําให้ผู้ที่ใช้
การถกเถียงนั้นได้รับคําสรรเสริญว่ามีความบ้าระห่ําอย่างจริงใจและมีความขุ่นเคืองอันชอบธรรม กระนั้น 
ความเสียหายอะไรก็ตามที่เกิดจากการใช้ข้อถกเถียงย่อมใหญ่หลวงที่สุดเมื่อใช้เพ่ือต่อต้านผู้ที่ปราศจากการ
ปกปูองเมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว และข้อได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรมใดใดก็ตามซึ่งสามารถเกิดจากการยอมรับความ
เสียหายในรูปแบบนี้ด้วยความคิดเห็นใดก็ตาม ย่อมส่งเสริมเกือบเฉพาะแต่เพียงความคิดเห็นที่ยอมรับกันมา 
ความขุ่นเคืองที่เลวที่สุดประเภทนี้ซึ่งนักโต้เถียงคนใดคนหนึ่งอาจกระทําขึ้นก็คือการตราหน้าบรรดาผู้ที่ยึดถือ
ความคิดเห็นตรงข้ามกับตนว่าเป็นคนเลวและไร้ศีลธรรม ในการใส่ร้ายประเภทนี้ บรรดาผู้ที่ยึดถือความคิดเห็น
ที่ไม่แพร่หลายใดใดก็ตามย่อมถูกเปิดโปงเป็นพิเศษ เพราะพวกเขามักมีอยู่ไม่กี่คน และไม่มีอิทธิพลแต่อย่างใด 
และไม่มีใครเลยนอกจากพวกเขาเองที่รู้สึกสนใจอย่างมากที่จะได้เห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นต่อพวกเขา แต่
อาวุธดังกล่าวก็ไม่พึงปรารถนาสําหรับบรรดาผู้ที่โจมตีความคิดเห็นอันแพร่หลาย เนื่องจากสภาพของ
เหตุการณ์นั้น กล่าวคือ พวกเขาไม่อาจใช้เพ่ือตัวเองได้อย่างปลอดภัยหรือถ้าพวกเขาทําเช่นนั้นได้ ก็ทําอะไร
ไม่ได้นอกจากถดถอยอยู่ที่ต้นเหตุของพวกเขาเอง โดยทั่วไปแล้ว ความคิดเห็นที่ตรงกันข้ามกับสิ่งทั้งหลายอัน
ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปนั้นจะสามารถหาผู้ฟังได้ก็เพียงโดยอาศัยการผ่อนหนักผ่อนเบาที่เรียนรู้มาด้านการ
ใช้ภาษา และโดยอาศัยการหลีกเลี่ยงอย่างระมัดระวังมากที่สุดไม่ให้เกิดความขุ่นเคืองอันไม่จําเป็นเท่านั้น ซึ่ง
พวกเขาไม่ใคร่จะเคยหลีกเลี่ยงออกไปแม้แต่น้อยโดยไม่ได้สูญเสียพ้ืนฐานอะไรเลย กล่าวคือ ในขณะที่การ
ผรุสวาทอันเลยเถิดซึ่งถูกใช้ต่อฝุายที่มีความคิดเห็นแพร่หลายนั้น ได้กีดขวางประชาชนไม่ให้มีความคิดเห็นใน
ทางตรงข้ามอย่างแท้จริง ฉะนั้น ถ้าจะสนใจความจริงและความยุติธรรมแล้ว ก็เป็นเรื่องสําคัญอย่างเหลือเกินที่
จะเหนี่ยวรั้งการใช้คํากล่าวผรุสวาทให้มากกว่าเรื่องอ่ืน ตัวอย่างเช่น ถ้าจําเป็นต้องเลือก การห้ามปรามการ
โจมตีกันอย่างก้าวร้าวในเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ย่อมจําเป็นมากกว่าในเรื่องศาสนามากมายนัก  อย่างไรก็ตาม 
เห็นได้ชัดว่ากฎหมายและอํานาจบังคับไม่มีหน้าที่ที่จะตัดสินตามสิ่งแวดล้อมของแต่ละกรณี  ในขณะที่ความ
คิดเห็นควรทําเช่นนั้นในทุกสภาพการณ์หรือ (กฎหมายและอํานาจบังคับ) ไม่มีหน้าที่ที่จะประณามทุกคน ไม่
ว่าเขาจะวางตัวเองอยู่ในการถกเถียงข้างใด และไม่ว่าจะมีวิธีการสนับสนุนความต้องการ ความตรงไปตรงมา
การใส่ร้าย การดันทุรัง หรือความไร้ขันติธรรมต่อความรู้สึกที่ได้เปิดเผยตัวออกมาก็ตาม แต่กฎหมายและ
อํานาจบังคับก็มิได้เข้ายุ่งเกี่ยวกับความชั่วร้ายเหล่านี้จากด้านที่บุคคลใดใดยึดถืออยู่ แม้ว่าอํานาจดังกล่าวจะ
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เป็นด้านตรงข้ามกับปัญหาสําหรับตัวของเราเอง และกฎหมายและอํานาจบังคับก็ได้ให้เกียรติยศที่ควรได้รับ
แก่ทุก ๆ คนที่ใจเย็นพอที่จะมองเห็นและซื่อตรงพอที่จะกล่าวว่าคู่ปรปักษ์ของเขา และความคิดเห็นของพวก
เขานั้นเป็นอย่างไรจริง ๆ ไม่ว่าตัวเขาเองจะยึดถือความคิดเห็นใดอยู่ก็ตาม โดยที่มิได้ต่อเติมเสริมแต่งจน
บรรดาปรปักษ์เหล่านั้นเกิดเสียชื่อ และมิได้ปิดบังสิ่งใดซึ่งบอกถึงหรืออาจจะบอกถึงข้อดีของพวกนั้น นี่เป็น
จริยธรรมที่แท้จริงของการอภิปรายต่อสาธารณชน และถ้าจะมีการผรุสวาทอยู่บ่อยครั้ง ข้าพเจ้าก็มีความสุขที่
จะคิดว่า ยังมีนักโต้เถียงอยู่หลายคนที่สังเกตกฎหมายและอํานาจนี้ได้อย่างกว้างขวาง และยังคงมีคนจํานวน
มากยิ่งกว่านั้นที่พยายามต่อสู้กับสิ่งดังกล่าวอย่างถูกต้องทํานองคลองธรรม 
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บทที่ 3 
ว่าด้วยปัจเจกภาพ 

ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของความกินดีอยู่ดี 
 
  เรื่องนี้ เป็นเหตุผลซึ่งกําหนดว่ามนุษย์จักต้องมีเสรีภาพที่จะสร้างความคิดเห็นต่าง ๆ 
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นของตนออกมาได้โดยไม่จํากัด และเรืองนี้ก็คือผลลัพธ์อันเป็นโทษต่อปัญญาชน 
โดยอาศัยเรื่องนี้เอง เรื่องดังกล่าวก็เป็นผลลัพธ์ที่ให้โทษต่อธรรมชาติทางศีลธรรมของมนุษย์เช่นกัน นอกเสีย
จากว่า เสรีภาพนี้จะเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการรับรอง แทนที่จะถูกสั่งห้าม ขอให้เราตรวจสอบต่อไปว่า จริง
หรือไม่จริงที่เหตุผลอย่างเดียวกันดังกล่าวมิได้เรียกร้องว่ามนุษย์จักต้องมีเสรีภาพที่จะกระทําตามความคิดเห็น
ของตนเพ่ือทําความคิดเห็นเหล่านี้ให้ปรากฏออกมาในชีวิต โดยไม่ต้องปิดบังอําพรางจากเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน
ไม่ว่าโดยทางรูปธรรมหรือทางศีลธรรมตราบเท่าที่เสรีภาพขึ้นอยู่กับการเสี่ยงภัยและภยันตรายของตัวมนุษย์
เอง เงื่อนไขประการสุดท้ายนี้เป็นเรื่องจําเป็นทีเดียวไม่มีใครเสแสร้งว่าการกระทําจักต้องเป็นเสรีเท่า ๆ กับ
ความคิดเห็นได้ ตรงกันข้าม แม้ว่าความคิดเห็นจะสูญเสียภูมิคุ้มกันของตนไปเมื่อสภาพการณ์ซึ่งความคิดเห็น
นั้นปรากฏออกมาเป็นสิ่งซึ่งทําให้การปรากฏตัวกลายเป็นการยุยงส่งเสริมให้เกิดการกระทําอันชั่วร้ายบางอย่าง
ขึ้นมา ความคิดเห็นที่ว่า บรรดาพ่อค้าข้าวเป็นผู้ทําให้คนยากจนต้องอดอยากหิวโหย หรือความคิ ดที่ว่า
ทรัพย์สินส่วนตัวคือการขูดรีด ไม่ควรถูกทําร้ายถ้าความคิดเห็นนั้นเพียงแต่ถูกส่งทอดเวียนกันไปโดยทาง
หนังสือพิมพ์ แต่ความคิดเห็นดังกล่าวอาจสมควรถูกลงโทษถ้าความคิดเห็นเหล่านั้นถูกส่งทอดโดยทางปาก
เสียงไปสู่ฝูงชนที่ถูกปลูกเร้าซึ่งรวมตัวกันอยู่หน้าบ้านของพ่อค้าข้าว หรือถูกส่งเวียนไปในหมู่คนกลุ่มเดียวกัน
นั้นในรูปของใบปลิวการกระทําต่าง ๆ ไม่ว่าประเภทใดก็ตามซึ่งทําอันตรายต่อผู้อ่ืนโดยปราศจากสาเหตุอัน
สมควร และในกรณีที่สําคัญยิ่งกว่านี้ก็อาจจะจําเป็นทีเดียวที่จะต้องควบคุมการกระทําเหล่านั้น โดยการไม่
ยอมรับ และเมื่อจําเป็น ก็โดยการแทรกแซงอย่างเอาจริงเอาจังของมนุษยชาติ เสรีภาพของปัจเจกชนต้องถูก
จํากัดในขอบเขตนั้น เขาต้องไม่ทําตัวก่อกวนคนอ่ืน ๆ ถ้าเขายับยั้งที่จะจงใจทําร้ายผู้อ่ืนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
คนเหล่านั้น และเพียงแต่กระทําตามความโน้มเอียงและการวินิจฉัยของตนเองในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเอง 
เหตุผลอย่างเดียวกันซึ่งแสดงว่าความคิดเห็นนั้นน่าจะเป็นเสรี ก็พิสูจน์เช่นกันว่าเขาควรได้รับการยินยอมโดย
ปราศจากความประสงค์ร้ายให้นําความคิดเห็นต่าง ๆ ของเขาไปสู่การปฏิบัติได้โดยเอาตัวเองเป็นเดิมพัน ที่ว่า
มนุษยชาติย่อมไม่ผิดพลาด ที่ว่าความจริงของพวกเขาส่วนมากเป็นเพียงความจริงครึ่งเดียวที่ ว่าเอกภาพของ
ความคิดเห็นมิได้เป็นที่ต้องการนอกจากว่ามันจะเกิดจากการเปรียบเทียบอย่างเต็มที่และอย่างเสรีที่สุดกับ
ความคิดเห็นฝุายตรงข้าม และความหลายหลากก็ไม่ใช่ความชั่วร้าย แต่เป็นความดี จนกว่ามนุษยชาติจะมี
ความสามารถมากยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในการยอมรับความจริงทุก ๆ ด้าน สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นหลักการที่
ใช้ได้กับรูปแบบการกระทําต่างๆ ของมนุษย์ ไม่น้อยไปกว่าที่ใช้ได้กับความคิดเห็นของพวกเขา โดยที่มันเป็น
ประโยชน์เมื่อมนุษยชาติยังไม่สมบูรณ์แบบ ก็ต้องมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงกลายเป็นว่า ควรต้อง
มีการทดลองแบบต่าง ๆ ในการดํารงชีวิต ควรต้องให้ขอบเขตไม่จํากัดต่อนิสัยใจคอนานาชนิด ยกเว้นแต่การ
ทําร้ายผู้อื่น และคุณค่าของรูปแบบชีวิตที่แตกต่างกันควรต้องได้รับการพิสูจน์ในทางปฏิบัติเมื่อใครก็ตามคิดว่า
เหมาะสมที่จะทดลองรูปแบบชีวิตนั้น กล่าวโดยสรุป ย่อมเป็นสิ่งพึงปรารถนาถ้าปัจเจกภาพจะยืนยันตนเองได้
ในเรื่องต่างๆ อันมิได้เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืนเป็นเบื้องแรก ในที่ซึ่งมิใช่นิสัยใจคอของบุคคลเอง แต่เป็นประเพณีหรือ
ขนบธรรมเนียมของคนอ่ืน ๆ เป็นกฎความประพฤติ ย่อมมีความต้องการส่วนผสมสําคัญอย่างหนึ่งของ
ความสุขของมนุษย์ และเป็นส่วนผสมสําคัญทีเดียวของความก้าวหน้าของปัจเจกชนและของสังคม 
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  ในการยืนยันหลักการนี้ ความยากลําบากอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะพบได้มิได้อยู่ที่การใช้วิธีต่าง ๆ 
ไปสู่จุดหมายอันเป็นที่ยอมรับกัน แต่อยู่ที่การเฉยเมยของบุคคลทั่วไปต่อจุดหมายเอง ถ้าหากบุคคลทั่วไปรู้สึก
กันได้ว่าพัฒนาการอย่างเสรีของปัจเจกภาพเป็นสิ่งสําคัญชั้นแนวหน้าอย่างหนึ่งของความกินดีอยู่ดี ว่าไม่
เพียงแต่องค์ประกอบร่วมกับสิ่งที่มวลซึ่งถูกกําหนดโดยคําว่า อารยธรรม การอบรมสั่งสอน การศึกษา 
วัฒนธรรม แต่ปัจเจกภาพเองก็ยังเป็นส่วนประกอบและเงื่อนไขที่จําเป็นของสิ่งทั้งหมดนั้นด้วย  ก็ไม่น่ามี
อันตรายที่ว่าเสรีภาพควรต้องถูกตีราคาต่ําไป และการปรับขอบเขตระหว่างเสรีภาพกับการควบคุมทางสังคม
อาจจะไม่ให้ความยากลําบากใดใดเป็นพิเศษ แต่ความชั่วร้ายก็คือ การแสดงออกโดยทันทีของปัจเจกชนไม่ใคร่
จะได้รับการยอมรับจากรูปแบบการคิดของคนทั่วไปว่ามีคุณค่าในตัวของมันเอง หรือควรค่าแก่การพิจารณา
สาระของตัวเอง มหาชนซึ่งพอใจกับวิถีมนุษยชาติที่พวกเขากําลังเป็นอยู่ (เนื่องจากพวกเขาเองเป็นผู้ทําให้วิถี
ต่าง ๆ เป็นเช่นนั้น) ไม่อาจเข้าใจได้ว่า เหตุใดวิถีเหล่านั้นไม่น่าจะดีพอสําหรับทุก ๆ คน และยิ่ งไปกว่านั้นการ
แสดงออกตามธรรมชาติก็มิได้ก่อสร้างอุดมคติส่วนใดใดของมหาชนในเรื่องเกี่ยวกับนักปฏิรูปทางศีลธรรมและ
ทางสังคม แต่ค่อนข้างจะถูกมองดูด้วยความอิจฉาว่าเป็นความเดือดร้อนและอาจเป็นเครื่องกีดขวางที่ก่อการ
ล้มล้างต่อการยอมรับของคนทั่วไปในสิ่งที่นักปฏิรูปเหล่านี้คิดว่าอาจจะดีที่สุดสําหรับมนุษยชาติในการตัดสิน
ของพวกตน ภายนอกประเทศเยอรมนีน้อยคนนักจะเข้าใจความหมายของหลักคําสอนซึ่งวิลเฮล์ม วัน ฮัม
โบลต์ ผู้มีชื่อเสียงทั้งในฐานะนักปราชญ์และในฐานะนักการเมืองได้เขียนต้นฉบับหนังสือไว้ว่า “จุดหมายของ
มนุษย์ หรือจุดหมายซึ่งถูกกําหนดไว้โดยคําสั่งอันเป็นนิรันดร์และไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแห่งเหตุผล ทั้งมิได้ถูก
ชี้นําโดยตัณหาอันเลื่อนลอยและชั่วครั้งชั่วคราว ย่อมเป็นพัฒนาการขั้นสูงสุดและกลมกลืนกันมากที่สุดของ
พลังอํานาจของเขาที่มีต่อส่วนรวมอันสมบูรณ์ทั้งหมดและคงเส้นคงวาถาวร” ฉะนั้นเปูาหมาย “ซึ่งมนุษย์ทุก
คนต้องมุ่งพยายามไปสู่อย่างไม่หยุดยั้ง และซึ่งบรรดาผู้ที่ตั้งใจจะโน้มน้าวเพ่ือนมนุษย์ของตนจักต้องจับจ้องดู
อย่างไม่วางตาเป็นพิเศษ ได้แก่ปัจเจกภาพของพลังอํานาจและพัฒนาการ” และด้วยเหตุนี้  จึงมีสิ่งจําเป็นอยู่ 
2 ประการ นั่นก็คือ “เสรีภาพกับสถานการณ์อันหลากหลาย” และจากการผสมผสานของสิ่งเหล่านี้ก็เกิด 
“ความแข็งขันของปัจเจกชนกับความเปลี่ยนแปลงหลายรูปแบบ” ซึ่งเชื่อมประสานตัวเองใน “ความริเริ่ม”  
  อย่างไรก็ตาม เมื่อประชาชนเริ่มคุ้นเคยกับหลักคําเสนอเช่นนั้นของวัน ฮัมโบลต์ทีละน้อย 
และแปลกใจว่าสําหรับพวกเขาแล้ว มันดูเหมือนจะใฝุหาคุณค่าอันสูงส่งที่ผูกพันอยู่กับปัจเจกภาพ อย่างไรก็ดี 
เราต้องคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็อาจเป็นเพียงคุณค่าระดับหนึ่งไม่มีความคิดเกี่ยวกับความประพฤติอันเลอเลิศ
ของผู้ใดจักเป็นความประพฤติที่ประชาชนเพิกเฉยอย่าสิ้นเชิง พวกเขากลับลอกเลียนแบบความประพฤติกัน 
ต่อ ๆ มาเสียอีก ไม่มีใครยืนยันได้ว่า ประชาชนไม่ควรนํารอยจารึกของการตัดสินของตนเองหรือของนิสัยใจ
คอส่วนตัวของตนเข้าไปในรูปแบบชีวิตของตนและเข้าไปในความประพฤติท่ีเขาหมกมุ่นอยู่อีกทางหนึ่ง ออกจะ
ดูตลกถ้าจะเสแสร้งว่าประชาชนควรมีชีวิตอยู่ราวกับว่าไม่มีอะไรเลยที่เป็นที่รู้จักกันในโลกนี้ก่อนที่พวกเขาจะ
เกิดขึ้น ราวกับว่าประสบการณ์ยังมิได้ทําอะไรเลยในการแสดงให้เห็นว่าการดํารงชีวิตหรือความประพฤติ
รูปแบบหนึ่งเป็นที่น่าพึงพอใจมากกว่าอีกรูปแบบหนึ่ง ไม่มีใครปฏิเสธว่า ประชาชนควรต้องรับการสั่งสอนและ
การฝึกฝนเช่นนั้นในวัยหนุ่มสาวเพ่ือให้รู้จักและใช้ประโยชน์จากผลลัพธ์อันเชื่อถือได้ของประสบการณ์ ของ
มนุษย์ แต่มันก็เป็นสิทธิพิเศษและสภาพอันเหมาะสมของมนุษย์ ซึ่งบรรลุถึงวุฒิภาวะแห่งสมรรถภาพของเขา
ในการใช้และตีความประสบการณ์ตามวิธีของเขาเองเป็นเรื่องที่เขาจะต้องเสาะหาให้ได้ว่า ประสบการณ์ที่ถูก
บันทึกไว้ตอนใดที่ ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและนิสัยใจคอของเขาเอง ประเพณีและ
ขนบธรรมเนียมของคนอ่ืน ๆ ย่อมเป็นประจักษ์พยานของสิ่งที่ประสบการณ์ของพวกเขาได้สอนพวกเขามาใน
ขอบเขตหนึ่งประจักษ์พยานที่สันนิษฐานขึ้นมาและเรื่องทํานองนี้ย่อมเรียกร้องให้เขายอมตาม แต่ในสถานแรก 
ประสบการณ์ของพวกอ่ืนเหล่านั้นอาจคับแคบเกินไป หรือพวกอ่ืนเหล่านั้นอาจ มิได้ตีความประสบการณ์ได้
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อย่างถูกต้อง ประการที่สอง การตีความประสบการณ์ของพวกอ่ืนเหล่านั้นอาจถูกต้อง แต่ไม่เหมาะสมกับเขา
เอง ขนบธรรมเนียมได้ถูกสร้างขึ้นมาสําหรับสภาพแวดล้อมและนิสัยใจคอที่ยึดถือตาม ๆ กันมา และ
สภาพแวดล้อมหรือนิสัยใจคอของเขาอาจไม่ได้เป็นที่ยึดถือตาม ๆ กันมา ประการที่สาม แม้ว่าขนบธรรมเนียม
ต่าง ๆ อาจจะดตีามท่ีเป็นขนบธรรมเนียมและเหมาะสมต่อเขาด้วย การทําตามขนบธรรมเนียมเพียงโดยที่มัน
เป็นขนบธรรมเนียมย่อมอาจทําให้เขาเรียนรู้หรือพัฒนาคุณสมบัติใดใดซึ่งเด่นชัดของมนุษย์ในตัวเองได้เลย 
ความสามารถของมนุษย์ในการรับรู้ ในการตัดสินในทางความรู้สึกแยกความแตกต่าง ในกิจกรรมทางจิต และ
แม้แต่ความพอใจทางศีลธรรมฝึกหัดขึ้นมาได้โดยอาศัยการเลือกเท่านั้น บุคคลผู้ซึ่งไม่ทําอะไรเลยเพราะถือว่า
มันเป็นขนบธรรมเนียมเช่นนั้นย่อมไม่เลือก เขาย่อมไม่ได้ฝึกหัดทั้งในการไตร่ตรองพิจารณาหรือในการไขว่คว้า
สิ่งที่ดีที่สุด พลังทางความคิดและทางศีลธรรมก็เหมือนกับพลังกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นได้ก็โดยอาศัยการใช้งานเท่านั้น 
สมรรถภาพต่าง ๆ เหล่านี้ไม่ได้ถูกฝึกฝนโดยการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงเพราะว่าคนอ่ืน ๆ กระทํา ทํานอง
เดียวกันก็ไม่ได้ถูกฝึกฝนโดยการเชื่อถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะคนอ่ืน ๆ เชื่อ ถ้าพ้ืนฐานต่าง ๆ ของความคิดเห็น
อย่างหนึ่งมิได้เป็นบทสรุปของเหตุผลของบุคคลนั้นเองแล้ว เหตุผลของเขาก็ไม่อาจหนักแน่นได้ แต่ค่อนข้างจะ
ปวกเปียกเสียด้วยซ้ําโดยการที่เขารับมันมา และถ้าการโน้มน้าวให้กระทําอย่างใดอย่างหนึ่งมิได้เป็นสิ่งซึ่ง
สอดคล้องกับความรู้สึกและนิสัยใจคอของเขาเอง (ในที่ซึ่งความกระทบกระเทือนหรือสิทธิของผู้อ่ืนมิได้
เกี่ยวข้องด้วย) ย่อมทําให้ความรู้สึกและนิสัยใจคอของเขาเฉื่อยชาและเงื่องหงอยแทนที่จะกระฉับกระเฉงและ
กระตือรือร้นด้วย 
  เขาผู้ซึ่งปล่อยให้ชาวโลกเลือกแผนชีวิตแทนเขาหรือเลือกชีวิตส่วนใดส่วนหนึ่งแทนเขา ย่อม
ไม่จําเป็นต้องมีสมรรถภาพอ่ืนใดมากไปกว่าสมรรถภาพการเลียนแบบเช่นมนุษย์วานร เขาผู้ซึ่งเลือกแผนงาน
เพ่ือตนเอง ย่อมใช้สมรรถภาพของเขาที่มีอยู่ทั้งหมดย่อมต้องใช้การสังเกตเพ่ือจะได้มองเห็น ใช้เหตุผลและการ
วินิจฉัยเพื่อที่จะคาดคะเนเหตุการณ์ได้ ใช้การทํากิจกรรมเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือการตัดสินใจ แยก
ความแตกต่างเพ่ือที่จะตัดสินและเมื่อเขาได้ตัดสินไปแล้ว เขาก็ใช้ความมั่งคงและการควบคุมตนเองเพ่ือที่จะ
ยืนหยัดในการตัดสินใจอันแน่วแน่นั้น และคุณสมบัติเหล่านี้เขาจําเป็นต้องมีและใช้อย่างเหมาะสมทีเดียวโดยที่
ความประพฤติของเขาส่วนที่เขากําหนดให้เป็นไปตามการตัดสินและความรู้สึกของเขาเองเป็นส่วนที่กว้างใหญ่
ส่วนหนึ่ง เป็นไปได้ที่เขาอาจถูกนําไปในหนทางที่ดีบางแห่ง และปลอดพ้นจากเส้นทางอันตรายโดยปราศจาก
จากคุณสมบัติใดใดเหล่านี้ แต่อะไรเล่าที่จะเป็นคุณค่าที่เปรียบเทียบได้สําหรับเขาว่าเป็นมนุษย์ผู้หนึ่ง นี่เป็น
เรื่องสําคัญจริง ๆ ไม่ใช่เพียงแต่สิ่งที่คนเรากระทํา แต่รวมถึงอาการของคนเราที่กระทํามันด้วย ในบรรดา
ผลงานต่าง ๆ ของมนุษย์ซึ่งชีวิตของมนุษย์ได้ถูกใช้อย่างถูกต้องในการทําให้มันสมบูรณ์และสร้างสรรค์ให้มัน
งดงาม สิ่งที่สําคัญเป็นเบื้องแรกย่อมได้แก่ตัวมนุษย์เองอย่างแน่นอน สมมุติว่าเป็นไปได้ที่จะทําให้บ้านช่อง
ทั้งหลายเกิดขึ้นมา ทําให้ข้าวโพดเติบโต ทําให้เกิดการสู้รบกันขึ้น ทําให้มีการทดลองสาเหตุต่าง ๆ และแม้แต่
ทําให้เกิดการสร้างโบสถ์และการสวดมนต์ภาวนา โดยการใช้เครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ในรูปของมนุษย์ย่อมเป็น
การสูญเสียมากทีเดียวถ้าจะแลกเปลี่ยนหุ่นยนต์เหล่านี้มา แม้ว่าบรรดาชายหญิงผู้ซึ่งในปัจจุบันนี้อาศัยอยู่ใน
โลกส่วนที่มีอารยธรรมมากกว่าและผู้ซึ่งเป็นที่แน่ใจได้ว่าเป็นเพียงแต่ตัวอย่างผู้อดอยากหิวโหยของสิ่งที่
ธรรมชาติสามารถสร้างและจะสร้างขึ้นมาได้ธรรมชาติของมนุษย์ไม่ใช่เป็นเครื่องจักรที่จะถูกสร้างได้ตาม
แบบจําลองและถูกจัดให้ทํางานที่กําหนดให้ทําได้อย่างตรงเผง แต่ต้นไม้ซึ่งจําเป็นต้องเติบโตและพัฒนาตัวเอง
ในทุกด้านต่างหากที่เป็นไปตามแนวโน้มของพลังภายในที่ทําให้ต้นไม้นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมา 
  อาจจะยอมรับได้ว่าเป็นที่ปรารถนากันให้ประชาชนได้ใช้ความเข้าใจของตน และใช้ความ
เฉลียวฉลาดที่เป็นไปตามประเพณีหรือแม้แต่ความเฉลียวฉลาดที่หันเหไปจากประเพณีในบางครั้ง มากกว่าที่
จะสนับสนุนประเพณีอย่างมืดบอดและอย่างเป็นจักรกลเท่านั้นในขอบเขตหนึ่งก็เป็นที่ยอมรับกันว่าความ
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เข้าใจของเราควรต้องเป็นของเราเอง แต่ก็มีความเต็มใจคนละอย่างที่จะยอมรับว่าความปรารถนาและแรง
กระตุ้นของเราควรต้องเป็นของเราเองหรือที่จะยอมรับว่าการเป็นเจ้าของแรงกระตุ้นของเราเองและของพลัง
ใดใดก็ตามเป็นเพียงภยันตรายและกับดักเท่านั้น แน่ละความปรารถนาและแรงกระตุ้นยังคงเป็นส่วนหนึ่งของ
มนุษย์ที่สมบูรณ์มากเท่า ๆ กับความเชื่อและการเหนี่ยวรั้ง และแรงกระตุ้นที่รุนแรงย่อมมีแต่อันตรายเมื่อไม่
ถูกทําให้สมดุลอย่างถูกต้อง เมื่อจุดมุ่งหมายและความโน้มเอียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูกพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้นมา 
ในขณะที่สิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งควรจะอยู่ร่วมกับกลุ่มนั้น ๆ ยังคงอ่อนแอและเฉื่อยชา ไม่ใช่เพราะว่าความปรารถนาของ
มนุษย์มีพลังเข้มแข็ง พวกเขาจึงได้ทําชั่วแต่เป็นเพราะว่ามโนธรรมของพวกเขาอ่อนแอต่างหาก ไม่มีความ
เชื่อมโยงกันโดยธรรมชาติระหว่างแรงกระตุ้นที่แข็งแกร่งกับมโนธรรมที่อ่อนแอ ความเชื่อมโยงทางธรรมชาติ
เป็นอีกทางหนึ่ง การกล่าวว่าความปรารถนาและความรู้สึกของบุคคลหนึ่งเข้มแข็งกว่าและปรวนแปรมากกว่า
ของอีกคนหนึ่งย่อมเป็นเพียงการกล่าวว่าเขามีวัตถุดิบของธรรมชาติมนุษย์มากกว่าเท่านั้น และฉะนั้นเขาจึงมี
ประสิทธิภาพซึ่งอาจจะเป็นไปในทางชั่วได้มากกว่าแต่ก็เป็นไปในทางดีได้มากกว่าอย่างแน่นอน แรงกระตุ้นที่
เข้มแข็งเป็นเพียงชื่ออีกชื่อหนึ่งของความมีพลังแข็งขันนั่นเอง ความมีพลังอาจถูกเปลี่ยนไปใช้ในทางเลวร้ายได้ 
แต่ความดีมักเกิดจากธรรมชาติที่มีพลังตื่นตัวได้มากกว่าที่จะเกิดจากธรรมชาติที่เกียจคร้านและนิ่งเฉย บรรดา
ผู้ที่มีความรู้สึกเป็นธรรมชาติมากที่สุดมักจะเป็นบรรดาผู้ที่ฝึกฝนอบรมความรู้สึกของเขาให้เข้มแข็งมากที่สุด 
ความอ่อนไหวอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันที่ทําให้แรงกระตุ้นของบุคคลมีชีวิตชีวาและมีอํานาจขึ้นมาได้นั้นก็เป็น
แหล่งซึ่งเกิดจากที่ที่ให้กําเนิดความรักในคุณธรรมอย่างดื่มด่ํามากที่สุดและการควบคุมตนเองอย่างเข้มงวด
ที่สุด โดยอาศัยการปลูกฝังอบรมสิ่งเหล่านี้ที่ทําให้สังคมได้ทําทั้งหน้าที่ของสังคมและปกปูองผลประโยชน์ของ
สังคมเอง มิใช่โดยการปฏิเสธสาระที่ก่อให้เกิดวีรบุรุษขึ้นมา เพราะสังคมเองก็ไม่รู้ว่าจะสร้างบรรดาวีรบุรุษ
ขึ้นมาได้อย่างไร บุคคลผู้ที่ความปรารถนาและแรงกระตุ้นของเขาเป็นของเขาเอง เป็นการแสดงออกของ
ธรรมชาติของเขาเอง โดยที่ความปรารถนาและแรงกระตุ้นนั้นได้ถูกพัฒนาและถูกดัดแปลงแก้ไขโดยธรรมชาติ
ของเขาเองย่อมกล่าวได้ว่ามีนิสัยใจคออย่างหนึ่ง ผู้ที่ความปรารถนาและแรงกระตุ้นของเขามิได้เป็นของเขาเอง
ย่อมไม่มีนิสัยใจคอมากไปกว่าที่เครื่องจักรไอน้ํามี ถ้านอกจากการเป็นตัวของตัวเองแล้ว แรงกระตุ้นของเขาก็
เข้มแข็งและอยู่ภายใต้การปกครองของเจตจํานงที่แข็งแกร่งเขาย่อมมีนิสัยใจคอที่กระตือรือร้น ใครก็ตามที่คิด
ว่าปัจเจกภาพของความปรารถนาและแรงกระตุ้นไม่น่าจะถูกสนับสนุนให้เปิดเผยตัวเองออกมาต้องยืนกรานว่า
สังคมไม่จําเป็นต้องมีธรรมชาติที่เข้มแข็ง สังคมย่อมไม่ดีขึ้นถ้าจะประกอบไปด้วยบุคคลหลายคนที่มีนิสัยใจคอ
หลายประการและต้องยืนกรานว่าพลังตื่นตัวโดยเฉลี่ยทั่วไปในระดับสูงย่อมไม่เป็นที่พึงปรารถนาเลย  
  ในสภาวะแรกเริ่มสภาวะบางประการของสังคม พลังเหล่านี้อาจจะเป็นและได้เป็นพลังที่
ก้าวหน้ามากกว่าพลังที่สังคมมีอยู่แล้วในการจัดระเบียบและควบคุมสังคมอยู่ เคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่องค์ประกอบ
ของการแสดงออกตามธรรมชาติและปัจเจกภาพมีอยู่มากเกินไปและหลักการทางสังคมก็ดิ้นรนต่อสู้กับปัจเจก
ภาพอย่างหนัก ความยากลําบากจึงอยู่ที่การชักจูงบรรดาผู้ที่มีร่างกายหรือจิตใจแข็งแกร่งให้เคารพเชื่อฟังกฎ
ข้อบังคับใดใดก็ตามที่ต้องการ ให้พวกเขาควบคุมแรงกระตุ้นของเขาเอง เพ่ือเอาชนะความยากลําบากนี้ 
กฎหมายและระเบียบวินัย เช่นเดียวกับที่บรรดาสันตปาปาใช้ดิ้นรนต่อสู้กับบรรดาจักรพรรดิ ย่อมสนับสนุน
อํานาจที่ครอบคลุมมนุษย์ทั้งมวล โดยอ้างสิทธิ์ที่จะควบคุมชีวิตของเขาทั้งหมดเพ่ือควบคุมนิสัยใจคอของเขา 
ซึ่งสังคมมิได้สร้างเครื่องมืออ่ืนใดที่ผูกมัดได้อย่างเพียงพอแต่ขณะนี้สังคมก็ได้รับปัจเจกภาพที่ดีขึ้นอย่าง
เหมาะสม และอันตรายซึ่งข่มขวัญธรรมชาติของมนุษย์ก็ไม่มากเกินไป จะมีก็แต่เพียงความขาดแคลนในเรื่อง
แรงกระตุ้นและความพอใจกว่ากันของบุคคลเท่านั้น สิ่งต่าง ๆ ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างกว้างขวางในเมื่อ
อารมณ์ของบรรดาผู้ที่เข้มแข็งด้วยการนิ่งเฉยหรือด้วยการอุทิศตนเองต่างก็อยู่ในสภาวะของการต่อต้าน
กฎหมายและสรรพาวุธอย่างสม่ําเสมอ และจําเป็นต้องถูกตีตรวนอย่างเข้มงวดเพ่ือกระตุ้นบุคคลต่าง ๆ ที่อยู่
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ภายในเงื้อมมือของพวกเขาให้สุขสําราญกับความมั่นคงปลอดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ในยุคของเรา ตั้งแต่ชั้น
สังคมท่ีสูงที่สุดลงไปจนถึงที่ต่ําที่สุดชีวิตทุก ๆ ชีวิตย่อมอยู่ภายใต้สายตาการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ซึ่งมุ่งร้าย
และน่าสะพรึงกลัวไม่เพียงแต่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ อ่ืน แต่รวมถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพียงตัวพวกเขาเองด้วย
ปัจเจกชนหรือครอบครัวของเขาจะไม่ถามตนเองว่า ฉันชอบอะไรมากกว่ากัน หรืออะไรที่จะเหมาะสมกับนิสัย
ใจคอและอารมณ์ของฉัน หรืออะไรเล่าจะทําให้ฉันที่ดีที่สุดและสูงส่งที่สุดที่จะมีการกระทําอันยุติธรรมได้ และ
กระตุน้ให้มันเติบโตและเจริญงอกงามได้ พวกเขาย่อมถามตนเองว่าอะไรเล่าที่เหมาะสมกับฐานะของฉัน อะไร
เล่าที่บุคคลต่าง ๆ ที่มีฐานะและสภาพแวดล้อมทางการเงินเช่นเดียวกับฉันมักจะทํากัน หรือ (ที่ยังคงเลวกว่า
นั้น) อะไรเล่าที่บุคคลต่าง ๆ ที่มีฐานะและสภาพแวดล้อมยิ่งใหญ่กว่าฉันมักจะทํากัน ข้าพเจ้ามิได้หมายความ
ว่าพวกเขาเลือกสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยตามความพอใจมากกว่าสิ่งที่เหมาะสมกับความโน้มเอียงของพวกเขาเอง 
พวกเขาย่อมไม่อาจเกิดความโน้มเอียงใดใดขึ้นมาได้ นอกจากต่อสิ่งที่พวกเขาคุ้นเคยอยู่  ดังนี้น จิตเองจึงถูก
โน้มน้าวไปสู่การเทียมแอก แม้แต่ในสิ่งที่ประชาชนกระทําเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความเป็นแบบฉบับ
เดียวกันก็เป็นสิ่งแรกที่ถูกคิดถึง พวกเขาชอบอยู่ในฝูงชน พวกเขาทําการเลือกแต่เพียงในสิ่งต่าง ๆ ที่คนทั่วไป
เลือกเท่านั้น รสนิยมที่แปลกออกไป ความประพฤติที่ผิดประหลาดถูกหลีกเลี่ ยงเช่นเดียวกับอาชญากรรม 
จนกระทั่งโดยอาศัยการไม่เดินตามธรรมชาติของตนเอง พวกเขาก็จะไม่มีธรรมชาติที่จะต้องเดินตาม
ประสิทธิภาพอย่างมนุษย์ของพวกเขาย่อมเหี่ยวแห้งและยากแค้น พวกเขาจะเริ่มขาดความสามารถในการตั้ง
ความปรารถนาอย่างรุนแรงหรือมีความสนุกเพลิดเพลินตามธรรมชาติใดใด และโดยทั่วไปก็จะปราศจาก
ความคิดเห็นหรือความรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเกิดเมืองนอนหรือของตนเอง
อย่างเหมาะสม เอาละ สิ่งนี้เป็นหรือไม่เป็นสภาพอันน่าพึงปรารถนาของธรรมชาติมนุษย์ด้วย 
   มันเป็นเช่นนั้นตามทฤษฎีแบบคาลแวง ตามทฤษฎีนี้ การทําความผิดมหันต์อย่างหนึ่งของ
มนุษย์ก็คือการเอาแต่ใจตัวเอง สิ่งที่มนุษยชาติสามารถทําได้ดีที่สุดจึงได้แก่ การเคารพเชื่อฟัง ท่านไม่มี
ทางเลือก ท่านจึงต้องทําและไม่มีทางอ่ืน “สิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่หน้าที่ยอมเป็นบาป” ธรรมชาติของมนุษย์ได้เลว
ลงจนถึงรากเง่า ไม่มีการไถ่บาปให้แก่ผู้ใดจนกว่าธรรมชาติของมนุษย์จะถูกพิฆาตไปภายในตัวของเขา การที่
ใครคนหนึ่งจะยึดถือทฤษฎีชีวิตดังกล่าว โดยทําลายสมรรถภาพ ประสิทธิภาพ และเอาความอ่อนไหวใดใดของ
มนุษย์ทิ้งไปย่อมไม่เป็นความชั่ว เพราะมนุษย์ไม่จําเป็นต้องมีประสิทธิภาพใดใดนอกจากประสิทธิภาพในการ
ยอมจํานนตนเองต่อเจตจํานงของพระเจ้าและถ้าเขาใช้สมรรถภาพอย่างใดอย่างหนึ่งของเขาเพ่ือความมุ่ง
หมายอ่ืน ๆ นอกจากการทําให้เจตจํานงที่ถูกกําหนดมานั้นได้บรรลุผลมากยิ่งขึ้น เขาก็ควรปราศจาก
สมรรถภาพเหล่านั้นมากกว่า นี่คือทฤษฎีของลัทธิคาลแวงและบรรดาผู้ซึ่งมิได้พิจารณาตนเองว่าเป็นพวกคาลวิ
นิสต์ก็ได้ยึดถือทฤษฎีนี้กันในรูปแบบที่หย่อนคลายลงแล้ว ความหย่อนคลายอยู่ตรงที่ยอมให้มีการ
ตีความหมายเชิงพรตนิยม (ascetic) น้อยลงในเรื่องเจตจํานงที่ถูกกล่าวอ้างขึ้นมาของพระเจ้า โดยยืนยันว่า
พระเจ้ามีเจตจํานงให้มนุษยชาติกระทําความโน้มเอียงบางอย่างของตนให้สมความปรารถนาซึ่งมิใช่ในลักษณะ
ที่พวกเขาเองพอใจมากกว่าอย่างแน่นอน แต่โดยวิธียอมเคารพเชื่อฟังต่างหาก นั่นก็คือ โดยวิธีผู้มีอํานาจสั่ง
บังคับพวกเขา และจึงเป็นเงื่อนไขจําเป็นของกรณีนี้เช่นเดียวกันสําหรับคนทุกคน  
   ในรูปแบบที่ลับลมคมในบางอย่างเช่นนั้น ในปัจจุบันก็เกิดแนวโน้มที่รุนแรงต่อทฤษฎีชีวิตอัน
คับแคบนี้และต่อนิสัยใจคอของมนุษย์ประเภทที่บีบคั้นและใจแคบซึ่งทฤษฎีดังกล่าวสนับสนุนอยู่ไม่ต้องสงสัย
เลย บุคคลหลายคนคิดอย่างพาซื่อว่ามนุษย์ผู้ใจแคบและแคระแกร็นเช่นนั้นย่อมเป็นไปตามที่พระผู้สร้างได้
ทรงกําหนดให้พวกเขาเป็น เช่นเดียวกับที่คนหลายคนได้พากันคิดว่าต้นไม้ทั้งหลายจะกลายเป็นสิ่งสวยงาม
มากขึ้นทีเดียวเมื่อถูกเล็มให้เป็นพุ่ม หรือถูกตัดแต่งให้เป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ มากกว่าที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มัน
ขึ้นแต่ถ้าจะมีตอนหนึ่งตอนใดในศาสนาให้เชื่อได้ว่ามนุษย์ได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระผู้ประเสริฐก็ย่อมจะสอดคล้อง
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กับหลักศรัทธานั้นยิ่งขึ้นถ้าจะเชื่อว่าท่านผู้นี้ได้ให้สมรรถภาพของมนุษย์ทั้งมวลที่อาจขัดเกลาและเปิดเผย
ออกมาได้ มิใช่ให้ถูกทําลายและเผาผลาญไปได้ และพระองค์จะทรงยินดีที่สัตว์โลกของพระองค์จะได้เข้าไป
ใกล้มโนภาพอุดมคติที่ก่อรูปขึ้นมาในตัวพวกเขาทุก ๆ ย่างก้าวตลอดจนทรงยินดีในประสิทธิภาพของความ
เข้าใจของการกระทําและของความสนุกสนานอย่างใดอย่างหนึ่งของพวกเขาที่เพ่ิมพูนขึ้นทุก ๆ ครั้ง ความเลอ
เลิศของมนุษย์จากทัศนะของพวกคาลวินิสต์มีอยู่ปลายประเภท กล่าวคือ ความคิดที่ว่า มนุษยชาติมีธรรมชาติ
ซึ่งถูกกําหนดมาให้เพ่ือความมุ่งหมายอ่ืน ๆ นอกจากที่เพียงแต่ต้องสละตนเองเท่านั้น  “การยึดมั่นในตนเอง
ของคนนอกศาสนา” ก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของคุณค่าของมนุษย์ เช่นเดียวกัน “การสละตนเองของชาว
คริสต์” ยังมีอุดมคติของพวกกรีกในเรื่องการพัฒนาตัวเองซ่ึงอุดมคติแบบปลาโตและแบบคริสต์ว่าด้วยการ
ปกครองตนเองผสมผสานอยู่ด้วย แต่ก็มิได้เข้ามาแทนท่ี เป็นแบบจอห์น น้อกซ์ยังอาจดีกว่าเป็นแบบอัลสิไปอา
ดีส แต่เป็นแบบเปริคลีสย่อมดีกว่าทั้งสองแบบนั้น ถ้าเรามีอุดมคติอย่างหนึ่งในยุคนี้ อุดมคติแบบเปริคลีส ก็
อาจจะมิได้ปราศจากสิ่งที่ดีงามซึ่งจอห์น น้อกซ์มีอยู่ก็ได้  
  มิใช่การบั่นทอนสิ่งทั้งปวงที่เป็นปัจเจกภาพในตัวเองลงเป็นแบบฉบับเดียวกัน แต่การปลูกฝัง
และส่งเสริมให้ปัจเจกภาพนั้นปรากฏออกมาภายในข้อจํากัดที่สิทธิและผลประโยชน์ของผู้อ่ืนได้กําหนดขึ้นมา
ต่างหากที่ทําให้มนุษย์กลายเป็นเปูาหมายอันประเสริฐงดงามต่อการไตร่ตรองถึง และในเมื่อผลงานดังกล่าวมี
ลักษณะนิสัยใจคอของบรรดาผู้ที่สร้างมันขึ้นมา โดยกระบวนการเดียวกันนั้น ชีวิตของมนุษย์ก็เริ่มมั่งคั่ง ผัน
แปรหลายหลาก กระตุ้นและตกแต่งอาหารจํานวนมากยิ่งขึ้นสําหรับความคิดที่สูงส่ง และความรู้สึกระดับสูง 
ตลอดจนทําให้เครื่องพันธนาการซึ่งผูกมัดปัจเจกชนทุกคนไว้กับเชื้อชาติได้เขม็งเกลียวแน่นยิ่งขึ้น โดยทําให้
เชื้อชาติกลายเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งขึ้นอย่างหาที่สุดมิได้ที่คนเราจะเข้าสังกัดด้วยเพ่ือให้เหมาะสมต่อพัฒนาการที่มี
ต่อปัจเจกภาพของเขา บุคคลแต่ละคนก็เริ่มมีคุณค่าต่อตัวเองมากยิ่งขึ้น และด้วยเหตุนั้นเขาจึงสามารถที่จะมี
คุณค่ามากยิ่งขึ้นสําหรับผู้อ่ืน มีความสมบูรณ์ของชีวิตมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความมีอยู่ของเขาเอง และเมื่อมีชีวิต
มากยิ่งขึ้นในหน่วยสังคม ก็ย่อมมีชีวิตมากยิ่งขึ้นในมวลชนซึ่งประกอบขึ้นด้วยหน่วยเหล่านั้น แรงกดดันจํานวน
มากพอ ๆ กันซึ่งจําเป็นต่อการปูองกันตัวอย่างที่แข็งแกร่งกว่าของธรรมชาติมนุษย์ไม่ให้ล่วงล้ําสิทธิของผู้อ่ืน
ย่อมไม่อาจถูกยกเว้นได้ แต่เพ่ือสิ่งนี้ ก็มีการทดแทนอย่างถึงขนาด แม้ในทัศนคติของพัฒนาการของมนุษย์ วิถี
แห่งพัฒนาการซึ่งปัจเจกชนได้สูญเสียไปโดยการถูกขัดขวางไม่ให้ตอบสนองความโน้มเอียงของเขาในการทํา
ร้ายผู้อ่ืนจะได้มาจากการพัฒนาของบุคคลอ่ืน และแม้สําหรับตัวของเขาเอง ก็มีความเสมอภาคอย่างเต็มที่ใน
พัฒนาการที่ดีขึ้นของธรรมชาติส่วนที่เกี่ยวกับสังคมของเขา ซึ่งเป็นไปได้โดยการเหนี่ยวรั้งส่วนทีเห็นแก่ตัว
เอาไว้  การยึดเหนี่ยวในกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเพ่ือเห็นแก่ผู้อ่ืนย่อมพัฒนาความรู้สึกและประสิทธิภาพซึ่งมีความ
กรุณาของผู้อ่ืนสําหรับเปูาหมายของพวกเขา แต่การถูกเหนี่ยวรั้งในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งไม่กระทบกระเทือนคุณงาม
ความดีของพวกเขา โดยที่ทําให้พวกเขาเพียงแต่รู้สึกไม่พอใจเท่านั้น ย่อมมิได้พัฒนาสิ่งใดที่มี คุณค่าขึ้นมาได้ 
นอกเสียจากพลังนิสัยใจคอเช่นนั้นดังที่อาจเผยตัวของมันเองออกมาในการต่อต้านการเหนี่ยวรั้งถ้ายอมนิ่งเฉย 
มันก็จะทําให้ธรรมชาติทั้งหมดอ่อนแอลงและมืดทึบ การทําให้ธรรมชาติของแต่ละคนได้มีการแสดงออกอย่าง
เป็นธรรม ก็ย่อมเป็นเรื่องสําคัญที่บุคคลผู้แตกต่างกันควรต้องได้รับการยินยอมให้ใช้ชีวิตแตกต่างกันได้ โดย
ความเหมาะสมที่ความอิสระนี้ได้ถูกใช้กันในยุคใดก็ตาม ยุคนั้นจักต้องพึงได้รับการจดจําไว้จนชั่วลูกหลาน 
แม้ว่าลัทธิทรราชจะมิได้สร้างผลอันเลวร้ายที่สุดขึ้นมาก็ตามตราบเท่าที่ปัจเจกภาพยังคงมีอยู่ในอํานาจของ
ลัทธินั้น และสิ่งที่บดขยี้ปัจเจกภาพก็คือลัทธิทรราชนั่นเอง ไม่ว่าจะเรียกลัทธิดังกล่าวในชื่อใดก็ตาม และไม่ว่า
ลัทธินั้นจะประกาศตนว่ากําลังใช้เจตจํานงของพระเจ้าหรือคําสั่งของหมู่มนุษย์อยู่หรือไม่ก็ตาม 
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  เมื่อได้กล่าวมาแล้วว่าปัจเจกภาพเป็นสิ่งเดียวกันกับพัฒนาการ และเป็นสิ่งเดียวที่ปลูกฝัง
ปัจเจกภาพซึ่งสร้างหรือสามารถสร้างมนุษย์ผู้พัฒนาดีแล้วขึ้นมาได้ ข้าพเจ้าก็น่าจะปิดการโต้เถียงไว้ ณ ที่นี้ 
เพราะจะกล่าวได้อย่างไรถึงสิ่งที่เก่ียวกับเงื่อนไขใดใดก็ตาม ในเรื่องกิจธุระของมนุษย์ให้มากกว่าหรือดีกว่าการ
กล่าวว่าเงื่อนไขนี้นําตัวมนุษย์เองไปใกล้สิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเขาอาจเป็นได้ให้มากขึ้น? หรือจะกล่าวได้อย่างไรถึง
เครื่องกีดขวางความดีงามใดใดก็ตามให้เลวกว่าการกล่าวว่ามันขัดขวางสิ่งนี้ ? อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องสงสัยเลย 
บทพิจารณาเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะให้ความมั่นใจต่อบรรดาผู้ที่ต้องการความมั่นใจอย่างที่สุดและก็จําเป็นยิ่ง
กว่านี้ที่จะต้องแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ผู้พัฒนาแล้วเหล่านี้ย่อมมีประโยชน์อยู่บ้างสําหรับมนุษย์ผู้ยังไม่พัฒนาเลย 
การชี้ให้บรรดาผู้ที่ไม่ปรารถนาเสรีภาพและไม่ทําตัวให้เป็นประโยชน์สําหรับเสรีภาพได้มองเห็นว่า พวกเขา
อาจจะได้รับรางวัลตอบแทนด้วยวิธีที่พอเข้าใจได้บางประการที่ยอมให้ประชาชนคนอ่ืน ๆ ได้ใช้เสรีภาพให้เป็น
ประโยชน์ได้โดยไม่ถูกขัดขวางเลย 
  ในเบื้องแรกนี้ ข้าพเจ้าจึงขอเสนอแนะว่าพวกเขาอาจจะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากบท
พิจารณาเหล่านี้ได้ ย่อมไม่มีใครปฏิเสธว่าความริเริ่มเป็นองค์ประกอบที่มีคุณค่าในกิจธุระของมนุษย์ บุคคล 
ต่าง ๆ มักมีความต้องการอยู่เสมอไม่เพียงแต่ในการค้นพบความจริงใหม่ และชี้ออกมาว่าสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็น
ความจริงกลับไม่จริงอีกต่อไปแล้ว แต่รวมทั้งการเริ่มต้นปฏิบัติสิ่งใหม่ ๆ และกําหนดตัวอย่างของความ
ประพฤติที่ให้ความสว่างได้มากขึ้น ตลอดจนริเริ่มรสนิยมและความสํานึกที่ดีขึ้นในชีวิตมนุษย์ สิ่งนี้ไม่อาจถูก
คัดค้านได้ดีนักจากใครก็ตามผู้ซึ่งไม่เชื่อว่าโลกมนุษย์ได้บรรลุถึงความสมบูรณ์ในวิถีทางและการปฏิบัติทั้งหมด
ของมันเรียบร้อยแล้ว เป็นความจริงที่ว่าผลดีเช่นนี้ไม่สามารถได้มาจากคนทุกคนเหมือน ๆ กัน เมื่อเทียบกับ
มนุษยชาติทั้งหมดย่อมมีเพียงไม่กี่คนซึ่งถ้าการทดลองของเขาถูกผู้อ่ืนนําไปใช้การทดลองนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่
แก้ไขปรับปรุงมาจากการปฏิบัติที่ลงหลักปักฐานแล้ว แต่คนเพียงไม่กี่คนเหล่านี้ก็เป็นหัวกะทิของโลก ถ้า
ปราศจากพวกเขาชีวิตมนุษย์ก็อาจกลายเป็นแอ่งน้ําเน่า ไม่ใช่พวกเขาจะเพียงแต่เสนอแนะสิ่งดี ๆ ซึ่งไม่เคยมี
อยู่มาก่อนเท่านั้น พวกเขาอีกนั้นแหละที่รักษาความมีชีวิตให้อยู่ในบรรดาสิ่งที่ได้ดํารงอยู่แล้ว ถ้าไม่มีอะไร
แปลกใหม่ให้ทํากันอีก ปัญญาของมนุษย์จะหมดความจําเป็นไปหรือไม่? จะมีเหตุผลหรือไม่ที่บรรดาผู้ที่ทําใน
สิ่งเก่า ๆ จะลืมไปว่าได้ทําสิ่งเหล่านั้นไปเพ่ืออะไร? และพวกเขาจะดูเหมือนฝูงวัวควาย ไม่ใช่เหมือนมนุษย์
หรือไม่? มีแต่เพียงแนวโน้มอย่างมากเหลือเกินในความเชื่อ และการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะเสื่อมถอยลงเป็นแบบ
จักรกล นอกเสียจากว่าจะมีความต่อเนื่องของบุคคล ต่าง ๆ ซึ่งความริเริ่มอันเกิดขึ้นไม่รู้จบของเขาได้ขัดขวาง
พ้ืนฐานของความเชื่อและการปฏิบัติเหล่านั้นให้พ้นจากการกลายเป็นเพียงแบบประเพณีนิยมเท่านั้น เรื่องราว
ที่ตายไปแล้วดังกล่าวไม่อาจหยุดยั้งแรงกระตุกแม้เพียงเล็กน้อยที่สุดจากสิ่งใดก็ตามท่ีตื่นตัวอยู่ได้จริง ๆ และไม่
มีเหตุผลว่าเหตุใดอารยธรรมจึงไม่อาจสูญสลายไปได้เช่นในจักรวรรดิไบแซนทีน เป็นความจริงที่บรรดาพวก
อัจฉริยะเป็นและมักจะดูเหมือนว่าเป็นคนกลุ่มน้อย แต่การที่จะมีคนเหล่านี้ได้ จําเป็นที่จะต้องถนอมรักษาผืน
ดินที่พวกเขาจะเติบโตขึ้นมา อัจฉริยะบุคคลย่อมหายใจได้อย่างเสรีเพียงแต่ในบรรยากาศแห่งเสรีภาพเท่านั้น 
ผู้ที่เป็นอัจฉริยะจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากกว่าคนอ่ืน ๆ ตามความหมายของคําเอง (ex vi termini) ใน
ที่สุดก็จะมีความสามารถน้อยกว่าในการปรับตัว โดยไม่กดดันตัวเองให้เจ็บปวดให้อยู่ในแม่พิมพ์อันใดอันหนึ่ง
เพียงไม่กี่อันเหล่านี้ซึ่งสังคมได้จัดหาขึ้นเพ่ือปกปูองสมาชิกให้พ้นจากความยากลําบากในการก่อสร้างนิสัยใจ
คอของตนเอง ถ้าพวกเขายอมถูกบังคับให้ลงไปในแม่พิมพ์เหล่านี้อันใดอันหนึ่งเนื่องจากความขี้ขลาด และยอม
ให้ทุกส่วนของตัวเขาซึ่งไม่สามารถขยายตัวได้ภายใต้ความกดดันนั้นคงหดนิ่งอยู่ต่อไป สังคมก็จะบั่นทอนสิ่งที่
ดีกว่านั้นสําหรับอัจฉริยภาพของพวกเขา ถ้าพวกเขามีนิสัยใจคอเข้มแข็ง และหักทลายโซ่ตรวนที่ล่ามพวกเขา
ออกเสีย พวกเขาก็จะกลายเป็นรอยมลทินสําหรับสังคมซึ่งไม่ประสบความสําเร็จในการบั่นทอนพวกเขาลงเป็น
สิ่งสามัญ และซึ่งชี้ออกมาด้วยคําเตือนอย่างขึงขังว่า “ปุาเถื่อน” “ไม่อยู่กับร่องกับรอย” และอะไรทํานองนี้
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มากมายราวกับว่าคน ๆ หนึ่งจักต้องบ่นถึงแม่น้ําไนแอการาที่ไม่ไหลไปอย่างราบเรียบระหว่างสองฝั่ งของมัน
เช่นเดียวกับคลองของพวกดัทช์ 
  ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอยืนยันอย่างหนักแน่นถึงความสําคัญของอัจฉริยภาพ และความจําเป็น
ในการยอมให้มันได้แสดงตัวออกมาอย่างเสรีทั้งในทางความคิดและในการปฏิบัติ โดยตระหนักอย่างดีว่าไม่ มี
ใครจะปฏิเสธสถานภาพเช่นนั้นได้ในทางทฤษฎี แต่ก็รู้ด้วยว่าในความเป็นจริงแล้วเกือบจะทุกคนที่เพิกเฉยต่อ
มันอย่างสิ้นเชิง ประชาชนคิดกันว่าอัจฉริยภาพเป็นสิ่งที่งดงามถ้ามันกระตุ้นมนุษย์ให้เขียนบทกวีที่เร้าใจหรือ
ระบายภาพขึ้นมาได้ แต่ในความหมายที่แท้จริงของอัจฉริยภาพนั้น สิ่งที่เป็นความริเริ่มสร้างสรรค์ในความ คิด
และในการกระทํา แม้ว่าจะไม่มีใครกล่าวว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรแก่การชื่นชม เกือบทุกคนก็คิดด้วยใจจริงว่าพวกเขา
สามารถทําสิ่งใดใดได้ดีมากโดยไม่ต้องอาศัยอัจฉริยภาพน่าเป็นทุกข์ที่สิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดาเกินกว่าที่จะ
ประหลาดใจได้ ความริเริ่มสร้างสรรค์เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ผู้ที่มีความคิดอันปราศจากการริเริ่มไม่อาจรู้สึกถึง
ประโยชน์ของมันได้เลยพวกเขาไม่อาจมองเห็นว่าความริเริ่มสร้างสรรค์จะทําอะไรให้ตนได้ พวกเขาจะมองเห็น
ได้อย่างไร ถ้าพวกเขาสามารถมองเห็นได้ว่าความริเริ่มสร้างสรรค์จะทําอะไรให้ตนได้บ้างมันก็ย่อมไม่เป็นความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ บริการเบื้องแรกที่ความริเริ่มสร้างสรรค์จะให้แก่พวกเขาก็คือการเบิกนัยน์ตา ซึ่งเมื่อถูกทํา
เช่นนั้นได้อย่างเต็มที่ครั้งหนึ่งแล้ว พวกเขาก็จะมีโอกาสที่จะเป็นผู้มีความคิดริเริ่มขึ้นมาเองได้ ในระหว่างนั้น 
เมื่อระลึกได้ว่าไม่มีอะไรเลยที่จะสําเร็จขึ้นมาได้ถ้าคนใดคนหนึ่งไม่เริ่มทํามันขึ้นมาเป็นคนแรก และสิ่ งที่ดีๆ 
ทั้งหมดที่มีอยู่นั้นก็เป็นผลิตผลของความริเริ่มสร้างสรรค์ทั้งสิ้น ขอให้พวกเขาจงอ่อนน้อมถ่อมตนพอที่จะเชื่อ
ว่ายังมีบางสิ่งที่เหลือไว้ให้มันสะสางอยู่ และทําให้ตนเองเชื่อมั่นว่ายิ่งพวกตนกระหายความริเริ่มสร้ างสรรค์
มากเพียงใด พวกตนก็จะสํานึกถึงความขาดแคลนน้อยลงเพียงนั้น  
  ในความจริงตามปกติ ไม่ว่าจะแสดงความจงรักภักดีอะไรออกมาก็ตาม หรือแม้แต่จะให้ความ
จงรักภักดีต่อความเหนือกว่าทางจิตใจอย่างแท้จริงหรือโดยสมมุติก็ตามแนวโน้มทั่วไปของสิ่งต่าง ๆ ตลอดทั้ง
โลกก็คือคืนอํานาจอันเฟ่ืองฟูในหมู่มนุษยชาตินั้นให้แก่สามัญชน ในประวัติศาสตร์โบราณ ในสมัยกลาง และใน
ระดับที่ลดหลั่นลงไปตลอดระยะหัวเลี้ยวหัวต่ออันยาวนานจากยุคศักดินาจนถึงยุคปัจจุบัน ปัจเจกชนได้เป็น
พลังอํานาจในตัวของเขาเอง และถ้าเขามีความเฉียบแหลมอย่างมหาศาลหรือมีฐานะทางสังคมสูงแล้ว เขาย่อม
มีอํานาจอยู่ไม่น้อยทีเดียว ปัจจุบันนี้ปัจเจกชนได้หลงหายไปในฝูงชน ในทางการเมือง เกือบเป็นเรื่องขี้ปะติ๋ว
ทีเดียวที่จะกล่าวว่าความคิดเห็นของคนท่ัวไปกําลังปกครองโลกอยู่ในขณะนี้อํานาจเพียงอย่างเดียวที่เหมาะสม
กับคําเรียกนั้นก็คืออํานาจของมวลชนและของรัฐบาลในขณะที่พวกเขาทําให้ตนเองกลายเป็นปากเสียงของ
แนวโน้มและสัญชาตญาณต่าง ๆ ของมวลชนอยู่ นี่เป็นความจริงในด้านความสัมพันธ์ทางศีลธรรมและทาง
สังคมของชีวิตส่วนตัวเช่นเดียวกับในด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนบรรดาผู้ที่ความคิดเห็นของ
เขาดําเนินไปโดยอาศัยชื่อว่าเป็นความคิดเห็นของประชาชนไม่จําเป็นต้องมีความคิดเห็นประเภทเดียวกับ
ประชาชนเสมอไป ในอเมริกาพวกเขาอาจเป็นประชากรผิวขาวกันทั้งหมดในประเทศอังกฤษ พวกผิวขาวส่วน
ใหญ่จะเป็นชนชั้นกลาง แต่พวกเขาก็มักเป็นมวลชนเสมอกล่าวคือ พวกเขาเป็นคนสามัญกันทั้งกลุ่มนั่นเอง 
และสิ่งทีย่ังคงแปลกใหม่ยิ่งกว่านั้นก็คือในครั้งนี้ มวลชนไม่ได้เอาความคิดเห็นของตนออกมาจากคนใหญ่คนโต
ในศาสนจักรหรือในรัฐ จากผู้นําที่แสดงตัวเด่นหรือจากหนังสือต่าง ๆ ความคิดของพวกเขาเกิดขึ้นมาโดยอาศัย
ผู้คนที่มีลักษณะเหมือนพวกเขามาก ปราศรัยต่อพวกเขาหรือพูดแทนพวกเขาโดยไม่ได้เตรียมตัวทางหน้า
หนังสือพิมพ์ ข้าพเจ้ามิได้กําลังพร่ําบ่นสิ่งเหล่านี้ ข้าพเจ้าไม่ขอยืนยันว่าจะมีสิ่งใดที่ดีกว่าที่ไปกันได้กับสภาพ
อันตกต่ําในปัจจุบันของจิตมนุษย์โดยมีฐานะเป็นกฎทั่วไป แต่นั่นก็มิได้กีดขวางรัฐบาลของสามัญชนให้พ้นจาก
ความเป็นรัฐบาลชั้นสามัญไม่มีรัฐบาลโดยระบอบประชาธิปไตยหรือโดยระบอบอภิชนาธิปไตยหลายรูปแบบไม่
ว่าจะในการแสดงออกทางการเมืองหรือในความคิดเห็นในคุณสมบัติตลอดจนในท่าทีของจิตใจที่มันอุปถัมภ์มา
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ก็ตาม จะรุ่งเรืองหรือสามารถรุ่งเรืองขึ้นมาได้เหนือสามัญชน ยกเว้นตราบเท่าที่มันยังเป็นผู้ปกครองสูงสุดอยู่ 
หลายคนไดป้ล่อยให้ตนเองถูกชักนํา (ซ่ึงในช่วงเวลาที่ดีท่ีสุดพวกเขามักจะได้ทํากัน) โดยคําแนะนําหรืออิทธิพล
ของผู้มีอํานาจหรือกลุ่มผู้มีอํานาจซึ่งมีพรสวรรค์และได้รับการศึกษาอบรมสูงกว่า การริเริ่มสิ่งที่ชาญฉลาดหรือ
ประเสริฐทั้งมวลมาและต้องมาจากปัจเจกชน โดยทั่วไปแล้ว ในครั้งแรก มักมาจากปัจเจกชนคนใดคนหนึ่ง 
เกียรติภูมิและความรุ่งโรจน์ของคนในระดับทั่วไปอยู่ที่เขาสามารถติดตามความคิดริเริ่มนั้นได้ อยู่ที่เขาสามารถ
ตอบสนองต่อสิ่งอันชาญฉลาดและประเสริฐนั้นจากภายในตลอดจนถูกชักนําไปสู่สิ่ งเหล่านี้โดยที่เขายังลืมตา
อยู่ ข้าพเจ้ามิได้สนับสนุนสิ่งที่เรียกว่า “การบูชาวีรบุรุษ” ซึ่งสรรเสริญผู้เข้มแข็งที่เป็นอัจฉริยะในการเข้ายึด
ครองโลกด้วยกําลังและบังคับให้โลกทําตามคําสั่งของเขาแทนที่จะทําตามโลก สิ่งเดียวที่เขาเรียกร้องอยู่ก็คือ 
เสรีภาพในการแสดงถึงวิธีนี้ อํานาจในการบังคับผู้อ่ืนให้ทําตามคําบัญชาไม่เพียงแต่ไปกันไม่ได้กับเสรีภาพและ
พัฒนาการของสิ่งที่เหนืออยู่ทั้งหมดเท่านั้น แต่ยังทําให้ผู้เข้มแข็งนั้นเลวลงอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า
เมื่อความคิดเห็นต่าง ๆ ของมวลชนที่เป็นเพียงคนระดับปานกลางกลายเป็นมาแล้วหรือกําลังกาย เป็นความ
คิดเห็นที่มีอํานาจครอบงําอยู่ทุกหนทุกแห่ง เครื่องทัดทานและปรับปรุงแก้ไขแนวโน้มเช่นนั้นน่าจะเป็นปัจเจก
ภาพที่ประกาศตัวออกมามากขึ้นทุกทีของบรรดาผู้ที่ยืนยันความคิดที่เด่นชัดมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
สถานการณ์เหล่านี้เองที่ปัจเจกชนผู้พิเศษกว่าคนอ่ืน ๆ แทนที่จะถูกยับยั้งกลับต้องถูกกระตุ้นให้กระทําสิ่งที่
ต่างไปจากมวลชน ในยุคอ่ืน การที่พวกเขากระทําเช่นนั้นอาจไม่เกิดผลดีแต่อย่างใด นอกเสียจากว่าพวกเขาจะ
ได้กระทําไม่เพียงแต่ให้แตกต่างออกไปแต่ให้ดีขึ้นอีกด้วย ในยุคนี้ เพียงตัวอย่างของการไม่อยู่ในกฎ เพียงแต่
การปฏิเสธที่จะคุกเข่าให้ประเพณีก็ใช้การได้ในตัวของมันเองแล้ว ที่เป็นเช่นนี้เพราะทรราชทางความคิดเห็นก็
คือการทําให้ความผิดประหลาดนั้นกลายเป็นเรื่องน่าตําหนิ เพ่ือที่จะฝุาฟันทรราชเช่นนั้นประชาชนควรต้องทํา
ตัวให้ผิดประหลาด ความผิดประหลาดมักจะมีอยู่ดาษดื่นในเวลาและสถานที่ซึ่งความเข้มแข็งของนิสัยใจคอมี
อยู่ทั่วไป และปริมาณความผิดประหลาดในสังคมหนึ่งมักมีสัดส่วนพอเหมาะกับปริมาณของอัจฉริยบุคคล ของ
ความกระปรี้กระเปร่าทางจิตใจและของความกล้าหาญทางศีลธรรมที่มันบรรจุอยู่ ทุกวันนี้ คนจํานวนน้อย
เหลือเกินที่กล้าทําตัวเป็นเปูาที่ผิดประหลาดซึ่งเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงในยุคนั้น  
  ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่า เป็นเรื่องสําคัญที่จะให้อาณาเขตที่เป็นอิสระมากที่สุดที่เป็นไปได้
สําหรับสิ่งต่าง ๆ อันไม่เป็นไปตามประเพณี เพ่ือจะได้ปรากฏออกมาทันเวลาว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งใดเหมาะที่จะถูก
หันเหมาสู่ประเพณี แต่อิสรภาพของการกระทําซึ่งไม่คํานึงถึงประเพณีมิได้เป็นเพียงสิ่งเดียวที่เหมาะสมต่อการ
สนับสนุนให้พวกเขามีโอกาสกระทําในรูปแบบที่ดีกว่าเช่นนั้นได้ และประเพณีต่าง ๆ ที่มีคุณค่ามากกว่าสําหรับ
รับไปใช้กันทั่วไปนั้นก็อาจถูกโจมตีอย่างรุนแรง หรือมิฉะนั้น ก็มีแต่บุคคลผู้มีความเหนือกว่าทางความคิดที่
ตัดสินใจแล้วเท่านั้นที่อ้างสิทธิ์ได้อย่างชอบธรรมในการดําเนินชีวิตของตนไปตามทางของตนเอง ไม่มีเหตุผลที่
การดํารงอยู่ของมนุษย์ทั้งมวลต้องถูกก่อตั้งขึ้นบนแบบแผนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเพียงไม่กี่อย่าง ถ้าคน ๆ 
หนึ่งมีสามัญสํานึกและประสบการณ์จํานวนมากพอประมาณจํานวนหนึ่ง วิธีการของเขาเองในการกําหนด
ความเป็นอยู่ของเขาย่อมดีที่สุดไม่ใช่เพราะว่ามันดีที่สุดในตัวเอง แต่เพราะว่ามันเป็นวิธีการของเขาเอง มนุษย์
ไม่เหมือนกับแกะและเเม้แต่แกะก็ไม่ได้เหมือนกันเสียจนแยกไม่ออก คน ๆ หนึ่งไม่สามารถได้เสื้อนอกหรือ
รองเท้าหุ้มข้อคู่หนึ่งที่เหมาะกับเขาพอดี นอกจากว่ามันจะถูกตัดข้ึนมาตามขนาดของเขาหรือเขาสามารถเลือก
ได้จากสินค้าทั้งกุดัง การหาชีวิตที่เหมาะกับเขาออกจะง่ายกว่าการหาเสื้อนอกที่พอดีตัวเขา หรือมนุษย์จะ
เหมือนกันในด้านความสอดคล้องต้องกันทางวัตถุและทางจิตวิญญาณมากกว่าทางรูปร่างของเท้า ถ้าเพียงแต่
ว่าประชาชนมีรสนิยมต่างกันหลายหลากก็ย่อมมีเหตุผลเพียงพอแล้วที่ไม่ควรพยายามหล่อหลอมพวกเขา
ทั้งหมดตามรูปจําลองเพียงรูปหนึ่ง แต่คนที่ต่างกันก็ต้องอาศัยเงื่อนไขที่แตกต่างกันเพ่ือพัฒนาการทางจิต
วิญญาณของพวกตน และไม่สามารถดํารงอยู่ได้อย่างแข็งแรงอีกต่อไปในศีลธรรมแบบเดียวกันยิ่งกว่าที่พืชพันธุ์
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ต่าง ๆ ทั้งหมดสามารถอยู่ได้ในบรรยากาศและลมฟูาอากาศทางรูปธรรมอย่างเดียวกัน สิ่ง ๆ เดียวกันที่ช่วย
ส่งเสริมคน ๆ หนึ่งให้สามารถปลูกฝังธรรมชาติของเขาให้สูงส่งยิ่งขึ้นย่อมเป็นอุปสรรคสําหรับคนอีกคนหนึ่ง 
รูปแบบชีวิตแบบเดียวกันย่อมเป็นความตื่นเต้นที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสําหรับคน ๆ หนึ่ง โดยรักษา
สมรรถภาพในการกระทําและในการสนุกสนานทั้งหมดของเขาให้อยู่ในระบบที่ดีที่สุดของมัน ในขณะที่สําหรับ
คนอีกคนหนึ่งมันกลายเป็นภาระอันน่ากวนใจซึ่งยังคงบดขยี้ชีวิตภายในทั้งหมด สิ่งเช่นนี้เป็นความแตกต่าง
ท่ามกลางหมู่มนุษย์ ในด้านแหล่งที่มาของความเพลิดเพลินของพวกเขา ความรู้สึกอ่อนไหวต่อความเจ็บปวด
ของพวกเขา และการที่ตัวแทนทางวัตถุและทางศีลธรรมที่แตกต่างกันได้จัดการกับพวกเขา นอกเสียจากว่าจะ
มีความหลายหลากที่สอดคล้องกันในรูปแบบชีวิตของพวกเขา ซึ่งทําให้พวกเขาไม่ได้รับส่วนแบ่งของความสุข
อย่างเป็นธรรม หรือไม่ได้เติบโตไปสู่ภูมิธรรมทางจิตใจ ทางศีลธรรม และทางสุนทรียภาพ ซึ่งธรรมชาติของเขา
สามารถจะไปถึงได้ ถ้าเช่นนั้น เหตุใดตราบเท่าที่ความรู้สึกของประชาชนเข้าเกี่ยวข้องขันติธรรมจึงขยายตัว
เพียงไปสู่รสนิยมและรูปแบบชีวิตซึ่งบังคับให้พรรคพวกจํานวนมากมายของมันต้องนิ่งเฉย? ไม่มีที่ใดเลย 
(ยกเว้นในสถาบันสงฆ์บางแห่ง) ที่ความหลายหลากของรสนิยมจะไม่เป็นที่ยอมรับอย่างสิ้นเชิง บุคคลหนึ่งอาจ
ชอบหรือไม่ชอบการพายเรือการสูบบุหรี่ ดนตรี การออกกําลังทางกีฬา หมากรุก ไพ่ หรืออ่านหนังสือ ก็ได้โดย
ไม่ถูกตําหนิ เพราะทั้งบรรดาผู้ที่ชอบสิ่งแต่ละสิ่งเหล่านี้ และบรรดาผู้ที่ไม่ชอบมันมีจํานวนมากเกินกว่าที่จะ
ปราบลงได้ แต่ชายและหญิงซึ่งยังมีจํานวนมากกว่าซึ่งอาจถูกกล่าวหาได้ว่ากระทํา “สิ่งที่ไม่มีใครเขาทํากัน” 
หรือไม่ทํา “สิ่งที่ทุกคนเขาทํากัน” ย่อมเป็นบุคคลซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเสื่อมคุณค่ามากเท่ากับที่เขาหรือหล่อน
ได้ทําผิดทางศีลธรรมอย่างร้ายแรงบางอย่าง บุคคลต่าง ๆ ย่อมต้องการเป็นเจ้าของยศศักดิ์ หรือเหรียญตรา
ประจําตําแหน่ง อ่ืน ๆ บางอย่างหรือต้องการได้รับการพิจารณาให้เป็นบุคคลที่มีตําแหน่งเพ่ือที่จะได้สามารถ
ส้องเสพบางสิ่งบางอย่างในการกระทําอันหรูหราฟุุมเฟือยตามที่พวกเขาพอใจโดยปราศจากความหายนะต่อสิ่ง
ที่พวกเขาคาดคะเนไว้ การส้องเสพอะไรบางอย่าง ข้าพเจ้าขอกล่าวซ้ําว่าใครก็ตามที่ปล่อยให้ตนเองได้ส้องเสพ
เช่นนั้นมาก ๆ ย่อมก่อให้เกิดการเสี่ยงต่อบางสิ่งบางอย่างที่เลวว่าคําพูดที่ดูหมิ่นว่า พวกเขากําลังตกอยู่ใน
ความหายนะจากการทําสิ่งผิดบาปแบบวิกลจริต ตลอดจนจากการปล่อยให้ทรัพย์สินถูกฉกฉวยไปจากพวกเขา
และถูกนําไปให้ญาติพ่ีน้องของพวกเขา 
  มีลักษณะสําคัญอยู่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับทิศทางปัจจุบันของความคิดเห็นของประชาชน ซึ่ง
คาดคะเนได้เป็นพิเศษว่าจะขาดขันติธรรมต่อการแสดงออกของปัจเจกภาพอันเป็นจุดเด่นใดใดก็ตาม 
มนุษยชาติระดับปานกลางโดยทั่วไปมิได้เพียงแต่มีสติปัญญาปานกลางเท่านั้น แต่ยังมีความโน้มเอียงในระดับ
ปานกลางอีกด้วย พวกเขาไม่มีรสนิยมหรือความประสงค์ที่เข้มแข็งพอที่จะเหนี่ยวโน้มตนเองให้กระทําสิ่งใดใด

                                                 
มีบางสิ่งท่ีน่ารังเกียจและน่าสยดสยองในหลักฐานที่ปรากฎว่า ปีที่แล้ว ๆ มาน้ี ใครก็ตามอาจถูกประกาศตามการตัดสินของศาลได้ว่า เป็นผู้ไม่เหมาะสม
ที่จะจัดการกิจธุระของตนเอง และหลังจากที่เขาได้ตายไปแล้วอํานาจในการจัดการทรัพย์สินที่เขามีอยู่ก็ไม่มีใครเอาธุระด้วย ถ้าหากทรัพย์ สินของเขามี
มากพอที่จะใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ซึ่งคิดราคาเอาจากทรัพย์สินน้ันเอง รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกอย่างในชีวิตประจําวันของเขาก็ถูกสอดรู้สอดเห็น 
และไม่ว่าจะพบอะไรก็ตามซึ่งปรากฏออกมาแตกต่างจากความธรรมดาสามัญอย่างที่สุดอันเน่ืองมาจากการได้ถูกพบเห็นโดยอาศัยสื่อกลางจาก
สมรรถภาพการรับรู้และการบรรยายของคนช้ันต่ําที่สุดในพวกช้ันต่ํา ย่อมถูกวางอยู่ต่อหน้าคณะลุกขุนโดยเป็นหลักฐานของความวิกลจริต และมักจะ
ประสบความสําเร็จ พวกลูกขุนจะเป็นพวกใจแคบแม้ว่าจะหยาบคายและโง่เขลาน้อยกว่าพวกพยานในขณะที่พวกผู้พิพากษาผู้มีความกระหายต่อความรู้
เกี่ยวกับธรรมชาติและชีวิตของมนุษย์เป็นพิเศษซึ่งทําให้เราประหลาดใจอยู่ตลอดเวลาในตัวหมอกฎหมายชาวอังกฤษ ก็มักจะช่วยทําให้พวกลูกขุนไขว้เขว
การพิจารณาคดีเหล่าน้ีพูดกันได้เป็นเล่ม ๆ ในเรื่องสภาพของความรู้สึกและความคิดเห็นในหมู่ไพร่ทั่วไปว่าด้วยเรื่องเสรีภาพของมนุษย์  แทนที่จะจัดตั้ง
คุณค่าใดใดว่าด้วยปัจเจกภาพ แทนที่จะเคารพสิทธิของปัจเจกชนแต่ละคนในการกระทํา ในเรื่องที่ไม่สลักสําคัญ โดยที่ดูเหมือนว่าเป็นการดีสําหรับการ
ตัดสินและความโน้มเอียงของเขาเอง ผู้พิพากษาและคณะลูกขุนไม่สามารถแม้แต่จะมองเห็นได้ว่าบุคคลที่อยู่ในสภาพปกติสามารถปรารถนาเสรีภา พ
เช่นน้ันได้ ในสมัยก่อน เม่ือมีการเสนอให้เผาพวกอเทวนิยมทั้งเป็น ประชาชนผู้ใจบุญเคยแนะให้ขังพวกเขาไว้ในโรงพยาบาลบ้าแทน ในปัจจุบันน้ี ไม่ใช่
เรื่องน่าแปลกใจอะไรเลยที่เราจะเห็นการทําแบบน้ี และผู้กระทําก็สรรเสริญตัวเองเพราะแทนที่จะประหารพวกน้ันเพื่อศานา พวกเขากลับใช้การปฏิบัติที่
แสนจะเมตตากรุณาและเป็นชาวคริสต์ต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากเหล่าน้ี โดยแอบพอใจอย่างเงียบ ๆ ที่พวกเขาได้รับคุณค่าตอบแทนการกระทําเช่นน้ัน  
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ผิดแปลกออกไปและด้วยเหตุนั้น พวกเขาจึงไม่เข้าใจบรรดาผู้ที่มีรสนิยมหรือความประสงค์ดังกล่าวตลอดจน
จัดอันดับคนเหล่านั้นทั้งหมดไว้กับพวกปุาเถื่อนและพวกรุนแรงซึ่งพวกเขาเคยชินที่จะดูถูกดูแคลน เอาละ 
นอกจากข้อเท็จจริงทั่ว ๆ ไปเช่นนี้แล้ว เราก็ได้แต่คิดเอาเองว่าความเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงได้เกิดขึ้นแล้วเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขศีลธรรมให้ดีขึ้น และสิ่งที่เราต้องคาดหวังไว้ก็ชัดเจนแล้ว ทุกวันนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้
เกิดข้ึนแล้ว หลายต่อหลายสิ่งได้ปรากฏผลออกมาจริง ๆ โดยการที่มีการจัดระเบียบความประพฤติเพ่ิมขึ้นและ
ห้ามปรามความเลยเถิดให้มากขึ้น ตลอดจนมีจิตสํานึกในการรักเพ่ือนมนุษย์อย่างกว้างขวางเพราะเป็นการ
กระทําซึ่งไม่มีแวดวงใดจะชวนเชิญได้มากกว่าการปรับปรุงแก้ไขศีลธรรมและความรอบคอบสุขุมให้เพ่ือน
มนุษย์ของเราเอง แนวโน้มเหล่านี้ของช่วงเวลาดังกล่าวทําให้คนทั่วไปรู้สึกชอบมากกว่าในสมัยก่อน ๆ ในเรื่อง
ที่จะกําหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทั่วไปเกี่ยวกับความประพฤติ และพยายามที่จะทําให้คนทุกคนทําตามมาตรฐาน
อันเป็นที่ยอมรับกัน และมาตรฐานดังกล่าวไม่ว่าจะประกาศออกมาหรือแสดงเป็นนัยย่อมมิได้ปรารถนาสิ่งใด
อย่างรุนแรง อุดมคติของมันในเรื่องลักษณะท่าทีก็คือการปราศจากลักษณะท่าทีใดใดที่สะดุดตาเป็นการทําให้
ธรรมชาติของมนุษย์ทุก ๆ ส่วนซึ่งปรากฎออกมาอย่างโดดเด่นต้องพิการไปด้วยการบีบคั้น เช่นเดี ยวกับเท้า
ข้างหนึ่งของสุภาพสตรีชาวจีน และมีแนวโน้มที่จะทําให้บุคคลแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในด้านโครงร่างที่
จะมีมนุษยธรรมตามปกติ  
  ตามที่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดกับอุดมคติซึ่งกันสิ่งอันพึงปรารถนาออกไปเสียครึ่งหนึ่งมาตรฐาน
ในปัจจุบันของความเห็นพ้องต้องกันได้สร้างเพียงแต่การเลียนแบบที่ด้อยกว่าในส่วนที่เหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่งนั้น 
แทนที่จะเป็นพลังงานอันยิ่งใหญ่ซึ่งถูกชี้นําโดยเหตุผลอันแข็งขันและความรู้สึกอย่างรุนแรง ซึ่งถูกเจตจํานง
อันมีมโนธรรมควบคุมไว้อย่างแข็งแรงผลลัพธ์ของมันกลับเป็นความรู้สึกอ่อนปวกเปียกและพลังงานที่อ่อนล้า 
ซึ่งด้วยเหตุนั้น มันจึงถูกเก็บอยู่ในแบบแผนในการปกครองที่เห็นได้ภายนอก โดยปราศจากความแข็งแกร่งไม่
ว่าในด้านเจตจํานงหรือเหตุผล นิสัยใจคอที่กระฉับกระเฉงอย่างมากมายใดใดก็ได้กลายเป็นเพียงประเพณีนิยม
ไปเรียบร้อยแล้ว ทุกวันนี้แทบจะไม่มีทางระบายออกสําหรับกําลังแข็งขันใดใด ในประเทศนี้ (ประเทศอังกฤษ) 
นอกจากโดยทางธุรกิจ กําลังงานที่ใช้ไปในด้านนี้อาจยังคงถูกพิจารณาว่ามี อยู่มากพอประมาณ สิ่งเล็ก ๆ   
น้อย ๆ ที่ยังคงหลงเหลืออยู่จากการใช้สอยดังกล่าวก็ถูกใช้ไปกับงานอดิเรกบางอย่าง ซึ่งอาจมีประโยชน์บ้าง 
แม้ว่าจะเป็นงานอดิเรกในการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ แต่มักจะเป็นเพียงสิ่งเดียวและเป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กน้อย
เท่านั้น ความยิ่งใหญ่ของประเทศอังกฤษในปัจจุบันนี้เป็นความยิ่งใหญ่ร่วมกันทั้งหมดโดยที่แต่ละสิ่งนั้นเป็นสิ่ง
เล็ก ๆ เราเพียงแต่ดูเหมือนมีความสามารถในสิ่งยิ่งใหญ่ใดใดก็ตาม เนื่องจากอุปนิสัยในการปะติดปะต่อของ
เราเอง และด้วยสิ่งนี้ ความเป็นผู้รักมนุษย์ในทางศีลธรรมและในทางศาสนาของเราจึงเป็นที่น่าพอใจอย่าง
สมบูรณ์ แต่คนในประเภทอื่นต่างหากที่ทําให้ประเทศอังกฤษเป็นอย่างที่มันได้เป็นอยู่นี้ และคนในประเภทอ่ืน
ก็จะเป็นที่ต้องการในการปกปูองประเทศอังกฤษไม่ให้เสื่อมสลายไปด้วย 
  เผด็จการของจารีตประเพณีเป็นอุปสรรคที่ผงาดอยู่สําหรับความก้าวหน้าของมนุษย์ทุกหน
ทุกแห่ง โดยที่เป็นปฏิปักษ์อย่างไม่หยุดยั้งต่อความตั้งใจดังกล่าวที่มุ่งไปสู่สิ่งบางสิ่งซึ่งดีกว่าประเพณีนิยม ซึ่ง
เรียกตามสถานการณ์ว่า จิตสํานึกของเสรีภาพ หรือจิตสํานึกของความก้าวหน้าหรือการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
จิตสํานึกในการปรับปรุงให้ดีขึ้นมักไม่ใช่จิตสํานึกของเสรีภาพเสมอไป เพราะมันอาจมุ่งที่การบังคับให้
ประชาชนที่ไม่เต็มใจต้องปรับปรุงแก้ไขด้วย ส่วนจิตสํานึกของเสรีภาพตราบเท่าที่มันยับยั้งความพยายาม
เช่นนั้นอาจเป็นพันธมิตรกับปฏิปักษ์ของการปรับปรุงแก้ไขก็ได้ในบางที่และบางคราว แต่ต้นเหตุที่ไม่มีวัน

                                                 
 ตั้งแตส่มัยโบราณจนถึงยุคก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ชาวจีนนิยมห่อเท้าสตรีตั้งแต่ยังเป็นเด็กโดยรดัไว้ให้มีขนาดเล็กอยู่แม้ร่างกายจะเติบโตขึ้น
ตามปกติก็ตาม ประเพณีจีนแบบโบราณถือว่าสตรีที่มีเท้าเล็กเป็นผู้มีความน่ารัก เรียบร้อยบริสุทธิ์และเป็นเพศอ่อนแอสมกับอุดมคติของสตรีที่ดีงามทั่วไป 
สตรีเหล่าน้ีจะมีชีวิตอยู่ในบ้นและเป็นผู้รับใช้สามีต่อไป-ผู้แปล  



57 

 

 

ล้มเหลวและท่ีถาวรเพียงประการเดียวของการปรับปรุงแก้ไขก็คือเสรีภาพเนื่องจากโดยอาศัยเสรีภาพก็ทําให้มี
ศูนย์กลางที่เป็นอิสระได้ในการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวในจํานวนมากเท่า ๆ กับที่มีปัจเจกบุคคล อย่างไรก็ตาม 
หลักการที่ก้าวหน้าไม่ว่าจะอยู่ในรูปใด ไม่ว่าจะเป็นความรักในเสรีภาพหรือในการปรั บปรุงแก้ไข ย่อมเป็น
ปฏิปักษ์ต่อการจูงใจของประเพณี โดยที่อย่างน้อยที่สุด มันก็ก่อให้เกิดความหลุดพ้นจากแอกอันนั้น และการ
ต่อสู้ระหว่างสิ่งทั้งสองย่อมสร้างความสนใจที่สําคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ถ้าจะกล่าวให้
ถูกต้องแล้ว โลกส่วนที่ใหญ่กว่ามิได้มีประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าเผด็จการโดยประเพณีได้สมบูรณ์เต็มที่แล้ว นี่
เป็นกรณีที่เกิดขึ้นทั่วทั้งตะวันออก ณ ที่นั้นประเพณีกลายเป็นคําวิงวอนครั้งสุดท้ายในทุก ๆ เรื่อง ความ
ยุติธรรมและสิทธิหมายถึงความสอดคล้องกับประเพณี ในการถกเถียงเกี่ยวกับประเพณีก็ไม่มีใครจะคัดค้าน
นอกจากว่าคน ๆ นั้นจะเป็นทรราชที่มัวเมาในอํานาจ และเราจะได้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ชาติเหล่านั้นครั้งหนึ่ง
ต้องเคยมีความริเริ่มสร้างสรรค์มาก่อน มิได้เริ่มขึ้นมาจากพ้ืนฐานที่มีประชากรหนาแน่นอ่านหนังสือออกและ
ชํานิชํานาญในศิลปะของชีวิตหลายต่อหลายอย่าง พวกเขาได้ทําให้ตนเองเป็นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ต่อจากนั้นก็
กลายเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีอํานาจมากท่ีสุดของโลก เดี๋ยวนี้พวกเขาเป็นอย่างไร? เป็นข้าทาสบริวารหรือ
ผู้อาศัยพ่ึงพิงเผ่าต่าง ๆ ผู้ซึ่งบรรพบุรุษของเขาได้พเนจรอยู่ในปุาในขณะที่บรรพบุรุษของชาติเหล่านี้มี
พระราชวังอันวิจิตรตระการตาและมีวัดวาอารามอันโอ่อ่างดงาม แต่เป็นพวกที่ประเพณีของเขาใช้แต่เพียงกฎ
ที่แตกต่างไปจากเสรีภาพและความก้าวหน้าในการปกครองพวกเขาเท่านั้นดูเหมือนว่า ประชาชนชาติหนึ่งอาจ
มีความก้าวหน้าในช่วงเวลาหนึ่ง จากนั้นก็หยุดชะงักลงมันหยุดลงเมื่อไร? เมื่อมันไม่มีปัจเจกภาพอีกต่อไปแล้ว 
ถ้าความเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันเกิดขึ้นกับชาติต่าง ๆ ในยุโรป มันจะไม่อยู่ในโครงร่างเหมือนกันทีเดียว 
เพราะเผด็จการจากประเพณีซึ่งคุกคามชาติเหล่านี้อยู่ไม่ใช่สิ่งคงที่เสียทีเดียว  มันประณามความผิดประหลาด
ที่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพร้อม ๆ กัน แต่มันไม่ได้ขัดขวางความเปลี่ยนแปลงเราได้โยนเครื่องแต่ง
กายประจําของบรรพบุรุษของเราทิ้งไป ทุก ๆ คนยังคงต้องแต่งกายเหมือนประชาชนคนอ่ืน ๆ แต่ความนิยม
ของคนอาจเปลี่ยนแปลงไปปีละครั้งสองครั้ง เราจึงต้องเอาใจใส่ว่า เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมา ก็อาจ
เป็นไปเพื่อความเปลี่ยนแปลงนั้นเอง ไม่ใช่จากความคิดเรื่องความงาม หรือความสะดวกสบาย เพราะความคิด
อย่างเดียวกันเก่ียวกับความงามหรือความสะดวกสบายไม่น่าจะกระทบทั่วทั้งโลกได้ในเวลาเดียวกัน และถูกคน
ทั้งปวงขว้างทิ้งไปข้าง ๆ พร้อม ๆ กันในอีกช่วงเวลาหนึ่ง แต่เราก็เป็นผู้รักความก้าวหน้าเช่นเดียวกับความ
เปลี่ยนแปลง เราประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลใหม่ ๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรักษามันเอาไว้จนกระทั่งมันถูก
แทนที่โดยสิ่งที่ดีกว่าอีกครั้งหนึ่ง พวกเรากระตือรือร้นที่จะปรับปรุงแก้ไขเรื่องการเมือง การศึกษา  แม้แต่
ศีลธรรมให้ดีขึ้น แม้ว่าในเรื่องสุดท้ายนี้ความคิดในการปรับปรุงแก้ไขของเราจะมุ่งอยู่ที่การหว่านล้อมหรือ
บังคับประชาชนคนอ่ืน ๆ ให้เป็นคนดีเท่า ๆ กับเราเองก็ตาม ไม่ใช่เรื่องความก้าวหน้าดอกที่เราคัดค้าน ตรงกัน
ข้ามเรากลับยกยอตนเองว่า เราเป็นประชาชนผู้มีหัวก้าวหน้ามากที่สุดเท่าที่เคยมีชีวิตอยู่กันมา แต่ปัจเจกภาพ
ต่างหากที่เราต่อสู้ด้วย เราควรต้องคิดว่า เราได้ทําสิ่งประหลาด ๆ ขึ้นมาถ้าเราได้ทําให้พวเราเองทุกคน
เหมือนกันหมด โดยลืมไปว่า ความแตกต่างกันของคน ๆ หนึ่งจากอีกคนหนึ่งมักเป็นสิ่งแรกที่ดึงความสนใจ
ของคนใดคนหนึ่งไปสู่แบบที่ไม่สมบูรณ์ของเขาเองและไปสู่ความเหนือกว่าของอีกคนหนึ่ง หรือไปสู่ความ
เป็นไปได้ที่จะผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาให้ดีกว่าทั้งสองแบบนั้นโดยประสานข้อดีของทั้งสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน เรามี
ตัวอย่างเตือนใจอยู่แล้วในประเทศจีน ชาติซึ่งมีความเฉียบแหลมอย่างมากและในบางแง่ก็มีแม้กระทั่งปัญญา
รอบรู้ โดยอาศัยโอกาสดี ๆ ที่หาได้ยากที่ทําให้ได้ประเพณีแบบดีงามมาเป็นพิเศษ จึงมีผลงานบางอย่างของ
ผู้คนซึ่งแม้แต่ชาวยุโรปที่รู้แจ้งมากท่ีสุดก็ต้องเห็นด้วยกับตําแหนง่ผู้รู้และนักปราชญ์ของคนเหล่านั้นในขอบเขต
หนึ่ง นอกจากนี้ พวกเขาก็น่าทึ่งเช่นกันที่มีอุปกรณ์อันดีเลิศในการประทับความรู้ที่ดีที่สุดที่เขามีอยู่ลงบนจิต
ทุกดวงในชุมชนเท่าที่จะทําได้ พร้อมกับค้ําประกันบรรดาผู้ที่เหมาะสมกับส่วนข้างมากที่สุดของมันได้ครอง
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ตําแหน่งที่มีเกียรติและมีอํานาจ แน่ละประชาชนซึ่งได้ทําเช่นนี้ย่อมได้ค้นพบเคล็ดลับของความก้าวหน้าของ
มนุษย์ และต้องได้ทรงตัวอย่างมั่นคงตรงหัวหอกของความเคลื่อนไหวของโลกมาแล้ว ตรงกันข้าม พวกเขา
กลับนิ่งอยู่กับที่และดํารงอยู่เช่นนั้นมาเป็นพัน ๆ ปีแล้ว และถ้าพวกเขาจะถูกปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่านี้ ก็
ต้องอาศัยชาวต่างชาติ พวกเขาได้ประสบความสําเร็จเกินความมุ่งหวังใดใดในสิ่งที่ชาวอังกฤษผู้รักมนุษย์
ทั้งหลายกําลังทํางานอย่างหนักอยู่  เพ่ือทําให้ประชาชนทั้งชาติเหมือนกันให้หมด โดยการปกครองความคิด
และความประพฤติทั้งมวลของเขาด้วยกฎความประพฤติและข้อบังคับอย่างเดียวกัน สิ่งเหล่านี้คือผลที่เกิดขึ้น 
ระบอบการปกครองสมัยใหม่เกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่กระจัดกระจายนั้น เป็นสิ่ง
ที่ระบบการศึกษาและการเมืองของจีนกําลังเป็นอยู่ในรูปแบบที่เป็นระบบระเบียบ ถ้าปัจเจกภาพไม่สามารถ
ประสบความสําเร็จในการยืนหยัดต่อต้านแอกอันนี้ ยุโรปก็จะมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นประเทศจีนอีกประเทศ
หนึ่ง แม้ว่าจะมีกําเนิดท่ีสูงส่งมาก่อนและประกาศตัวยอมรับคริสต์ศาสนาก็ตาม 
  อะไรเล่าที่ปกปูองยุโรปให้พ้นจากชะตากรรมดังกล่าวมาจนกระทั่งบัดนี้? อะไรเล่าที่ทําให้
วงศ์อารยชาติของยุโรปเปลี่ยนแปลงดีขึ้น แทนที่จะเป็นกลุ่มมนุษยชาติที่หยุดนิ่งกับที่? ไม่มีสิ่งที่ดีเลิศที่
เหนือกว่าสิ่งใดใดในพวกเขาซึ่งเมื่อมันดํารงอยู่จะดํารงอยู่ในฐานะผลมิใช่ในฐานะเหตุ นอกจากนิสัยใจคอและ
วัฒนธรรมที่หลายหลากจนเห็นได้ชัดของพวกเขาปัจเจกชน ชนชั้น ชาติ ล้วนแต่แตกต่างจากกันอย่างที่สุด 
พวกเขาได้คิดหาเส้นทางต่าง ๆ มากมายเหลือเกินซึ่งต่างก็นําไปสู่บางสิ่งที่มีคุณค่า และแม้ว่าทุก ๆ สมัย 
บรรดาผู้ที่เดินทางไปตามเส้นทางที่แตกต่างกันจะทนซึ่งกันและกันไม่ได้ ต่างคนต่างคิดว่าจะเป็นการดีมาก
ทีเดียวถ้าคนที่เหลืออยู่ทั้งหมดจะถูกบับคับให้ใช้เส้นทางของเขา ความพยายามของเขาที่จะขัดขวาง
พัฒนาการของกันและกันไม่ใคร่จะประสบความสําเร็จถาวรแต่อย่างใด และแต่ละคนก็ยังคงรับผลประโยชน์ที่
คนอ่ืน ๆ หยิบยื่นให้ได้ทันเวลา ในข้อวินิจฉัยของข้าพเจ้ายุโรปได้เป็นหนี้ต่อเส้นทางอันหลายหลากนี้โดยตลอด
ที่ทําให้มันก้าวหน้าและพัฒนาได้หลาย ๆ ด้าน แต่ยุโรปก็เริ่มครอบครองผลประโยชน์นี้ได้ในระดับที่น้อยลง
มากแล้ว ยุโรปกําลังก้าวออกไปอย่างเด็ดเดี่ยวสู่อุดมคติของชาวจีนในการทําให้ประชาชนทุกคนเหมือนกันให้
หมด ในงานเขียนที่สําคัญชิ้นสุดท้าย เดอ ต้อกเกอวิลล์ (M. De Tocquevill) ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าชาวฝรั่งเศส
ทุกวันนี้คล้ายคลึงซึ่งกันและกันมากกว่าชาวฝรั่งเศสแม้แต่ในรุ่นหลังสุดนี้เพียงใด อาจมีข้อสังเกตอย่างเดียวกัน
นี้สําหรับชาวอังกฤษในระดับที่ใหญ่กว่ามาก ในหนังสือตอนที่ยกมาอ้างแล้วจากของวิลเฮล์ม วัน ฮัมโบลด์ท 
เขาชี้ให้เห็นสิ่ง 2 สิ่งว่าเป็นเงื่อนไขอันจําเป็นของพัฒนาการของมนุษย์  เนื่องจากมันจําเป็นต่อการทําให้
ประชาชนแตกต่างจากกัน กล่าวคือเสรีภาพ และสถานการณ์อันหลายหลากเงื่อนไขประการที่สองนี้กําลังลด
น้อยลงไปทุกวัน ในประเทศนี้ สิ่งแวดล้อมซ่ึงอยู่รอบ ๆ ชั้นสังคมและปัจเจกชนซึ่งแตกต่างกัน และหล่อหลอม
นิสัยใจคอของพวกเขาอยู่ กําลังผสมผลานกันมากขึ้นทุกวันแต่ก่อนนี้ ตําแหน่งที่ต่างกัน ย่านก็ต่างกัน การทํา
มาหากินและอาชีพที่ต่างกัน ย่อมอยู่ในสิ่งอาจเรียกได้ว่าโลกที่แตกต่างกัน ปัจจุบันนี้ก็มีสภาพเช่นเดียวกันอยู่
มาก ถ้ากล่าวเทียบเคียงกันแล้ว  เดี๋ยวนี้ พวกเขาอ่านเรื่องเดียวกัน ฟังสิ่งเดียวกัน มองเห็นสิ่งเดียวกันไปในที่ที่
เดียวกัน ตั้งความหวังและมีความกลัวต่อสิ่ง ๆ เดียวกัน มีสิทธิและเสรีภาพอย่างเดียวกัน และใช้วิธีรักษาสิทธิ
ของตนเองอย่างเดียวกัน ความแตกต่างกันทางฐานะตําแหน่งอย่างมากนั้นยังคงมีอยู่ ความแตกต่างนี้จะไม่มี
ความหมายอะไรสําหรับบรรดาผู้ที่ตายไปแล้วและการผสมกลมกลืนกันนี้ยังคงดําเนินต่อไป ความเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองทัง้หมดของยุคได้สนับสนุนการกลมกลืนนี้  เนื่องจากมันล้วนแต่มีแนวโน้มที่จะยกระดับคนชั้นต่ํา
และลดระดับคนชั้นสูง การขยายตัวทุกประเภททางการศึกษาก็สนับสนุนการกลมกลืนกันเพราะการศึกษานํา
ประชาชนให้มาอยู่ภายใต้อิทธพลต่าง ๆ ร่วมกัน และทําให้พวกเขาไปถึงคลังแห่งข้อเท็จจริงและความรู้สึก
ร่วมกันได้ การปรับปรุงแก้ไขวิธีติดต่อสัมพันธ์กันให้ดีขึ้นก็สนับสนุนความกลมกลืน โดยการนําผู้อยู่อาศัยในที่
ไกล ๆ ให้มาติดต่อกันเป็นการส่วนตัวได้ ตลอดจนส่งเสริมกระแสการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ อยู่อย่างรวดเร็ว
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จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง การพาณิชย์และหัตถกรรมที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นก็ส่งเสริมความกลมกลืนกัน โดยการ
แพร่กระจายข้อดีของสภาพแวดล้อมอันสะดวกสบายให้กว้างขวางออกไปมากขึ้นและเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้
แข่งขันช่วงชิงเปูาหมายทั้งมวลที่ตนทะเยอทะยานไขว่คว้าแม้แต่สิ่งที่สูงสุด โดยที่ความปรารถนาที่จะรุ่งเรือง
ก้าวหน้ามิได้กลายเป็นนิสัยใจคอของชนชั้นใดชั้นหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นนิสัยใจคอของชนทุกชั้น การกระทํา
ทรงอํานาจยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในการทําให้เกิดความคล้ายคลึงกันในหมู่มนุษยชาตโดยทั่วไปนั้น ได้แก่การ
สถาปนาความรุ่งเรืองก้าวหน้าในทางความคิดเห็นของประชาชนให้สมบูรณ์ขึ้นในรัฐทั้งในประเทศเสรีนี้และใน
ประเทศเสรีอ่ืน ๆ ในขณะที่ความมีชื่อเสียงทางสังคมหลายประการซึ่งกระตุ้นบุคคลต่าง ๆ ซึ่งยึดมั่ นมันอยู่ให้
เพิกเฉยต่อความคิดเห็นของฝูงชนได้เริ่มเข้าสู่ระดับทีละน้อย ในขณะที่ความคิดที่เอาแต่ต่อต้านเจตจํานงของ
ประชาชนเมื่อเป็นที่รู้กนัอย่างประจักษ์แจ้งว่าพวกเขามีเจตจํานงอย่างหนึ่งได้สลายตัวไปมากขึ้นทุกทีจากจิตใจ
ของนักการเมืองผู้รู้จักปฏิบัติ สังคมก็ย่อมไม่ให้การสนับสนุนใดใดต่อการไม่คล้อยตามสังคมนั้น กล่าวคือ 
อํานาจที่มีตัวตนใดใดก็ตามในสังคมซึ่งคัดค้านต่อการทวีจํานวนมากขึ้น (ของมติมหาชน) ด้วยตนเอง ย่อม
สนใจในการนําเอาความคิดเห็นและแนวโน้มในการไม่ลงรอยกับความคิดเห็นต่าง ๆ ของประชาชนเข้ามาไว้ใน
ความคุ้มครองของมัน 
  การรวบรวมสาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกันได้สร้างมวลอิทธิพลอันยิ่งใหญ่ที่เป็นภัยต่อ
ปัจเจกภาพจนมองเห็นไม่ง่ายนักว่าปัจเจกภาพจะยืนหยัดอยู่ได้อย่างไร ปัจเจกภาพจะทําเช่นนั้นได้ด้วยความ
ยากลําบากมากขึ้นทุกที นอกเสียจากว่าประชาชนส่วนที่เฉลียวฉลาดจะถูกชักจูงให้รู้สึกในคุณค่าของปัจเจก
ภาพนั้นได้  โดยมองเห็นว่าสิ่งที่ดีนั้นควรต้องมีความแตกต่างกัน แม้ว่าจะไม่ทําให้อะไรดีขึ้น แม้ว่าพวกเขาอาจ
รู้สึกกันว่าบางอย่างจะทําให้สิ่งนั้นเลวลวก็ตาม ถ้าการเรียกร้องปัจเจกภาพจักต้องได้รับการสนับสนุนต่อไป 
บัดนี้ ก็ถึงเวลาแล้ว ในขณะที่คนจํานวนมากยังต้องการที่จะทําให้การผสมกลมกลืนโดยบังคับนั้นได้เสร็ จ
สมบูรณ์ขึ้นมา การตั้งมั่นใดใดก็ตามที่สามารถสร้างขึ้นมาได้อย่างประสบผลสําเร็จในการต่อต้านการรุกล้ํานั้น
ยังอยู่เพียงในขั้นต้น ๆ เท่านั้น การเรียกร้องให้ประชาชนอ่ืน ๆ ทั้งหมดมาคล้ายคลึงกับตัวเรานั้นขยายตัว
เพ่ิมขึ้นจากสิ่งที่มันบริโภค ถ้าการยับยั้งชะงักอยู่จนกระทั่งชีวิตถูกลดทอนลงจนเกือบกลายเป็นสิ่งที่มีรูปแบบ
เหมือนกันเพียงอย่างเดียวการหันเหทั้งปวงออกจากรูปแบบนั้นจะถูกพิจารณาว่าเป็นการกระทําที่ไม่เคารพยํา
เกรงไร้ศีลธรรม และถึงกับผิดแผลงและขัดแย้งธรรมชาติ มนุษยชาติก็จะกลายเป็นผู้ไม่สามารถเข้าใจความ
หลากหลายไปได้อย่างรวดเร็วมากเมื่อพวกเขามิได้คุ้นเคยที่จะมองเห็นความหลายหลากนั้นได้ในบางครั้ง  
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บทที่ 4 
ว่าด้วยข้อจํากัดของอํานาจบังคับที่สังคมมีต่อปัจเจกชน 

 
  ถ้าเช่นนั้น อะไรเล่าที่เป็นขอบเขตอันชอบธรรมของอํานาจปกครอง (Sovereignty) ที่ปัจเจก
ชนพึงมีต่อตัวของเขาเอง? อํานาจบังคับของสังคมเริ่มต้น ณ ที่ใด? ชีวิตมนุษย์ควรมีปัจเจกภาพมากเพียงใด 
และควรขึ้นอยู่กับสังคมมากเพียงใด?  
  แต่ละส่วนจะได้รับส่วนแบ่งที่เหมาะสมถ้าแต่ละส่วนนั้นมีสิ่งซึ่งเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกับส่วน
แบ่งดังกล่าวมากกว่า สําหรับความเป็นปัจเจกภาพ ควรเป็นส่วนของชีวิตที่ตัวปัจเจกชนเองสนใจ และสําหรับ
สังคมก็ควรเป็นส่วนที่สังคมสนใจ 
  แม้ว่าสังคมจะมิได้วางรากฐานอยู่บนพันธสัญญา และแม้ว่าการสร้างพันธสัญญาขึ้นมาจะ
มิได้ตอบสนองความมุ่งหมายท่ีดีแต่อย่างใดในอันที่จะสรุปข้อบังคับทางสังคมออกมาจากมันทุก ๆ คน ผู้ได้รับ
ความคุ้มครองจากสังคมย่อมต้องตอบสนองต่อผลประโยชน์ที่ได้รับนี้ และข้อเท็จจริงในการอาศัยอยู่ในสังคม
ทําให้คนแต่ละคนจําเป็นที่จะต้องสังเกตแนวความประพฤติบางประการที่มีต่อคนอ่ืน ๆ ที่เหลืออยู่  ความ
ประพฤตินี้อยู่ที่การไม่ทําลายผลประโยชน์ของกันและกันเป็นประการแรก หรือผลประโยชน์บางประการ ซึ่ง
เกิดจากการแสดงบทบัญญัติตามกฎหมายหรือจากความเข้าใจเป็นนัยควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นสิทธิ 
ประการที่สอง ในท่าทีของแต่ละคน ส่วนแบ่ง (ที่ถูกกําหนดตามหลักการอันยุติธรรมบางอย่าง)  ของความ
ลําบากตรากตรําและความเสียสละของเขาย่อมเรียกร้องให้มีการปกปูองสังคมหรือสมาชิกของมันให้พ้นจาก
การบาดเจ็บและความเดือดร้อน สังคมที่มีเง่ือนไขเหล่านี้ย่อมเหมาะสมที่จะบังคับบรรดาผู้ที่พยายามเหนี่ยวรั้ง
ความสัมฤทธิผลไว้อย่างถึงที่สุด นี่มิใช่สิ่งทั้งมวลที่สังคมอาจทําได้ การกระทําของปัจเจกชนคนหนึ่งอาจทําให้
คนอ่ืน ๆ เจ็บปวด หรือจําเป็นต้องได้รับการพิจารณาตามสมควรในเรื่องความผาสุก (Welfare) ของพวกเขา 
โดยมิได้ไปไกลจนถึงขนาดละเมิดสิทธิใดใดที่พวกเขาตั้งข้ึนมา ผู้ทําผิดจึงสมควรถูกลงโทษจากความคิดเห็น แม้
จะไม่ใช่จากกฎหมายก็ตาม  ในทันทีที่ความประพฤติส่วนใดของบุคคลคนหนึ่งกระทบกระเทือนผลประโยชน์
ของคนอ่ืน ๆ จนเป็นผลเสีย สังคมย่อมมีกฎหมายตัดสินมันได้ และสําหรับปัญหาที่ว่าความผาสุกของคนทั่วไป
จะได้รับการสนับสนุนหรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันหรือไม่นั้น ก็เป็นเรื่องที่ต้อง
อภิปรายกันอีก แต่ไม่มีที่สําหรับสนุนสนานกับปัญหาเช่นนั้นในเมื่อความประพฤติของบุคคลคนหนึ่งมิได้
กระทบกระเทือนผลประโยชน์ของใครเลยนอกจากตนเอง หรือไม่จําเป็นต้องกระทบกระเทือนผลประโยชน์
เหล่านั้นเลยถ้าพวกเขาไม่ชอบ (คนทุกคนรู้สึกเป็นกังวลต่อวัยชราและการมีความเข้าใจขนาดธรรมดา ๆ) ใน
กรณีท้ังหมดเช่นนี้ ควรต้องมีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ทั้งในทางกฎหมายและทางสังคมที่จะแสดงการกระทําและ
อดทนต่อผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 
  ออกจะเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันต์ในหลักคําสอนนี้ที่จะทึกทักเอาว่ามันเป็นการวางเฉยที่
เห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งซึ่งแสร้งว่ามนุษย์ไม่มีธุระอะไรเกี่ยวข้องกับความประพฤติของกันและกันในชีวิต และพวก
เขาไม่ต้องเอาธุระกับการทําดีหรือการอยู่ดีของกันและกัน  นอกจากจะมีผลประโยชน์ของตนเองไปเกี่ยวข้อง
ด้วย แทนที่จะลดน้อยลง ความต้องการที่จะพยายามสนับสนุนผลประโยชน์ของผู้ อ่ืนอย่างไม่คํานึงถึง
ผลประโยชน์กลับเพ่ิมขึ้นอย่างมากมาย แต่ความเมตตากรุณาที่ไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ย่อมสามารถหาปัจจัย
อ่ืน ๆ ในการชักจูงประชาชนให้เข้าหาผลประโยชน์ของตนได้มากกว่าแส้และหวายไม่ว่าประเภทที่เป็นไปอย่าง
แท้จริงหรือโดยการอุปมาอุปมัย ข้าพเจ้าเป็นคนสุดท้ายที่ประเมินคุณค่าของคุณธรรมในการคํานึงถึงตนเองต่ํา
เกินไป คุณค่าเหล่านี้มีความสําคัญเพียงอันดับรองจากคุณธรรมทางสังคมเท่านั้น ถ้าจะเป็นเพียงอันดับรอง
ย่อมเป็นภารกิจของการศึกษาที่จะปลูกฝังอบรมคุณธรรมทั้งสองนี้ขึ้นมาเท่า ๆ กัน แต่แม้ว่าการศึกษาจะทํา
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หน้าที่ของมัน โดยอาศัยความเชื่อมั่นและการหว่านล้อมเช่นเดียวกับการบังคับ และโดยอาศัยการบังคับเท่านั้น
ที่คุณธรรมในการคํานึงถึงตนเองจะได้รับการสั่งสอนอบรมขึ้นมาได้เมื่อผ่านการศึกษาช่วงหนึ่งไปแล้ว มนุษย์
ย่อมเป็นหนี้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแยกสิ่งที่ดีกว่าออกจากสิ่งที่เลวกว่า และเป็นหนี้การสนับสนุน
ซึ่งกันและกันในการเลือกสิ่งแรกและหลีกเลี่ยงสิ่งหลัง พวกเขาควรต้องกระตุ้นซึ่งกันและกันให้ใช้สมรรถภาพ
ชั้นสูงกว่าของพวกเขาให้มากขึ้น และวางแนวทางของความรู้สึกและความมุ่งหมายต่าง ๆ ของเขาให้เฉลียว
ฉลาดแทนที่จะให้โง่เขลา ให้มีระดับสูงขึ้นแทนที่จะให้มีระดับต่ําลง  ตลอดจนมุ่งไปสู่เปูาหมายและการ
ไตร่ตรองให้มากขึ้น แต่ไม่มีคนซักคนเดียวหรือซักกลุ่มเดียวจะได้รับการค้ําประกันในการพูดกับมนุษย์ผู้มีอายุ
เป็นผู้ใหญ่เต็มที่อีกคนหนึ่งว่า เขาจะไม่ทําในสิ่งที่เขาเลือกที่จะทํากับชีวิตของเขาเพ่ือผลประโยชน์ของเขาเอง 
เขาย่อมเป็นบุคคลที่สนใจในความกินดีอยู่ดีของตนเองมากที่สุด กล่าวคือความสนใจซึ่งคนอ่ืนใดก็ตามสามารถ
มีต่อสิ่งนี้ได้ ยกเว้นในกรณีที่มีความผูกพันส่วนตัวอย่างแรงกล้า ย่อมเป็นเรื่องขี้ประติ๋วเมื่อเปรียบเทียบกับ
ความสนใจที่เขามีเอง ความสนใจที่สังคมมีต่อเขาโดยเฉพาะ (ยกเว้นในเรื่องความประพฤติของเขาต่อผู้อ่ืน) 
เป็นเรื่องเล็กน้อยและเป็นเรื่องโดยอ้อมด้วยประการทั้งปวงในขณะที่เมื่อคํานึงถึงความรู้สึกและสภาพแวดล้อม
ของเขาเอง ชายหรือหญิงที่ธรรมดาที่สุดก็ย่อมมีวิถีทางของความรู้ที่เหนือกว่าบรรดาความรู้ที่ใครอ่ืนมีอยู่อย่าง
ประมาณไม่ได้การแทรกแซงของสังคมในการครอบงําการวินิจฉัยและความมุ่งหมายของเขาในสิ่งซึ่งเพียงแต่
เกี่ยวข้องกับตัวเขาเองเท่านั้น ต้องวางพ้ืนฐานอยู่บนข้อสันนิษฐานโดยทั่วไป ซึ่งอาจจะผิดพลาดด้วยประการ
ทั้งปวง และแม้ว่าจะถูกต้อง ก็ไม่น่าจะถูกใช้กับกรณีเฉพาะของบุคคลอย่างผิด ๆ โดยบุคคลต่าง ๆ ที่มิได้
คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของกรณีนั้น ๆ ดีไปกว่าบรรดาผู้ที่มองมันอยู่แต่เพียงจากภายนอก  ฉะนั้น ในกิจธุระ
ของมนุษย์ด้านนี้ ปัจเจกภาพย่อมมีขอบเขตการกระทําได้อย่างเหมาะสม ในด้านความประพฤติของมนุษย์ต่อ
กันและกันกฎข้อบังคับโดยทั่วไปจําเป็นต้องได้รับการสังเกตไว้เป็นส่วนมาก  เพ่ือที่ประชาชนจะได้รู้ว่าพวกเขา
ต้องคาดหวังอะไรบ้าง แต่ในข้อกังวลของบุคคลแต่ละคนเอง การแสดงออกตามธรรมชาติของปัจเจกชนเอง
ย่อมได้ชื่อว่าเป็นการแสดงออกอย่างเสรี ข้อพิจารณาต่าง ๆ เพ่ือช่วยการวินิจฉัยของเขาซึ่งเป็นการชักชวนให้
สร้างความเข้มแข็งแก่เจตจํานงของเขานั้นคนอื่น ๆ อาจหยิบยื่นมาให้เขา จนถึงกับการก้าวก่ายในเรื่องของเขา
ก็ตาม แต่เขาเองย่อมเป็นผู้ตัดสินในที่สุด ความผิดพลาดทั้งหมดที่เขาอาจจะกระทําเป็นการต่อต้านคําแนะนํา 
และคําตักเตือนย่อมมีความสําคัญมากกว่าความชั่วร้ายที่เกิดจากการยอมให้คนอ่ืน ๆ บังคับเขาให้ยอมตามใน
สิ่งที่พวกนั้นเห็นว่าควรเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขา 
  ข้าพเจ้ามิได้หมายความว่า ความรู้สึกต่าง ๆ ซึ่งทําให้บุคคลหนึ่งถูกคนอ่ืน ๆ พิจารณาอยู่ไม่
ควรจะถูกกระทบกระเทือนด้วยประการใด ๆ จากคุณสมบัติหรือข้อบกพร่องจากการคํานึงถึงตนเองของเขา 
สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้หรือไม่เป็นที่พึงปรารถนาเลย ถ้าเขามีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเด่นชัดซึ่งนําไปสู่คุณความดี
ของเขาเอง เพียงเท่านี้ เขาก็ย่อมเป็นผู้ที่สมควรแก่ความนิยมชมชื่นแล้ว เขาย่อมเข้าไปใกล้ความสมบูรณ์แบบ
อุดมคติของธรรมชาติมนุษย์มากขึ้นทีเดียว ถ้าเขาบกพร่องในคุณสมบัติเหล่านั้นอย่างมากมายความรู้สึกที่
ตรงกันข้ามกับความนิยมชมชื่นก็จะตามมา ย่อมมีความบัดซบอยู่บ้าง และมีสิ่งที่อาจเรียกได้ว่า (แม้ว่าคํากล่าว
นี้จะไม่สามารถคัดค้านได้ก็ตาม) เป็นความตกต่ําหรือความเสื่อมทรามของรสนิยมอยู่บ้างซึ่งแม้ว่าความเสื่อม
ทรามนี้จะไม่สามารถให้เหตุผลอันสมควรที่จะทําร้ายบุคคลผู้เปิดเผยมันออกมาก็ตาม แต่ความเสื่อมทราม
ดังกล่าวก็ทําให้เขากลายเป็นผู้ที่น่ารังเกียจหรือในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดก็อาจถึงกับเป็นบุคคลที่น่าดูถูกดูแคลนไป
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และอย่างสาสมทีเดียว กล่าวคือ บุคคลไม่อาจมีคุณสมบัติต่าง ๆ ในทางตรงข้ามตามกําลัง
อันสมควรได้โดยปราศจากการหาความสําราญให้แก่ความรู้สึกเหล่านี้ แม้ว่าจะมิได้ทําผิดต่อผู้ใด บุคคลคน
หนึ่งก็อาจกระทําในสิ่งที่บังคับเราให้ตัดสินเขาและรู้สึกต่อเขาว่าเขาเป็นคนโง่หรือเป็นผู้อยู่ในประเภทที่ด้อย
กว่า และในเมื่อการตัดสินและความรู้สึกนี้เป็นข้อเท็จจริงซึ่งเขาพอใจที่จะหลีกหนีมากกว่า จึงอาจสงเคราะห์
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เขาได้โดยการเตือนเขาให้รู้ตัวล่วงหน้าในเรื่องผลลัพธ์อันเกิดจากความไม่เห็นด้วยที่คนอ่ืน ๆ มีต่อการ
แสดงออกของเขา ที่จริงแล้ว จะเป็นการดีทีเดียว ถ้าการทําหน้าที่ดี ๆ เช่นนี้จะกระทําได้โดยเสรีมากกว่าการ
ตั้งข้อสังเกตอย่างสุภาพร่วมกันตามที่ทํากันได้ในปัจจุบัน และถ้าคน ๆ หนึ่งสามารถชี้ออกมาด้วยความจริงใจ
ให้อีกคนหนึ่งเห็นได้ว่าเขาคิดว่าคน ๆ นั้นผิดพลาดโดยไม่ถูกพิจารณาว่ามีการกระทําที่หยาบคายหรืออวดดี 
เราย่อมมสีิทธิเช่นกันในหลายๆ ทางที่จะกระทําตามความคิดเห็นของเราซึ่งไม่เป็นที่พอใจของคนอ่ืน ไม่ใช่เป็น
การบีบคั้นปัจเจกภาพของเรา แต่เป็นการแสดงปัจเจกภาพของเราออกมาเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เราไม่จําต้อง
แสวงหาสังคมของเขา เรามีสิทธิที่จะหลีกเลี่ยงสังคมดังกล่าว (แม้ว่าจะไม่แสดงการหลีกเลี่ยงนั้นออกมาก็ตาม) 
เพราะเรามีสิทธิที่จะเลือกสังคมที่เรายอมรับได้มากที่สุดเรามีสิทธิและอาจเป็นหน้าที่ของเราที่จะตักเตือนคน
อ่ืน ๆ ให้ระวังเขา ถ้าเราคิดว่าแบบอย่างของเขาหรือการติดต่อสัมพันธ์กับเขาอาจจะมีผลร้ายต่อบรรดาผู้ที่เขา
เข้าไปข้องเก่ียวด้วย เราอาจสนับสนุนให้คนอ่ืน ๆ ได้มีตําแหน่งหน้าที่ดี ๆ ที่เลือกสรรแล้วมากกว่าเขา ยกเว้น
หน้าที่ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะทําให้เขาดีขึ้น ในวิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ บุคคลคนหนึ่งอาจทุกข์ทรมานจากการลงโทษ
อย่างรุนแรงโดยน้ํามือของคนอ่ืน ๆ สําหรับความผิดซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับเขาเองเท่านั้น แต่เขาก็ทนทุกข์
ทรมานจากการลงโทษเหล่านี้เพียงตราบเท่าท่ีมันเป็นผลตามธรรมชาติและเกิดขึ้นมาเองจากความผิดเหล่านั้น  
ไม่ใช่เพราะว่าการลงโทษดังกล่าว จงใจก่อความทุกข์ให้เขาเพ่ือการลงโทษนั้นเอง บุคคลผู้ที่แสดงความหุนหัน
พลันแล่น ความดื้อดึง ความทะนงตน ไม่สามารถใช้ชีวิตในทางสายกลางได้ ไม่สามารถเหนี่ยวรั้งตนเองจาก
การส้องเสพย์อันก่อความเสียหายได้ มีความเพลิดเพลินแบบสัตว์โดยทําให้ความเพลิดเพลินจากความรู้สึกและ
ปัญญาหมดสิ้นไป ต้องคาดหวังได้ว่าจะตกต่ําในความคิดเห็นของคนอ่ืน ๆ และต้องได้ส่วนแบ่งของความรู้สึก
โปรดปรานจากพวกเขาน้อยกว่า แต่เขาก็ไม่มีสิทธิร้องเรียนในเรื่องนี้ นอกจากว่าเขาจะได้รับความกรุณาจาก
คนเหล่านั้นที่เขามีความสัมพันธ์กับสังคมได้อย่างดีเลิศเป็นพิเศษ และด้วยเหตุนี้ เขาจึงได้ตําแหน่งหน้าที่ดี ๆ 
จากพวกนั้น ซึ่งไม่ถูกกระทบกระเทือนจากความเสียหายที่เขากระทําต่อตัว 
  สิ่งที่ข้าพเจ้ายืนยันอยู่ก็คือความไม่สะดวกสบายต่าง ๆ ซึ่งไม่อาจแยกออกเลยทีเดียวจากการ
ตัดสินอย่างไม่น่าพอใจของคนอ่ืน ๆ ย่อมเป็นความไม่สะดวกเพียงประการเดียวซึ่งบุคคลคนหนึ่งจําต้องตกอยู่
ตามส่วนของความประพฤติและนิสัยใจคอที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเขาเอง แต่ไม่กระทบกระเทือน
ผลประโยชน์ของคนอ่ืน ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับเขา การกระทําที่เป็นอันตรายต่อผู้อ่ืนจําเป็นต้องได้รับการ
ปฏิบัติที่ต่างไปจากนี้อย่างสิ้นเชิง การรุกล้ําสิทธิของพวกเขาซึ่งได้แก่ การทําให้พวกเขาสูญเสียหรือเสียหาย
อย่างใดก็ตามโดยที่ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมควรกระทํา ความหลอกลวงหรือการตีสองหน้าในการคบกับพวกเขา การ
เอาเปรียบพวกเขาอย่างไม่ยุติธรรมหรืออย่างใจแคบ แม้กระทั่งการถอนตัวอย่างใจดําจากการปกปูองพวกเขา
ให้พ้นจากอันตราย สิ่งเหล่านี้เหมาะที่จะถูกประณามทางศีลธรรม และในกรณีที่ร้ายแรงก็เหมาะที่จะถูก
ตอบสนองทางศีลธรรมและถูกลงโทษ ไม่เพียงแต่การกระทําเหล่านี้เท่านั้น แต่รวมถึงเจตนาที่นําไปสู่การ
กระทําดังกล่าวด้วยที่ไร้ศีลธรรมอย่างแท้จริง และเหมาะที่จะเป็นสิ่งอันไม่ได้รับการยอมรับซึ่งอาจไปจนถึง
ขนาดถูกรังเกียจด้วยซ้ํา ความโหดร้ายของเจตนารมณ์ ความพยายามและความเจ้าอารมณ์ ความอิจฉาริษยา
ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ต่อต้านสังคมและน่ารังเกียจมากที่สุด ความเสแสร้งและความไม่จริงใจ ความหงุดหงิดโดย
ไม่มีเหตุสมควร ความขุ่นเคืองที่ไม่เหมาะสมกับการยั่วเย้า ความปรารถนาที่จะครอบงําผู้อ่ืน ความปรารถนาที่
จะกอบโกยมากกว่าส่วนแบ่งของประโยชน์ที่ตนได้ (พวกกรีกเรียกว่า “ปลูเนกซีอา”) ความทรนงที่เกิดจาก
ความกระหยิ่มในความต่ําต้อยของผู้อ่ืน ความคุยโวซึ่งคิดว่าตัวเองและภาวะของตนสําคัญมากกว่าสิ่งอ่ืน ๆ 
ทั้งหมด และตัดสินปัญหาอันคลุมเครือทั้งปวงตามความพอใจของมัน สิ่งเหล่านี้เป็นความชั่วร้ายทางศีลธรรม 
และก่อให้เกิดอุปนิสัยทางศีลธรรมที่เลวทรามน่ารังเกียจ ไม่เหมือนกับความบกพร่องอันเกิดจากการคํานึงถึ ง
ตนเองที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งไม่ได้ผิดศีลธรรมจริง ๆ และไม่ว่ามันจะไปถึงระดับใดก็ตาม ก็มิได้ก่อให้เกิดความชั่ว
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ร้ายขึ้นมาได้ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นข้อพิสูจน์ถึงความบัดซบขนาดหนึ่ง หรือความขาดแคลนศักดิ์ศรีส่วนบุคคล 
และการนับถือตนเอง แต่มันก็เป็นเพียงสิ่งที่น่าตําหนิทางศีลธรรมเมื่อมันทําให้คนอ่ืน ๆ ฝุาฝืนหน้าที่ขึ้นมา ซึ่ง
ปัจเจกชนต้องระมัดระวังตนเองเพ่ือประโยชน์ของคนเหล่านี้ สิ่งที่เรียกกันว่าหน้าที่สําหรับเราเองไม่ได้เป็น
ข้อบังคับในทางสังคม  นอกจากสภาพแวดล้อมจะทําให้มันเป็นหน้าที่สําหรับคนอื่น ๆ ด้วยในขณะเดียวกัน คํา
ว่าหน้าที่ต่อใครคนหนึ่งถ้ามันหมายถึงสิ่งอ่ืน ๆ นอกจากความสุขุมรอบคอบแล้ว ก็หมายถึงการนับถือตัวเอง
หรือพัฒนาการของตนเอง และใครก็ตามไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้ต่อเพ่ือนมนุษย์ของเขาเพราะสิ่ง
เหล่านี้มิได้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติซึ่งเขาต้องรับผิดชอบแต่ประการใดเลย 
  ความแตกต่างระหว่างการสูญเสียวิจารณญาณซึ่งบุคคลคนหนึ่งอาจได้รับอย่างชอบธรรม
เนื่องจากขาดความรอบคอบหรือขาดศักดิ์ศรีส่วนบุคคล กับการตําหนิซึ่งสมควรที่เขาจะได้รับที่ได้บุกรุกสิทธิ
ของผู้อ่ืน มิใช่ความแตกต่างแต่เพียงในนามเท่านั้น มันได้สร้างความแตกต่างอย่างกว้ างขวางทั้งในความรู้สึก
ของเราและในความประพฤติของเราที่มีต่อเขาไม่ว่าเขาจะขัดใจเราหรือไม่ในสิ่งต่าง ๆ ที่เราคิดว่าเรามีสิทธิใน
การควบคุมเขาหรือในสิ่งที่เรารู้ว่าเราไม่มีสิทธิก็ตาม ถ้าเขาทําให้เราไม่พอใจ เราก็อาจจะแสดงความไม่ชอบ
ของเราออกมา และเราอาจปลีกตัวออกห่างจากบุคคลเช่นเดียวกับจากสิ่งที่ทําให้เราไม่พอใจก็ได้ ด้วยเหตุนั้น 
เราจึงไม่รู้สึกว่าถูกเรียกร้องให้ทําให้ชีวิตของเขาอึดอัดมากยิ่งขึ้น เราย่อมจะระลึกได้ว่าเขาได้แบกรับหรือจะ
แบกรับโทษจากความผิดพลาดของเขาโดยตลอดแล้ว ถ้าเขาทําลายชีวิตของเขาเองเนื่องจากจัดการกับมั น
อย่างผิดพลาด เราก็จะไม่ปรารถนาที่จะทําลายชีวิตของเขาให้มากไปกว่านี้ แทนที่จะมีความประสงค์ในการ
ลงโทษเขา เราอาจจะพยายามลดหย่อนการลงโทษเขาเสียอีก โดยแสดงให้เขาเห็นว่าเขาอาจจะหลีกเลี่ยงหรือ
เยียวยาความชั่วร้ายที่ความประพฤติของเขาโน้มเอียง ที่จะสร้างให้เขาได้อย่ างไร เขาอาจกลายเป็นสิ่งที่น่า
สงสารสําหรับเรา บางทีก็อาจเป็นสิ่งที่เราเกลียด แต่ย่อมไม่ใช่สิ่งที่เราโกรธหรือขุ่นเคืองด้วย เราจะไม่ทํากับ
เขาราวกับว่าเขาเป็นศัตรูของสังคม สิ่งที่เลวที่สุดที่เราคิดว่าเราเองควรกระทําก็คือปล่อยเขาไว้ตามลําพัง ถ้า
เราไม่เข้าไปยุ่งด้วยความกรุณาโดยแสดงความสนใจหรือห่วงใยต่อเขา จะเป็นคนละเรื่องกันเลยทีเดียวถ้าเขา
ได้ละเมิดกฎข้อบังคับท่ีจําเป็นต่อการปกปูองเพ่ือนมนุษย์ของเขาทั้งโดยส่วนตัวหรือโดยส่วนรวม ผลอันชั่วร้าย
จากการกระทําของเขาจึงไม่ได้ตกอยู่กับตัวเขาเอง แต่ตกอยู่กับคนอ่ืน ๆ และสังคมในฐานะที่เป็นผู้คุ้มครอง
สมาชิกทั้งหมดของมันต้องตอบแทนเขา ต้องทําให้เขาเจ็บปวดโดยแสดงความมุ่งหมายที่จะลงโทษ และต้อง
ระวังให้มันรุนแรงแต่พอควรในกรณีหนึ่ง เขาเป็นผู้รุกล้ําเส้นกั้นของเรา และเราก็ถูกชักชวนไม่ให้เพียงแต่นั่งฟัง
การพิพากษาเขา แต่ให้แสดงการตัดสินลงโทษเขาเองด้วย ในรูปใดรูปหนึ่ง ในอีกกรณีหนึ่งไม่ใช่หน้าที่ของเราที่
จะทําให้เขาทุกข์ทรมาน ยกเว้นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นตามมาเป็นประจําจากการที่เราใช้เสรีภาพอย่างเดียวกันนี้ใน
การจัดระเบียบกิจธุระของเราเองซึ่งเราก็ยอมให้เขาทําได้ในเรื่องของเขา 
  ความแตกต่างในที่นี้ซึ่งชี้ให้เห็นระหว่างชีวิตของบุคคลส่วนที่เกี่ยวข้องเพียงแต่ตัวของเขาเอง 
กับส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน หลายคนย่อมจะไม่ยอมรับ (อาจถามกันขึ้นมาได้ว่า) ความประพฤติส่วนใดก็ตาม
ของสมาชิกของสังคมสามารถเป็นเรื่องวางเฉย สําหรับสมาชิกอ่ืน ๆ ได้อย่างไร? ไม่มีใครดอกที่เป็นผู้โดดเดี่ยว
อย่างสิ้นเชิง เป็นไปไม่ได้ที่คนคนหนึ่งจะทําอะไรก็ตามอย่างจริงจังหรือเป็นภัยอย่างถาวรต่อตนเองโดยไม่มี
ความมุ่งร้ายในการเข้าถึงวงศ์วานที่ใกล้ชิดของเขาอย่างน้อยที่สุดและมักไปไกลมากกว่าพวกนั้น ถ้าเขาทํา
อันตรายต่อคุณสมบัติของเขาเอง เขาก็ย่อมทําร้ายบรรดาผู้ที่ ได้รับการค้ําจุนจากมันทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 
และมักจะบั่นทอนทรัพยากรร่วมกันของสังคมไม่มากก็น้อย ถ้าเขาบั่นทอนสมรรถภาพทางร่างกายหรือทางจิต
ของเขาเอง เขาย่อมไม่เพียงแต่นําความชั่วร้ายมาสู่คนทั้งปวงซึ่งพ่ึงพิงเขาอยู่ในด้านความสุขไม่ว่าขนาดใดก็
ตาม แต่ยังทําให้ตนเองไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะให้บริการในสิ่งที่เขาเป็นหนี้ต่อเพ่ือนมนุษย์โดยทั่วไปอีก
ด้วยบางทีก็อาจกลายเป็นภาระเนื่องจากความรักหรือความกรุณาของพวกนั้นก็ได้และถ้าความประพฤติ
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ดังกล่าวเกิดข้ึนบ่อยมาก การรุกล้ําใดใดที่กระทําขึ้นอาจไม่ใคร่จะบั่นทอนปริมาณของความดีมากขึ้นกว่านี้  ใน
ที่สุด ถ้าคน ๆ หนึ่งมิได้ทําอันตรายโดยตรงต่อผู้อ่ืนด้วยความชั่วร้ายหรือความโง่ของเขาแล้ว (อาจกล่าวได้ว่า) 
เขามิได้เป็นพิษเป็นภัยจากแบบอย่างของเขาเลย และเขาควรถูกบังคับให้ควบคุมตัวเอง เพ่ือเห็นแก่บรรดาผู้ที่
อาจถูกทําให้ไขว้เขวหรือถูกชักจูงให้หลงผิดเนื่องจากได้รู้เห็นความประพฤติของเขา 
  (อาจจะกล่าวเพ่ิมเติมได้ว่า) แม้นว่าผลลัพธ์ของความประพฤติผิดอาจถูกจํากัดเฉพาะปัจเจก
ชนที่ชั่วร้ายหรือไร้ความคิด สังคมควรจะทอดทิ้งบรรดาผู้ที่ไม่เหมาะสมกับมันอย่างชัดแจ้งไปตามทางของพวก
เขาเองกระนั้นหรือ? ถ้าการปกปูองให้พ้นจากตนเองเป็นที่ยอมรับกันว่าเนื่องจากความเป็นเด็กและไม่บรรลุนิติ
ภาวะ สังคมจะไม่ให้การปกปูองเฉพาะแก่บรรดาผู้ที่บรรลุวุฒิภาวะซึ่งก็ไม่สามารถปกครองตัวเองได้พอ ๆ กัน 
กระนั้นหรือ? ถ้าการพนัน ความมึนเมา ความมักมาก ความเกียจคร้านหรือความสกปรก เป็นภัยต่อความสุข
และเป็นอุปสรรคอันมหันต์ต่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นเท่า ๆ กับการกระทําส่วนมากที่กฎหมายห้าม (อาจถามได้
ว่า) ทําไมกฎหมายไม่พยายามกดดันสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วย ตราบเท่าที่กฎหมายยังสอดคล้องกับความสามารถ
ในทางปฏิบัติและความสะดวกสบายของสังคม? และเพ่ือเป็นการเสริมความบกพร่องอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ของ
กฎหมาย อย่างน้อยท่ีสุดความคิดเห็นไม่ควรจัดตั้งกองตํารวจที่มีพลังอํานาจในการต่อต้านความชั่วร้ายเหล่านี้ 
และทําให้บรรดาผู้ที่รู้กันว่าปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ได้รับบทลงโทษทางสังคมอย่างเฉียบขาดกระนั้นหรือ?  (อาจกล่าว
กันว่า) ในที่นี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดเลยเกี่ยวกับการจํากัดปัจเจกภาพหรือขัดขวางการทดลองสิ่งใหม่ ๆ และ
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการดํารงชีวิต สิ่งเดียวที่ต้องหาทางขัดขวางก็คือบรรดาสิ่งที่ได้ทดลองกันมาแล้วและถูก
ประณามมาแล้วตั้งแต่กําเนิดของโลกจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งได้แก่สิ่งต่าง ๆ ที่ประสบการณ์ได้แสดงให้ เห็นแล้วว่า
ไม่เป็นประโยชน์หรือไม่เหมาะสมต่อปัจเจกภาพของผู้ใดเลย ต้องมีเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งและประสบการณ์ขนาด
ใดขนาดหนึ่งซึ่งอาจพิจารณาได้ว่า ได้ก่อให้เกิดความจริงทางศีลธรรมหรือความจริงอันลึกซึ้งขึ้นมา และย่อม
เป็นที่ปรารถนาเพียงแต่ให้ปูองกันคนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ไม่ให้ถลําตกเงื้อมผาแห่งเดียวกันกับที่ได้เป็นอันตรายต่อ
บรรพบุรุษของพวกเขามาแล้ว  
  ข้าพเจ้ าขอยืนยันอย่ าง เต็มที่ ว่ า ความเลวร้ ายที่ บุคคลกระทําต่อตั ว เขาเองอาจ
กระทบกระเทือนอย่างร้ายแรงต่อบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับเขาอย่างใกล้ชิดทั้งโดยทางความเห็นอกเห็นใจและ
ความสนใจของพวกเขา  ตลอดจนกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยกว้างในระดับน้อยเมื่อบุคคลถูกชักจูงให้
ละเมิดข้อบังคับท่ีชัดเจนและกําหนดหน้าที่ได้ต่อบุคคลอื่นหรือคนอ่ืน ๆ โดยความประพฤติเช่นนี้ เรื่องดังกล่าว
ก็อาจถูกหยิบยกขึ้นมาจากประเภทที่ว่าด้วยการคํานึงถึงตนเอง และกลายเป็นสิ่งที่ถือได้ว่าไม่เป็นที่ยอมรับ
ในทางศีลธรรมในความหมายจริง ๆ ของคํา ตัวอย่างเช่น ถ้าคน ๆ หนึ่งไม่สามารถจ่ายหนี้ของเขาได้เนื่องจาก
ความไม่รู้จักประมาณหรือความสุรุ่ยสุร่าย หรือถ้าเขาต้องรับผิดชอบครอบครัวของเขาตามศีลธรรม ไม่
สามารถเลี้ยงดูหรือให้การศึกษาแก่ครอบครัวของเขาได้ด้วยสาเหตุเดียวกันเขาก็สมควรจะถูกตําหนิ และอาจ
สมควรถูกลงโทษ แต่ก็เป็นเพราะเขาละเมิดหน้าที่ต่อครอบครัวหรือต่อหน้าที่ของเขา ไม่ใช่เพราะความ
สุรุ่ยสุร่าย ถ้าทรัพย์สมบัติ ซึ่งควรจะอุทิศให้ครอบครัว ได้ถูกผันแปรไปจากพวกเขาเนื่องจากการลงทุนอย่าง
รอบคอบที่สุด ก็น่าตําหนิทางศีลธรรมเช่นเดียวกัน จอร์จ บาร์นเวลล์ ทําการฆาตกรรมลุงของเขา เพ่ือเอาเงิน
ไปให้เมียน้อย แต่ถ้าเขาได้กระทําไปเพ่ือตั้งตัวเองในธุรกิจ เขาก็ต้องถูกแขวนคอเช่นเดียวกัน  นอกจากนี้ ใน
กรณีที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ เกี่ยวกับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้ครอบครัวของเขาเสียอกเสียใจเนื่องจากเขามีอุปนิสัย
เลวอยู่เป็นนิจศีล เขาย่อมสมควรได้รับคําติเตียนที่ไร้ความเมตตากรุณาหรือไร้ความกตัญญู  แต่เขาอาจเป็น
เช่นนั้นได้ถ้าจะปลูกฝังอุปนิสัยที่มิได้เลวร้ายในตัวของมันเอง ถ้าอุปนิสัยเหล่านั้นสร้างความทุกข์ให้แก่บรรดาผู้
ที่เขาใช้ชีวิตร่วมด้วยหรือบรรดาผู้ที่พ่ึงพิงเขาเพ่ือความอบอุ่นของพวกตน โดยความผูกพันส่วนตัวใครก็ตามที่
ประสบความล้มเหลวในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยความสนใจและความรู้สึกของผู้อ่ืนอยู่เสมอ  โดยมิได้
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ถูกบังคับจากหน้าที่อันเลี่ยงไม่ได้ บางอย่างนอกจากนี้หรือมีเหตุผลสมควรจากความพอใจของตนเองที่ปล่อย
ให้มีข้ึนได้  ย่อมเป็นบุคคลที่ถูกรังเกียจในทางศีลธรรม ที่ประสบความล้มเหลวดังกล่าว ไม่ใช่เพราะสาเหตุของ
มัน หรือเพราะความผิดพลาดที่เพียงแต่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขา ซึ่งอาจนําไปสู่ความล้มเหลวนั้นได้อย่าง
ห่างไกลในทํานองเดียวกัน เมื่อคน ๆ หนึ่งทําให้ตัวเองไร้สมรรถภาพในการกระทําหน้าที่เฉพาะบางอย่างที่เขา
ต้องกระทําต่อคนทั่วไปเนื่องจากความประพฤติที่คํานึงถึงแต่ตัวเองเพียงอย่างเดียวจริง ๆ เขาย่อมรู้สึกผิดที่ได้
ทําผิดในทางสังคม ไม่มีใครที่ควรถูกลงโทษเพียงเพราะเมาเหล้า แต่ทหารหรือตํารวจควรต้องถูกลงโทษถ้าเมา
เหล้าขณะปฏิบัติหน้าที่ กล่าวอย่างสั้น ๆ เมื่อใดก็ตามที่มีความเสียหายอย่างหนึ่งเกิดขึ้น หรือมีการลองให้เกิด
ความเสียหายขึ้นไม่ว่าต่อปัจเจกชนหรือต่อคนทั่วไป กรณีดังกล่าวย่อมถูกหยิบยกออกมาจากขอบเขตของ
เสรีภาพและเอาศีลธรรมหรือกฎหมายเข้าไปใส่ไว้แทนที่ 
  แต่เมื่อพิจารณาถึงเพียงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ หรือท่ีอาจเรียกว่าความเสียหายในทาง
สร้างเสริมซึ่งบุคคลก่อให้เกิดขึ้นแก่สังคมโดยความประพฤติซึ่งมิได้ละเมิดหน้าที่เฉพาะใด ๆ ต่อประชาชน
ทั่วไป หรือโดยความประพฤติซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนอย่างเห็นได้ชัดต่อปัจเจกชนผู้มีหน้าที่ตาม
กฎหมายอย่างใดก็ตามยกเว้นตัวของเขาเอง ความไม่สะดวกสบายก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสังคมทนได้เพ่ือเห็นแก่
ประโยชน์ของเสรีภาพของมนุษย์อันยิ่งใหญ่กว่า ถ้าผู้ใหญ่จะต้องถูกลงโทษที่ไม่เอาใจใส่ตัวเองให้ถูกต้องแล้ว 
ข้าพเจ้าอยากให้มันเป็นไปเพ่ือตัวของพวกเขาเองมากกว่าที่จะเสแสร้งปกปูองพวกเขาให้พ้นจากการทําให้
ประสิทธิภาพของพวกเขาในการให้ประโยชน์แก่สังคมเสื่อมเสียลง  ซึ่งสังคมมิได้ทําทีว่ามีสิทธิที่จะขู่เข็ญเอา
เช่นนั้น แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ถกเถียงประเด็นนี้ราวกับว่าสังคมไม่มีเครื่องมือในการยกระดับสมาชิกผู้อ่อนแอ
กว่าของมันขึ้นสู่มาตรฐานปกติของความประพฤติที่มีเหตุผล  นอกจากรอคอยจนกระทั่งสมาชิกเหล่านั้น
กระทําบางสิ่งบางอย่างที่ไร้เหตุผลขึ้นมา และจึงลงโทษพวกเขาโดยทางกฎหมายหรือทางศีลธรรม สังคมย่อมมี
อํานาจเด็ดขาดเหนือพวกเขาตลอดช่วงเวลาแรก ๆ ที่พวกเขาดํารงชีวิตอยู่ กล่าวคือ สังคมมีช่วงเวลาในวัยเด็ก
และวัยเยาว์โดยตลอดเพ่ือจะทดลองว่ามันจะสามารถทําให้พวกเขามีความประพฤติที่มีเหตุผลในชีวิตขึ้นมาได้
หรือไม่ คนรุ่นที่ยังมีชีวิตอยู่นี้มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการฝึกหัดและในเรื่องสภาพแวดล้อมโดยตลอดของ
คนรุ่นที่จะตามมา คนรุ่นนี้ไม่สามารถทําให้พวกเขาฉลาดและดีได้อย่างสมบูรณ์จริง ๆ เลย เพราะตนเองก็มี
ความบกพร่องอย่างน่าเสียใจในด้านความดีและความรอบรู้  ตลอดจนความพยายามอย่างดีที่สุดของคนรุ่น
ปัจจุบันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จมากที่สุดในเรื่องเฉพาะบุคคลเสมอไป แต่คนรุ่นปัจจุบันก็มีความสามารถดี
ทีเดียวในการทําให้คนรุ่นที่กําลังเติบโตขึ้นดีเท่า ๆ กับตนเองและดีมากกว่าตนเองเล็กน้อยโดยส่วนรวม ถ้า
สังคมปล่อยให้สมาชิกจํานวนมากพอสมควรของมันได้เติบโตขึ้นเป็นเพียงเด็ก ๆ ที่ใครใครไม่สามารถจะปฏิบัติ
ตามได้โดยการพิจารณาแรงจูงใจที่ห่างไกลสังคมก็ควรจะถูกตําหนิเสียเองในผลที่เกิดขึ้น  ผู้ที่เหมาะสมอย่าง
น้อยที่สุดในการตัดสินเพ่ือตนเองนั้นย่อมไม่เพียงแต่มีอํานาจทั้งปวงทางการศึกษาอย่างพร้อมมูลแล้วเท่านั้น 
แต่ยังต้องพร้อมไปด้วยความเฟ่ืองฟูในอํานาจซึ่งเกิดจากความคิดเห็นอันเป็นที่ยอมรับกันได้บังคับอยู่เหนือ
จิตใจของเขาอีกด้วย  ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากบทลงโทษตามธรรมชาติซึ่งไม่สามารถปูองกันไม่ให้กระทํา
ได้ต่อบรรดาผู้ที่ก่อให้เกิดความรังเกียจหรือการดูหมิ่นเหยียดหยามขึ้นในบุคคลต่าง ๆ ที่รู้จักพวกเขา ขอให้
สังคมจงอย่าได้ทําเป็นต้องการอํานาจนอกเหนือจากนี้ในการออกคําสั่งและบังคับให้คนเคารพเชื่อฟังในเรื่อง
ส่วนตัวของปัจเจกชนเลยซึ่งไม่ว่าจะใช้หลักความยุติธรรมและนโยบายใดก็ตาม การตัดสินใจควรขึ้นอยู่กับ
บรรดาผู้ที่อิงอาศัยผลที่เกิดขึ้นเหล่านั้น และไม่มีอะไรเลยที่มีแนวโน้มที่จะทําให้วิธีการที่ดีกว่าในการชักจูง
ความประพฤติต้องเสื่อมเสียและพังทะลายไปมากกว่าการเดินไปสู่วิธีการที่เลวกว่า ถ้าหากจะมีวัสดุใดที่ใช้
สร้างนิสัยใจคอที่แข็งขันและเป็นอิสระได้ในหมู่ผู้ที่วิธีการดังกล่าวได้พยายามบังคับให้กลายเป็นผู้ที่มีความ
รอบคอบหรือรู้จักประมาณตน พวกเขาย่อมจะก่อการกบฏต่อแอกอันนั้นได้อย่างไม่มีวันผิดพลาด คนเช่นนั้น
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ย่อมไม่เคยรู้สึกกว่าคนอ่ืน ๆ ก็มีสิทธิที่จะควบคุมเขาในเรื่องธุระของเขาเองเช่นกัน เช่นคนเหล่านั้นต้อง
ขัดขวางเขาไม่ให้ทําให้พวกตนเสียหายในเรื่องของตน  และการกบฏดังกล่าวจะถูกพิจารณาได้อย่างง่ายดายว่า
เป็นเครื่องหมายของจิตวิญญาณและความกล้าหาญที่จะบินโฉบไปเผชิญหน้ากับอํานาจบังคับที่ถูกยึดครอง
แล้วเช่นนั้น  ตลอดจนทําสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยทีเดียวกับสิ่งที่อํานาจนั้นบัญชาอยู่ด้วยความโอ้อวด เช่น ในเรื่อง
ความหยาบคายซึ่งเป็นที่นิยมกันต่อมาในสมัยของพระเจ้าชาร์ลที่สองจนถึงการขาดขันติธรรมทางศีลธรรม
อย่างบ้าคลั่งของพวกเพียวริตัน ในเรื่องที่กล่าวกันเกี่ยวกับความจําเป็นในการปกปูองสังคมให้พ้นจากตัวอย่าง
ที่เลวซึ่งคนชั่วหรือคนตามใจตัวเองกําหนดให้คนอ่ืน ๆ นั้น เป็นความจริงที่ตัวอย่างที่เลวอาจมีผลเสียหาย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างในการกระทําผิดต่อผู้อ่ืนโดยที่ผู้กระทํายังลอยนวลอยู่ได้ แต่ขณะนี้เรากําลังพูดถึง
ความประพฤติซึ่งน่าจะทําความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้แก่ตัวผู้กระทําเองในขณะที่มันมิได้ประทุษร้ายคน
อ่ืน ๆ และข้าพเจ้ามองไม่เห็นว่า บรรดาผู้ที่เชื่อสิ่งนี้สามารถคิดเป็นอย่างอ่ืนได้อย่างไรนอกเหนือจากที่ว่า
ตัวอย่างนั้น ถ้าจะกล่าวโดยทั่วไปแล้วต้องให้ผลดีมากกว่าเป็นความเสียหาย ในเมื่อถ้ามันแสดงให้เห็นความ
ประพฤติผิด มันย่อมแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่เจ็บปวดหรือเสื่อมเสียด้วยซึ่งน่าจะต้องมีอยู่ในกรณีทั้งหมดหรือส่วน
ใหญ่ที่เกิดขึ้นตามมาถ้าความประพฤติดังกล่าวถูกติชมอย่างเป็นธรรม 
  แต่ข้อถกเถียงที่รุนแรงที่สุดซึ่งคัดค้านการที่คนทั่วไปเข้าแทรกแซงความประพฤติส่วนตัว
โดยเฉพาะนั้นก็คือ เมื่อคนทั่วไปเข้าแทรกแซง ความได้เปรียบจึงอยู่ที่พวกเขาได้เข้าแทรกแซงอย่างผิด ๆ และ
ผิดที่ เกี่ยวกับปัญหาด้านจริยธรรมทางสังคม ด้านหน้าที่ต่อผู้อ่ืน ความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปซึ่งได้แก่
ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ที่ใช้อํานาจบังคับ แม้ว่าจะผิดพลาดอยู่บ่อย ๆ ก็น่าจะยังคงถูกต้องอยู่มากกว่า 
เพราะเกี่ยวกับปัญหาเช่นนี้จําเป็นต้องอาศัยพวกเขาในการวินิจฉัยด้วยผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น  ด้วย
ท่าทีความประพฤติบางอย่างที่อาจทําให้พวกเขาประสบผล ถ้าได้รับอนุญาตให้ทําได้ แต่ความคิดเห็นของคน
ส่วนใหญ่ทํานองเดียวกันซึ่งบังคับใช้เป็นกฎหมายกับคนส่วนน้อยในปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติที่คํานึงถึง
ตนเองย่อมน่าจะผิดได้เท่า ๆ กับถูกต้องได้ทีเดียว เพราะในกรณีเหล่านี้ อย่างดีที่สุดความเห็นของคนทั่วไปก็
หมายถึงความเห็นของคนบางคนเกี่ยวกับสิ่งที่ดีหรือเลวสําหรับคนอ่ืน ๆ ในขณะที่บ่อยครั้งทีเดียวที่ความเห็น
ดังกล่าวก็ไม่ได้แม้แต่จะหมายความเช่นนั้น ประชาชนทั่วไปผู้มีความวางเฉยอย่างสมบูรณ์ที่สุดได้มองข้าม
ความเพลิดเพลินหรือความสะดวกสบายของบรรดาผู้ที่มีความประพฤติอันพวกเขาตําหนิ และพิจารณาเฉพาะ
แต่สิ่งที่พวกเขาพอใจมากกว่าเท่านั้น มีอ ยู่หลายคนทีเดียวที่พิจารณาความประพฤติใดก็ตามที่พวกเขารังเกียจ
และขุ่นเคืองที่มันฝืนความรู้สึกของพวกเขา ที่มันดันทุรังในทางศาสนาเมื่อถูกกล่าวหาว่าละเลยความรู้สึก
ในทางศาสนาของคนอ่ืน ๆ ว่าเป็นความประพฤติที่เป็นอันตรายต่อตัวพวกเขาเอง ย่อมเป็นที่รู้คําตอบโต้ว่า 
พวกเขามองข้ามความรู้สึกของปัจเจกชนโดยยืนยันการเคารพบูชาหรือหลักความเชื่ออันน่ารังเกียจของพวก
ตนเอาไว้ แต่ก็ไม่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างความรู้สึกของบุคคลคนหนึ่งที่มีต่อความคิดเห็นของเขาเองกับ
ความรู้สึกของอีกคนหนึ่งซึ่งไม่พอใจที่คนแรกยึดถือความคิดเห็นนั้นอยู่ ไม่มีอะไรมากไปกว่าความคล้ายคลึงกัน
ระหว่างความปรารถนาของขโมยที่จะฉกชิงกระเป๋าสตางค์กับความปรารถนาของเจ้าทรัพย์ผู้ชอบธรรมที่จะ
เก็บรักษากระเป๋าสตางค์ไว้ และรสนิยมของบุคคลก็เป็นเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะมากเท่ากับความคิดเห็นของเขา
หรือกระเป๋าสตางค์ของเขา เป็นการง่ายสําหรับใครก็ตามที่จะจินตนาการถึงสาธารณชนอุดมคติซึ่งปล่อยให้
เสรีภาพและการเลือกสรรของปัจเจกชนในเรื่องอันไม่ตายตัวทั้งมวลให้อยู่ได้โดยไม่ถูกรบกวน และเพียงแต่ให้
ปัจเจกชนเหล่านั้นละเว้นจากรูปแบบความประพฤติซึ่งประสบการณ์ของคนท่ัวไปได้ตําหนิติเตียนเอาไว้ แต่เรา
ได้พบเห็นสาธารณชนที่กําหนดขอบเขตการติชมที่ตนมีในที่ใดบ้าง? หรือสาธารณชนยอมลําบากเองเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของคนทั่วไปเมื่อใด? ในขณะที่สาธารณชนเข้าแทรกแซงความประพฤติส่วนตัวของบุคคล มักไม่
ใคร่คิดถึงสิ่งใดนอกจากความเลวทรามของการกระทําหรือความรู้สึกที่แตกต่างไปจากตนเองและมาตรฐานการ
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ตัดสินเช่นนี้ซึ่งถูกบิดเบือนไปบ้าง ก็ถูกพวกนักจริยธรรมและนักเขียนภาคทฤษฎีทั้งหมดเก้าในสิบคนหยิบยื่น
ให้แก่มนุษยชาติโดยถือเป็นคําสั่งของศาสนาและปรัชญา คนเหล่านี้สอนว่า สิ่งทั้งหลายถูกต้องเพราะว่ามัน
ถูกต้อง เพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั้น พวกเขาบอกเราให้แสดงหากฎความประพฤติซึ่งผูกมัดเราและคน   
อ่ืน ๆ ทั้งหมดอยู่นี้ภายในความคิดและหัวใจของเราเอง สาธารณชนผู้น่าสงสารจะทําอะไรได้นอกจากใช้คําสั่ง
สอนเหล่านี้ในทางปฏิบัติตลอดจนสร้างความรู้สึกส่วนตัวเกี่ยวกับข้อบังคับความดีและความชั่วต่อชาวโลกทั้ง
มวลขึ้นมาเอง ถ้าความรู้สึกเหล่านั้นเป็นเอกฉันท์พอประมาณในหมู่พวกเขา? 
  ความชั่วที่ชี้ให้เห็นในที่นี้มิใช่เพียงสิ่งเดียวที่มีอยู่แต่เพียงในทฤษฎีเท่านั้น และบางทีอาจจะ
คาดหวังกันว่า ข้าพเจ้าน่าจะระบุตัวอย่างที่สาธารณชนในยุคนี้และในประเทศนี้ (อังกฤษ) ให้ความพึงพอใจ
ของพวกเขาต่อหลักความประพฤติของกฎศีลธรรม ข้าพเจ้ามิได้กําลังเขียนความเรียงว่าด้วยความเหลวไหล
ของความรู้สึกทางศีลธรรมที่กําลังเป็นอยู่ มีเรื่องราวสําคัญอยู่มากเหลือเกินที่จะต้องอภิปรายกันเพ่ิมเติมโดย
แสดงให้เห็นภาพประกอบด้วยตัวอย่างต่าง ๆ ก็ยังคงจําเป็นที่จะแสดงให้เห็นว่าหลักการที่ข้าพเจ้ายืนยันอยู่นี้
เป็นสิ่งที่อยู่ในช่วงเวลาตึงเครียดและปฏิบัติกันได้ และข้าพเจ้ามิได้กําลังเพียรพยายามที่จะสร้างเครื่องกีดขวาง
ต่อต้านความชั่วร้ายในจินตนาการ และก็ไม่เป็นการยากที่จะใช้ตัวอย่างมากมายแสดงให้เห็นว่าการขยาย
ขอบเขตของสิ่งที่อาจเรียกได้ว่ากองตรวจทางศีลธรรมนั้นเป็นแนวโน้มตามธรรมชาติอันแพร่หลายมากที่สุด
อย่างหนึ่งของมนุษย์ จนกว่ากองตรวจนั้นจะรุกล้ําเสรีภาพอันถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่ชัดมากที่สุดของ
ปัจเจกชน 
  ตัวอย่างแรก ขอให้พิจารณาถึงความเป็นปฏิปักษ์กันซึ่งคนเรายึดมั่นอยู่บนพ้ืนฐานซึ่งไม่ดีไป
กว่าที่บุคคลอ่ืน ๆ ผู้มีความคิดเห็นทางศาสนาแตกต่างไปจากพวกตนมิได้ประกอบพิธีในทางศาสนาแบบพวก
ตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเว้นในทางศาสนาที่พวกตนถืออยู่ถ้าจะหยิบยกตัวอย่างที่ไม่สู้สําคัญนักขึ้นมาแล้ว 
ไม่มีอะไรเลยในหลักความเชื่อหรือการปฏิบัติของชาวคริสต์ที่จะจุดไฟความเกลียดชังของชาวมุสลิมให้มีต่อ
พวกเขาได้มากกว่าข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขากินหมู มีการกระทําเพียงไม่กี่อย่างที่ชาวคริสต์และชาวยุโรปมองดู
ด้วยความรู้สึกรังเกียจอย่างตรงไปตรงมามากกว่าที่พวกมุสลิมมองดูสิ่งนี้ว่าเป็นการตอบสนองความอยาก
กระหายในรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะในเบื้องแรก มันเป็นความขุ่นเคืองที่มีต่อศาสนาของพวกเขา แต่สภาพการณ์
เช่นนี้มิได้อธิบายถึงระดับหรือประเภทของความเป็นปฏิปักษ์ของพวกเขาเลยทีเดียว เพราะเหล้าองุ่นก็ถูก
ศาสนาอิสลามบัญญัญห้ามด้วย  ตลอดจนการมีส่วนเกี่ยวข้องกับมัน ชาวมุสลิมทั้งปวงถือว่าผิด แต่ก็มิได้
รงัเกียจ ในทางตรงข้ามความรังเกียจที่ชาวมุสลิมมีต่อเนื้อของ “สัตว์สกปรก” ที่มีลักษณะพิเศษนั้น คล้ายคลึง
กับความเป็นปฏิปักษ์โดยสัญชาตญาณ ซึ่งความคิดในเรื่องความสกปรก เมื่อมันจมลงสู่ความรู้สึกโดยตลอดเสีย
ครั้งหนึ่งแล้ว ย่อมดูเหมือนจะปลุกเร้าอยู่เสมอแม้แต่ในบรรดาผู้ที่มีอุปนิสัยส่วนตัวแต่เพียงความสะอาดอย่าง
พิถีพิถันเท่านั้น และซึ่งความรู้สึกในทางศาสนาในเรื่องความไม่บริสุทธิ์นั้นมีความรุนแรงมากนักในพวกฮินดู 
ย่อมเป็นตัวอย่างให้เห็นได้อย่างชัดเจน สมมุติว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ ในหมู่ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกมุสลิม คน
ส่วนใหญ่นั้นจะต้องยืนยันไม่ให้มีการอนุญาตให้กินหมูได้ภายในอาณาเขตประเทศนั้น  นี่อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่
ในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามการให้ความคิดเห็นของสาธารณชนมีอํานาจบังคับทางศีลธรรมได้จะเป็น

                                                 


 กรณีของแขกบอมเบย์ที่ถือศาสนาโซโรอัสเตอร์ เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจในประเด็นน้ี เม่ือชนเผ่าที่ขยันขันแข็งและกล้าได้กล้าเสียดังกล่าว ซึ่งเป็น
ลูกหลานของพวกบูชาไฟชาวเปอร์เซียนและได้อพยพมาจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนก่อนการปกครองของกาลิฟ ได้มาถึงอินเดียภาคตะวันตก พวกเขาก็
ต้องทนทุกข์ทรมานจากผู้ปกครองชาวฮินดูที่วางเงื่อนไขไม่ได้กินเน้ือวัว เม่ืออาณาจักรเหล่าน้ันตกอยู่ภายใต้การปกครองของผู้พิชิตชาวมุสลิมในเวลา
ต่อมา  พวกถือลัทธิบูชาไฟก็ได้รับการผ่อนผันต่อมาเรื่อย ๆ จากผู้พิชิตชาวมุสลิม  โดยมีเงื่อนไขให้ละเว้นจากเน้ือหมู  สิ่งที่เป็นความเคารพเช่ือฟังอํานาจ
บังคับในช้ันแรกก็กลายมาเป็นธรรมชาติที่สอง และพวกลัทธิบูชาไฟจนถึงปัจจุบันน้ีได้งดเว้นทั้งเน้ือวัวและเน้ือหมูแม้ว่าศาสนาของพวกเขาจะมิได้สั่งห้าม 
การงดเว้นทั้ง 2 ประการก็ได้มีเวลาเติบโตมาเป็นประเพณีประจําเผ่าของพวกเขา และในทางตะวันออก ประเพณีก็คือศาสนา 
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การถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่? ถ้าไม่ถูกต้อง เพราะเหตุใด? การใช้อํานาจบังคับนั้นเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยง 
จริง ๆ สําหรับสาธารณชนเช่นนั้น พวกเขาคิดอย่างบริสุทธิ์ใจด้วยว่าพระเจ้าทรงสั่งห้ามและรังเกียจ และข้อ
ห้ามดังกล่าวก็ไม่อาจถูกประณามได้ว่าเป็นการทําลายล้างกันทางศาสนา มันอาจเป็นเรื่องทางศาสนาโดย
กําเนิดของมัน แต่มันไม่น่าจะเป็นการทําลายล้างศาสนา ในเมื่อไม่มีศาสนาของผู้ใดกําหนดหน้าที่ให้มีการกิน
หมู พ้ืนฐานที่มีเหตุผลสนับสนุนเพียงประการเดียวในการกล่าวประณามนั้นน่าจะประกอบด้วยรสนิยมส่วน
บุคคลและเรื่องท่ีคํานึงถึงแต่ตนเองของปัจเจกชนซึ่งสาธารณชนไม่มีกิจธุระที่จะต้องยุ่งเก่ียวด้วย 
  เพ่ือเข้ามาให้ใกล้แหล่งขึ้นอีกบ้าง ชาวสเปนส่วนใหญ่พิจารณาว่าการเคารพบูชาพระเจ้าใน
วิธีอ่ืนนอกเหนือจากแบบโรมันคาธอลิคย่อมเป็นการลบหลู่อย่างชัดแจ้ง เป็นการก้าวร้าวอย่างสูงสุดต่อพระผู้
สูงสุด และไม่มีการเคารพบูชาอ่ืน ๆ ของสาธารณชนที่ถูกกฎหมายเลยบนแผ่นดินของสเปน ประชาชนทั่ว
ยุโรปภาคใต้มองดูนักบวชที่แต่งงานแล้วว่ามิใช่เป็นแต่เพียงคนไร้ศาสนา แต่ยังเป็นคนไม่บริสุทธิ์ ไม่มีสมบัติผู้ดี 
หยาบคาย และน่ารังเกียจอีกด้วย  พวกโปรแตสแตนท์คิดอย่างไรเกี่ยวกับความรู้สึกที่จริงใจที่สุดเหล่านี้และ
เกี่ยวกับการพยายามที่จะบังคับพวกเขาให้ต่อต้านพวกที่ไม่ใช่คาธอลิค? กระนั้นถ้ามนุษยชาติสมควรที่จะเข้า
ยุ่งเกี่ยวในเสรีภาพของกันและกันในเรื่องที่มิได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้อ่ืน  การกําจัดกรณีเหล่านี้
ออกไปจะเป็นไปได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายบนหลักการอะไร? หรือใครเล่าจะตําหนิประชาชนได้ที่ปรารถนา
จะกดดันสิ่งที่พวกเขาพิจารณาว่าเป็นเรื่องน่าอับอายในสายตาของพระเจ้าและของมนุษย์ ไม่มีเรื่องใดที่รุนแรง
ยิ่งกว่านี้ที่อาจแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นข้อห้ามสําหรับสิ่งใดก็ตามที่ถูกพิจารณาว่าเป็นความไร้ศีลธรรมส่วนบุคคล
นอกจากการสร้างสิ่งที่กดดันการปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เอาไว้ในสายตาของบรรดาผู้ที่มองว่ามันเป็นการกระทําลบหลู่
นั่นเอง นอกจากว่าเราจะเต็มใจที่จะใช้เหตุผลของผู้ทําลาย และเต็มใจที่จะกล่าวว่าเราอาจทําลายล้างคนอ่ืน ๆ 
เพราะเราเป็นฝุายถูก และพวกเขาต้องไม่ทําลายล้างเราเพราะพวกเขาเป็นฝุายผิด เราต้องระวังการยอมรับ
หลักการที่เราอาจขุ่นเคืองว่าเป็นความอยุติธรรมอย่างโจ่งแจ้งเมื่อนํามาใช้กับตัวของเราเอง 
  ตัวอย่างก่อนหน้านั้นอาจถูกคัดค้านว่าเอามาจากความไม่แน่นอนซึ่งเป็นไปไม่ได้ในหมู่พวก
เรา แม้ว่าจะไม่มีเหตุผลก็ตาม ในประเทศนี้ (อังกฤษ) ความคิดเห็นไม่น่าจะเป็นสิ่งที่บังคับให้มีการงดเว้น
เนื้อสัตว์ได้หรือเข้ายุ่งเกี่ยวกับประชาชนในเรื่องการเคารพบูชาตลอดจนการแต่งงานหรือไม่แต่งงานตามหลัก
ความเชื่อหรือความโน้มเอียงของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างถัดไปอาจนํามาได้จากการเข้าแทรกแซง
เสรีภาพซึ่งเรามิได้ผ่านพ้นอันตรายทั้งปวงของมันเอาเลยทีเดียว ที่ใดก็ตามที่พวกเพียวริตันได้มีอํานาจมาก
เพียงพอแล้ว เช่น ในนิวอิงแลนด์ และในประเทศอังกฤษในสมัยสมาพันธรัฐ พวกเขาได้เพียรพยายามด้วย
ความสําเร็จพอสมควรที่จะปราบสิ่งบันเทิงของประชาชนทั้งหมด ตลอดจนสิ่งบันเทิงส่วนตัวเกือบทุกอย่าง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดนตรี การเต้นรํา การละเล่นเสี่ยงโชค หรือการมั่วสุมอ่ืน ๆ เพ่ือมุ่งหมายสนุกสนานบันเทิง
และมหรสพ ในเมืองนี้ยังมีคนกลุ่มใหญ่ซึ่งความคิดทางจริยธรรมและศาสนาของพวกเขาประฌามความบันเทิง
เหล่านี้ คนเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นพวกชนชั้นกลาง เป็นผู้มีอํานาจรุ่งเรืองในสภาพการณ์ปัจจุบันทางสังคมและ
การเมืองของราชอาณาจักร เป็นไปได้อยู่บ้างที่บุคคลต่าง ๆ ผู้มีความรู้สึกเหล่านี้อาจจะควบคุมคนส่วนใหญ่ใน
รัฐสภาไว้ในเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง ชุมชนส่วนที่เหลือจะชอบใจในการมีความสนุกสนานเพลิดเพลินซึ่งพวกเขามี
ได้โดยถูกความรู้สึกทางศาสนาและทางศีลธรรมของพวกถือลัทธิคาลแวงและพวกถือวิธีการนิยมซึ่งเข้มงวดกว่า
จัดระเบียบให้ได้อย่างไร?  พวกเขาจะไม่มุ่งปรารถนาที่จะให้สมาชิกของสังคมผู้เคร่งศาสนาอย่างก้าวร้าว
เหล่านี้ได้เอาใจใส่ต่อกิจธุระของตนเองดอกหรือ? นี่เป็นสิ่งที่น่าจะกล่าวถึงทีเดียวต่อรัฐบาลทุกรัฐบาลและ
ประชาชนทุกกลุ่มผู้ซึ่งอ้างสิทธิว่าไม่มีใครเลยจะสุขสําราญในสิ่งที่พวกเขาคิดว่าผิดได้ แต่ถ้าหลักการในการอ้าง
สิทธินี้เป็นที่ยอมรับกันแล้ว ก็ย่อมไม่มีผู้ใดสามารถคัดค้านได้อย่างมีเหตุผลในการยอมรับมันไปปฏิบัติใน
ความหมายของมหาชน หรือในความหมายของอํานาจอ่ืน ๆ ที่มีมากกว่าในประเทศนั้น ๆ และคนทั้งปวงต้อง
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พร้อมที่จะทําตัวให้สอดคล้องกับมโนคติของสมาพันธรัฐแบบคริสต์ดังที่ผู้ตั้งหลักแหล่งคนแรก ๆ ในนิวอิง
แลนด์เข้าใจกัน ถ้าการประกาศความเชื่อในทางศาสนาซึ่งคล้ายคลึงกับของตนนั้นจะประสบความสําเร็จใน
การกอบกู้รากฐานที่สูญหายไปกลับคืนมาได้ดังที่รู้กันมาบ่อยครั้งแล้วว่าศาสนาต่างๆ ซึ่งอาจกําลังเสื่อมสลาย
อยู่ได้ทําเช่นนั้น 
  ถ้าจะวาดภาพถึงความเป็นไปได้ในทางอ่ืน ซึ่งบางทีน่าจะเป็นจริงได้มากกว่าสิ่งที่เพ่ิงกล่าวถึง
มานี้ ขอสารภาพเลยว่าในโลกสมัยใหม่นี้ ได้มีแนวโน้มอย่างรุนแรงไปสู่การก่อตั้งสังคมแบบประชาธิปไตย ซึ่ง
อาจจะมีสถาบันหรือไม่มีสถาบันต่าง ๆ ในทางการเมืองอันเป็นที่นิยมควบคู่กันไปด้วยก็ได้ เป็นที่ยอมรับกันว่า
ในประเทศซึ่งแนวโน้มเช่นนี้ได้บรรลุผลสมบูรณ์ที่สุดแล้ว ในประเทศซึ่งทั้งสังคมและรัฐบาลเป็นประชาธิปไตย
มากที่สุด ซึ่งได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกา ความรู้สึกของมหาชนซึ่งไม่สอดคล้องกับปรากฏการณ์ใดใดของแบบ
การดํารงชีวิตที่หรูหราสิ้นเปลืองเกินกว่าที่พวกเขาจะหวังประชันขันแข่งได้นั้นได้มีผลบังคับเป็นกฎหมาย
ควบคุมการใช้จ่ายส่วนบุคคลที่ได้ผลสําเร็จพอประมาณ และเป็นที่ยอมรับกันว่าในรัฐหลายรัฐของอเมริกา เป็น
เรื่องยากจริง ๆ สําหรับบุคคลที่มีรายได้ก้อนใหญ่มากที่จะหาวิธีการใช้จ่ายมันออกไปโดยไม่ก่อให้เกิดคําติเตียน
จากคนทั่วไป แม้ว่าข้อความเหล่านี้จะเกินเลยความจริงไปมากอย่างไม่ต้องสงสัยเท่ากับที่เป็นตัวแทนของ
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ก็ตาม สภาพของสิ่ง   ต่าง ๆ ที่ข้อความดังกล่าวได้พรรณนามาก็มิได้เป็นเพียงสิ่งที่เข้าใจได้
และเป็นไปได้เท่านั้น แต่ยังเป็นผลลัพธ์ของความรู้สึกแบบประชาธิปไตยที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งประสานกับ
ความคิดที่ว่าประชาชนทั่วไปมีสิทธิที่จะออกเสียงคัดค้านวิธีซึ่งปัจเจกชนจะใช้ในการจับจ่ายของตน เราคงได้
แต่เพียงสมมติต่อไปให้มีการแพร่กระจายความคิดเห็นแบบสังคมนิยมออกไปให้มากพอสมควร และการ
ครอบครองทรัพย์สินมากกว่าจํานวนเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือการมีรายได้ที่มิได้หามาจากแรงงานแบกหามนั้น
อาจกลายเป็นสิ่งน่าอับอายในสายตาของมหาชน ความคิดเห็นที่มีหลักการคล้ายกับสิ่งเหล่านี้ แพร่หลายไป
อย่างกว้างขวางแล้วในหมู่ชนชั้นช่างฝีมือ และมีน้ําหนักกดดันลงบนบรรดาผู้ที่อ่อนตามความคิดเห็นดังกล่ าว
โดยเฉพาะของชนชั้นนั้น ซึ่งได้แก่ สมาชิกของชนชั้นเองเป็นที่รู้กันว่า กรรมกรเลว ๆ ซึ่งรวมตัวกันเป็นกรรมกร
ส่วนใหญ่ในงานอุตสาหกรรมหลายสาขานั้น มีความคิดเห็นอย่างเด็ดเดี่ยวว่ากรรมกรเลว ๆ ควรได้รับค่าจ้าง
จํานวนเท่ากับกรรมกรดี ๆ และไม่ควรอนุญาตให้ใครก็ตามที่มีความชํานาญหรือความขยันหมั่นเพียรมากกว่า
ได้รับค่าจ้างมากกว่าคนอ่ืน ๆ ซึ่งไม่มีคุณสมบัติเช่นนั้นโดยทางงานเหมาหรืออ่ืน ๆ และพวกเขาก็ใช้ผู้ควบคุม
ศีลธรรมซึ่งบางครั้งก็กลายเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งให้ยับยั้งกรรมกรผู้ชํานาญไม่ให้รับรายได้ที่ให้บริการอันเป็น
ประโยชน์ได้มากกว่าตลอดจนห้ามนายจ้างไม่ให้จ่ายให้ด้วย ถ้าคนทั่วไปมีอํานาจตัดสินเรื่องส่วนตัวแล้ว 
ข้าพเจ้าก็ไม่เห็นว่า ประชาชนเหล่านี้ทําผิดพลาด หรือไม่เห็นว่าประชาชนคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะจะถูกตําหนิ
ได้ที่ยอมรับอํานาจบังคับเดียวกันนี้ให้มีต่อความประพฤติส่วนตัวของเขาซึ่งคนทั่วไปยอมรับว่ามีต่อประชาชน
โดยทั่วไปได ้
  แต่ถ้าไม่ข้ึนอยู่กับกรณีท่ีคนทั่วไปยอมรับกันแล้ว ในยุคของเรา ก็มีการแย่งชิงกันอย่างเห็นได้
ชัดในเรื่องเสรีภาพของชีวิตส่วนตัวที่ดําเนินกันอยู่จริง ๆ เป็นการแย่งชิงกันที่สําคัญมากกว่าโดยมีความหวั่น
กลัวอันเนื่องมาจากความมุ่งหวังบางประการว่าจะต้องทําได้สําเร็จ และก็มีความคิดเห็นที่แสดงออกมาแล้วซึ่ง
ยืนยันถึงสิทธิอันไม่ถูกจํากัดในหมู่สาธารณชน ไม่เพียงแต่ในการสั่งห้ามทุก ๆ สิ่งที่สาธารณชนคิดว่าผิดโดย
อาศัยกฎหมายเท่านั้น แต่รวมถึงการสั่งห้ามสิ่งต่าง ๆ จํานวนมากซึ่งพวกเขาถือว่าไร้สาระอีกด้วยเ พ่ือที่จะไป
ถึงสิ่งที่พวกเขาคิดว่าผิด 
  โดยอาศัยการเรียกว่า การขัดขวางการมึนเมาเป็นนิจ ประชาชนในอาณานิคมแห่งหนึ่งของ
อังกฤษ และประชาชนเกือบครึ่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ได้ถูกกฎหมายสั่งห้ามการใช้ประโยชน์ใดใดก็ตามจาก
เครื่องดองของเมา ยกเว้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในทางการแพทย์เนื่องจากโดยข้อเท็จจริงแล้วการห้ามซื้อขายกันก็
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เป็นไปเพ่ือห้ามพวกเขาไม่ให้ใช้ประโยชน์จากเครื่องดองของเมานั่นเอง แม้ว่าความไม่เหมาะสมในทางปฏิบัติ
ในการใช้กฎหมายนี้ได้ทําให้มีการล้มเลิกกฎหมายดังกล่าวไปในรัฐหลายรัฐที่นํามาใช้ รวมทั้งรัฐ ๆ หนึ่งที่
กฎหมายนั้นเอาชื่อมาใช้ด้วย แต่กระนั้นความพยายามอย่างหนึ่งก็ได้เริ่มต้นขึ้นเพ่ือ เร่งเร้าให้มีกฎหมาย
ทํานองเดียวกันในประเทศนี้ และก็ถูกคนที่ประกาศตัวว่ารักมนุษย์หลายคนฟูองร้องขึ้นมาอย่างรุนแรงทีเดียว 
สมาคมหรือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “พันธมิตร” ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์นี้ได้เป็นที่รู้จักกันกระฉ่อน
ทีเดียวโดยอาศัยการเผยแพร่ข่าวสารที่มีไปถึงจดหมายโต้ตอบระหว่างเลขานุการของสมาคมกับ
นักหนังสือพิมพ์ชาวอังกฤษคนหนึ่งในจํานวนเพียงไม่กี่คนผู้ถือว่าความคิดเห็นของนักการเมืองควรต้องอยู่บน
หลักการต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของลอร์ด สแตนเล่ย์ในการโต้ตอบกันนี้เป็นที่คาดกันว่าเป็นไปเพ่ือทําให้
ความหวังทั้งหลายที่มีต่อเขาได้มั่นคงยิ่งขึ้น เป็นความหวังจากบรรดาผู้ที่รู้ว่าคุณสมบัติต่าง ๆ เช่นที่ได้ปรากฏ
ออกมาในการแสดงออกต่อประชาชนบางประการของเขานั้นหาได้ยากอย่างน่าวิตกเพียงใดในหมู่ผู้ที่เดินอยู่ ใน
ชีวิตทางการเมือง องค์กรของพันธมิตรผู้ซึ่ง “สลดใจอย่างสุดซึ้งต่อการรับรองหลักการใดใดที่อาจดึงออกมาได้
เพ่ือทําให้การดันทุรังและการทําลายล้างเป็นสิ่งสมเหตุสมผลขึ้นมา” ได้ดําเนินการชี้ให้เห็น “ขวากหนามที่
กว้างใหญ่และผ่านไปไม่ได้”  ซึ่งแบ่งแยกหลักการต่างๆ เช่นนั้นออกจากหลักการของสมาคม “เรื่องราว
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความคิด ความเห็น  มโนธรรม ปรากฏต่อข้าพเจ้า” เขากล่าวออกมา “ว่าปราศจาก
ขอบเขตของกฎหมายสิ่งทั้งมวลที่เกี่ยวกับการกระทําทางสังคมอุปนิสัยทางสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคม 
ขึ้นอยู่เพียงกับอํานาจที่จะตัดสินสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองซึ่งมีอยู่แล้วในตัวรัฐเอง ไม่ใช่มีอยู่ในปัจเจกชน เพ่ือให้อยู่
ในขอบเขตของมัน” ไม่มีการกล่าวถึงชนชั้นที่สาม ซึ่งแตกต่างไปจากกลุ่มเหล่านี้ กล่าวคือ การกระทําและ
อุปนิสัยที่มิใช่ในทางสังคม แต่เป็นเรื่องส่วนบุคคล แน่ละ แม้ว่าการดื่มเครื่องดองของเมาจะเป็นเรื่องของคน
ชั้นนี้ก็ตาม อย่างไรก็ตาม การขายสุรายาดองจะเป็นการค้า และการค้าก็เป็นการกระทําทางสังคม แต่การ
ละเมิดท่ีข้องใจกันนั้นไม่ใช่เรื่องของเสรีภาพของผู้ชาย แต่เป็นเรื่องของผู้ซื้อและผู้บริโภค ในเมื่อรัฐอาจห้ามเขา
ไม่ให้ดื่มไวน์ได้เท่ากับที่จงใจทําให้เขาไม่สามารถได้มันมา อย่างไรก็ตาม เลขานุการสมาคมได้กล่าวว่า “ใน
ฐานะราษฎรผู้หนึ่งข้าพเจ้าขอเรียกร้องสิทธิในการออกกฎหมาย เมื่อใดก็ตามที่สิทธิทางสังคมของข้าพเจ้าถูก
รุกล้ําโดยการกระทําทางสังคมของของอีกคนหนึ่ง” และในตอนนี้ก็มาถึงคํานิยามของ “สิทธิทางสังคม” “ถ้า
อะไรก็ตามมารุกล้ําสิทธิทางสังคมของข้าพเจ้า ซึ่งแน่ละ การค้าขายสุราได้ทําเช่นนั้น มันทําลายสิทธิเบื้องแรก
ของข้าพเจ้าในด้านความม่ันคงปลอดภัย โดยการสร้างและการกระตุ้นให้เกิดความสับสนในทางสังคมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง มันรุกล้ําสิทธิของข้าพเจ้าในเรื่องความเสมอภาค โดยเอาผลกําไรไปจากการสร้างความทุกข์ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้สนับสนุนอยู่ด้วยการเสียภาษี มันขัดขวางสิทธิของข้าพเจ้าที่จะมีพัฒนาการทางศีลธรรม และทาง
ปัญญาอย่างเสรีด้วยการล้อมเส้นทางของข้าพเจ้าไว้ด้วยอันตรายนานาชนิดและด้วยการทําให้สังคมอ่อนแอลง
และเสื่อมศีลธรรมลง  ซึ่งข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะเรียกร้องความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการติดต่อกันจากสังคม
นั้น” ทฤษฎีเรื่อง “สิทธิทางสังคม” ซึ่งตัวอย่างทํานองนี้อาจไม่มีทางพบวิธีอธิบายด้วยภาษาอ่ืนมาก่อน 
กล่าวคือ ถ้าจะกล่าวให้ครบถ้วน ปัจเจกชนอ่ืน ๆ ทุกคนต้องกระทําในสิ่งที่เขาควรกระทําทุกวิถีทางที เดียว 
ใครก็ตามท่ีล้มเหลวในการกระทําดังกล่าวแม้แต่เพียงเล็กน้อยที่สุดย่อมละเมิดสิทธิทางสังคมของข้าพเจ้า และ
ให้สิทธิข้าพเจ้าที่จะเรียกร้องให้มีการไถ่ถอนความข้องใจนี้จากกฎหมายหลักการที่โหดร้ายเช่นนั้นย่อมมี
อันตรายมากกว่าการแทรกแซงเสรีภาพเพียงครั้งเดียวมากนัก ไม่มีการละเมิดเสรีภาพครั้งใดที่ไม่สมเหตุสมผล 
กฎหมายไม่ได้รับรองสิทธิที่จะมีเสรีภาพใดใด นอกจากอาจจะเป็นเสรีภาพในการถือความเห็นอย่างลับ ๆ โดย
ไม่เคยเปิดเผยมันออกมาเลย เพราะในช่วงเวลาที่ความคิดเห็นอย่างหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นอันตรายได้ผ่าน
ปากของใครออกมา มันย่อมก้าวก่าย “สิทธิทางสังคม” ทั้งหมดซึ่ง “พันธมิตร” ได้กําหนดให้ข้าพเจ้า หลักคํา
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สอนซึ่งเป็นเหตุให้มีผลประโยชน์ดั้งเดิมในด้านความสมบูรณ์ทางศีลธรรม ทางปัญญา และแม้แต่ทางวัตถุซึ่งกัน
และกันในหมู่มนุษยชาติทั้งมวลนั้นควรได้รับการนิยามจากผู้อ้างสิทธิแต่ละคนตามมาตรฐานของเขาเอง 
  ตัวอย่างที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการแทรกแซงเสรีภาพอันชอบธรรมของปัจเจกชนอย่าง
ผิดกฎหมาย ซึ่งไม่เพียงแต่ถูกขู่เข็ญเท่านั้น แต่ยังถูกนําไปสู่ผลแห่งชัยชนะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอีกด้วย ซึ่ง
ได้แก่การออกกฎหมายของผู้พิทักษ์วันพระ ไม่ต้องสงสัยเลยการงดเว้นจากภารกิจประจําวันตามปกติเพียง
วันเดียวต่อสัปดาห์ ตราบเท่าที่เหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ของชีวิตยอมให้ได้ แม้ว่าจะไม่มีการผูกมัดใดใดในทางศาสนา
กับผู้ใดนอกจากพวกยิวก็ตาม ก็ย่อมเป็นประเพณีที่มีประโยชน์อย่างสูงส่ง และด้วยเหตุที่ประเพณีนี้ไม่อาจมีผู้
ปฏิบัติตามได้โดยปราศจากความยินยอมร่วมกันต่อผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวในหมู่ชนชั้นอุตสาหกร ฉะนั้น ตราบ
เท่าท่ีบุคคลบางคนอาจกําหนดความจําเป็นอย่างเดียวกันต่อผู้อื่นโดยการทํางานอาจเป็นที่ยอมรับและเป็นการ
ถูกต้องที่กฎหมายจะรับประกันต่อคนแต่ละคนว่าผู้อ่ืนจะต้องปฏิบัติตามประเพณีนั้นโดยหยุดการประกอบ
อุตสาหกรรมระดับใหญ่กว่านั้นในวันใดวันหนึ่งเป็นพิเศษ แต่การอ้างเหตุผลเช่นนี้ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่บน
ผลประโยชน์โดยตรงที่คนอ่ืนมีอยู่จากการที่ปัจเจกชนแต่ละคนปฏิบัติตามดังกล่าวนั้นย่อมใช้ไม่ได้กับอาชีพการ
งานที่เลือกทําเองซึ่งคน ๆ หนึ่งอาจคิดว่าเหมาะสมที่จะใช้เวลาว่างของเขา และในระดับน้อยที่สุด มันก็ไม่เป็น
การดีสําหรับการใช้กฎหมายควบคุมในเรื่องความสนุกสนานบันเทิงด้วย แต่ความเพลิดเพลินของคนหลายคน
ซึ่งไม่ได้กล่าวในแง่สันทนาการอันเป็นประโยชน์นั้น ย่อมมีคุณค่าต่อการตรากตรําของคนเพียงไม่กี่คน โดยมี
ข้อกําหนดว่า หน้าที่การงานนั้นจะต้องเลือกสรรได้อย่างเสรี และเลิกล้มได้อย่างเสรีด้วย คนงานก็เป็นฝุาย
ถูกต้องอย่างเต็มที่ในการคิดว่า ถ้าคนทุกคนทํางานกันในวันอาทิตย์แล้ว การทํางานตลอดเจ็ดวันอาจได้ค่าจ้าง
ตอบแทนเพียงหกวันเท่านั้น แต่ตราบใดที่มวลชนผู้รับจ้างจํานวนมหาศาลพากันหยุดงานอยู่  คนจํานวนน้อยก็
ยังต้องทํางานเพ่ือความสนุกสนานของคนอ่ืน ๆโดยได้รับเงินตอบแทนเพ่ิมขึ้นตามส่วนและพวกเขาก็ไม่
จําเป็นต้องเดินตามอาชีพการงานเหล่านั้นถ้าพวกเขาพอใจเวลาว่างมากกว่ารายได้ ถ้ามีการแสวงหาทางแก้ไข
ต่อไปอีก ก็อาจพบทางแก้ไขดังกล่าวโดยการกําหนดวันหยุดตามประเพณีเป็นวันอ่ืนวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์
สําหรับชนชั้นเหล่านั้นโดยเฉพาะ  ฉะนั้น พ้ืนฐานเพียงประการเดียวที่จะใช้ปกปูองการจํากัดความสนุกสนาน
ในวันอาทิตย์นั้นต้องเป็นว่ามันเป็นการ ผิดทางศาสนา เป็นเจตจํานงในการออกกฎหมายซึ่งไม่อาจจะถูก
ต่อต้านอย่างจริงจังได้ “ถ้าความเหมาะสมถูกทําลาย พระเจ้าก็ดูแลเอง” (หรือ “ตัวใครตัวมัน” – ผู้แปล) 
ยังคงต้องพิสูจน์อีกว่าสังคมหรือเจ้าพนักงานใดใดของมันได้ถือหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากเบื้องบนให้แก้
แค้นให้ความผิดใดใดอันอาจเกิดขึ้นต่อพระผู้มีสหัชเดชะซึ่งมิได้เป็นความผิดต่อเพ่ือนมนุษย์ของเราไปด้วย 
ความคิดท่ีว่าเป็นหน้าที่ของคน ๆ หนึ่งที่คนอีกคนหนึ่งจะต้องเคร่งศาสนา เป็นพ้ืนฐานของการทําลายล้างทาง
ศาสนาทั้งปวงเท่าที่เคยกระทํากันมาและถ้าเป็นที่ยอมรับกันแล้วก็ย่อมอ้างเหตุผลสนับสนุนพวกเขาได้อย่าง
เต็มที่ แม้ว่าความรู้สึกซ่ึงเกิดขึ้นจากการพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะระงับการเดินทางทางรถไฟในวันอาทิพย์
ที่จะยับยั้งการเปิดพิพิธภัณฑ์ และอ่ืน ๆ ทํานองนั้น มิได้เป็นความโหดร้ายของผู้ทําลายล้างในสมัยโบราณก็
ตาม สภาพของจิตใจที่ถูกมันชี้นําอยู่ก็เป็นเช่นเดียวกันโดยพ้ืนฐานมันเป็นความตั้งใจแน่วแน่ที่จะไม่ทนคน   
อ่ืน ๆ ที่กระทําในสิ่งซึ่งศาสนาของพวกเขายินยอมให้ทํา เพราะว่าศาสนาของผู้ทําการทําลายล้างนั้นไม่ยอมให้
กระทํา เป็นความเชื่อท่ีว่าพระเจ้าไม่เพียงแต่ทรงรังเกียจการกระทําของผู้มีศรัทธาในทางที่ผิดเท่านั้น แต่จะไม่
ทรงถือว่าพวกเราปราศจากความผิดอีกด้วยถ้าเราปล่อยให้เขาลอยนวลอยู่ได ้

                                                 
การออกกฎหมายของผู้พิทักษ์วันพระ (SABBATARIAN LEGISLATION) หมายถึงการออกกฎหมายของชาวคริสต์ผู้ยืนยันให้มีการรักษากฎหมายอย่าง
เคร่งครัดในวันอาทิตย์ เช่น ต่อต้านการเปิดสถานเริงรมย์ การเล่นการพนัน ฯลฯ ในวันอาทิตย์ - ผู้แปล 
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  ข้าพเจ้าไม่อาจละเว้นได้จากการเพ่ิมเติมรายละเอียดเล็กน้อยซึ่งประกอบขึ้นร่วมกันจาก
เสรีภาพของมนุษย์ลงไปในตัวอย่างเหล่านี้ ถ้อยคําในการทําลายล้างอย่างขวานผ่าซาก ซึ่งเกิดจากหนังสือพิมพ์
ของประเทศนี้เมื่อใดก็ตามท่ีมันรู้สึก ได้เรียกร้องให้มีการสังเกตปรากฏการณ์อันเด่นชัดของลัทธิมอร์มอน อาจ
มีเรื่องพูดกันมากเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ไม่คาดฝันและให้ความรู้ว่าการสําแดงให้ประจักษ์อย่างใหม่ตามข้อ
กล่าวหา และศาสนาอย่างหนึ่งได้วางรากฐานอยู่บนข้อเท็จจริงนี้ ผลิตผลจากการหลอกลวงที่เห็นได้ชัด ๆ ไม่
เพียงแต่ได้รับการสนับสนุนจากเกียรติคุณของคุณสมบัติพิเศษที่มีอยู่ในผู้ก่อตั้งมันขึ้นมาเท่านั้น แต่ยังเป็นที่
เชื่อถือของคนจํานวนร้อยในพันคนและได้รับการก่อตั้งให้เป็นรากฐานของสังคมในยุคแห่งหนังสือพิมพ์ รถไฟ 
และโทรเลขไฟฟูาอีกด้วย สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราในที่นี้ก็คือ ศาสนาดังกล่าวก็เหมือนศาสนาอ่ืน ๆ และศาสนาที่
ดีกว่านั้นตรงที่มีนักบุญพลีชีพด้วย กล่าวคือ ศาสดาพยากรณ์และผู้ก่อตั้งมันขึ้นมาได้ถูกฝูงชนฆ่าตายเนื่องจาก
คําสอนของเขา สาวกอ่ืน ๆ ของศาสนานั้นต่างก็เสียชีวิตจากความรุนแรงอันไร้กฎหมายอย่างเดียวกัน พวกเขา
ได้ถูกขับไล่โดยอํานาจบังคับให้พากันออกจากประเทศซึ่งพวกเขาได้เติบโตขึ้นมาตั้งแต่แรก ในขณะที่คนหลาย
คนในประเทศนี้ได้ประกาศอย่างเปิดเผยว่าอาจเป็นการถูกต้อง (เพียงแต่ไม่สะดวกนัก) ที่จะส่งกองทหารอาสา
ไปต่อต้านพวกเขาและบังคับพวกเขาด้วยกําลังให้ทําตามความคิดเห็นของประชาชนคนอ่ืน ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้
พวกเขาจึงถูกขับไล่ไปสู่ที่ซ่อนเร้นอันโดดเดี่ยวกลางทะเลทราย เนื้อหาหลักคําสอนของลัทธิมอร์มอนซึ่งยั่วแหย่
ให้เกิดความเกลียดชังกันเป็นสําคัญและด้วยเหตุนั้นจึงฝุาการควบคุมตามปกติของขันติธรรมทางศาสนา
ออกมาได้ ก็คือการลงโทษต่อการมีสามีภรรยาหลายคน ซึ่งแม้ว่าจะยอมให้แก่พวกมุสลิม ฮินดู และชาวจีน แต่
ก็ดูเหมือนจะกระตุ้นให้เกิดความเกลียดชังกันจนรั้งไว้ไม่อยู่เมื่อบุคคลต่าง ๆ ที่พูดภาษาอังกฤษและประกาศ
ตนว่าเป็นชาวคริสต์พวกหนึ่งนําไปปฏิบัติ ไม่มีผู้ใดที่มีความรังเกียจต่อสถาบันของมอร์มอนดังกล่าวอย่างลึกล้ํา
ไปกว่าที่ข้าพเจ้ามีอยู่ทั้งด้วยเหตุผลอ่ืน ๆ และเนื่องจากว่าแทนที่จะได้รับการสนับสนุนจากหลักการแห่ง
เสรีภาพในทางใดทางหนึ่ง สถาบันของมอร์มอนกลับละเมิดหลักการนั้นโดยตรง โดยเป็นเพียงการผูกมัดกลุ่ม
ชนจํานวนครึ่งหนึ่งไว้ด้วยกันเป็นพรวน ตลอดจนเป็นการปลดปล่อยคนอ่ืน ๆ จากพันธะซึ่งกันและกันที่มีต่ อ
พวกเขา  แม้กระนั้น ก็ต้องจดจําเอาไว้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสมัครใจในส่วนของสตรีที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันของมอร์มอนและผู้ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นผู้ทนทุกข์ทรมานจากสถาบันนั้นมากเช่นเดียวกับกรณีที่เกิด
ขึ้นกับสถาบันการแต่งงานในรูปแบบอ่ืน และแม้ว่าข้อเท็จจริงเช่นนี้อาจดูน่าประหลาดใจ อย่างไรก็ตาม เรื่อง
ดังกล่าว ก็มีคําอธิบายในความคิดและประเพณีต่าง ๆ ร่วมกันของโลก ซึ่งสอนผู้หญิงให้คิดว่าการแต่งงานเป็น
สิ่งหนึ่งที่จําเป็น ทําให้เข้าใจได้ว่า ผู้หญิงหลายคนน่าจะพอใจต่อการเป็นภรรยาคนหนึ่งในจํานวนภรรยา
ทั้งหลายมากกว่าที่จะไม่ได้เป็นภรรยาของใครเลย ประเทศอ่ืน ๆ ไม่ได้ถูกขอร้องให้ยอมรับการสมรสเช่นนั้น 
หรือให้ปลดปล่อยประชากรของตนส่วนใดก็ตามให้พ้นจากกฎหมายของตนโดยถือตามความคิดเห็นของพวก
มอร์มอน แต่เมื่อผู้คัดค้านได้ยอมรับความรู้สึกอันเป็นปฏิปักษ์ของคนอ่ืน ๆ เกินกว่าที่จะได้รับการเรี ยกร้อง
อย่างเป็นธรรม เมื่อพวกเขาได้ละทิ้งประเทศต่าง ๆ ที่หลักคําสอนของพวกเขาไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ และก่อ
ร่างสร้างตัวขึ้นในสุดมุมโลกอันไกลโพ้น ซึ่งพวกเขาได้เป็นพวกแรกที่ทําให้มนุษย์อาศัยอยู่ได้ ย่อมเป็นการยาก
ที่จะมองให้เห็นว่า พวกเขาจะถูกขัดขวางไม่ให้มีชีวิตอยู่ที่นั่นภายใต้กฎหมายที่พวกเขาพอใจด้วยหลักการอะไร
นอกจากด้วยหลักการของทรราช โดยมีเงื่อนไขว่า พวกเขาจะต้องไม่ก้าวร้าวชาติอ่ืน ๆ ตลอดจนยอมให้บรรดา
ผู้ที่ไม่พอใจวิถีทางของพวกเขาได้มีเสรีภาพอย่างเต็มที่ที่จะจากไป นักเขียนรุ่นใหม่คนหนึ่งซึ่งได้พิจารณาในแง่
คุณความดีพอสมควรได้เสนอ (โดยที่ใช้คํากล่าวของเขาเอง) ไม่ใช่ให้มีสงครามครูเสด แต่ให้มีสงครามโดย
พลเมือง (Civilisade) ต่อต้านชุมชนมากผัวหลายเมียดังกล่าวเพ่ือทําลายล้างสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นก้าวถอยหลังใน
อารยธรรม มันก็ปรากฏเช่นนั้นต่อข้าพเจ้าด้วย แต่ข้าพเจ้ามิได้ตระหนักว่าชุมชนใดจะมีสิทธิ์บังคับชุมชนแห่ง
หนึ่งให้มีอารยธรรมขึ้นมา ตราบใดที่ผู้ทนทุกข์ทรมานจากกฎหมายเลว ๆ ยังมิได้ขอความช่วยเหลือจากชุมชน  
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อ่ืน ๆ ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถยอมรับได้ว่าบุคคลต่าง ๆ ที่มิได้เกี่ยวข้องอย่างสิ้นเชิงกับพวกเขาควรจะก้าวเข้าไป
และบังคับว่าสภาพการณ์ของสิ่งต่าง ๆ ซึ่งคนทั้งปวงสนใจโดยตรงและดูเหมือนจะพอใจกับสภาพการณ์นั้น
ควรต้องถูกทําลายลงไปเพราะสภาพการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องน่าอับอายสําหรับบุคคล   ต่าง ๆ ที่อยู่ห่างไกล
ออกไปเป็นพัน ๆ ไมล์ และเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องด้วยเลย ขอให้พวกเขาส่งพวกหมอสอนศาสนา
ถ้าพวกเขาพอใจให้ไปเทศนาต่อต้านสภาพการณ์นั้นได้ และขอให้พวกเขาใช้วิธีการอันเป็นธรรมใดใดก็ตาม (ซึ่ง
การปิดปากผู้สอนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้ไม่ได้) ในการต่อต้านความก้าวหน้าของหลักคําสอนต่าง ๆ ทํานองนี้ในหมู่
ประชาชนของเขาเอง ถ้าอารยธรรมได้รับส่วนที่ดีกว่าของอนารยธรรมมาไว้เมื่ออนารยธรรมมีโลกสําหรับ
ตนเองก็ออกจะเกินไปที่จะประกาศความหวั่นกลัวว่าอนารยธรรมจะฟ้ืนคืนชีพและพิชิตอารยธรรมได้ภายหลัง
จากที่ถูกกดเอาไว้อย่างชอบธรรมอารยธรรมซึ่งสามารถพ่ายแพ้เช่นนั้นต่อศัตรูผู้พิชิตได้แล้วตอนแรกก็ต้อง
เสื่อมทรามลงจนกระทั่งพระผู้มีสมณศักดิ์และศาสดาผู้ได้รับการแต่งตั้งตลอดจนคนอ่ืน ๆ ไม่มีประสิทธิภาพ 
หรือมีความยากลําบากในการยืนหยัดเพ่ือมันได้ ถ้าเป็นเช่นนี้ อารยธรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเร็วขึ้น
เพียงใดก็ละทิ้งสิ่งที่ดีกว่าเพียงนั้นและได้แต่เพียงดําเนินต่อไปจากสิ่งที่เลวไปสู่สิ่งที่เลวกว่าจนกว่าจะถูกทําลาย
และก่อตัวขึ้นมาใหม่ (เหมือนกับจักรวรรดิตะวันตก) โดยพวกอนารยชนผู้มีพลังแข็งขันนั้น 
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บทที่ 5 
การประยุกต์มาปรับปรุงใช้ 

 
  หลักการต่างๆ ที่ยืนยันอยู่ในหน้าเหล่านี้ต้องเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปมากขึ้น อีกว่าเป็น
รากฐานสําหรับการอภิปรายกันในรายละเอียด ก่อนที่จะมีผู้พยายามใช้หลักการให้เป็นประโยชน์อย่าง
สม่ําเสมอต่อสาขาต่าง ๆ ทั้งหมดของรัฐบาลและศีลธรรมด้วยความหวังว่าจะได้ผลดีอย่างใดอย่างหนึ่งใน
โอกาสต่อไป ข้อสังเกตเพียงไม่ก่ีประการที่ข้าพเจ้าเสนอให้มีขึ้นต่อปัญหาต่าง ๆ ในด้านรายละเอียดก็มุ่งหมาย
ที่จะอธิบายหลักการนั้น  ให้เห็นภาพมากกว่าที่จะให้เดินตามหลักการไปจนปรากฏผลออกมา ข้าพเจ้ามิได้
เสนอให้มีการใช้ประโยชน์จากหลักการอย่างมากมายเท่ากับที่เสนอให้เห็นตัวอย่างในการใช้หลักการนั้นให้เป็น
ประโยชน์  ซึ่งอาจช่วยทําให้ความหมายและข้อจํากัดของหลักความประพฤติทั้งสองประการซึ่งร่วมกันสร้าง
หลักคําสอนของความเรียงนี้โดยตลอดได้กระจ่างชัดมากขึ้น  ตลอดจนช่วยการวินิจฉัยโดยการรักษาความ
สมดุลระหว่างหลักการเอาไว้ในกรณีที่ดูเหมือนจะมีข้อน่าสงสัยว่าสิ่งใดที่ใช้ได้กับกรณีนั้น 
  ประการแรก หลักความประพฤติเหล่านี้มีอยู่ว่า ปัจเจกชนไม่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมในการ
กระทําของเขา ตราบเท่าที่การกระทําเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ใดนอกจากตัวของเขาเอง 
คําแนะนํา การสั่งสอน การชักชวน ตลอดจนการหลีกเลี่ยง โดยประชาชนอ่ืนๆ ถ้าพวกเขาคิดว่าจําเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ของพวกเขาเอง ย่อมเป็นมาตรการเพียงอย่างเดียวที่สังคมสามารถใช้ได้อย่างชอบธรรมในการแสดง
ความรังเกียจหรือการตําหนิต่อความประพฤติของเขา ประการที่สอง เนื่องจากการกระทําเช่นนั้นไม่เป็นธรรม
ต่อผลประโยชน์ของผู้อ่ืน  ปัจเจกชนย่อมต้องรับผิดชอบและอาจขึ้นอยู่กับการลงโทษทางสังคมหรือทาง
กฎหมาย ถ้าสังคมมีความเห็นว่าคนใดคนหนึ่งก็ตามจําเป็นต้องได้รับความคุ้มครองจากสังคม 
  ในเบื้องแรก ต้องไม่ทึกทักเอาเลยว่า เนื่องจากความเสียหายหรือแนวโน้มที่อาจเป็นความ
เสียหายต่อผลประโยชน์ของผู้อ่ืนเท่านั้นที่ทําให้สังคมเข้าแทรกแซงได้อย่างชอบธรรมในหลายต่อหลายกรณีที่
ปัจเจกชนคนหนึ่งจําต้องและชอบด้วยกฎหมายที่จะทําให้คนอ่ืน ๆ เจ็บปวดหรือสูญเสียหรือขัดขวาง
ผลประโยชน์ที่คนอ่ืน ๆ หวังว่าจะได้รับอย่างมีเหตุผลในขณะที่ปัจเจกชนนั้นกําลังติดตามเปูาหมายที่ถูกต้อง
ของงานอยู่ ผลประโยชน์ที่ขัดกันระหว่างปัจเจกชนมักจะเกิดขึ้นจากสถาบันทางสังคมที่เลวทราม แต่ก็ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ตราบเท่าที่สถาบันเหล่านั้นยังคงทนอยู่ และความขัดแย้งบางอย่างก็อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยไม่ว่า
จะอยู่ในสถาบันใดใด ใครก็ตามที่ประสบความสําเร็จในการแสดงตัวในฝูงชนอันแออัดหรือในการสอบแข่งขัน 
ใครก็ตามที่เป็นที่พอใจมากกว่าอีกคนหนึ่งในการแข่งขันกันเพ่ือเปูาหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทั้งสองคน
ต้องการ ย่อมกอบโกยผลประโยชน์จากความสูญเสียของคนอ่ืน ๆ จากความพากเพียรอันสูญเปล่าของพวกเขา  
ตลอดจนจากความผิดหวังของพวกเขา แต่จากการที่คนทั่วไปยอมรับร่วมกัน ก็ย่อมเป็นการดีขึ้นต่อ
ผลประโยชน์ทั่วไปของมนุษยชาติเองที่บุคคลต่าง  ๆ จักต้องติดตามเปูาหมายของตนโดยไม่ถูกผลลัพธ์ประเภท
นี้ขัดขวาง กล่าวอีกอย่างหนึ่ง สังคมไม่มีสิทธิไม่ว่าในทางกฎหมายหรือในทางศีลธรรมที่จะทําให้ผู้แข่งขันที่
ผิดหวังได้พ้นจากความทุกข์ทรมานประเภทนี้ และจะรู้สึกว่าได้ถูกเรียกร้องให้เข้าแทรกแซงได้ก็ต่อเมื่อวิธีการที่
ใช้เพื่อบรรลุความสําเร็จนั้นตรงกันข้ามกับผลประโยชน์ที่คนทั่วไปจะยอมให้ใครต่อใครได้ กล่าวคือต้องใช้การ
แทรกแซงต่อการคดโกง การหักหลัง และการบีบบังคับนั้น   
  นอกจากนี้ การค้าก็เป็นการกระทําทางสังคม ใครก็ตามที่เข้าดําเนินการขายสินค้าประเภท
ใดประเภทหนึ่งให้คนทั่วไปย่อมกระทําในสิ่งที่มีผลต่อผลประโยชน์ของบุคคลอ่ืน ๆ และของสังคมโดยทั่วไป 
และฉะนั้นโดยหลักการแล้ว ความประพฤติของเขาย่อมเข้ามาสู่อํานาจการตัดสินของสังคม ด้วยเหตุนั้น จึงถือ
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลทันทีที่จะต้องกําหนดราคาและวางกฎเกณฑ์ในการดําเนินการผลิตในทุกกรณีที่ถือว่า
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สําคัญ แต่ในขณะนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าความย่อมเยากับความมีคุณภาพดีของสินค้าได้มีขึ้นได้ตาม
วัตถุประสงค์มากที่สุดโดยการปล่อยให้ผู้ผลิตและผู้ขายได้มีเสรีภาพอย่างเต็มที่ โดยอาศัยเพียงการตรวจสอบ
ว่าผู้ซื้อมีเสรีภาพที่เท่าเทียมกันหรือไม่ในการจัดหาสิ่งของให้ตนเองที่อ่ืน  แม้ว่ายังไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นจนกระทั่ง
ภายหลังที่มีการต่อสู้ดิ้นรนมาเป็นเวลานานก็ตาม นี่คือหลักคําสอนที่เรียกว่าการค้าโดยเสรีซึ่งวางอยู่บน
พ้ืนฐานต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากหลักการเรื่องเสรีภาพ ส่วนบุคคลที่ยืนยันอยู่ในความเรียงบทนี้แม้ว่าจะผนึก
แน่นกับหลักการดังกล่าวเท่า ๆ กันก็ตาม ข้อจํากัด   ต่าง ๆ ต่อการค้าหรือต่อการผลิตเพ่ือความมุ่งหมาย  
ต่าง ๆ ทางการค้าย่อมเป็นการควบคุมบังคับอย่างแท้จริง และการควบคุมบังคับทั้งหมด โดยลักษณะที่มันเป็น
การควบคุมบังคับย่อมเป็นความชั่วร้ายอย่างหนึ่ง แต่การควบคุมบังคับในประเด็นนี้ กระทบกระเทือนเพียงต่อ
ความประพฤติส่วนที่สังคมมีอํานาจที่จะควบคุมบังคับได้เท่านั้น และย่อมผิดเพียงในกรณีที่การควบคุม
ดังกล่าวมิได้สร้างผลลัพธ์อันน่าพึงปรารถนาขึ้นมาอย่างจริงจัง ในเมื่อหลักการเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลมิได้
เกิดขึ้นในหลักคําสอนเรื่องการค้าโดยเสรี  ดังนั้น หลักการดังกล่าวจึงมิได้มีอยู่ในปัญหาต่าง ๆ ส่วนมากซึ่ง
เกี่ยวข้องกับข้อจํากัดของหลักคําสอนนั้น ตัวอย่างเช่น การควบคุมจากสาธารณชนในปริมาณเท่าใด จึงจะเป็น
ที่ยอมรับได้สําหรับการปูองกันการคดโกงโดยการปลอมปนสินค้า จะต้องบังคับให้นายจ้างระวังสุขอนามัยหรือ
จัดการคุ้มครองคนงานที่จ้างไว้ในตําแหน่งหน้าที่ที่เป็นอันตรายมากน้อยเพียงใด ปัญหาเช่นนี้ก่อให้เกิดการ
พิจารณาถึงเสรีภาพ เพียงตราบเท่าที่การปล่อยให้ประชาชนเป็นตัวของตัวเองมักจะดีกว่าการควบคุมพวกเขา
เสมอ ในเรื่องอ่ืนๆ ก็เช่นกัน (cocteris paribus) แต่การที่พวกเขาอาจจะถูกควบคุมได้ตามกฎหมายเพ่ือบรรลุ
จุดหมายเหล่านี้ย่อมไม่อาจปฏิเสธได้ตามหลักการ อีกประการหนึ่ง ยังมีปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้า
แทรกแซงการค้าซึ่งเป็นปัญหาเรื่องเสรีภาพเป็นสําคัญ เช่นกฎหมายของรัฐเมนได้กล่าวถึงอย่าง  คร่าว ๆ 
มาแล้ว การสั่งห้ามขนฝิ่นเข้าประเทศจีน การควบคุม การขายยาพิษ กล่าวโดยสรุป กรณีต่าง ๆ เหล่านี้ซึ่ง
เปูาหมายของการเข้าแทรกแซงเป็นไปเพ่ือทําให้การได้สินค้าบางชนิดมาไว้ในครอบครองเป็นไปไม่ได้เลยหรือ
เป็นไปได้โดยยากการเข้าแทรกแซงเหล่านี้เป็นเรื่องน่ารังเกียจไม่ใช่ในแง่ที่ละเมิดเสรีภาพของผู้ผลิตหรือผู้ขาย 
แต่ในแง่ที่ละเมิดเสรีภาพของผู้ซื้อต่างหาก 
  ตัวอย่างอันหนึ่งในเรื่องเหล่านี้ซึ่งได้แก่การขายยาพิษทําให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมา ประการ
หนึ่ง นั่นก็คือ ขอบเขตที่เหมาะสมของสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าหน้าที่ของตํารวจ เสรีภาพอาจจะถูกล่วงล้ําได้ตาม
กฎหมายมากน้อยเพียงใดเพ่ือปูองกันอาชญากรรมหรืออุบัติเหตุหน้าที่อย่างหนึ่งของรัฐบาลที่ไม่มีใครเถียงได้ก็
คือการระมัดระวังไม่ให้เกิดอาชญากรรมก่อนที่จะมีผู้กระทําขึ้นมาเช่นเดียวกับการสืบหาและลงโทษอาชญากร
ในภายหลัง อย่างไรก็ตาม หน้าที่ในการปูองกันของรัฐบาลอาจจะใช้ไปในทางที่ผิดโดยอคติที่มีต่อเสรีภาพ
มากกว่าที่จะเป็นเพียงหน้าที่ในการลงโทษมากนัก เพราะแทบจะไม่ใคร่มีเสรีภาพในการกระทําที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ส่วนใดของมนุษย์ที่ไม่ยอมแสดงตัวอย่างตรงไปตรงมาด้วยว่าเป็นสิ่งที่เพ่ิมทวีเครื่องอํานวยความ
สะดวกสําหรับความเหลวไหลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างไรก็ตาม ถ้าเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจคนหนึ่งของ
รัฐบาลหรือแม้แต่บุคคลใดโดยเฉพาะก็ตามมองเห็นว่าคนใดคนหนึ่งกําลังเตรียมประกอบอาชญากรรมอย่างชัด
แจง้ พวกเขาไม่จําเป็นต้องมองดูอยู่เฉย ๆ จนกระท่ังการประกอบอาชญากรรมนั้นได้ผ่านไปแล้ว แต่อาจเข้ายุ่ง
เกี่ยวขัดขวางการกระทํานั้นได้ ถ้ายาพิษไม่เคยเป็นสิ่งที่ซื้อหากันหรือใช้กันเพ่ือความมุ่งหมายอ่ืนใด นอกจาก
เพ่ือฆาตกรรมแล้วก็ย่อมเป็นการถูกต้องที่จะสั่งห้ามการผลิตและขายยาพิษได้ อย่างไรก็ดี ยาพิษเหล่านั้นอาจ
เป็นที่ต้องการไม่เพียงแต่เพ่ือวัตถุประสงค์ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์เท่านั้นแต่เพ่ือวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์อีกด้วย 
การบังคับควบคุม จึงไม่อาจกระทําต่อกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดได้โดยไม่มีผลต่อกรณีอีกอย่างหนึ่ง อนึ่งย่อมเป็น
หน้าที่อันเหมาะสมของอํานาจรัฐที่จะต้องคอยระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือใครอ่ืนก็
ตามเห็นบุคคลหนึ่งพยายามข้ามสะพานซึ่งแน่ใจได้ว่าไม่ปลอดภัย และไม่มีเวลาจะเตือนเขาถึงอันตรายที่จะ
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เกิดขึ้นได้ พวกเขาอาจจับกุมคนผู้นั้นและไล่กลับ โดยมิได้ละเมิดเสรีภาพของคนผู้นั้นจริง ๆ เพราะเสรีภาพ
ประกอบด้วยการกระทําในสิ่งที่เราต้องการ และเขาย่อมไม่ต้องการตกลงไปในแม่น้ําเป็นแน่ อย่างไรก็ตาม 
เมื่อไม่มีความแน่นอน แต่มีเพียงอันตรายจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเท่านั้น จึงไม่มีใครนอกจากตัวผู้นั้นเองที่
สามารถตัดสินว่าแรงจูงใจที่อาจกระตุ้นเขาให้ทําการเสี่ยงภัยนั้นจะเพียงพอหรือไม่ ดังนั้น ในกรณีนี้ (นอกจาก
ว่าเขาจะเป็นเด็กหรือเมาหรืออยู่ในภาวะความตื่นเต้นหรือหมกมุ่นบางประการซึ่งเทียบไม่ได้กับการใช้
สมรรถภาพไตร่ตรองอย่างเต็มที่) ข้าพเจ้าเห็นว่า เขาควรจะได้รับคําเตือนถึงอันตรายเพียงประการเดียวมิใช่
ถูกขัดขวางด้วยกําลังบังคับไม่ให้โผล่ออกไปเผชิญกับอันตรายนั้น การพิจารณาในทํานองเดียวกัน ซึ่งใช้ได้กับ
ปัญหาดังกล่าว เช่นเดียวกับการขายยาพิษอาจกระตุ้นเราให้ตัดสินว่า ในบรรดารูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ใน
การวางกฎเกณฑ์นี้ รูปแบบใดตรงกันข้ามหรือไม่ตรงกันข้ามกับหลักการ ความระมัดระวังเช่นนี้ มีตัวอย่างเช่น 
ในเรื่องการปิดฉลากยา โดยใช้ถ้อยคําบางประการที่แสดงถึงลักษณะอันตรายของยา อาจบังคับใช้ได้ โดยไม่
ละเมิดเสรีภาพ กล่าวคือผู้ซื้อไม่อาจนึกอยากที่จะไม่รับรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาครอบครองอยู่มีคุณสมบัติเป็นพิษ แต่
การอาศัยใบรับรองจากแพทย์ในทุกกรณีบางครั้งก็เป็นไปไม่ได้และมักจะมีราคาแพงในการรับเอาสิ่งของเพ่ือใช้
ประโยชน์ตามกฎหมายมาได้ รูปแบบเพียงอย่างเดียวที่ปรากฏต่อข้าพเจ้าซึ่งขัดขวางการประกอบ
อาชญากรรม และไม่มีการล่วงละเมิดใดใดที่มีค่าพอที่จะนําไปพิจารณาได้เกี่ยวกับเสรีภาพของบรรดาผู้ที่
ปรารถนาวัตถุที่มีพิษเพ่ือความมุ่งหมายอ่ืน ๆ ย่อมประกอบด้วยการจัดหาสิ่งที่เรียกว่า “หลักฐานที่กําหนดไว้
ล่วงหน้าแล้ว” ตามภาษาที่เบนธัมใช้อยู่อย่างเหมาะสม การจัดหานี้เป็นสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่ในเรื่องของพันธ
สัญญา เป็นเรื่องปกติและชอบธรรมที่กฎหมายต้องอาศัยเงื่อนไขที่ทําให้มันบังคับใช้ได้เมื่อมีพันธสัญญาเข้ามา
เกี่ยวข้อง ซึ่งควรพิจารณาถึงระเบียบพิธีบางอย่าง เช่น ลายเซ็น การให้การของพยาน และอะไรทํานองนั้นเพ่ือ
ว่าในกรณีที่มีการโต้แย้งกันภายหลัง ก็อาจมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าพันธสัญญาได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจริง ๆ และ
ไม่มีอะไรเลยในสภาพแวดล้อมดังกล่าวที่จะทําให้มันเป็นโมฆะได้ตามกฎหมาย กล่าวคือเป็นผลลัพธ์ที่จะโยน
อุปสรรคอันใหญ่หลวงลงไปในแนวทางของพันธสัญญาจอมปลอมนั้นหรือเป็นพันธสัญญาที่สร้างขึ้นใน
สภาพการณ์ซึ่งถ้ารู้ได้ก็อาจทําลายความสมเหตุสมผลของมันไป การระแวดระวังทํานองเดียวกันนี้อาจบังคับ
ใช้ได้ในการขายสิ่งของที่ดัดแปลงให้เป็นเครื่องมือประกอบอาชญากรรม ยกตัวอย่าง ผู้ขายอาจถูกเรียกร้องให้
ขึ้นทะเบียนบอกเวลาที่แน่นอนในการค้าขาย บอกชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ บอกคุณภาพและปริมาณที่แน่นอน
ของสิ่งที่ขายไป อาจถูกเรียกร้องให้ถามวัตถุประสงค์ว่าต้องการสินค้านั้นไปทําไม  ตลอดจนบันทึกคําตอบที่
เขาได้รับ เมื่อไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์ อาจต้องให้บุคคลที่สามมาปรากฏตัวด้วยเพ่ือนําข้อเท็จจริงจากบ้านมาให้
ผู้ซื้อ ในกรณีท่ีอาจมีเหตุผลให้เชื่อได้ภายหลังว่าของดังกล่าวได้ถูกใช้ไปเพ่ือวัตถุประสงค์ทางอาชญากรรม การ
วางกฎเกณฑ์ดังกล่าว โดยทั่วไปแล้วย่อมไม่มีปัจจัยใดที่จะขัดขวางการได้รับสิ่งของนั้น จะมีก็แต่ปัจจัยที่สําคัญ
ยิ่งอย่างหนึ่งในการใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องจากสิ่งของนั้นโดยปราศจากการตรวจสอบเสียก่อน 
  สิทธิที่แนบเนื่องอยู่ในสังคมเพ่ือปัดเปุาอาชญากรรมต่าง ๆ ที่ต่อต้านอาชญากรรมอยู่โดย
อาศัยการระแวดระวังล่วงหน้า ได้ชี้ให้เห็นข้อจํากัดอันเด่นชัดต่อกฎความประพฤตินี้ว่า ความประพฤติผิดอัน
เกิดจากการคํานึงถึงตนเองอย่างแท้จริงไม่อาจถูกแทรกแซงได้อย่างเหมาะสมโดยวิธีปูองกันหรือลงโทษ 
ยกตัวอย่างเช่น การเมาเหล้าในกรณีปกติย่อมไม่เป็นประเด็นที่เหมาะสมต่อการเข้าแทรกแซงตามกฎหมาย แต่
ข้าพเจ้าเห็นสมควรว่า เป็นการถูกต้องตามกฏหมายทีเดียวที่บุคคลคนหนึ่งผู้ซึ่งมีความเชื่อมั่นมาแล้วครั้งหนึ่ง 
ถึงการกระทํารุนแรงต่อผู้อ่ืนที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของเหล้า ควรต้องถูกกําหนดให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับทาง
กฎหมายโดยเฉพาะซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวสําหรับเขาเอง ถ้ามีผู้พบว่าเขาเมาเหล้าอีกในภายหลัง เขาย่อมถูก
ลงโทษได้ ถ้าในสภาพดังกล่าวเขาเกิดทําผิดกฎหมายในเรื่องอ่ืนขึ้นมาอีก บทลงโทษต่อสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบ
ในการทําผิดอย่างอ่ืนนั้นต้องเพ่ิมความรุนแรงยิ่งขึ้น การทําให้ตัวเองมึนเมาในบุคคลผู้ความมึนเมาได้กระตุ้นให้
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ทําอันตรายต่อผู้อื่น ย่อมเป็นอาชญากรรมต่อผู้อื่นนั่นเอง  ดังนั้น การไม่ทําอะไรเลยยกเว้นในบุคคลผู้ได้รับการ
อุดหนุนจากคนทั่วไปหรือยกเว้นเมื่อการอยู่เฉย ๆ นั้น ก่อให้เกิดการฝุาฝืนกฎหมายขึ้นมา ก็ ไม่อาจตกอยู่
ภายใต้การลงโทษตามกฎหมายได้โดยปราศจากการข่มขู่บังคับ แต่ถ้าคน ๆ หนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของ
เขาต่อผู้อื่นได้ตามกฎหมาย ไม่ว่าจากการอยู่เฉย ๆ หรือจากสาเหตุอ่ืนใดที่หลีกเลี่ยงได้ก็ตาม ตัวอย่างเช่น การ
เลี้ยงดูลูก ๆ ของเขาก็ย่อมไม่มีอํานาจทรราชใดใดจะบีบบังคับเขาให้ทําภาระหน้าที่นั้นให้ลุล่วงไปได้โดยให้
ทํางานภาคบังคับถ้าใช้วิธีอ่ืน ๆ ไม่ได้ 
  อนึ่ง มีการกระทําหลายอย่างซึ่งเป็นอันตรายโดยตรงเพียงต่อตัวผู้กระทําเองเท่านั้น ย่อมไม่
ควรต้องถูกสั่งห้ามตามกฎหมาย แต่ถ้าการกระทําดังกล่าวเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปตลอดจนเป็นการทําลาย
แบบอย่างที่ดีลงไปแล้ว นั่นแหละจึงเข้าข่ายการทําผิดต่อผู้อ่ืนตามกฎหมาย อาจถูกบัญญัติห้ามได้อย่างชอบ
ธรรม การทําผิดกฎหมายประเภทนี้เป็นการทําผิดต่อสมบัติผู้ดีซึ่งมิใช่เรื่องจําเป็นสําหรับเรานัก ยิ่งการทําผิด
เหล่านี้เกี่ยวข้องโดยอ้อมอยู่เพียงแต่กับประเด็นของเรามากเพียงใด การคัดค้านสาธารณชนย่อมรุนแรงพอ ๆ 
กันในเรื่องการกระทําหลายประการที่ไม่น่าตําหนิในตัวของมันเองหรือมิได้ดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้น 
  ยังมีปัญหาอีกข้อหนึ่งซึ่งอาจหาคําตอบให้ได้ เป็นปัญหาที่ไปกันได้กับหลักการ  ต่าง ๆ ที่ได้
ถูกกําหนดไว้แล้ว ในกรณีของความประพฤติส่วนตัวที่น่าจะถูกตําหนิได้ แต่เป็นความประพฤติซึ่งอาศัยความ
เคารพต่อเสรีภาพก็ทําให้สังคมหมดโอกาสที่จะขัดขวางหรือลงโทษ เพราะความชั่วซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงนั้น
ได้ตกอยู่กับผู้กระทําโดยตลอดสําหรับสิ่งที่ผู้กระทํามีเสรีภาพที่จะทําได้นั้น  คนอ่ืน ๆ ควรจะมีเสรีภาพเท่า ๆ 
กันที่จะตักเตือนหรือยุยงส่งเสริมด้วยหรือไม่? ปัญหานี้ย่อมไม่พ้นความยากลําบากเป็นแน่ กรณีของบุคคลคน
หนึ่งผู้ชักชวนคนอีกคนหนึ่งให้กระทําสิ่ง ๆ หนึ่งย่อมไม่ใช่เรื่องของความประพฤติที่คํานึงถึงตัวเองเสียทีเดียว 
การให้คําแนะนําหรือชักชวนใครก็ตามย่อมเป็นการกระทําทางสังคม และดังนั้นจึงอาจถือได้ว่าต้องเป็นไปตาม
การควบคุมของสังคมเหมือนการกระทําท่ัว ๆ ไปที่กระทบกระเทือนคนอ่ืน ๆ แต่การไตร่ตรองสักเล็กน้อยย่อม
แก้ไขภาพประทับใจครั้งแรกได้โดยแสดงให้เห็นว่า ถ้ากรณีดังกล่าวมิได้อยู่เฉพาะภายในขอบเขตคํานิยามว่า
ด้วยเสรีภาพของปัจเจกชนแล้ว เหตุผลต่าง ๆ ซึ่งรองรับหลักการแห่งเสรีภาพของปัจเจกชนอยู่ย่อมใช้กับกรณี
นั้น ถ้าประชาชนต้องได้รับอนุญาตให้กระทําสิ่งใดก็ตามที่ดูเหมือนว่าจะดีที่สุดสําหรับตัวเขาเองในเรื่องที่
เกี่ยวข้องเฉพาะกับตัวเขาเองและเป็นภัยก็เฉพาะต่อตัวเขาเองเท่านั้น เขาก็ต้องมีเสรี ภาพเท่าเทียมกันที่จะ
ปรึกษาซึ่งกันและกันเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะทําลงไปเช่นนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดจนให้
ข้อแนะนําและรับข้อแนะนํา อะไรก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้ทําได้ย่อมต้องได้รับอนุญาตให้เสนอแนะได้เช่นกัน 
ปัญหาดังกล่าวยังน่าสงสัยอยู่ก็ต่อเมื่อผู้ยุยงส่งเสริมได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวจากการให้คําแนะนําของเขา เมื่อ
เขาทําให้คําแนะนํานั้นกลายเป็นภาระหน้าที่ของเขาในการสนับสนุนสิ่งที่สังคมและรัฐถือว่าเป็นความชั่วอย่าง
หนึ่งโดยเพื่อเป็นการยังชีพหรือได้รับเงินเป็นค่าตอบแทน  ดังนั้น องค์ประกอบใหม่อย่างหนึ่งของความยุ่งยาก
ก็ถูกเสนอข้ึนมาทีเดียว กล่าวคือความมีอยู่ของชนชั้นต่าง ๆ ซึ่งมีผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่
ถือกันว่าเป็นความผาสุกของสาธารณชน และซึ่งรูปแบบการดํารงชีวิตของพวกเขาวางพ้ืนฐานอยู่บนการมี
ปฏิกิริยากับความผาสุกของสาธารณชนดังกล่าว สิ่งนี้ควรถูกแทรกแซงหรือไม่? ยกตัวอย่างเช่น การล่วง
ประเวณีต้องมีอยู่ได้ และดังนั้นการพนันก็ต้องมีอยู่ได้เช่นกัน แต่บุคคลคนหนึ่งจะมีเสรีภาพที่จะเป็นโสเภณี
หรือเปิดบ่อนการพนันได้หรือไม่? กรณีนี้เป็นกรณีหนึ่งในบรรดาเรื่องต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นกั้นเขตแดน
ระหว่างหลักการสองอย่างพอดี และไม่ปรากฏในทันทีว่ามันควรเป็นของหลักการใดในหลักการทั้งสองนั้น มี
ข้อถกเถียงทั้งสองด้านอยู่หลายข้อ ในด้านของการยอมทน อาจกล่าวได้ว่า ข้อเท็จจริงในการทําตามสิ่งใดก็
ตามโดยถือเป็นภาระหน้าที่  ตลอดจนใช้ชีวิตอยู่หรือหาประโยชน์ได้โดยการปฏิบัติหน้าที่ ย่อมไม่อาจทําให้สิ่ง
ที่อาชญากรผู้นั้นปฏิบัติได้รับการยอมรับเป็นอย่างอ่ืนได้ การกระทํานั้นต้องได้รับอนุญาตอย่างสม่ําเสมอหรือ
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ถูกสั่งห้ามอย่างสม่ําเสมออย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าหลักการที่เราได้ปกปูองมาแล้วเป็นความจริ ง สังคมก็ไม่มีกิจ
ธุระอันใดในฐานะที่เป็นสังคมที่จะตัดสินอะไรก็ตามว่าผิดถ้าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องเฉพาะกับตัวปัจเจกชนเท่านั้น 
อาจกล่าวได้ว่า สังคมไม่อาจไปได้ไกลเกินกว่าการเหนี่ยวรั้งห้ามปรามเท่านั้น และคน ๆ หนึ่งควรต้องมี
เสรีภาพที่จะชักชวนเช่นเดียวกับท่ีอีกคนหนึ่งก็มีเสรีภาพที่จะห้ามปรามได้ตรงกันข้ามกับสิ่งนี้ อาจโต้เถียงได้ว่า 
แม้ว่าสาธารณชนหรือรัฐไม่ได้รับการค้ําประกันในการตัดสินใจอย่างทรงอํานาจว่าความประพฤติที่
กระทบกระเทือนเพียงต่อผลประโยชน์ของปัจเจกชนเป็นสิ่งที่ดีหรือเลวเพ่ือความมุ่งหมายที่จะยับยั้งหรือ
ลงโทษก็ตาม พวกเขาก็มีเหตุผลสมควรอย่างเต็มที่ในการสรุปว่าความประพฤติดังกล่าวเป็นหรือไม่เป็นเช่นนั้น
อย่างน้อยท่ีสุดก็เป็นปัญหาที่โต้เถียงกันได้ ถ้าพวกเขาเห็นว่าความประพฤตินั้นเลว ถือได้ว่า พวกเขาไม่อาจทํา
ผิดในขณะที่เพียรพยายามขจัดอิทธิพลของคําชักชวนที่น่าสนใจของผู้ยุยงส่งเสริมให้ออกไปได้ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่
อาจเป็นกลาง ผู้ซึ่งมีความสนใจส่วนตัวโดยตรงต่อฝุายใดฝุายหนึ่งโดยเป็นฝุายที่รัฐเชื่อว่าเป็นฝุายผิด ตลอดจน
เป็นผู้ที่สนับสนุนความประพฤตินั้นอย่างเปิดเผยเพียงเพ่ือเปูาหมายส่วนตัวเพียงประการเดียว ความประพฤติ
ดังกล่าวอาจได้รับการสนับสนุนว่า ไม่ได้ทําให้อะไรสูญหายไปอย่างแน่นอน ไม่มีการเสี ยสละคุณความดีโดย
การจัดระเบียบเรื่องราวต่าง  ๆจนกระท่ังบุคคลทั้งหลายลงคะแนนเลือกตั้งได้ด้วยความสมัครใจเอง ไม่ว่าด้วย
ความฉลาดรอบรู้หรือด้วยความโง่เขลาก็ตาม โดยเป็นอิสระเท่าที่จะเป็นได้จากความพลิกแพลงของบุคคล  
ต่าง ๆ ผู้ส่งเสริมความโน้มเอียงของพวกเขาให้คล้อยตามความมุ่งหมายที่ผู้ส่งเสริมเหล่านั้นสนใจ ดังนั้น (อาจ
กล่าวได้ว่า) แม้พระราชบัญญัติว่าด้วยกีฬาที่ผิดกฎหมายจะไม่อาจโต้แย้งได้จนถึงที่สุด แม้ว่าบุคคลทั้งปวงควร
ต้องมีเสรีภาพที่จะเล่นการพนันในบ้านของตนเองหรือในบ้านของผู้ร่วมวง หรือในสถานที่พบปะสังสรรค์ใดใดก็
ตามซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยการเป็นสมาชิกของพวกเขาเองและเปิดเฉพาะสําหรับสมาชิกและแขกของพวกเขาเท่านั้น  
กระนั้นบ่อนการพนันสาธารณะก็ไม่ควรได้รับอนุญาตให้มีข้ึนได้ เป็นความจริงที่คําสั่งห้ามไม่เคยมีผลบังคับเลย 
และไม่ว่าตํารวจจะได้รับอํานาจทรราชมากเพียงใด บ่อนการพนันก็สามารถดํารงอยู่ได้โดยอาศัยข้ออ้างอ่ืน ๆ 
เสมอ แต่บ่อนการพนันอาจถูกบังคับให้ดําเนินกิจการได้อย่างไม่เปิดเผยและลี้ลับในระดับหนึ่งเพ่ือจะได้ไม่มี
ผู้ใดล่วงรู้สิ่งใด ๆ เกี่ยวกับบ่อนนั้นนอกจากบรรดาผู้ที่เสาะหาบ่อนการพนันเท่านั้น และสังคมไม่ควรมุ่งหวังสิ่ง
ใดนอกเหนือไปจากนี้ ข้อถกเถียงเหล่านี้มีความจับใจอยู่มากทีเดียว ข้าพเจ้าจะไม่เสี่ยงในการตัดสินใจว่า ข้อ
ถกเถียงดังกล่าวจะเพียงพอหรือไม่ที่จะวินิจฉัยความวิปริตทางศีลธรรมในการลงโทษผู้สมรู้ร่วมคิดในเมื่อ
หลักการดังกล่าวได้รับ (และต้องได้รับ) อนุมัติให้เป็นอิสระในการปรับหรือคุมขังผู้หลอกลวงหญิงแต่ไม่ใช่ปรับ
หรือคุมขังผู้ทําการล่วงประเวณี ปรับหรือคุมขังเจ้าของบ่อนการพนัน แต่ไม่ใช่คนเล่น การดําเนินกิจการ
ร่วมกันในการขายและซื้อก็ควรถูกแทรกแซงให้น้อยลงโดยอาศัยพื้นฐานทํานองเดียวกันนี้ สิ่งของเกือบทุกชนิด
ซ่ึงซ้ือขายกันอาจใชกั้นอยู่เกินความจําเป็น และผู้ขายก็มีผลประโยชน์ทางการเงินในการสนับสนุนส่วนเกินน้ัน 
แต่ก็ไม่พบข้อถกเถียงใด ๆ ในเรื่องนี้ที่จะสนับสนุน อาทิเช่น กฎหมายของรัฐเมน เพราะชนชั้นพ่อค้าสุราแม้ว่า
จะสนใจในความเสียหายของตนก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพ่ือเห็นแก่การใช้ประโยชน์ที่ถูก
กฎหมายของพวกเขา อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ของพ่อค้าเหล่านี้ในการสนับสนุนความมึนเมาเป็นนิจย่อม
เป็นความชั่วอย่างแท้จริง และทําให้รัฐมีเหตุผลสมควรในการออกข้อบังคับและเรียกร้องการค้ําประกันซึ่งอาจ
ละเมิดเสรีภาพตามกฎหมายแต่ก็เพ่ือความถูกต้องตามเหตุผลนั้น 
  ปัญหาข้อต่อไปก็คือ ในขณะที่รัฐอนุมัติ รัฐก็ยังต้องห้ามปรามความประพฤติซึ่งถือว่าเป็น
ปฏิปักษ์ต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้กระทําโดยทางอ้อม ตัวอย่างเช่น ไม่ว่ารัฐต้องใช้มาตรการในการทําให้
วิธีการต่าง ๆ เพื่อความมึนเมามีราคาแพงมากขึ้นหรือต้องเพ่ิมความยากลําบากในการนําสิ่งมึนเมาครอบครอง
โดยจํากัดจํานวนแหล่งค้าขายก็ตาม จําเป็นต้องทําความกระจ่างชัดแก่ปัญหานี้เช่นเดียวกับปัญหาอ่ืน ๆ ที่เล็ง
ผลทางการปฏิบัติ ส่วนมากการเก็บภาษีเครื่องกระตุ้นทั้งหลายเพ่ือเปูาหมายเพียงประการเดียวในการทําให้ได้
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เครื่องกระตุ้นมายากขึ้นนั้นเป็นมาตรการที่แตกต่างเฉพาะในแง่ระดับจากคําสั่งห้ามโดยตลอดของมัน และอาจ
มีความสมเหตุสมผลต่อเมื่อคําสั่งห้ามนั้นสมเหตุสมผลเท่านั้น การเพ่ิมราคาสินค้าทุกครั้งเป็นสิ่งต้องห้าม 
สําหรับผู้ซึ่งมีรายได้ไม่สูงพอกับราคาสินค้าท่ีเพ่ิมข้ึน ตลอดจนสําหรับผู้ซึ่งมีรายได้สูงพอ ก็ย่อมเป็นบทลงโทษที่
มีต่อพวกเขาในเรื่องการนําเสนอรสนิยมเฉพาะอย่างหนึ่ง การเลือกสรรสิ่งเพลิดเพลินของพวกเขาและวิธีการ
ในการจับจ่ายรายได้ของพวกเขาภายหลังจากที่ได้ทําหน้าที่ทางกฎหมายและทางศีลธรรมต่อรัฐและต่อปัจเจก
ชนลุล่วงไปแล้ว ย่อมเป็นเรื่องของพวกเขาเองและต้องขึ้นอยู่กับข้อวินิจฉัยของเขาเอง ข้อพิจารณาเหล่านี้อาจ
ดูเผิน ๆ เหมือนว่าจะประนามการเลือกเอา ซึ่งเครื่องกระตุ้นเหล่านี้ เป็นสิ่งเฉพาะที่ต้องเก็บภาษี เพ่ือ
วัตถุประสงค์ที่จะนํารายได้เข้ารัฐ แต่ก็ต้องจดจําไว้ว่าการเก็บภาษีเพ่ือเป็นรายได้ของแผ่นดินย่อมเป็นสิ่งที่ไม่
อาจหลีกเลี่ยงได้อย่างสิ้นเชิงและในประเทศต่าง ๆ ส่วนมาก การเก็บภาษีเช่นนั้นจํานวนมากพอสมควรทีเดียว
ที่จําเป็นต้องเป็นไปโดยทางอ้อม ฉะนั้น รัฐจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการออกกฎหมายลงโทษการใช้เครื่อง
บริโภคบางอย่างซึ่งอาจเป็นสิ่งต้องห้ามสําหรับคนบางคน  ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะพิจารณาเพ่ือ
การกําหนดภาษีว่า สินค้าอะไรบ้างที่ผู้บริโภคสามารถสงวนไว้ได้มากที่สุด และเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะเลือกด้วย
ความกล้าหาญเอาเฉพาะแต่สินค้าที่ถือกันว่าใช้แล้วย่อมเป็นอันตรายโดยตรงนอกเหนือจากปริมาณที่เล็กน้อย  
ดังนั้น การเก็บภาษีเครื่องกระตุ้นต่าง ๆ จนถึงจุดที่สร้างรายได้ให้รัฐจํานวนมหาศาลที่สุด (สมมุติว่ารัฐต้องการ
รายได้ทั้งหมดที่ได้จากการเก็บภาษี)  ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ฟังขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับกันด้วย 
  ปัญหาที่ว่าจะทําให้การขายสินค้าเหล่านี้มีสิทธิพิเศษโดยเฉพาะมากขึ้นหรือน้อยลงนั้น ต้อง
ให้คําตอบแตกต่างกันไปตามจุดมุ่งหมายซึ่งกําหนดให้ได้รับการตอบสนองจากการควบคุมบังคับนั้น  สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจสาธารณะทุกแห่งจําเป็นต้องมีการควบคุมบังคับจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถานที่ต่าง ๆ ประเภทนี้ เพราะการกระทําฝุาฝืนสังคมมักจะเริ่มขึ้นที่นั่นเป็นพิเศษ  ฉะนั้น จึงสมควรที่จะ
จํากัดอํานาจในการขายสินค้าเหล่านี้ (อย่างน้อยท่ีสุดก็สําหรับการบริโภคในจุดนั้น) ให้แก่บุคคลต่าง ๆ ผู้เป็นที่
รู้จักกันดีหรือได้รับการรับรองว่าเป็นผู้มีความประพฤติน่าเคารพนับถือ และสมควรที่จะกําหนดระเบียบการ
ต่าง ๆ ว่าด้วยเวลาเปิดและปิดตามที่อาจจําเป็นสําหรับความระแวดระวังของคนทั่วไป  ตลอดจนสมควรที่จะ
ถอนใบอนุญาตถ้ามีการทําลายความสงบสุขกันซ้ําแล้วซ้ําเล่า  เนื่องจากความยินยอมหรือความไร้
ประสิทธิภาพของคนดูแล ร้านหรือถ้าร้านนั้นกลายเป็นที่นัดพบเพ่ือประกอบการและเตรียมการฝุาฝืน
กฎหมายกันขึ้น การควบคุมบังคับอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากนี้ โดยหลักการแล้ว ข้าพเจ้าไม่เห็นว่าเป็นเรื่อง
สมเหตุสมผล ยกตัวอย่างเช่น การจํากัดจํานวนร้านขายเบียร์และสุรา เพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในการทําให้
คนซื้อหาได้ยากมากขึ้น  ตลอดจนบั่นทอนโอกาสในการชักชวนมอมเมา ไม่เพียงแต่ทําให้คนทั้งปวงขาดความ
สะดวกเนื่องจากมีคนบางคนที่อาจใช้ความสะดวกสบายดังกล่าวไปในทางที่ผิดแต่ยังเป็นการเหมาะสม
โดยเฉพาะต่อสภาพสังคมที่ชนชั้นกรรมาชีพจะถูกปฏิบัติอย่างโจ่งแจ้งราวกับเป็นเด็ก ๆ หรือเป็นคนปุาเถื่อน
เท่านั้น  ตลอดจนถูกกําหนดให้ได้รับการศึกษาให้รู้จักควบคุมตนเองเพ่ือทําให้ตนเองสมควรที่จะได้รับการ
ยอมรับให้มีสิทธิพิเศษในเสรีภาพต่อไปในอนาคต นี่ไม่ใช่หลักการที่ปกครองชนชั้นกรรมาชีพอย่างเปิ ดเผยใน
ประเทศเสรีใดใด และไม่มีผู้ใดที่กําหนดคุณค่าอันเหมาะสมให้แก่เสรีภาพจะเข้าร่วมถูกปกครองเช่นนั้นร่วมกับ
ชนชั้นกรรมาชีพด้วย  นอกจากภายหลังจากที่เขาได้ใช้ความพยายามทั้งสิ้นเพ่ือให้การศึกษาแก่บรรดา
กรรมาชีพให้มีเสรีภาพและปกครองคนเหล่านั้นอย่างเป็นเสรีชนแล้วเท่านั้น และได้พิสูจน์กันอย่างแน่ชัดแล้ว
ว่าพวกชนชั้นกรรมาชีพถูกปกครองได้แต่เพียงเช่นเดียวกับเด็ก ๆ เท่านั้น  ข้อความที่ชัดแจ้งในการเลือก
ดังกล่าวแสดงให้เห็นความผิดประหลาดในการสมมุติว่าได้มีการใช้ความพยายามเช่นนั้นในเรื่องใดก็ตามซึ่ง
จําเป็นต้องพิจารณากันในที่นี้ ก็เพียงแต่เพราะว่าสถาบันต่าง ๆ ในประเทศนี้เป็นกลุ่มที่ไม่คงเส้นคงวาเท่านั้น 
สิ่งต่าง ๆ ที่เรายอมรับปฏิบัติกันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในระบบการปกครองแบบทรราชหรือที่เรียกกันว่า การปกครอง
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แบบพ่อปกครองลูก ในขณะที่เสรีภาพโดยทั่วไปของสถาบันต่าง ๆ ของเราได้ขจัดการใช้อํานาจบังคับจํานวน
หนึ่งออกไปเสีย ซึ่งเป็นอํานาจบังคับที่จําเป็นต่อการทําให้เกิดความเหนี่ยวรั้งประสิทธิผลอย่างแท้จริงใดใดก็
ตามท่ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับศีลธรรม 
  ในตอนต้นของความเรียงนี้ ก็ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่า เสรีภาพของปัจเจกชนในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งปัจเจก
ชนเกี่ยวข้องอยู่แต่ผู้เดียวเท่านั้น ย่อมบ่งถึงเสรีภาพที่สอดคล้องกันในปัจเจกชนจํานวนเท่าใดก็ตามในการจัด
ระเบียบสิ่งเหล่านั้นโดยความเห็นพ้องร่วมกันที่จะมองว่าปัจเจกชนทั้งหลายมีความประสานกัน และไม่คํานึงถึง
บุคคลอ่ืนใดนอกจากพวกเขาเองปัญหานี้มิได้ทําให้เกิดความยุ่งยากแต่อย่างใดตราบเท่าที่เจตจํานงของบุคคล
ทั้งปวงที่แสดงไว้แล้วยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่ในเมื่อเจตจํานงนั้นอาจเปลี่ยนแปลงแม้แต่ในสิ่งต่าง ๆ  ซึ่งพวก
เขาเท่านั้นที่เกี่ยวข้องด้วยก็ตาม ดังที่มักจําเป็นอยู่เสมอ ในเมื่อพวกเขาต้องทําพันธสัญญาต่อกันและกัน เมื่อ
พวกเขาต้องทําเช่นนั้น ก็ย่อมสมควรถือเป็นกฎทั่วไปที่พันธสัญญาเหล่านั้นต้องได้รับการรักษาไว้  กระนั้น ใน
บรรดากฎหมายของทุกประเทศกฎทั่วไปดังกล่าวก็อาจมีข้อยกเว้นบางอย่าง ไม่เพียงแต่บุคคลทั้งหลายจะไม่
ถูกถือว่าได้เข้าร่วมพันธสัญญาซึ่งละเมิดสิทธิของฝุายที่สาม แต่บางครั้งก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอแก่การพิจารณา 
ให้ปลดเปลื้องพวกเขาออกจากพันธสัญญาอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นอันตรายต่อพวกเขาเองยกตัวอย่างเช่น ใน
ประเทศนี้ (ประเทศอังกฤษ) และในอารยประเทศอ่ืน ๆ ส่วนมากพันธสัญญาที่กําหนดให้บุคคลต้องขายตัว
เป็นทาสหรือยินยอมให้ตนเองถูกขายเป็นทาสย่อมจะเป็นโมฆะและใช้การไม่ได้ และไม่ถูกบังคับใช้โดย
กฎหมายหรือโดยความคิดเห็นพื้นฐานในการจํากัดอํานาจดังกล่าวของเขาที่จะกําหนดโชคชะตาในชีวิตของเขา
เองด้วยความสมัครใจนั้น ย่อมปรากฎอยู่และมองเห็นได้ชัดในกรณีสุดโต่งเช่นนี้ เหตุผลที่จะไม่แทรกแซงการ
กระทําด้วยความสมัครใจของบุคคลนอกจากเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืนได้แก่การพิจารณาถึงเสรีภาพของเขา การ
เลือกด้วยใจสมัครของเขาย่อมเป็นหลักฐานว่าสิ่งที่เขาเลือกดังกล่าวคือสิ่งที่เขาปรารถนาหรืออย่างน้อยที่สุดก็
เป็นสิ่งที่เขาทนได้  และคุณประโยชน์ของเขาเองโดยตลอดก็หามาได้อย่างดีที่สุดโดยการยอมให้เขาใช้วิธีของ
เขาเองในการติดตามหาคุณประโยชน์นั้น  แต่การขายตัวเองเป็นทาสนั้น  เขาย่อมสละเสรีภาพของเขา 
กล่าวคือการกระทําเพียงครั้งเดียวนั้นได้ทําให้เขาหมดโอกาสที่จะใช้เสรีภาพได้มากกว่านั้นในอนาคต ฉะนั้น 
ในเรื่องของเขาเองเขาจึงไม่บรรลุจุดมุ่งหมายอันนี้ซึ่งมีเหตุผลสมควรที่จะยอมให้เขาเปิดเผยตัวของเขาเองได้  
เขาย่อมไม่มีเสรีภาพอีกต่อไป แต่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเขาย่อมอยู่ในฐานะที่ไม่มีการทึกทักในผลดีของ
เสรีภาพได้อีกต่อไป ซึ่งผลดีดังกล่าวอาจได้รับการสนับสนุนได้จากการที่เขาสมัครใจอยู่ในเสรีภาพนั่นเอง 
หลักการของเสรีภาพไม่อาจเรียกร้องได้ว่าเขาต้องมีเสรีภาพที่จะปฏิเสธเสรีภาพ กล่าวคือเขาย่อมไม่มีเสรีภาพ
ที่ยอมให้สร้างความแตกแยกกับเสรีภาพของเขาได้ เหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้ซึ่งเป็นพลังบังคับของสิ่งที่โดดเด่น
ดังกล่าวในเรื่องเฉพาะเช่นนี้ย่อมถูกนําไปใช้อย่างกว้างขวางอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตาม ความจําเป็นต่าง ๆ 
ของชีวิตกําหนดข้อจํากัดอย่างหนึ่งให้แก่เหตุผลเหล่านั้นในทุกหนทุกแห่ง  ซึ่งเรียกร้องอย่างต่อเนื่องมิใช่ให้เรา
สละเสรีภาพของเราอย่างแน่นอน แต่ให้เรายอมรับข้อจํากัดนี้และข้อจํากัดอ่ืนอีกอย่างหนึ่งของเสรีภาพ 
อย่างไรก็ตามหลักการซึ่งต้องการเสรีภาพในการกระทําอันไม่ถูกควบคุมในเรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องเฉพาะแต่
เพียงผู้กระทําเองเท่านั้น ย่อมเรียกร้องให้บรรดาผู้ที่ได้เข้ามาผูกพันซึ่งกันและกันในเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามให้สามารถปลดเปลื้องซึ่งกันและกันออกจากข้อผูกมัดได้ และแม้ว่าจะปราศจากการ
ปลดเปลื้องด้วยความสมัครใจนั้น ก็อาจไม่มีพันธสัญญาหรือข้อผูกมัดใดใดของสิ่งซึ่งคน ๆ หนึ่งอาจกล้ากล่าว
ได้ว่าไม่ควรมีเสรีภาพที่จะเพิกถอนได้เลย ยกเว้นบรรดาพันธสัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินหรือคุณค่าของเงิน ใน
ความเรียงชิ้นดีเลิศที่ข้าพเจ้าได้เคยยกมาอ้างแล้วนั้น บารอน วิลเฮล์ม วัน ฮัมโบลด์ท์ ได้กล่าวออกมาเป็น
ความเชื่อมั่นของเขาว่า พันธสัญญาซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์หรือการบริการส่วนบุคคลต้องไม่ผูกมัดทาง
กฎหมายเกินกว่าระยะเวลาที่จํากัดไว้เป็นอันขาด และพันธสัญญาข้อที่สําคัญที่สุด ซึ่งได้แก่การแต่งงาน โดยมี
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ลักษณะพิเศษตรงที ่เปูาหมายของการแต่งงานยอมล้มเหลวนอกจากว่าความรู้สึกของทั้งสองฝุายจะสอดคล้อง
กับเปูาหมายนั้น การแต่งงานย่อมไม่ต้องอาศัยสิ่งใดเลยนอกจากเจตจํานงอันประกาศออกมาแล้วของฝุายใด
ฝุายหนึ่งที่จะล้มเลิกการแต่งงานนั้น ประเด็นนี้สําคัญมากและซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะถกเถียงกั นได้ใน
ข้อความอธิบายตอนหนึ่ง และข้าพเจ้าก็สัมผัสประเด็นดังกล่าวเฉพาะแต่เพียงเท่าที่จําเป็นต่อวัตถุประสงค์ใน
การอธิบายให้เห็นภาพเท่านั้น ถ้าความรวบรัดและความครอบคลุมในการแสดงความคิดเห็นของบารอน ฮัม
โบลด์ท์ มิได้ทําให้เขาสมความปรารถนาต่อตัวอย่างในการวางบทสรุปของเขาโดยไม่ได้ถกเถียงกันเกี่ยวกับบท
เสนอแล้ว เขาย่อมตระหนักได้อย่างแน่นอนว่า ปัญหาดังกล่าวไม่อาจตัดสินได้บนพ้ืนฐานที่ง่ายดาย
เช่นเดียวกับพ้ืนฐานที่เขาใช้จํากัดตัวเอง เมื่อบุคคลคนหนึ่งได้กระตุ้นคนอีกคนหนึ่งไม่ว่าจะด้วยการให้คํามั่น
สัญญา หรือด้วยความประพฤติก็ตามให้ขึ้นอยู่กับการกระทําของเขาต่อไปในทางใดทางหนึ่ง เพ่ือสร้างความ
คาดหวังและการคิดคํานวณ และผูกมัดโครงการชีวิตส่วนใดส่วนหนึ่งของเขาไว้กับสมมุติฐานนั้น ข้อผูกมัดทาง
ศีลธรรมชุดใหม่ย่อมเกิดขึ้นในส่วนของเขาที่มีต่อบุคคลคนนั้นซึ่งอาจถูกครอบงําแต่ก็ไม่อาจถูกละเลยได้ และ
นอกจากนี้ ถ้าผลที่เกิดขึ้นต่อผู้อ่ืนได้เกิดขึ้นตามความสัมพันธ์ระหว่างฝุายที่ทําสัญญาสองฝุาย ถ้าผลดังกล่าว
ทําให้ฝุายที่สามอยู่ในฐานะพิเศษใดก็ตาม หรือเช่นในกรณีของการแต่งงาน ผลที่เกิดขึ้นถึงกับได้เรียกให้ฝุายที่
สามเข้ามาปรากฏอยู่ด้วย ข้อผูกมัดย่อมเกิดขึ้นในส่วนของฝุายที่ทําสัญญาทั้งสองฝุายที่มีต่อบุคคลที่สาม
เหล่านั้น ซึ่ งการบรรลุสัญญาดังกล่าวหรือวิธีการบรรลุสัญญาดังกล่าวในทุกกรณีย่อมได้รับการ
กระทบกระเทือนอย่างใหญ่หลวงจากความต่อเนื่องหรือความแตกสลายของความสัมพันธ์ระหว่างฝุายที่เริ่มทํา
สัญญาเหล่านั้น ข้าพเจ้าไม่อาจยืนยันได้ว่าจะไม่มีเรื่องเกิดขึ้นตามมาว่า ข้อผูกมัดเหล่านี้ขยายไปสู่การ
เรียกร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาให้ลุล่วงในทุกวิธีทางเพ่ือความสุขของฝุายที่ยังลังเลอยู่ แต่ข้อผูกมัดดังกล่าวก็
เป็นองค์ประกอบที่จําเป็นในปัญหานี้ และแม้ว่าข้อผูกมัดเหล่านี้ไม่ควรจะสร้างความแตกต่างขึ้นในเสรีภาพ
ตามกฎหมายของฝุายคู่สัญญาที่จะปลดเปลื้องตนเองออกจากพันธสัญญาตามที่วัน ฮัมโบลด์ท์ยืนยันไว้ก็ตาม 
(และข้าพเจ้าก็ถือด้วยว่า ข้อผูกมัดดังกล่าวไม่ควรสร้างความแตกต่างมากนัก ) ข้อผูกมัดต่าง ๆ เหล่านี้ก็
จําเป็นต้องสร้างความแตกต่างอย่างมากมายในเสรีภาพทางศีลธรรม บุคคลคนหนึ่งจําต้องถือเอา
สภาพแวดล้อมเหล่านี้ทั้งหมดเป็นข้อพิจารณาก่อนที่จะตกลงในใจขั้นที่อาจกระทบกระเทือนผลประโยชน์อัน
สําคัญเช่นนั้นของผู้อ่ืน และถ้าเขาไม่ให้ความสําคัญมากพอต่อผลประโยชน์เหล่านั้นเขาก็ย่อมต้องรับผิดชอบ
ทางศีลธรรมต่อสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึน้ ข้าพเจ้าได้ให้ข้อสังเกตที่ชัดแจ้งเหล่านี้เพ่ือให้เห็นภาพของหลักการทั่วไป
ในเรื่องเสรีภาพได้ดียิ่งขึ้น ไม่ใช่เพราะว่าข้อสังเกตเหล่านี้จําเป็นอย่างยิ่งต่อปัญหาเฉพาะเช่นนั้น ในทางตรงกัน
ข้ามข้อสังเกตดังกล่าวมักเป็นที่ถกเถียงกันเสมอราวกับว่าผลประโยชน์ของเด็ก ๆ เป็นสิ่งที่สําคัญในทุกกรณี
และผลประโยชน์ของผู้ใหญ่ก็ไม่มีความหมายแต่อย่างใดเลย 
  ข้าพเจ้าได้สังเกตมาแล้วว่า โดยเหตุที่ปราศจากหลักการทั่วไปอันเป็นที่ยอมรับกันเสรีภาพจึง
มักมีอยู่ได้ในที่ซึ่งควรต้องถูกยับยั้งได้ เช่นเดียวกับที่เสรีภาพย่อมถูกยับยั้งได้ในที่ซึ่ งควรต้องได้รับการยินยอม
ให้มีอยู่ได้ และในโลกยุโรปสมัยใหม่มีกรณีหนึ่งที่ความรู้สึกในเรื่องเสรีภาพมีความรุนแรงมากที่สุดในทัศนะของ
ข้าพเจ้าแล้วก็เป็นกรณีหนึ่งซึ่งความรู้สึกดังกล่าวถูกวางไว้ผิดที่ด้วยเช่นกัน บุคคลคนหนึ่งควรต้องมีเสรีภาพที่
จะทําตามที่เขาพอใจในเรื่องของเขาเอง แต่เขาไม่ควรมีเสรีภาพที่จะทําตามใจชอบในการกระทําเพ่ืออีกคน
หนึ่งโดยอ้างว่ากิจธุระของผู้นั้นเป็นกิจธุระของเขาเอง รัฐจําต้องใช้ความรอบคอบในการควบคุมบังคับการใช้
อํานาจของเขา ซึ่งรัฐยอมให้เขามีอยู่เหนือผู้อ่ืน ในขณะที่รัฐเคารพในเสรีภาพของคนแต่ละคนในสิ่ งที่เกี่ยวกับ
ตัวเขาเองโดยเฉพาะ ข้อผูกมัดนี้เกือบจะถูกมองข้ามไปอย่างสิ้นเชิงในกรณีของความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่ง
เป็นกรณีที่มีความสําคัญมากกว่าเรื่องอ่ืน ๆ ทั้งหมดรวมกันในด้านอิทธิพลโดยตรงที่มีต่อความสุขของมนุษย์ 
อํานาจที่เกือบเป็นเผด็จการของสามีที่มีเหนือภรรยาไม่จําเป็นต้องเพ่ิมขยายอีกในที่นี้ เพราะไม่มีอะไรที่จําเป็น
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ต่อการขจัดความชั่วร้ายให้หมดสิ้นไปมากกว่าการที่ภรรยาต้องมีสิทธิเช่นเดียวกันและต้องได้รับความคุ้มครอง
ของกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับบุคคลอ่ืน ๆ ทั้งหมด และเพราะว่าในประเด็นนี้ บรรดาผู้ปกปูองความ 
อยุติธรรมที่ลงหลักปักฐานแล้วมิได้ทําตัวให้เป็นประโยชน์ในการวอนขอเสรีภาพ แต่กลับยืนผงาดอย่างเปิดเผย
ในฐานะผู้พิชิตอํานาจ ในกรณีของเด็ก ๆ แล้ว ข้อสังเกตเรื่องเสรีภาพที่ใช้กันผิด ๆ ย่อมเป็นอุปสรรคอันแท้จริง
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐให้ลุล่วงไป คนใดคนหนึ่งอาจเกือบคิดไปว่าลูก ๆ ของชายคนหนึ่งถูกถือกันว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของตัวเขาเองตามตัวอักษร ไม่ใช่โดยการอุปมาอุปมัย ความคิดเห็นเรื่องการเข้าแทรกแซงเพียง
เล็กน้อยที่สุดของกฎหมายจึงอิจฉาที่เขาควบคุมบังคับลูก ๆ ได้อย่างเด็ดขาดแต่ผู้เดียว เป็นความอิจฉาที่
มากกว่าความคิดเห็น ซึ่งเกือบจะแทรกแซงเสรีภาพในการกระทําของเขาเอง มนุษยชาติโดยทั่วไปจึงให้คุณค่า
แก่เสรีภาพน้อยกว่าอํานาจอยู่มาก จงพิจารณากรณีเรื่องการศึกษาเป็นตัวอย่าง การที่รัฐต้องเรียกร้องและ
บังคับให้มนุษย์ทุกคนผู้เกิดมาเป็นราษฎรของรัฐได้มีการศึกษาจนถึงมาตรฐานระดับหนึ่งจะมิได้ เกือบเป็น
สัจจพจน์ที่ชัดเจนในตัวเองดอกหรือ? กระนั้น จะมีใครหรือไม่ที่ไม่หวั่นกลัวที่จะรับรองและยืนยันความจริงข้อ
นี้? อันที่จริง แทบจะไม่มีใครเลยที่จะปฏิเสธว่า เป็นหน้าที่ที่ศักดิ์สิทธิที่สุดอย่างหนึ่งของบิดามารดา (หรือบิดา 
ตามท่ีกฎหมายและประเพณียืนยันอยู่ในขณะนี้) ที่จะให้การศึกษาแก่มนุษย์ผู้นั้นโดยให้เหมาะสมสําหรับเขาที่
จะปฏิบัติส่วนของเขาให้ดีในชีวิตต่อผู้อ่ืนและต่อตนเองหลังจากที่ได้เรียกมนุษย์ผู้หนึ่งให้ถือกําเนิดอยู่ในโลก
แล้ว แต่ในขณะที่สิ่งนี้ได้ถูกประกาศอย่างเป็นเอกฉันท์ให้เป็นหน้าที่ของบิดา แทบจะไม่มีใครเลยในประเทศนี้ 
(ประเทศอังกฤษ) จะทนได้ยินเรื่องการบังคับเขาให้ปฏิบัติได้ แทนที่เขาจะขวนขวายพยายามหรือเสียสละเพ่ือ
ค้ําจุนการศึกษาให้บุตรของเขา กลับเหลือให้เขาเลือกแต่เพียงการยอมรับหรือไม่ยอมรับเมื่อการศึกษานั้นถูก
จัดให้เปล่า ๆ! ยังคงไม่เป็นที่ยอมรับกันว่าการนําเด็กให้เข้ามาสู่การดํารงอยู่นี้โดยปราศจากความหวังใน
อนาคตที่จะสามารถไม่เพียงแต่จัดหาอาหารมาให้ร่างกายของเด็กเท่านั้น แต่รวมทั้งการอบรมสั่งสอนและ
ฝึกฝนจิตใจของเด็กอีกด้วย ย่อมเป็นอาญากรรมทางศีลธรรมทั้งต่อลูกหลานผู้โชคร้ายและต่อสังคมด้วย และ
ถ้าบิดาหรือมารดาไม่สามารถทําหน้าที่นี้ให้ลุล่วงไปได้ รัฐก็ควรจะมองเห็นหน้าที่ดังกล่าวลุล่วงไปให้มากที่สุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้โดยคิดค่าเลี้ยงดูเอากับบิดาหรือมารดานั้น 
  เมื่อหน้าที่ในการบังคับให้มีการศึกษา โดยทั่วไปได้รับการยอมรับในครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการ
สิ้นสุดความยุ่งยากต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่รัฐต้องสั่งสอน และวิธีการที่ต้องสั่งสอน ซึ่งในขณะนี้ได้หันเหประเด็น
ดังกล่าวมาสู่สนามรบเพ่ือลัทธิและพรรคต่าง ๆ เท่านั้น ซึ่งทําให้เวลาและแรงงานที่ควรต้องใช้ไปในการศึกษา
ต้องมาสูญเปล่าไปในการทะเลาะกันเกี่ยวกับการศึกษา  ถ้ารัฐบาลจะตั้งใจจัดหาการศึกษาดี ๆ สําหรับเด็กทุก
คนแล้ว เด็กก็น่าจะช่วยตัวเองไม่ให้ต้องลําบากในการจัดหาการศึกษาได้ รัฐบาลอาจปล่อยให้บิดามารดาได้รับ
การศึกษาในสถานที่และในวิธีที่พวกเขาพอใจ และทําให้ตนเองพอใจในการช่วยจ่ายค่าเล่าเรียนสําหรับเด็ก ๆ 
ชั้นที่ยากจนมากกว่า และจ่ายค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมดให้แก่บรรดาผู้ที่ไม่มีใครอ่ืนเลยที่จ่ายให้พวกเขา 
ข้อโต้แย้งต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนด้วยเหตุผลในการคัดค้านด้านการศึกษาของรัฐมิได้เป็นประโยชน์สําหรับรัฐที่จะ
บังคับให้มีการศึกษาขึ้นได้ แต่เป็นประโยชน์สําหรับรัฐในการเริ่มดําเนินงานการศึกษาเสียเองซึ่งเป็นเรื่องหนึ่ง 
ซึ่งแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง โดยที่การศึกษาทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ส่วนใดก็ตามของประชาชนควรต้องอยู่ใน
มือรัฐ ข้าพเจ้าก็ย่อมรู้สึกรังเกียจการศึกษามากเท่า ๆ กับคนอ่ืน ๆ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีผู้กล่าวกันไว้ในเรื่อง
ความสําคัญของปัจเจกภาพด้านลักษณะนิสัยใจคอกับความหลายหลากในด้านความคิดเห็นและรูปแบบความ
ประพฤติย่อมก่อให้เกิดความหลายหลากทางการศึกษาซึ่งมีความสําคัญอันไม่อาจจะกล่าวได้เช่นเดียวกัน 
การศึกษาแบบทั่วไปของรัฐเป็นเพียงประดิษฐกรรมในการหล่อหลอมประชาชนให้เหมือนกันเองเลยทีเดียว 
และโดยที่เป็นแม่พิมพ์ซึ่งหล่อหลอมพวกเขาอยู่ การศึกษาแบบทั่วไปจึงทําให้ผู้มีอํานาจกว้างขวางในรัฐบาล 
พออกพอใจ ไม่ว่าผู้มีอํานาจนี้จะเป็นพระราชา นักบวช ขุนนางหรือคนส่วนใหญ่รุ่นที่มีชีวิตอยู่ในขณะนั้นก็ตาม 
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เพ่ือให้มีสัดส่วนเหมาะสมกับประสิทธิภาพและความสําเร็จของการศึกษา การศึกษาดังกล่าวก็ได้สถาปนาลัทธิ
ทรราชขึ้นครอบงําจิตใจ ซึ่งแนวโน้มตามธรรมชาติก็ได้นําจิตใจนั้นให้ไปครอบงําร่างกายอีกต่อหนึ่ง การศึกษา
ที่รัฐเป็นผู้ก่อตั้งและควบคุมนั้นจะต้องดํารงอยู่เพียงสิ่งเดียว ถ้าการศึกษานั้นดํารงอยู่ได้ด้วยประการทั้งปวง  
ในฐานที่เป็นการทดลองอย่างหนึ่งในหมู่การทดลองที่ประชันกันอยู่ทั้งหลาย โดยดําเนินไปเพ่ือมุ่งหมายให้เป็น
ตัวอย่างและเป็นเครื่องกระตุ้นให้คนอ่ืน ๆ ได้ยกระดับขึ้นสู่มาตรฐานขั้นดีเลิศระดับหนึ่ง  นอกจากว่าขณะนั้น
สังคมโดยทั่วไปถอยหลังไปสู่สภาพที่ไม่สามารถหรือไม่น่าจะจัดหาสถาบันต่าง ๆ ที่เหมาะสมทางการศึกษาได้   
ถ้ารัฐบาลไม่เข้าแบกรับภาระเสียเอง  ฉะนั้น โดยแท้จริงแล้ว รัฐบาลก็อาจจะรับภาระในเรื่องโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยเป็นความชั่วร้ายน้อยกว่าที่เป็นอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับบริษัทรวมหุ้น เมื่อกิจการของ
เอกชนในรูปที่เหมาะสมต่อการดําเนินงานใหญ่ทางอุตสาหกรรมมิได้มีอยู่ในประเทศนี้ แต่โดยทั่วไปแล้ว ถ้า
ประเทศนี้มีบุคคลที่มีคุณวุฒิจํานวนเพียงพอที่จะจัดให้มีการศึกษาในความอุปถัมภ์ของรัฐบาลได้ บุคคล
เดียวกันเหล่านี้ย่อมสามารถและเต็มใจที่จะให้การศึกษาที่ดีเท่าเทียมกันได้ตามหลักการที่ถือความสมัครใจโดย
ได้รับการค้ําประกันในเรื่องค่าตอบแทนที่กฎหมายให้ได้ด้วยการให้การศึกษาภาคบังคับที่ประสานกับความ
ช่วยเหลือของรัฐแก่บรรดาผู้ที่ไม่สามารถออกค่าใช้จ่ายได้ 
  เครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถเป็นอะไรได้มากไปกว่าการสอนประชาชนทั่วไป 
ซึ่งแผ่ขยายไปสู่เด็ก ๆ ทุกคนโดยเริ่มต้นตั้งแต่วัยแรก ๆ เด็กทุกคนต้องถูกตรวจสอบตามอายุที่ต้องกําหนดไว้
ตายตัวเพ่ือให้แน่ใจว่าเขา (หรือหล่อน) สามารถอ่านหนังสือได้ ถ้าปรากฎว่าเด็กไม่มีความสามารถ บิดาต้องถูก
ปรับตามสมควร ถ้าจําเป็นก็อาจให้ออกไปใช้แรงงาน  นอกจากว่าเขาจะมีเหตุผลแก้ตัวเพียงพอ ส่วนลูกก็อาจ
ถูกส่งเข้าโรงเรียนโดยเก็บค่าใช้จ่ายจากบิดา การทดสอบควรต้องเปลี่ยนใหม่ปีละหนึ่งครั้งโดยขยายขอบเขต
ของวิชาต่าง ๆ ออกไปทีละน้อยเพ่ือทําให้ความรู้ทั่วไปในขีดต่ําสุดจํานวนหนึ่งเป็นความรู้ภาคบังคับอย่าง
แท้จริงตามที่หามาได้และสิ่งที่มากไปกว่านี้จะได้ดํารงอยู่ นอกเหนือจากความรู้ขีดต่ําสุดนั้นแล้ว ก็ควรมีการ
ทดสอบวิชาต่าง ๆ ทั้งหมดตามความสมัครใจ คนทั้งปวงที่มีความเชี่ยวชาญถึงระดับมาตรฐานอย่างใดอย่าง
หนึ่งแล้วก็อาจเรียกร้องใบรับรองวุฒิได้ เพ่ือปูองกันรัฐไม่ให้ใช้อิทธิพลอันไม่ถูกต้องครอบงําความคิดเห็น โดย
อาศัยการจัดการเหล่านี้ ความรู้ที่จําเป็นสําหรับผ่านการทดสอบ (นอกเหนือจากเป็นเพียงความรู้ส่วนที่เป็น
เครื่องมือเท่านั้น เช่น ภาษาต่าง ๆ และประโยชน์ของภาษา) ควรต้องจํากัดลงเพียงข้อเท็จจริง และวิทยากรที่
แน่นอนเท่านั้น แม้ในชั้นสอบระดับสูงก็ตามการทดสอบวิชาศาสนา การเมือง หรือหัวข้ออ่ืน ๆ ที่ถกเถียงกันได้
ต้องไม่ขึ้นอยู่กับความจริงหรือความเท็จของความคิดเห็น แต่ควรต้องขึ้นอยู่กับเนื้อหาข้อเท็จจริงที่ความ
คิดเห็นนั้น ๆ ยึดถืออยู่ บนพ้ืนฐานนั้น ๆ โดยผู้ก่อตั้งนั้น ๆ ตามสํานักหรือนิกายนั้น ๆ ภายใต้ระบบนี้คนรุ่นที่
กําลังเติบโตขึ้นมาก็มิได้มองข้ามข้อเท็จจริงที่โต้เถียงกันได้ทั้งหมดน้อยไปกว่าคนรุ่นปัจจุบัน พวกเขาอาจถูก
อบรมเลี้ยงดูขึ้นมาเป็นคนแก่วัดหรือเป็นผู้ต่อต้านดังที่พวกเขาเป็นอยู่ในปัจจุบัน รัฐเพียงแต่ดูแลว่าพวกเขา
ควรต้องเป็นคนแก่วัดผู้มีการศึกษาหรือเป็นผู้ต่อต้านที่มีการศึกษาเท่านั้น ไม่มีอะไรเลยที่จะขัดขวางพวกเขา
ไม่ให้เรียนรู้เรื่องศาสนาในโรงเรียนเดียวกับที่พวกเขาได้รับการสั่งสอนในเรื่องอ่ืน ๆ ถ้าบิดามารดาของเขาได้
เลือกแล้ว ความพยายามทั้งสิ้นของรัฐที่จะเบี่ยงเบนผลสรุปของราษฎรของรัฐในประเด็นต่าง ๆที่โต้แย้งกันได้
ย่อมเป็นความชั่วร้าย แต่รัฐอาจจะเสนอได้อย่างถูกต้องทีเดียวเพื่อให้ความมั่นใจและรับรองว่าบุคคลผู้มีความรู้
อันจําเป็นต่อการสรุปของเขาต่อปัญหาใดใดที่ได้มานั้นเป็นบุคคลที่มีค่าสมควรที่จะรับฟัง นักศึกษาปรัชญาอาจ
เป็นนักศึกษาที่ดีกว่า ตรงที่สามารถรับการทดสอบได้ทั้งในเรื่องของล้อค (Locke) และในเรื่องของค้านท์ 
(Kant) ไม่ว่าเขาจะคบหาด้วยกับคนไหนก็ตามในสองคนนี้หรือแม้ว่าจะไม่ได้คบหาคนใดคนหนึ่งเลย และไม่มี
เหตุผลอะไรที่จะคัดค้านการทดสอบนักอเทวนิยมโดยใช้หลักฐานของคริสตศาสนา โดยกําหนดว่าไม่จําเป็นที่
เขาจะต้องประกาศความเชื่อในหลักฐานเหล่านั้นอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าเห็นว่าการทดสอบในสาขาวิชา
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ระดับสูงขึ้นควรต้องเป็นไปตามความสมัครใจโดยสิ้นเชิง อาจเป็นการหยิบยื่นอํานาจที่เป็นอันตรายมากเกินไป
ให้รัฐบาล ถ้ารัฐบาลเหล่านั้นได้รับอนุมัติให้กําจัดใครก็ตามที่แสดงตัวว่ามีคุณวุฒิบกพร่อง แม้ว่าจะเป็นการ
แสดงตัวของผู้สอนก็ตามและข้าพเจ้าก็คิดเช่นเดียวกับวิลเฮล์ม วัน ฮัมโบลด์ท์ว่าปริญญา หรือใบรับรองวุฒิ  
อ่ืน ๆ จากรัฐบาลในด้านความรู้ทางวิทยาการหรือทางวิชาชีพควรต้องให้แก่ทุกคนที่เข้ารับการทดสอบและทํา
การสอบ แต่ใบรับรองดังกล่าวต้องไม่ให้ข้อได้เปรียบต่อผู้เข้าแข่งขันมากไปกว่าน้ําหนักที่อาจผูกพันอยู่กับ
หลักฐานของใบรับรองท่ีแสดงออกมาจากความคิดเห็นของสาธารณชน 
  ไม่ใช่เรื่องของการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวที่ทําให้ความคิดเรื่องเสรีภาพซึ่งผิดที่ผิดทางมา
ขัดขวางพันธกิจทางศีลธรรมในส่วนของบิดามารดาไม่ให้เป็นที่ตระหนักรู้ได้และขัดขวางพันธกิจตามกฎหมาย
ไม่ให้ออกบังคับใช้ ในที่ซึ่งมีพ้ืนฐานอันแข็งแกร่งที่สุดสําหรับพันธกิจอย่างแรกอยู่เสมอ และในหลายกรณีก็มี
สําหรับพันธกิจประการหลังด้วยข้อเท็จจริงในการทําให้เกิดการดํารงอยู่ของมนุษย์เองก็เป็นการกระทําที่มี
ความรับผิดชอบมากที่สุดอย่างหนึ่งในขอบเขตชีวิตของมนุษย์ การเข้ารับผิดชอบดังกล่าวนี้ ซึ่งเป็นการให้ชีวิต
ที่อาจจะเป็นสิ่งอัปมงคลหรือเป็นสิ่งดีงามก็ได้ ย่อมเป็นอาชญากรรมต่อมนุษย์ผู้นั้น  นอกจากมนุษย์ผู้ได้รับ
ชีวิตนั้นจะมีโอกาสตามปกติอย่างน้อยที่สุดที่จะดํารงชีวิตได้อย่างน่าพอใจ และในประเทศที่มีประชากรมาก
เกินไปหรือน่าวิตกว่าจะเป็นเช่นนั้นโดยการสร้างเด็ก ๆ จํานวนมากอันมีผลให้เกิดการลดค่าตอบแทนแรงงาน
ที่เกิดจากการแข่งขันกัน ย่อมเป็นการทําความผิดอย่างร้ายแรงต่อคนทั้งปวงที่มีชีวิตอยู่โดยอาศัยรายได้จาก
แรงงานของตน ในประเทศต่าง ๆ หลายประเทศบนภาคพ้ืนทวีป กฎหมายซึ่งห้ามการแต่งงานนอกจากทั้งคู่
สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าพวกเขามีรายได้ค้ําจุนครอบครัวนั้นย่อมไม่เกินเลยอํานาจตามกฎหมายของรัฐและ
ไม่ว่ากฎหมายดังกล่าวจะเป็นวิธีที่ดีหรือไม่ก็ตาม (เป็นปัญหาที่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความรู้สึกตาม
ท้องถิ่นเป็นสําคัญ) กฎหมายเหล่านี้ก็ไม่ถูกคัดค้านว่าละเมิดเสรีภาพ กฎหมายเช่นนี้เป็นการเข้าแทรกแซงของ
รัฐเพ่ือห้ามการทําผิด ซึ่งเป็นการกระทําที่เป็นอันตรายต่อคนอ่ืน ๆ ที่ควรแก่การรังเกียจและเป็นความอัปยศ
อดสูทางสังคม แม้จะไม่มีใครถือว่ากฎหมายดังกล่าวสะดวกต่อการเพ่ิมเติมบทลงโทษตามกฎหมายขึ้นเป็น
พิเศษก็ตาม อย่างไรก็ดีความคิดล่าสุดเรื่องเสรีภาพซึ่งโน้มเอียงอย่างง่ายดายลงสู่การละเมิดเสรีภาพของ
ปัจเจกชนในสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเฉพาะเพียงกับตัวเขาเองอย่างแท้จริงนั้น  ย่อมขจัดความพยายามที่เหนี่ยว
รั้งความโน้มเอียงของเขาออกไปเมื่อผลของการปล่อยตามความโน้มเอียงเหล่านั้นได้แก่ชีวิตหนึ่งหรือหลายชีวิต
ของลูก ๆ ที่มีแต่ความสิ้นหวังและความเสื่อมทรามพร้อมด้วยความชั่วร้ายต่าง ๆ นานาต่อบรรดาผู้ที่อยู่ใกล้
เอ้ือมเพียงพอที่จะกระทบกระเทือนจากการกระทําของพวกเขาทางใดทางหนึ่ง เมื่อเราเปรียบเทียบความ
เคารพนับถืออย่างแปลกประหลาดของมนุษยชาติที่มีต่อเสรีภาพกับความต้องการอย่างแปลกประหลาดของ
พวกเขาที่จะเคารพนับถือมันแล้ว เราอาจจินตนาการได้ว่าคน ๆ หนึ่งย่อมมีสิทธิอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทําร้าย
ผู้อื่น และไม่มีสิทธิแต่อย่างใดเลยที่จะทําให้ตัวเองพอใจโดยไม่ทําให้ใครเจ็บปวด 
  ข้าพเจ้าได้สงวนปัญหาต่าง ๆ ระดับกว้างที่เกี่ยวกับข้อจํากัดในการเข้าแทรกแซงของรัฐบาล
ไว้ในตอนท้ายสุด  ซึ่งแม้ว่าจะเก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดเนื้อเรื่องของความเรียงนี้ แต่ก็มิได้เป็นเรื่องของความเรียง
นี้อย่างจริงจัง สิ่งเหล่านี้เป็นกรณีซึ่งเหตุผลที่มันมีอยู่ในการต่อต้านการแทรกแซงมิได้โจมตีหลักการเรื่อง
เสรีภาพ ปัญหานี้ไม่เกี่ยวกับการควบคุมการกระทําของปัจเจกชน แต่เกี่ยวกับการช่วยเหลือการกระทํานั้น
ต่างหาก มีผู้ถามว่ารัฐบาลควรต้องทําหรือก่อให้เกิดการกระทําบางสิ่งบางอย่างเพ่ือประโยชน์ของการกระทํา
เหล่านั้นหรือไม่ แทนที่จะปล่อยให้ปัจเจกชนกระทํากันไปเอง หรือให้การกระทําต่าง ๆ เกิดขึ้นประสานกันเอง 
  ข้อคัดค้านต่อการเข้าแทรกแซงของรัฐบาลเมื่อการแทรกแซงนั้นมิได้เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการ
ละเมิดเสรีภาพอาจมีอยู่สามประเภท 
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  ประเภทแรกได้แก่ เมื่อสิ่งที่จะต้องทําเป็นสิ่งที่ปัจเจกชนน่าจะทําได้ดีกว่ารัฐบาลกล่าว
โดยทั่วไป ไม่มีใครเลยที่เหมาะสมที่จะดําเนินธุรกิจใดใดก็ตามหรือที่จะตัดสินว่าธุรกิจดังกล่าวจะดําเนินไป
อย่างไรหรือโดยผู้ใดได้เท่ากับบรรดาผู้ที่สนใจธุรกิจนั้นเป็นการส่วนตัวหลักการนี้ประนามการเข้าแทรกแซง
ของกฎหมายหรือของเจ้าหน้าที่รัฐบาล ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับกระบวนการตามปกติของอุตสาหกรรม แต่ประเด็น
ส่วนนี้ได้ถูกนักเศรษฐศาสตร์การเมืองเพ่ิมขยายออกมาอย่างพอเพียง และมิได้เชื่อมโยงกับหลักการของความ
เรียงนี้โดยเฉพาะ 
  ข้อคัดค้านประการที่สองเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับเรื่องของเราได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นในหลาย
กรณี แม้ปัจเจกชนไม่อาจจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีเท่ากับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลโดยเฉลี่ยก็ตาม แต่ก็น่าปรารถนา
ให้ปัจเจกชนต้องทําสิ่งนั้นมากกว่าที่จะให้รัฐบาลเป็นผู้ทําโดยถือเป็นวิถีทางสู่การศึกษาด้วยความคิดของพวก
เขาเอง ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการทําให้สมรรถภาพในการกระทําของพวกเขาแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยการฝึก
ใช้การวินิจฉัยของพวกเขาเอง  ตลอดจนให้ความรู้ธรรมดา ๆ แก่พวกเขาในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งพวกเขาถูกทอดทิ้ง
ให้จัดการอยู่ นี่เป็นการสนับสนุนการพิจารณาคดี โดยคณะลูกขุนเป็นสําคัญ (ในกรณีที่มิใช่ทางการเมือง) 
แม้ว่าจะไม่ใช่เพียงประการเดียวก็ตามก็เป็นการสนับสนุนสถาบันต่าง ๆ ของเทศบาลและของท้องถิ่นที่เป็นเสรี
และเป็นที่นิยมกันแพร่หลาย และเป็นการสนับสนุนการดําเนินกิจการทางอุตสาหกรรมและทางการกุศลโดย
สมาคมอาสาสมัครต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเสรีภาพและเชื่อมโยงกับเรื่องนั้นเพียงด้วยแนวโน้มอัน
ห่างไกลเท่านั้น แต่มันเป็นปัญหาเรื่องพัฒนาการ การอิงอาศัยสิ่งเหล่านี้โดยถือเป็นส่วนต่าง ๆ ของการศึกษา
ของชาตินั้นขึ้นอยู่กับโอกาสที่แตกต่างไปจากปัจจุบัน อันที่จริงก็ได้แก่การฝึกฝนราษฎรเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นส่วน
ที่ปฏิบัติได้ในการศึกษาทางการเมืองของประชาชนผู้เสรี  โดยนําประชาชนเหล่านั้นออกมาจากวัฏจักรอันคับ
แคบของความเห็นแก่ตัวของบุคคลและของครอบครัว และทําให้พวกเขาคุ้นเคยกับความเข้าใจต่อ
ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นการจัดการกิจธุระร่วมกัน โดยทําให้พวกเขาเคยชินที่จะกระทําจากแรงจูงใจของ
คนทั่วไปหรือกึ่งหนึ่งของคนทั่วไปตลอดจนชี้นําความประพฤติของพวกเขาด้วยความมุ่งหมายซึ่งรวมพวกเขา
เข้าด้วยกันแทนที่จะแยกพวกเขาออกจากกัน ถ้าปราศจากอุปนิสัยและพลังอํานาจเหล่านี้เสียแล้ว รัฐธรรมนูญ
แบบเสรีก็ไม่อาจทําหน้าที่หรือได้รับการสงวนรักษาไว้ได้ตามที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วโดยอาศัยธรรมชาติอันไม่   
จีรังยั่งยืนอยู่ตลอดเวลาของเสรีภาพทางการเมืองในประเทศต่าง ๆ ซึ่งรัฐธรรมนูญดังกล่าวมิได้ตั้งอยู่บน
รากฐานอันเพียงพอของเสรีภาพตามท้องถิ่น การจัดการธุรกิจของท้องถิ่นอย่างแท้จริงโดยท้องถิ่นนั้น ๆ 
ตลอดจนการจัดการดําเนินอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยการรวมตัวของบรรดาผู้ที่จัดหาอุปกรณ์ทางการเงินให้
อย่างสมัครใจก็ได้รับการสนับสนุนเพิ่มข้ึนจากข้อได้เปรียบทั้งหมดซึ่งได้ชี้แจงไปแล้วในความเรียงนี้ว่าขึ้นอยู่กับ
ปัจเจกภาพแห่งพัฒนาการและความหลายหลากของรูปแบบการกระทํา การดําเนินงานของรัฐบาลมีแนวโน้ม
ว่าจะเหมือนกันทุกแห่ง ในทางตรงข้าม ในส่วนของปัจเจกชนและสมาคมอาสาสมัครกลับมีการทดลอง  ต่าง ๆ 
นานาและมีประสบการณ์หลายหลากไม่สิ้นสุด สิ่งที่รัฐสามารถทําให้เป็นประโยชน์ได้ก็คือการทําให้ตัวรัฐเอง
เป็นศูนย์กลางการรับฝาก เป็นผู้หมุนเวียนที่คล่องแคล่วและเป็นผู้แจกจ่ายประสบการณ์ ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ทดลองหลายต่อหลายครั้ง ธุรกิจของรัฐคือการกระตุ้นนักทดลองแต่ละคนให้เอาประโยชน์จากการทดลองของ
คนอ่ืน ๆ แทนที่จะทนทดลองแต่ของรัฐเองเพียงอย่างเดียว 
  เหตุผลประการที่สามและเป็นเหตุผลที่น่าเชื่อถือที่สุดในการจํากัดการแทรกแซงของรัฐบาลก็
คือเรื่องชั่วร้ายอันใหญ่หลวงในการเพ่ิมอํานาจที่ไม่จําเป็นแก่รัฐบาลอีกหน้าที่ทุกอย่างที่ยัดเยียดให้รัฐบาล
ปฏิบัติใช้ไปแล้วได้ทําให้อิทธิพลของรัฐบาลที่ครอบงํา ความหวังและความกลัวแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง
ยิ่งขึ้นและหันเหสาธารณชนส่วนที่ใฝุสูงและกระตือรือร้นไปสู่การเป็นคนที่แขวนตัวเองไว้กับรัฐบาลหรือกับ
พรรคบางพรรคที่มุ่งหวังจะกลายเป็นรัฐบาลมากเข้าทุกที ถ้าถนน ทางรถไฟ ธนาคาร สํานักงานประกันภัย 
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บริษัทรวมหุ้นขนาดใหญ่ ๆ มหาวิทยาลัยตลอดจนแหล่งการกุศลของคนทั่วไปเป็นสาขาของรัฐบาลกันทั้งหมด  
นอกจากนี้ถ้าคณะเทศมนตรีและสภาตําบลตลอดจนคณะบุคคลทั้งปวงที่ได้ตกมาอยู่กับพวกเขาในขณะนี้ได้
กลายเป็นแผนกต่าง ๆ ของงานบริหารที่เป็นศูนย์กลาง ถ้าบรรดาลูกจ้างของกิจการที่แตกต่างกันเหล่านี้
ทั้งหมดได้รับการแต่งตั้งและค่าจ้างจากรัฐบาลตลอดจนหมายพ่ึงรัฐบาลในเรื่องความเจริญก้าวหน้าทุกอย่าง
ของชีวิตแล้ว เสรีภาพทั้งมวลของหนังสือพิมพ์และธรรมนูญนิติบัญญัติอันเป็นที่นิยมกันก็ไม่อาจทําให้ประเทศ
นี้ (ประเทศอังกฤษ) หรือประเทศอ่ืนใดเป็นเสรีได้มากไปกว่าเป็นเสรีแต่ในนามเท่านั้น และเมื่อความชั่วร้าย
เพ่ิมขึ้นอย่างมหาศาล กลไกทางการบริหารก็ถูกก่อสร้างขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีหลักเกณฑ์
มากขึ้น การจัดการเพ่ือให้ได้มาซึ่งฝีมือและสมองอันมีคุณสมบัติดีเยี่ยมเพ่ือการบริหารก็เป็นไปอย่างเชี่ยวชาญ
มากขึ้น ในประเทศอังกฤษเพ่ิงจะมีการเสนอว่าผู้เป็นข้าราชการของรัฐบาลทั้งปวงควรต้องถูกคัดเลือกเข้ามา
โดยการสอบแข่งขันเพ่ือให้ได้บุคคลผู้มีความเฉลียวฉลาดและมีการศึกษาอบรมมากที่สุดเท่าที่จะหาได้สําหรับ
งานเหล่านี้ มีผู้กล่าวและเขียนเพ่ือเป็นการสนับสนุนและคัดค้านข้อเสนอนี้กันมากทีเดียว ข้อโต้เถียงข้อหนึ่งที่
ฝุายตรงข้ามยืนยันไว้มากที่สุดมีอยู่ว่าหน้าที่การงานของข้าราชการประจําของรัฐมิได้ยืนยันถึงโอกาสที่จะมี
รายได้และความสําคัญเพียงพอต่อการดึงดูดความสนใจของผู้มีความเฉียบแหลมสูงสุดซึ่งมักจะสามารถหางาน
อาชีพที่ล่อใจ หรือทํางานบริการให้บริษัทต่าง ๆ และหน่วยงานสาธารณะอ่ืน ๆ ได้มากกว่า เราอาจไม่
ประหลาดใจถ้าฝุายที่เป็นมิตรกับข้อเสนอนี้เป็นผู้ใช้การโต้เถียงดังกล่าวเพ่ือเป็นคําตอบให้แก่ปัญหาหลักของ
ข้อเสนอดังกล่าว แต่ถ้ามาจากฝุายตรงข้าม ก็น่าประหลาดพอควรสิ่งที่ถูกกระตุ้นให้เป็นข้อโต้แย้งก็คือเครื่อง
ระบายความร้อนของระบบที่เสนอออกมานั่นเอง อันที่จริง  ถ้าผู้เฉียบแหลมอย่างสู งส่งทั้งปวงของประเทศ
สามารถถูกดงึเข้ามาสู่งานบริการของรัฐได้ ข้อเสนอที่มีแนวโน้มว่าจะก่อผลเช่นนั้นขึ้นมาก็อาจก่อให้เกิดความ
กระอักกระอ่วนได้เป็นอย่างดีทีเดียว ถ้าธุรกิจทุกส่วนของสังคมซึ่งต้องอาศัยการร่วมมือกันอย่างเป็นระเบียบ
หรือต้องอาศัยทัศนะที่กว้างขวางและเข้าใจกันได้ไปอยู่ในมือของรัฐบาล และถ้าหน่วยงานของรัฐบาลเต็มไป
ด้วยบุคคลผู้มีความสามารถกันโดยทั่วไป วัฒนธรรมที่แพร่หลายออกไปและสติปัญญาที่ได้รับการฝึกหัดขึ้นมา
ทั้งปวงในประเทศนี้  ยกเว้นส่วนที่เป็นความคิดบริสุทธิ์ย่อมมุ่งอยู่ที่พวกข้าราชการจํานวนมากหลาย ซึ่งเป็น
พวกเดียวที่ชุมชนส่วนที่เหลืออยู่คอยหาทุกสิ่งทุกอย่าง กล่าวคือ การดําเนินงานและการสั่งงานในรูปแบบต่าง 
ๆ ในเรื่องทุกเรื่องที่พวกเขาต้องทํา  ตลอดจนความสามารถและความทะเยอทะยานเพ่ือความก้าวหน้าส่วนตัว 
การเป็นที่ยอมรับเข้าสู่ตําแหน่งต่าง ๆ ของระบบราชการนี้ และเมื่อได้รับเข้ามาแล้ว การก้าวหน้าในที่นั้น
ย่อมจะเป็นเปูาหมายเพียงอย่างเดียวของความทะเยอทะยาน ภายใต้ระบบนี้ไม่เพียงแต่สาธารณชนภายนอก
จะไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น  เนื่องจากยังขาดแคลนประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติที่จะวิพากษ์วิจารณ์
หรือตรวจสอบรูปแบบการดําเนินงานของพวกข้าราชการ แต่แม้ว่าส่วนประกอบของสถาบันทรราชต่าง ๆ 
หรือการทํางานตามปกติของสถาบันต่าง ๆ อันเป็นที่นิยมกันได้แต่งตั้งผู้ปกครองคนหนึ่งหรือหลายคนผู้มีความ
โน้มเอียงในการปฏิรูปขึ้นเป็นประมุขก็ย่อมไม่มีการปฏิรูปใด ๆ ที่เกิดขึ้นตรงข้ามกับผลประโยชน์ของพวก
ข้าราชการ เรื่องเช่นนี้เป็นสภาพการณ์อันน่าสลดใจของจักรวรรดิรัสเซีย ดังที่แสดงให้เห็นอยู่ในบันทึกของ
บรรดาผู้มีโอกาสพอที่จะสังเกตเห็นได้  พระเจ้าชาร์เองก็ไร้อํานาจที่จะต่อต้านองค์กรของระบบข้าราชการ 
พระองค์สามารถส่งพวกนั้นคนใดคนหนึ่งไปไซบีเรียก็ได้ แต่พระองค์ไม่ทรงสามารถปกครองได้โดยปราศจาก
พวกเขาหรือขัดกับเจตจํานงของพวกเขา พวกเขาออกเสียงคัดค้านพระราชกฤษฎีกาทุกครั้งของพระองค์อย่าง
เงียบ ๆ โดยเพียงแต่เหนี่ยวรั้งไม่ให้มีการดําเนินพระราชกฤษฎีกาจนเป็นผลขึ้นมาในประเทศที่มีอารยธรรม
ก้าวหน้ามากกว่าและมีจิตวิญญาณในการกบฏมากกว่า สาธารณชนผู้เคยชินต่อการหวังให้รัฐทําทุกสิ่งทุกอย่าง
เพ่ือพวกตนหรืออย่างน้อยท่ีสุดก็ไม่ทําอะไรเลย เพื่อตนเองโดยไม่ได้ขออนุญาตรัฐทั้งโอกาสที่จะทําและวิธีที่จะ
ทํามันด้วย ย่อมถือได้ตามปกติว่ารัฐต้องรับผิดชอบต่อความชั่วร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นกับพวกเขา และเมื่อความ
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ชั่วร้ายมีปริมาณมากเกินกว่าที่พวกเขาจะทนทานได้ พวกเขาก็ลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลและกระทําในสิ่งที่เรียก
กันว่าการปฏิวัติ ซึ่งใครอ่ืนก็ตามที่มีหรือไม่มีอํานาจบังคับที่ถูกต้องตามกฎหมาย จากประชาชาติได้กระโดดขึ้น
ไปนั่งแท่นต้องออกคําสั่งต่อพวกข้าราชการ และทุกสิ่งทุกอย่างก็ดําเนินต่อไปมากเท่ากับที่มันได้เป็นมาแล้ว
ก่อนหน้านี้ กล่าวคือ พวกข้าราชการก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป และไม่มีใครอ่ืนที่มีความสามารถเข้ามาแทน
ตําแหน่งพวกเขาได้ 
 ภาพอันน่าตื่นเต้นที่ต่างไปจากนี้อย่างมากได้ถูกเปิดเผยออกมาในหมู่ประชาชนผู้เคยชินที่จะ
ทําธุรกิจของตนเอง ในประเทศฝรั่งเศส ประชาชนจํานวนมหาศาลเคยรับราชการทหาร หลายคนในจํานวนนั้น
อย่างน้อยที่สุดก็มีตําแหน่งเป็นนายทหารนอกประจําการในการก่อการจลาจลทุกครั้งที่เป็นที่รู้จักกันดีก็มี
บุคคลหลายคนที่มีความสามารถเป็นหัวหน้าได้ตลอดจนสามารถคิดวางแผนการกระทําอย่างกว้าง ๆ บาง
ประการขึ้นมาได้ในทันที สิ่งที่ชาวฝรั่งเศสเป็นได้ในกิจการทหาร ชาวอเมริกันก็เป็นได้ในธุรกิจของพลเรือนทุก
ประเภทจงปล่อยพวกเขาไว้โดยปราศจากรัฐบาลเถิด องค์กรทุกหน่วยของชาวอเมริกันสามารถจัดตั้งรัฐบาล
ขึ้นมาได้ และดําเนินการปกครองหรือดําเนินธุรกิจอันใดของสาธารณชนได้ด้วยความเฉลียวฉลาด ระเบียบ 
และการตัดสินใจที่มีจํานวนมากเพียงพอ นี่คือสิ่งที่ประชาชนผู้เสรีทุกคนควรต้องเป็น และประชาชนผู้สามารถ
เป็นเช่นนี้ไดย้่อมมีเสรีภาพได้อย่างแน่นอน เขาย่อมไม่ปล่อยให้คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทําให้ตัวเขา
เองต้องกลายเป็นทาส เพราะสิ่งเหล่านี้สามารถเข้ายึดครองและดึงบังเหียนของการบริหารที่เป็นศูนย์กลางได้ 
ไม่มีระบบข้าราชการใดสามารถหวังได้ว่าจะสร้างประชาชนเช่นนั้นขึ้นมาดังที่องค์กรนี้ทําอยู่หรือดําเนินสิ่งใดก็
ตามที่พวกเขาไม่พอใจ แต่ในที่ซึ่งทุก ๆ สิ่งได้ดําเนินไปโดยอาศัยพวกข้าราชการ ย่อมไม่มีสิ่งใดเลยที่พวก
ข้าราชการไม่เห็นด้วยอย่างแท้จริงจะสามารถลุล่วงไปได้ รัฐธรรมนูญของประเทศเหล่านั้นจึงเป็นการประมวล
ประสบการณ์และความสามารถในทางปฏิบัติของชาติเข้าเป็นองค์กรที่มีระเบียบวินัยเพ่ือจุดมุ่งหมายที่จะ
ปกครองคนที่เหลืออยู่ และยิ่งองค์กรดังกล่าวมีความสมบูรณ์ในตัวเองมากเพียงใด การดึงบุคคลต่าง ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดจากตําแหน่งทุกตําแหน่งของชุมชนเข้ามาสู่องค์กรและให้การศึกษาแก่องค์กรเองก็ย่อม
ประสบความสําเร็จมากขึ้นเพียงนั้น การบรรลุความสําเร็จมากยิ่งขึ้นย่อมเป็นข้อผูกมัดของคนทั้งปวง รวมทั้ง
บรรดาข้าราชการแต่ละคนด้วย  เนื่องจากพวกผู้ปกครองก็เป็นทาสของการจัดระบบและระเบียบวินัยของ
ตนเองมากเท่ากับที่บรรดาผู้ถูกปกครองเป็นทาสของพวกผู้ปกครอง ข้าราชการชั้นสูงของจีนผู้หนึ่งก็เป็น
เครื่องมือและเป็นผู้อยู่ในระบอบทรราชได้เท่า ๆ กับกสิกรผู้ต่ําต้อยที่สุด นักบวชนิกายเยซูอิตผู้หนึ่งก็เป็นทาส
ของนิกายของเขาเองในระดับที่น่าอับอายมากที่สุด แม้ว่าตัวนิกายเองจะดํารงอยู่ เพ่ืออํานาจและความสําคัญ
อันเป็นกลุ่มก้อนของสมาชิกของนิกายนั้นก็ตาม 
 นอกจากนี้ ต้องไม่ลืมว่า การดูดกลืนความสามารถหลักของประเทศเข้าไปสู่องค์กร การ
ปกครองย่อมเป็นอันตรายไม่ช้าก็เร็วต่อกิจกรรมทางความคิดและความเจริญก้าวหน้าขององค์กรนั้นเอง การที่
พวกเขารวมตัวกันดังที่เป็นอยู่นี้โดยใช้ระบบซึ่งจําเป็นต้องดําเนินไปตามกฎข้อบังคับที่ตายตัวอยู่เป็นส่วนมาก
เช่นเดียวกับระบบทุกระบบนั้น ข้าราชการย่อมอยู่ภายใต้เครื่องล่อใจอันสม่ําเสมอให้จมลงไปสู่งานประจําที่
เฉื่อยชา ถ้าบางครั้งพวกเขาเกิดละทิ้งกิจวัตรแบบโรงสีแรงม้านั้นไป และกรูกันเข้าไปสู่ความหยาบกระด้างที่
ตรวจสอบไปเพียงครั้งเดียวซึ่งกระทบภาพเพ้อฝันของผู้นํากลุ่มบางคนขึ้นมา การตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เพียงวิธี
เดียวซึ่งสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับแรงกระตุ้นที่สามารถทําให้ความสามารถขององค์กรเองข้ึนสู่ระดับมาตรฐานขั้น
สูงได้ แม้ว่าดูเหมือนจะเป็นแนวโน้มในทางตรงข้ามก็ตามย่อมขึ้นอยู่กับคําวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่ว่างเว้นของผู้
ที่มีความสามารถเท่าเทียมกับภายนอกองค์กรนั้น  ฉะนั้น จึงจําเป็นที่เครื่องมือเหล่านี้ควรต้องดํารงอยู่โดยเป็น
อิสระจากรัฐบาลจากการก่อตั้งความสามารถเช่นนั้น  ตลอดจนตกแต่งตนเองด้วยโอกาสและประสบการณ์ที่
จําเป็นต่อการวินิจฉัยกิจธุระในทางปฏิบัติที่สําคัญยิ่งอย่างถูกต้อง ถ้าเรามีองค์กรข้าราชการที่มีความเชี่ยวชาญ
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และมีสมรรถภาพอย่างถาวรแล้ว องค์กรย่อมสามารถเริ่มและตั้งเจตจํานงในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ได้
เหนือสิ่งอื่นใด  ถ้าเราไม่ต้องการให้พวกข้าราชการของเราเสื่อมทรามลงเป็นพวกคนอวดรู้ องค์กรนี้ต้องไม่แย่ง
หน้าที่การงานทั้งปวงที่ก่อตั้งและปลูกฝังสมรรถภาพต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อรัฐบาลของมนุษยชาติไปจนหมด 
 การกําหนดประเด็นที่ความชั่ วร้ ายต่าง ๆ ซึ่ งน่าสะพรึงกลัวสําหรับเสรีภาพและ
ความก้าวหน้าของมนุษย์เริ่มหรือออกจะเริ่มครอบงําผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกิดจากการลงแรงร่วมกันของสังคม
เพ่ือขจัดอุปสรรคทั้งหลายที่ขวางกั้นความกินดีอยู่ดีของสังคมภายใต้การนําของหัวหน้าอันเป็นที่ยอมรับกัน
ของสังคมนั้น การที่จะธํารงไว้ซึ่งข้อได้เปรียบต่าง ๆ ของอํานาจอันเป็นศูนย์กลางและความเฉลียวฉลาดให้มาก
เท่าที่จะทําได้โดยไม่หันกลับไปเป็นช่องทางแคบ ๆ ของรัฐบาลที่มีขนาดเกินกว่าจะเป็นกิจกรรมโดยทั่วไปได้
ย่อมเป็นปัญหาที่ยากที่สุดและซับซ้อนมากที่สุดอย่างหนึ่งในศิลปะการปกครอง อย่างมากก็เป็นปัญหาเรื่อง
รายละเอียดซึ่งต้องคํานึงถึงข้อพิจารณาหลายข้อหลายประการและไม่อาจวางกฎตายตัวลงไปได้ แต่ข้าพเจ้า
เชื่อว่าหลักการในทางปฏิบัติที่มีความปลอดภัยอยู่ด้วย ซึ่งคํานึงถึงอุดมคติ  ตลอดจนเป็นมาตรฐานที่ใช้
ทดสอบการจัดการทุกอย่างที่มุ่งจะพิชิตความยุ่งยากนั้นอาจถูกนํามาอยู่ในคําพูดเหล่านี้คือ “การเผยแพร่
อํานาจที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด” เป็นการรวมคําบอกกล่าวเข้าเป็นศูนย์รวมที่อาจจะ
ยิ่งใหญ่มากที่สุดและกระจายคําบอกกล่าวออกไปจากศูนย์กลางนั้น  ดังนั้น ในการบริหารงานของเทศบาล
นคร จึงน่าจะมีการแบ่งข้าราชการทุกหน้าที่ซึ่งตําบลต่าง ๆ เป็นผู้คัดเลือกออกเป็นพวก ๆ อย่างพิถีพิถัน
เหมือนกับในรัฐนิวอิงแลนด์ซึ่งไม่ดีไปกว่าการปล่อยไปตามความสนใจโดยตรงของบุคคล แต่นอกจากสิ่งนี้แล้ว 
ก็น่าจะมีกองจัดการกลางในงานส่วนท้องถิ่นแต่ละแผนกในการจัดตั้งเป็นสาขาหนึ่งของการปกครองทั่วไป 
องคาพยพของกองจัดการนี้จะมุ่งอยู่เหมือนจุดรวมแสงที่คําบอกเล่าและประสบการณ์นานาชนิดที่ได้มาจาก
การดําเนินงานของกิจธุระของรัฐบาลสาขานั้นในตําบลต่าง ๆ ทั้งหมด จากทุก ๆ สิ่งที่คล้ายคลึงกันซึ่งลุล่วงไป
แล้วในต่างประเทศ ตลอดจนจากหลักการต่าง ๆ ทั่วไปของรัฐศาสตร์ องคาพยพศูนย์กลางนี้ควรต้องมีสิทธิที่
จะรู้สิ่งทั้งปวงที่ลุล่วงไปแล้ว และหน้าที่เฉพาะขององคาพยพดังกล่าวควรต้องเป็นการทําให้ความรู้ที่หามาได้
ในที่หนึ่งใช้การได้สําหรับในที่อ่ืน ๆ การปลอดพ้นจากอคติเล็ก ๆ น้อย ๆ และทัศนะอันคับแคบของท้องถิ่น
โดยอาศัยตําแหน่งที่สูงขึ้นตลอดจนขอบเขตความรู้จากการสังเกตอย่างกว้างขวางเป็นคําแนะนําขององคาพยพ
นี้ซึ่งมีอํานาจอย่างยิ่งที่จะดําเนินงานไปตามปกติ แต่ข้าพเจ้าเห็นว่า อํานาจที่แท้จริงขององคาพยพในฐานะที่
เป็นสถาบันอันถาวรควรต้องถูกจํากัดให้บังคับข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เคารพกฎหมายที่กําหนดขึ้นเป็นเครื่อง
นําทางแก่พวกเขา ในสิ่งทั้งปวงที่กฎทั่วไปมิได้บัญญัติไว้ ก็ควรปล่อยให้ข้าราชการเหล่านั้นได้วินิจฉัยเองภายใต้
ความรับผิดชอบต่อผู้เลือกตั้งพวกเขาเข้ามา ถ้ามีการละเมิดกฎ พวกเขาควรต้องรับผิดชอบต่อกฎหมายและ
กฎเองก็ควรต้องกําหนดขึ้น โดยทางนิติบัญญัติ อํานาจของฝุายบริหารส่วนกลางเพียงแต่เฝูาระวังการใช้กฎ 
และถ้ากฎเหล่านั้นไม่ได้ให้ผลอย่างถูกต้องตามลักษณะของกรณีในการร้องขอต่อศาลให้บังคับใช้กฎหมายหรือ
ต่อบรรดาผู้เลือกตั้งให้ขับไล่ข้าราชการผู้มิได้ใช้กฎตามเจตนารมณ์ของกฎนั้นออกไป ในความเข้าใจกว้าง ๆ 
เกี่ยวกับกฎแล้ว สิ่งเช่นนี้ย่อมเป็นผู้จัดการกลางซึ่งมุ่งหมายให้คณะกรรมการทางกฎหมายของคนยากจนได้
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมบรรดาผู้บริหารของผู้มีรายได้ต่ําทั่วทั้งประเทศ ไม่ว่าคณะกรรมการจะใช้อํานาจอะไรก็
ตามเกินจากขอบเขตนี้ก็ย่อมถูกต้องและจําเป็นในกรณีเฉพาะนั้นเพ่ือเยียวยารักษาอุปนิสัยที่ฝังรากลึกในการ
บริหารงานอย่างไม่ได้เรื่องในสิ่งต่าง ๆ ที่กระทบกระเทือนอย่างล้ําลึกไม่เพียงแต่ท้องถิ่นต่าง ๆ เท่านั้น แต่
รวมถึงชุมชนทั้งหมดด้วย ในเมื่อไม่มีท้องถิ่นใดที่มีสิทธิทางศีลธรรมในการสร้างบ่อเกิดแห่งความยากจนให้แก่
ตนเองด้วยการดําเนินงานอย่างผิดพลาด จึงจําเป็นต้องมีการไหลบ่ากันเข้าไปสู่ท้องถิ่นอ่ืน ๆ และทําให้สภาพ
ทางศีลธรรมและวัตถุของชุมชนผู้ใช้แรงงานทั้งหมดต้องเสียหาย อํานาจของการกดขี่ทางการบริหารและของ
นิติบัญญัติที่เป็นรองซึ่งคณะกรรมการทางกฎหมายของคนยากจนเป็นผู้ครอบครองอยู่นั้น (แต่ก็เป็นสิ่งที่พวก
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เขาแทบจะไม่ได้ใช้กันเลย โดยที่ขึ้นอยู่กับสภาพความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ) แม้ว่าจะสมเหตุสมผลอย่าง
เต็มที่ในกรณีของผลประโยชน์ชั้นหนึ่งของชาติ แต่ก็อาจผิดที่ผิดทาง โดยตลอดในการดําเนินผลประโยชน์ที่
เป็นของท้องถิ่นอย่างแท้จริง แต่องคาพยพกลางในการให้ข่าวและอบรมสั่งสอนสําหรับท้องถิ่นทั้งหมดนั้น
อาจจะมีคุณค่าในการบริหารทุกแผนกเท่าเทียมกัน รัฐบาลไม่สามารถมีกิจกรรมหลายประเภทมากเกินไปซึ่งไม่
ขัดขวาง แต่กลับช่วยเหลือและกระตุ้นความมานะพากเพียรตลอดจนพัฒนาการของปัจเจกชนความเลวทราม
ได้เริ่มต้นเมื่อรัฐบาลได้เอากิจกรรมของตนเองไปแทนที่กิจกรรมของปัจเจกชน แทนที่จะผลักดันกิจกรรมและ
พลังอํานาจของปัจเจกชนและองค์กรต่าง ๆ กล่าวคือ เมื่อรัฐบาลทําให้พวกเขาต้องทํางานในพันธนาการหรือ
ห้ามพวกเขาไม่ให้ยืนเคียงข้างกันและทํางานของพวกเขาเองโดยไม่มีโซ่ตรวนเหล่านั้นแทนที่จะบอกกล่าว 
แนะนํา และประนามพวกเขาในบางครั้ง  คุณค่าของรัฐในระยะยาวก็คือคุณค่าของปัจเจกชนผู้ประกอบมัน
ขึ้นมาและรัฐซึ่งผัดผ่อนผลประโยชน์จากการขยายตัวทางความคิดของพวกเขา และจากการยกระดับไปสู่ความ
ชํานาญทางการบริหารมากขึ้นอีกเล็กน้อยหรือผลประโยชน์จากสิ่งที่คล้ายคลึงกันซึ่งเกิดขึ้นจากการฝึกฝนใน
ข้อปลีกย่อยของการงานที่ทํา รัฐซึ่งทําให้ผู้คนของรัฐเองต้องแคระแกร็นเพ่ือที่พวกเขาจะได้กลายเป็นเครื่องมือ
เชื่อง ๆ ในมือของรัฐแม้จะเพ่ือความมุ่งหมายที่เป็นประโยชน์ก็ตาม ย่อมจะพบว่าไม่มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งใดเลย
สามารถบรรลุสําเร็จได้อย่างแท้จริง โดยอาศัยคนแคระและความสมบูรณ์ของเครื่องจักรกลที่รัฐได้สละทุกสิ่ง
ทุกอย่างให้จะไม่ได้ให้ประโยชน์อันใดแก่รัฐเลยในที่สุด โดยเหตุที่ขาดแคลนพลังชีวิต ซึ่งจะทําให้เครื่องจักรนั้น
ทํางานไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น และพลังชีวิตนั้นก็เป็นสิ่งที่รัฐเองต้องการกําจัดไปมากกว่าด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


