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อนาธิปไตย(Anarchy)
แมน้ถูกใสร้่ายปายสใีนคาํอัปรียส์าปแชง่
แมน้ไร้หวงแหง่แสงซับซาบรู้แจง้รู้ความ
แมน้เจา้นัน้ไซร้ใจทมิฬพร่ันสะพรึงกลัว
กระมึนมืดมิดมิสลัวสยองเกลา้แหง่เผา่พันธุ์
“ด่ังพิษร้ายอันซอ่นเร้นเคน้ช่ัวท่ัวคาํสัง่”
จงรํ่าหล่ังพล่ังระงม ชํา้ตรมระทมไห้
“ด่ังจิตเจา้มิหลุดพน้รุ่มร้อนรนรุมสุมไฟ
เพลิงจัญไรใฝ่สงคราม พลางเหยียดหยามทรามฆาตกรรม”
โถ ชํา้ชอกจงร้องสะอ้ืนจ้ืนเจือก
ไร้กระสนกระเสอืกไร้ทางสู้
เฟ้นสิง่แฝงเพียรใชต้า ใชป่ระจักษ์รู้
ยิง่ด่ิสูผู่มื้ดบอดมอดมว้ยทอดฝูงบอดช่ัวกัลป์
อันเจา้โถ คาํไร้เง่ือนงาํซํา้ตรึงตรา
ประกาศติลิขิตฟ้พลังคณนาสัจธรรมความจริง
ทุกสรรพสิง่เจา้ชิงเอย่ เพียงมิละเลยเผยอัตตา
ลว้นตอ้งกมลขา้ลว่งลุผลดุจดลใจ
ขา้จักเผ่ืออรุณรุ่งจักมุง่จุนเจือเพ่ืออนาคตเจา้!
ขา้จักเฝ้าปกป้า องสิง่ใตค้รอบครองไดด้าํรงไว้
ขา้จักเช่ือนัยท่ีสุดจักผุดผลุนผลันเพลาลัย
วญิญชนไซร้จักต่ืนรู้แจง้แหง่ตระหนักตน
แมน้แยกแยะสับสนเย้ืองยา่งกายแยบยลใตแ้สงแดด
รึแทรกเสยีงแผดระทึกแฝงพายุศกึอึกทึกมืดหมน่
ทวา่สายตาโลกแหง่หมูม่วลชน จักตอ้งพน้เลห่ก์ลแหง่มนตล์วง!
มิอาจักชว่งชิงทัง้ปวงตัวตนศักดาขา้นักอนาธิปไตย!
กระนัน้จักมิวา่เย่ียงไรจักมิเป็น นายผูขี้ดเขียนชีวติใ
เฉกเชน่จักกม้หัวเย่ียงบา่วไพร่จักคลอบงาํใตก้ฎไหน น่ัจักมิใชข่า้!
John Henry Mackay (Year, 1888.)
ประพันธปี์พุทธศักราช 2431 สายป่าเพลิงศลิป์ ผูแ้ปล

ประวัติศาสตร์ของมนุษยเ์ติบโตและมีพัฒนาการไปพร้อมๆกับประวัติศาสตร์การตอ่สูอั้น
รุนแรงไร้ความปราณีในทุกอณู ตอ่อุดมคติใหมท่ี่มุง่สูห่นทางแหง่รุ่งอรุณผอ่งอาํพันท่ีงดงาม
กวา่ พวกท่ียึดม่ันถือม่ันจนหัวปักหัวปําตามความเช่ือโบรํ่าโบราณอันครํ่าครึ มิเคยลังเลท่ีจัก
ใชป้ระโยชน์จากวธีิการแยบยลอันเห้ียมโหดและเลวทรามอยา่งท่ีสุด เพ่ือคงไวซ่ึ้งการมิให้ถือ
กาํเนิดสิง่ใหมมิ่วา่จะอุบัติในรูปแบบใด ทวา่ เรามิจาํเป็นตอ้งยอ้นรอยเทา้ทีละกา้วเพ่ือกลับสู่
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อดีตอันไกลโพน้เพียงให้ได้ตระหนักถึงความขัดแยง้อันวปิโยค ความอัตคัดอดสู และความ
อับจนในทุกหน ทางบนรากฐานแหง่แนวคดิเชิงกา้วหน้าท่ีเพียงตอ้งการการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม เคร่ืองทรมานเคร่ืองพันธนาการตรึงแขนขา เคร่ืองตอกเลบ็และแส้ลงทัณฑ์ยังคง
อยูกั่บเรา ภายใต้คราบชุดนักโทษและเพลิงแคน้อันเกร้ียวโกรธแหง่สังคมกเ็ฉกเชน่เดียวกัน
ตา่งลม่หัวจมทา้ยสมคบคดิ ตอ่กรกับจิตวญิญาณท่ีกา้วไปขา้งหน้าอยา่งไมส่ะทกสะทา้น

อนาธิปไตยมิหวังท่ีจักรอดพน้จากเง้ือมมือแหง่ชะตากรรมด่ังนวัตกรรมทัง้มวล ในฐานะ
นักปฏิวัติสว่นมากและผู้ ริเร่ิม ท่ีแน่วแน่ อนาธิปไตยจาํตอ้งเผชิญหน้ากับการรวมกันของ
ความไมรู้่และพิษร้ายจากโลกท่ีมุง่ไวเ้พ่ือสร้างใหม่

หากจะให้จัดการกับสิง่ท่ีถูกพูดหรือกระทาํตอ่อนาธิปไตยแม้เพืยงนิดเดียวคงเขียนหนัง 
สอืได้เป็นเลม่ ทวา่หลักโต้แยง้ถึงขอ้ถกเถียงสาํคัญควรมีเพียงสองประการ ซ่ึงการจะจาํกัด
ความเย่ียงนัน้ได้จาํตอ้งเพิม่ความพยายามถึงขีดสุดในการสื่อความหมายอยา่งชัดเจนท่ีวา่
อนาธิปไตยยืนหยัดเพ่ือสิง่ใดอยา่งแทจ้ริง

ปรากฏการณ์อันน่าประหลาดของการคัดคา้นมิเหน็พอ้งตอ่อนาธิปไตยกลับนํามาซ่ึงแสง
สวา่งแหง่การต่ืนรู้ของปฏิสัมพันธร์ะหวา่งสิง่ท่ีเรียกวา่สติปัญญาสร้างการตระหนักรู้ “เฉลียว
ฉลาด” และไร้ซ่ึงปัญญา ขาดการตระหนักรู้ “โง่เขลา” ทวา่น่ีมิใช่เร่ืองแปลกหากใช้ดุลพินิจ
แหง่ทฤษฎีสัมพัทธภาพควบคู่กันไป กระท่ังพวกอวชิชาไร้อารยธรรมมิน้อยท่ีเหน็พอ้งตอ้ง
กันวา่ภูมิความรู้หรือการขม่ใจอดทนอดกลัน้นัน้มิอาจแสร้งได้ และการกระทาํท่ีเกิดจากแรง
กระตุน้เพียงให้ได้ยึดถือปฏิบัติกม้หน้ากม้ตาสบืทอดคงอยูบ่นเสน้บรรทัดฐานให้ได้ของเหตุ
และผลท่ีมิตา่งจากเดก็ๆ “ทาํไม” “เพราะวา่” แทจ้ริงแลว้การเป็นปรปักษ์ของเหลา่ “ผู้ไมรู้่”
ตอ่อนาธิปไตย จักสมควรไดรั้บการพิจารณาเฉกเชน่เดียวกับเหลา่ “ผูรู้้”

สิง่ใดกันเลา่ถึงกับหัวชนฝาด้ินดานอยา่งมิอาจะเหน็ดว้ยประการแรก อนาธิปไตยมิอาจ
เกิดข้ึนไดจ้ริงแมน้เป็นอุดมคติอันดีงามกต็าม ประการท่ีสองอนาธิปไตยยืนหยัดเพ่ือความรุน 
แรงและภินทนาการทาํลายลา้งดว้ยเหตุฉะน้ี จาํตอ้งถูกปฏิเสธโดยสิน้เชิงดว้ยภาพอันฝังใจ
วา่เลวทรามตํา่ชา้และอันตราย ทวา่ ทัง้คนฉลาดและคนเขลาตา่งมิได้ตัดสนิบนองค์ความรู้
อันถอ่งแท้ มิหนําซํา้กลับยึดติดเพียงคาํลวงแหง่ครหานินทาหรือการตีความอันบดิเบือนเย่ียง
นัน้แทน

Oscar Wilde เอย่วา่แบบแผนอันดีควรเป็นได้ทัง้ท่ีมีอยู่แลว้หรือบรรลุผลได้ภายใต้
เง่ือนไขท่ีมีอยู่ ซ่ึงจักมุง่ไวเ้พียงเพ่ือวัตถุประสงคเ์ดียว แตมิ่วา่จะเป็นแบบแผนเย่ียงใดกต็าม
ทีท่ียอมรับเง่ือนไขเย่ียงน้ีให้ถือเป็นสิง่มิถูกตอ้ง และชา่งไมเ่ฉลียว กระนัน้ เกณฑอั์นแทจ้ริง
แหง่แผนท่ีวา่ดีมิใช่การท่ีคนรุ่นหลังสามารถรักษาสิง่ ท่ีผิดและคงความง่ีเงา่สบืไว้ได้อยา่ง
สมบูรณ์ คอ่นขา้งจะเป็นไปได้หรือไม่วา่รูปแบบแผนการท่ีดีดังกลา่วควรจะทรงพลังพอท่ี
จักออกจากนํา้น่ิงแอง่เดิมเพ่ือให้ได้รังสรรค์สร้างตลอดจนชีวติใหม่ทีย่ังยืน เม่ือใช้ดุลพินิจ
ตระหนักในแง่คดิน้ียิง่ดูเหมือนวา่อนาธิปไตยชา่งเป็นแบบแผนอันดีงามควรนํามาปฏิบัติใช้
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กวา่อุดมคติอ่ืน ดว้ยการท่ีอนาธิปไตยมุง่ขจัดวังวนของสิง่มิถูกตอ้งและความโง่เขลาท่ีมากก
วา่ น่ีแหละ จักพึงเรียกไดว้า่การรังสรรคส์ร้างท่ีคํา้จุนชีวติใหมใ่ห้ย่ังยืน

เขา้ใจถึงอารมณ์ของผู้ไร้ภูมิความรู้แหง่อนาธิปไตยท่ีบีบอัดสัง่สมมาอยา่งตอ่เน่ืองดว้ย
เร่ืองราวอันทาํให้เลือดตอ้งเดือด พลา่นจากเหลา่นักอนาธิปไตยทวา่น่ีมิใช่เร่ืองน่ากลัวจน
เกินไปท่ีจักโต้แยง้แนวคดิรึปรัชญาเย่ียงน้ีชา่งตีความได้สุด เพ้ียนเฉกเชน่น้ีอนาธิปไตยจึง
แสดงให้เหน็วา่มิเคยตราหน้าคนช่ัวท่ีทาํบาปอันอ้ือฉาวกับเดก็วา่เป็ นเย่ียงปี ศาจ เดรัจฉาน
ใจระยาํดาํทมิฬกลืนกินทุกสรรพสิง่เพียงเสี้ยวพริบตาและสร้างความวบัิติฉิบหายดว้ยการใช้
ความรุนแรง

ภินทนาการทาํลายลา้งและความรุนแรง!ตอ้งทาํเย่ียงไรกันเลา่เหลา่ปวงชนทัง้มวลจึงจะ
ต่ืนรู้วา่องค์ประกอบ ของความรุนแรงท่ีสาํคัญท่ีสุดในสังคมคือความไมรู้่การไร้ซ่ึงภูมิความ
รู้และขาดซ่ึงความเขา้ใจซ่ึงน่ัเป็ นขุมพลัง แหง่หายนะท่ีอนาธิปไตยยืนหยัดสู้มิมีผู้ใดทราบ
เลยวา่อนาธิปไตยซ่ึงมีรากเหงา้เคยเป็ นและยังคงเป็ นสว่นหน่ึงของ พลังแหง่ธรรมชาติ
และความพินาศทัง้ปวง อันตรายเสมือนด่ังเน้ือร้ายทวา่การกัดกินแทะเลม็ท่ีสร้การเจริญเติบ
โตง ให้กับปรสติในสังคมกลับเผยให้เหน็ถึงความจริงจากเศษซากของสว่นท่ีเหลืออยูอ่ยา่ง
ชัดเจน“แกน่แทส้าระสาํคัญ ของชีวติ”ชา่งประดุจด่ังการพรวนดินและการกาํจัดวัชพืชดว้ยมือ
ท่ีเป้ื อนดินนัน้กลับรังสรรคซ่ึ์งความงอกงามสมบูรณ์ เพ่ือให้ผลลิตท่ีดีท่ีสุด

เคยมีวาทกรรมท่ีว าความตอ้งการในการพยายามใช้ความคดิของการประณามติฉิน
นินทาตรีตราให้ด อยคา่ จักมีน้อยกวา่การใช้ความคดิซ่ึงการแพร่หลายแหง่อันธการอยา่ง
ดาษด่ืนในสังคมเป็ นเคร่ืองพิสูจน์แลว้า่สิง่น้ี

เป็ นได้เพียง“เร่ืองจริงซะยิง่กวา่จริงเย่ียงนัน้”แทนท่ีจะกลับไปพิจารณาถึงเจตจาํนงเร่ิม
แรกในทุกๆ การแสดงความคดิเพ่ือให้เขา้ใจท่ีมาและนัยสารใจความ ชนมิน้อยกลับเลือกท่ี
จะกลา่วโทษสร้างมลทนิแบบเหมารวม หรือา้งอิงนิยามตา่งๆเพียงผิวเผินดว้ยเหตุแหง่“อคติ”
เย่ียงน้ีจึงไมแ่มน้จักให้คา่ความสาํคัญหรือความจาํเป็ น

อนาธิปไตยเรียกร้องช้ีนําให้ชนทัง้ปวง คดิทบทวนตรวจสอบ และวเิคราะห์ในทุกเร่ือง
ทวา่ดว้ยความสามารถ ทางสมองโดยเฉล่ียของผู้อา่นท่ีมิตอ้งเสยีภาษีมากจนเกินไปจักขอ
เร่ิมจากคาํจาํกัดความนิยาม และตามดว้ยการอธิบายรายละเอียด

อนาธิปไตยปรัชญาระเบียบสังคมใหม่บนพ้ืนฐานเสรีภาพอันมิอาจถูกลิดรอนจาํกัดขอบ 
เขตดว้ยขอ้กาํหนดกฎหมาย ท่ีเพียงถูกสร้างและบัญญัติข้ึนทฤษฎีท่ีวา่รัฐบาลทุกรูปแบบตา่ง
ยึดติดกับการใชค้วามรุนแรงเฉกเชน่น้ีจึงเป็นสิง่ท่ีผิด มิถูกตอ้งและอันตรายมิหนําซํา้ยิง่ไร้ซ่ึง
ความจาํเป็ นให้ต องมี

แน่นอนวา่ระเบียบสังคมใหม่ยังตอ้งดาํเนินอยู่บนพ้ืนฐานแหง่วัตถุปัจจัยในขณะท่ีนัก
อนาธิปไตยกเ็หน็พอ้งตอ้งกัน วา่สิง่ช่ัวร้ายตัวพอ่ณ เพลาน้ีมิใชอ่ื่นใดเจา้ตัว“เศรษฐกิจ” โดย
ตา่งยืนยันวา่ยังคงมีคาํไขให้ได้หลุดพน้จากเง้ือมมือ แหง่มัจจุราชตนน้ี ทวา่จักมีเพียงการใช้
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เพิม่ข้ึนของสหภาพแรงงานอังกฤษเป็ น สักขีพยาน) การลงมือปฏิวัติวงการเศรษฐกิจโดย
ตรงกลายเป็ นขุมพลังสาํคัญในการตอ่สูเ้พ่ือเสรีภาพทางอุตสาหกรรม จนโลกไดต้ระหนักถึง
พลังแทจ้ริงแห่งอาํนาจแรงงาน “การประทว้งผละงาน”ท่ีพ่ึงผา่นพ้เป็นนัน้การแสดงออก ซ่ึง
จิตสาํนึกทางเศรษฐกิจขัน้สูงสุดของเหลา่แรงงาน กลับถูกเยย้หยันในอเมริกาฉะนัน้ณ เพลา
น้ีทุการประทว้งใหญ่ ท่ีมุง่ ม่ันชัยชนะ จาํตอ้งต่ืนระหนักถึงปัจจัยสาํคัญท่ัวไปของการประ
ทว้งู“้ความเป็ นปึ กแผน่เดียวกันแหง่เอกภาพ”

“การลงมือทาํ”ซ่ึงได้ รับการพิสูจน์แลว้วา่ มีประสิทธิภตามแนวทาพงเศรษฐกิจนัน้ มี
ศักยภาพเทา่เทียมกัน ในสภาพแวดลอ้มของแตล่ะบุคคลเฉกเชน่นัน้เม่ือมีกองกาํลนังบร้อย
รุกลํา้เขา้โจมตีผู้ใดผู้หน่ึงจักมีเพียง“การมิยอม จาํนน”ทุม่สุดกาํลังสูอ้ยา่งมิลดละเทา่นัน้ท่ีจะ
ปลดปลอ่ยเขาให้เป็ได้ในท่ีสุดนอิการลงมือทาํระเพ่ือมิยอมจาํนนตอ่ ผู้มีอาํนาจแหง่ทุนนิยม
การลงือทาํเพ่ือคัดคา้นตา้นอาํนาจกฎหมายการลงมือทาํเพ่ือยืนหยัดสู้ตอ่การรุกราน ของอาํ
นาจแทรกแซงอันขัดหลักศลีธรรมจรรยาบรรณของเรา ทวา่น่ีเป็นตรรกะ “วถีิซ่ึงสอดคลอ้ง
กันแหง่อนาธิปไตย”

เฉกเชน่น้ีจักมินําไปสูก่ารปฏิวัติหเย่ียงรือ?แน่นอนน่ีจะนําไปสูก่ารปฏิวัติเม่ือการเปล่ียน 
แปลงทางสังคมจักเกิดข้ึน มิได้จริงหาก“ไมมี่” การปฏิวัติผูค้นมักมิคุน้เคยกับประวัติศาสตร์
แหง่ตน รึไม่แมน้จักเรียนรู้วา่การปฏิวัติ เป็ นเพียง“อุดมการณ์” อันจักนําไปสู“่การลงมือ
ทาํ”

อนาธิปไตยหัวกะทิชัน้เลิศแหง่อุดมคติอันสูงสง่ ณ เวลาน้ี ได้แทรกซึมไปท่ัวทุกหัวระ 
แหง ในความบากบ่ันอุตสาหะของมวลมนุษยชาติ วทิยาศาสตร์ศลิปะวรรณกรรม นาฏกรรม
หรือความเพียรพัฒนาเศรษฐกิจ อันท่ีจริง การตอ่ตา้นของปัจเจกบุคคลและทางสังคมตอ่
ความมิชอบธรรมอันไม่ปกติทัง้ปวง ลว้นนําทางสอ่งสวา่งดว้ยแสงแหง่จิตวญิญาณของอนา 
ธิปไตย ด่ังปรัชญาอาํนาจอธิปไตยแหง่ปัจเจกชน ทฤษฎีแหง่ความเป็นเอกภาพทางสังคม
สัจธรรมอันยิง่ใหญ่ผุดผอ่งและยังคงอยู่ ท่ีกาํลังสร้างโลกข้ึนมาใหม่ และน่ันจักนําพาสู่รุ่ง 
อรุณอันงดงามกวา่
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วจิารณญาณในทุกขณะของชีวติเทา่นัน้ท่ีจะชว่ยให้เราเหลา่วญิ�ูชน มิตอ้งตกเป็ นเหย่ือ
แมน้จักเป็ นสว่นตัวหรือสว่นรวมจากภายในหรือภายนอก ชา่งมิตา่งกัน

การพินิจพิจารณาอยา่งถ่ีถว้นถึงประวัติศาสตร์แหง่พัฒนาการมนุษย์เผยชัดถึงความเป็
นสองมาตรฐาน ของการขัดแยง้อันน่าขม ืนระหวา่งสองปัจจัยสาํคัญเร่ืองธรรมดาๆ ท่ีเราตา่ง
เพิง่เร่ิมจะเขา้ใจกระนัน้จักมิใช่ ความไมรู้่อีกตอ่ไปเพียงอยูใ่นองคป์ระกอบแวดลอ้มท่ีเหมาะ
สมเทา่นัน้จึงจะสร้างความสัมพันธอั์นใกล้ชิดและกลมกลืน กันอยา่งแทจ้ริงขอ สัญชาตญาณ
ระหวา่ง“อัตลักษณ์แหง่ตัวตนและความเป็ นสัตวสั์งคม” ทวา่ความเป็ ตัวตน และความเป็ น
สว่นตัวของปัจเจกบุคคลยังจาํตอ้งรบราฟาดฟันกับความเป็ นสว่นรวมของสังคมอยา่งมิมีวัน
จักจบสิน้ ทัง้ยังสร้างการนองเลือดสบืมาหลายยุคหลายสมัยดว้ยความท่ีตา่งฝ่ ายตา่งด้ินรน
แยง่ชิงเพ่ือให้ได้มาซ่ึง การครอบครองแห่งอาํนาจอันสูงสุดมิหนําซํา้ต่มองไม่เหน็ถึงคุณคา่
และความสาํคัญของอีกฝ่ าย เย่ียงน้ีแลว้“สัญชาตญาณของปัจเจกบุคคลแ ะสังคม”จักเป็ น
ปัจจัยสาํคัญท่ีเป็ นเร่ืองงา่ยๆ แต่ทรงพลังยิง่ สาํหรับความมุมานะอุตสาหะของแตล่ะคนเพ่ือ
การพัฒนาเติบโตความหลงใหลใฝ่ ฝันและการตระหนักรู้แหง่ตน พร้อมดว้ยปัจจัยอันทรงคา่
เทียบเคียงแหง่การชว่ยเหลือซ่ึงกันและกันและความผาสุกของสังคม

คาํอธิบายของพายุท่ีโหมกระหน่ําภายในตัวบุคคลและระหวา่งตนกับสภาพแวดลอ้มรอบ
ตัวนัน้หาได้มิยาก มนุษยชน แหง่บรรพกาลเม่ือมิสามารถเขา้ใจในความเป็ นตัวตนแหง่ตน
ไดจึ้งลดบทบาทความเป็ นอันหน่ึงอันเดียวกัน กับทุกสรรพสิง่ล มิใชน้่อยและจมอยูกั่บความ
รู้สกึท่ีว าตนจาํตอ้งพ่ึงพาอาศัยและข้ึนอยู่กับอาํนาจแหง่ความมืดบอด อยา่งมิมีวันเปล่ียน
แปลงซ่ึงเป็พลังซอ่นเร้นท่ีพร้อมจูโ่จมเพ่ือการเยย้หยันถากถางและเหน็บแนมตนเอง ทวา่
ทัศนคติ เย่ียงน้ีจักยิง่สง่ผลให้แนวคดิทางศาสนาของมนุษยเ์ติบโตและทรงอิทธิพล ในฐานะ
ท่ีชนทัง้ปวงเป็ นได้เพียงเศษฝุ่ธุลีน ท่ีจาํตอ้งพ่ึงพาและข้ึนกับอาํนาจอันสูงสง่แหง่เบ้ืองบนผู้
ซ่ึงจะสามารถทาํให้พอใจไดว้ยการยอมจาํนนอยา่งสิน้เชิง

มิเพียงเทา่นัน้เม่ือตาํนานเลา่ขานแหง่โบราณกาลลว้นมีตน้กาํเนิดอยู่บนรากฐานเชิง
ความคดิเย่ียงน้ีทัง้ยังยึดถือปฏิบัติ เป็ บรรทัดฐานเดียวกันโดยอา้งอิงเร่ืองราวนิทานปรัมปรา
ในพระคัมภีร์ท่ีเอย่ถึงความสัมพันธ์ระหวา่งมนุษย์ กับพระเจา้ตอ่รัฐและสังคมฝังลึกซํา้แลว้
ซํา้เลา่กับสาระใจความท่ีว า“มนุษยไ์ร้ซ่ึงคา่ ทวา่พลังแหง่อาํนาจเปรียบด่ัง ทุกสรรพสิง่”ดว้ย
เหตุฉะน้ีพระยะโฮวาจักยังคงอยู่กับหมู่มวลมนุษยชนท่ีเพียงยอมตกอยู่ในสภาพของการจาํ 
นน โดยสิน้เชิงเป็ นเง่ือนไขแมน้กฎหมายระเบียบขอ้บังคับมิวา่จะเป็ นในสว่นของรัฐสังคม
หรือศลีธรรมตา่งห้ามปราม ในสิง่ท่ีเหมือนๆ กัน “มนุษย์จะได้รับความรุ่งโรจน์ทัง้ปวงจาก
โลกหากเพียงไร้ซ่ึงการต่ืนู้วา่ตน คือมนุษย”์

อนาธิปไตยถือเป็ นปรัชญาเดียวท่ีปลุกจิตสาํนึกมนุษยใ์ห้ต่ืนรู้ทัง้ยืนยันวา่พระเจา้รัฐและ
สังคมเป็ นสิง่ทไมมี่อยูจ่ริง กระนัน้คาํสัญญาทัง้มวลของพวกเขาลว้นไร้ความหมายอยา่ให้ซ่ึง
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คา่และจงถือเป็ น“โมฆะ” สบืเน่ืองจากสามารถ บรรลุผลดลใจได้เพียงการตกอยู่ใต้ฝ่ าเทา้
แหง่การบังคับบัญชาจากมนุษยส์ถานเดียวอนาธิปไตยจึงเป็ นครูผูป้ลูก

ภูมิปัญญาของความเป็ นเอกภาพแหง่ความสามัคคีในชีวติเพียงความเป็มิ นนํา้หน่ึงใจ
เดียวกันกับธรรมชาติ ทวา่ในความเป็ นมนุษย์นัน้มิควรมีความขัดแยง้ใดระหวา่งสัญชาต 
ญาณของ“ความเป็ ตัวตนแหง่ปัจเจกบุคคล และความเป็ นสัตว์สังคม” ท่ี จักทรงอิทธิพล
เหนือกวา่ทมีอยู่แลว้ระหวา่ง“หัวใจและปอด” เม่ือหัวใจเปรียบด่ัง คลังผู้ รักษาแกน่แท้นัย
สาํคัญแหง่ชีวิตอันลํา้คา่ปอดเป็สว่นนผู้เกบ็รักษาแกน่แท้ปัจจัยสาํคัญขององค์ประกอบอ่ืนๆ
ให้คงไวซ่ึ้งแกน่แท้แหง่สัจธรรมอันบริสุทธ์ิและทรงพลัง“การมีชีวติ”เฉกเชน่น้ีความเป็ นตัว
ตนแหง่ปัจเจกบุคคล จึงเปรียบเสมือนหัวใจของสังคมอันจะรักษาไวซ่ึ้งแกน่แท้ของชีวติทาง
สังคมและสังคมเองมิตา่งจาก“ปอด” ท่ีจักชว่ย รักษาองคป์ระกอบสาํคัญอ่ืนให้คงไว้ซ่ึงแกน่
แทแ้หง่ชีวติและน่ันคือ“ปัจเจกบุคคล”สัจธรรมอันบริสุทธ์ิและทรงพลังยิง่

“สิง่หน่ึงอันมีคา่บนโลก” Emerson เอย่“คือจิตวญิญาณอันทรงพลังซ่ึงยั คงไหลเวียน
อยู่ภายในตัวของมนุษย์ทัง้ปวง สิง่ซ่ึงเหน็สัจธรรมเท่ียงแท้เอย่ซ่ึงสัจธรรมเท่ียงธรรม และ
รังสรรค์สร้างดว้ยการลงมือกระทาํ” อาจกลา่วอีกนัยหน่ึงได้วา่ อัตลักษณ์ความเป็ นตัวตน
ของแตล่ะคนนัน้เป็ นสิง่ท่ีมีคา่ยิง่บนโลกใบน้ีถือเป็ นขุมพลังแหง่จิตวญิญาณอันแทจ้ริง มอง
เหน็ความจริงแมน้ในความลวงและยืนหยัดสู้เพ่ือให้ความจริงเป็ นสิง่ไม่ตายเย่ียงน้ีจักนํา
มาซ่ึงสัจธรรมความจริง อันทรงพลังท่ียิง่ใหญ่กวา่เรียกขานวา่“จิตวญิญาณทางสังคมท่ีถือ
กาํเนิดใหม”่

อนาธิปไตยเป็ นผู้ปลดปลอ่ยท่ียิง่ใหญ่เม่ือได้มอบอิสรภาพแก่มนุษย์ให้หลุดพน้จาก
การจองจาํและตกเป็ นทาส ของเหลา่ภูตผีทัง้ยังเป็ นผู้ ช้ีขาดและปลอบประโลมให้กับทัง้
สองฝ่เพ่ือคงรักษาไว้ซ่ึงความสามัคคีปรองดองาย ระหวา่งปัจเจกบุคคลแ ะสังคมทวา่ การ
จะบรรลุผลซ่ึงความเป็ นเอกภาพนั้นาธิปไตยได้ประกาศสงคราม กับเหลา่อิทธิพลทัง้มวล
ซ่ึงลว้นแต่เป็ภยันตรายอันสร้างการขัดขวางและพร้อมท่ีจะทาํลายความผสานกลมกลืนกัน
ของสัญชาติญาณความเป็“อัตลักษณ์แหง่ตัวตนและความเป็น นสัตว์สังคม” และความเป็
น“ปัจเจกบุคคลและสังคม”

ศาสนา อาํนาจครอบงาํจิตใจมนุษย์วัตถุทรัึพย์สินอาํนาจครอบงาํความตอ้งการพ้ืนฐาน
ของมนุษยส์ว่นรัฐบาล ถือเป็ นอาํนาจครอบงาํพฤติกรรมมนุษยซ่ึ์งน่ีได้ตอกยํา้ให้เหน็ถึงการ
ฝ่ังรากแหง่ความเป็ นทาสของมนุษยพ์ร้อมกับ ความน่าสยดสยองสะพรึงกลัวทัง้มวลท่ีมิอา
จะหลีกเล่ียงได้ศาสนา! ครอบงาํจิตใจมนุษย์มันฉีกหน้า และดูหมิน่ดูแคลนจนทาํให้จิต
วญิญาณมนุษยเ์สื่อมทรา ลงได้เย่ียงไร “พระองคท์รงเป็ นทุกสรรพสิง่สว่นมนุษยนั์น้ มิมีคา่
ใด”ศาสนารํ่าพรํ่าสอนสิง่อ่ืนใดนอกเหนือจากนัน้พระองคมิ์ได้เป็รังสรรคน์ผู้างทัง้อาณาจักร
แหง่เผดจ็การ การกดข่ีขม่เหงความโหดร้ายทารุณมาตรการคุมเขม้ท่ีลม้เหลวอยา่งสิน้เชิง
กระนัน้ความมืดมนเศร้าหมองนํา้ตา และการหล่ังนองเลือดได้เขา้ครอบครองโลกน้ีตัง้แต่
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สายเครือขา่ยอุปถัมภเ์ลห่เ์พทุบายประจบสอพลอ โกหกหลอกลวง ฉ้อฉลกลโกงแทจ้ริงแลว้
เปรียบด่ังทุกคาํอธิบายแหง่“ความลวง” ท่ีผู้หวังผลประโยชน์ทางการเมืองจักสามารถ ประ
สบความสาํเร็จได้และสิง่ ท่ีเพิม่เขา้มากลับเป็การยอ่ยสลายความเป็น นอัตตาทัง้ความเช่ือ
ม่ันแหง่ตนให้เสื่อมลง อยา่งสมบูรณ์จนมิเหลือซ่ึงความหวังจากมนุษย์ผู้ ท่ีถูกทอดทิ้งครัง้
แลว้ครัง้เลา่กับการท่ีผูค้นโง่พอจะไว้วางใจ หลงเช่ือ และให้การสนับสนุนนักการเมืองท่ีใฝ่
ฝัน“คนสุดทา้ยเพียงเพ่ือจักพบวา่ตนเองถูกทรยศหักหลังและโกงในทา้ยท่ีสุด”

อาจเอย่อา้งได้วา่มนุษยผู์้มีคุณธรรมจักไม่ทุจริตแมน้ในการเมืองสกปรก รึบางทีอาจจะ
“ไม”่ทวา่มนุษย์ในนาม ผู้แทนแหง่แรงงานคงทาํสิง่ใดมิถูกเลยหากตอ้งใช้อาํนาจแม้เพียง
น้อยเพ่ือแรงงาน ดังท่ีแสดงให้เหน็แลว้ในหลายกรณี รัฐเป็ นเจา้ยทางเศรษฐกิจของประชา
ทาสผูรั้บใช้ทัง้ปวง โถ คนดีหากเป็ นฉะน้ีแลว้จักยังคงยึดม่ันตอ่ศรัทธา ทางการเมืองเพ่ือ
แลกกับความสูญเสยีการสนับสนุนทางเศรษฐกิจหรือยึดติดกับเจา้แหง่เศรษฐกิจนมิสามารถ
กระทาํความดีได้แม้เพียงเลก็น้อยเพราะเวทีการเมืองไม่มีท ่สาํหรับตัวละครอ่ืนใดจาํตอ้งเป็
ไดเ้พียงน“คนโงห่รือคนโกง”

ไสยศาสตร์ทางการเมืองยังครอบงาํจิตใจและความคดิแหง่มวลชน เฉกเชน่น้ีมนุษยผู์รั้ก
ในเสรีภาพแทจ้ริงจักไม่ ขอ้งเก่ียวอีกตอ่ไปจักเช่ือในวาทกรรมของ Stirner “มนุษย์มีเสรี
ภาพอเทา่ท่ีเขาเตม็ใจรับมากกระนัน้”อนาธิปไตย จึงหมายถึง“การลงมือทาํ” ดว้ยการตอ่ตา้น
ขัดขืนท่ีเปิ ดเผยทัง้คัดคา้นกฎหมายและขอ้กาํหนดอันมีผลบังคับใช้ทัง้มวล เศรษฐกิจสังคม
รวมถึงศลีธรรม ทวา่การยืนหยัดเพ่ือการตอ่ตา้นกลับถือเป็“นสิง่ผิดกฎหมาย” แมน้“ความ
อยู่รอด แหง่หมู่มวลนุษยชาติ”อยู่ในนัน้ด่ังทุกสรรพสิง่ท่ีผิดกฎหมายจาํตอ้งมีองค์ประกอบ
แหง่คุณธรรมความซ่ือตรง การพ่ึงพาตนเองและความกลา้หาญซ่ึงรวมอยู่ในนัน้เชน่กันเอย่
ได้อีกนัยหน่ึงตา่งร้องเรียกหา “อิสระ” พร้อมการ ปลดปลอ่ย“จิตวญิญาณแหง่อิสรภาพ”แก่
มนุษย“์มนุษย”์ผูเ้ป็ นมนุษยท่ี์ยังมีกระดูกสันหลังซ่ึงคุณจักแตอ้งมิไดง้า่ยะ

การลงคะแนนเสยีงแหง่สากลลว้นเป็ นหน้ีการมีอยู่ของ“การลงมือทาํ” ทวา่หากมิใช่
เพราะ จิตวญิญาณแหง่การกบฏ และการตอ่ตา้นของบรรพบุรุษนักปฏิวัติชาวอเมริกันลูก
หลาของพวกเขาจักยังค สวมเสื้อคลุมของกษัตริยแ์ละหาก มิใช่เพราะการลงมือทาํของJohn
Brown พร้อมิตรสหาย อเมริกายังคงจักคา้เน้ือคนผิวดาํจริงอยู่ทีการคา้เน้ือ คนผิวขาวยัง
เป็ นเย่ียงนัน้สบืมาซ่ึงน่ันจาํตอ้งถูกทลายดว้ยการลงมือทาํเฉกเชน่เดียวกัน“การจัดตัง้สห 
ภาพแรงงาน” สังเวียนเศรษฐกิจของเหลา่นักสู้กลาดิเอเตอร์ยุคใหม่ลว้นเป็ นหน้ีการคงอยู่
ของการลงมือทาํเม่ือมินานมาน้ีกฎหมาย และรัฐบาลได้พยายามบดขย้ีบวนการสหภาพแรง 
งาน ทัง้ประณามสทิธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐานในการรวมตัวอันมีผลให้ ตอ้งถูกจาํคุกในฐานะผู้
สมรู้ร่วมคดิกระนัน้หากเพียงมองวา่น่ีเป็การพยายามยืนยันเหตุแหง่ผลของชีวติแ ่ละคน ผา่น
การร้องขอ วงิวอน ดว้ยความประนีประนอมเย่ียงนัน้ในทุกวันน้ีสหภาพแรงงานคงมีเพียงข้ี
ปะติว๋แค่หยบิมือ ทัง้ในฝร่ังเศสสเปน อิตาลีรัสเซียหรือแมแ้ต่ในอังกฤษเอง (การจลาจลท่ี
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เฉกเชน่“วถีิแหง่วธีิการ”ของอนาธิปไตยมิได้เป็อยา่งท่ีบางคนฝังใจนถือเป็ ทฤษฎีแหง่
อนาคต ท่ี จัก เป็ นจริง ได้ เพียง การ ดลใจจาก สรวง สวรรค!์แต่หาก อิง สัจธรรม น่ี ยิง่ เป็ ว ิ
ถี แหง่พลัง ชีวติ ท่ีหลอ่ เล้ียง ชุมชนผาสุกให้ สังคมและไม่แมน้ “หยุดสร้าง เง่ือนไขใหม่อยู่
เสมอ”กระนัน้วถีิแหง่อนาธิปไตยจึงมิอาจรวมถึงแผนการท่ีตายตัวอันจักนําไปใช้ กับ ทุก
สถานการณ์กระบวนการวิธีจาํตอ้งเกิดจากพ้ืนฐานแหง่ความจาํเป็ นอันแทจ้ริงทางเศรษฐ 
กิจในแตล่ะอณูพ้ืนท่ี สภาพภูมิอากาศทัง้ความตอ้งการทางภูมิปัญญาและความเจา้อารมณ์
ของแตล่ะบุคคลซ่ึงตัวละครท่ีเงียบสงบ ผูมี้อุปนิสัยเยือกเยน็เชน่Tolstoyจักปรารถนาวถีิทาง
อ่ืนเพ่ือการสร้างสังคมใหม่ที แตกตา่งไปจากผู้ท่ีมีบุคลิกจริงจัง ดุดันซ่ึงแสดงตัวตนชัดเจน
อยา่งMichael Bakunin หรือPeter Kropotkin ในทาํนองเดียวกันอันจักเหน็ได้ชัดเจนวา่
ความตอ้งการทางเศรษฐกิจและการเมืองอยา่งรัสเซียจาํตอ้งมีการออกมาตรการคุมเขม้ตา่งๆ
ท่ีแทรกซึม ความโหดร้ายและรุนแรงกวา่ในอังกฤษหรืออเมริกาอนาธิปไตยเองมิได้ยืนหยัด
สู้ดว้ยการฝึ กซอ้มและเป็ นหน่ึงเดียวกัน เย่ียงทหาร ทวา่ ได้ฝึ กซอ้มและเป็ นหน่ึงเดียว
เฉกเชน่เดียวกันอยา่งไรกต็าม ยืนหยัดซ่ึงจิตวญิญาณแหง่การปฏิวัติ มิวา่จะในรูปแบบใด
ตอ่ทุกสรรพสิง่ท่ีขัดขวางเพ่ือถว่งความเจริญของมนุษยชาติเหลา่นักอนาธิปไตยเหน็พอ้งตอ้ง
กัน เย่ียงน้ีตา่งสนับสนุนและร่วมตอ่ตา้นกลไกทางการเมืองเพ่ือนําไปสูก่ารเปล่ียนแปลงทาง
สังคมครัง้ยิง่ใหญ่

“การลงคะแนนเสยีงทัง้มวล”วาทกรรมจาก Thoreau “เป็ นเพียงการเลน่เกมประเภท
หน่ึงมิตา่งจากหมากฮอส หรือแบค็แกมมอนคือการเลน่กับความถูกและผิดซ่ึงพันธกรณี
หน้าท่ีตอ้งรับผิดชอบมิเคยเกินความได้เปรียบ แม้กระท่ังการโหวตลงคะแนนเพ่ือสิง่ถูกตอ้ง
ก็ชา่งไร้คา่นักปราชญ์จักมิละทิ้งสทิธ์ิในความเมตตาแหง่โอกาสรึปรารถนา จักมีชัยดว้ยอาํ
นาจของคนสว่นใหญ”่การพินิจพิเคราะห์กลไกทางการเมืองและความสาํเร็จของมันอยา่ง
ถ่ีถว้นจะเผย ให้เหน็ซ่ึงสัจธรรมแหง่ตรรกะของ Thoreau

ประวัติศาสตร์ของรัฐสภาสะทอ้นให้เหน็ถึงสิง่ใดกันแทบมิเหน็สิง่ใดเลยนอกจาก“ความ
ลม้เหลวและความพา่ยแพ”้ ไม่แมน้จัก“ปฏิรูป”เพียงครัง้เพ่ือให้ได้บรรเทาความตึงเครียด
ทางเศรษฐกิจและสังคมแหง่ปวงประชา ถึงแม้จะมีการผา่นร่างกฎหมายอันมีผลบังคับใช้เพ่ือ
การพัฒนาและคุม้ครองแรงงานแต่กไ็ด้รับการพิสูจน์แลว้ ในปี ท่ีผา่นมา เม่ือรัฐอิลลินอยส์
ซ่ึงบังคับใช้กฎหมายคุม้ครองการทาํเหมืองท่ีเขม้งวดท่ีสุดจาํตอ้งประสบกับารจลาจล ครัง้
มโหฬารท่ีสุดเชน่ กันทัง้ในรัฐทม่ีการบัญญัติกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานเดก็การแสวงหาผล
ประโยชน์จากเดก็ กลับอยูใ่นระดับสูงสุดและถึงแมน้เหลา่แรงานจักได้รับโอกาสอยา่งเตม็ท่ี
างการเมืองทวา่ทุนนิยมกม็าถึงจุดสูงสุด แหง่ความไร้ซ่ึงยางอายอันหาท่ีสุดมิได้

แม้กระท่ังบรรดาแรงงานก็สามารถมีผู้แทนได้ซ่ึงนักการเมืองสังคมนิยมคนดีของเรากาํ
ลังสง่เสยีงกู่กอ้งสดุดี โอกาสใดสาํหรับความซ่ือสัตย์สุจริตของพวกเขากระนัน้สิง่หน่ึงท่ีพึง
ต่ืนรู้หากเป็ นเร่ืองกระบวนการทางการเมือง “วถีิแหง่เจตนาดัีน้เตม็ไปดว้ยหลุมพราง”เสน้
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พระองคท์รงจุติอนาธิปไตยปลุกมนุษยใ์ห้ต่ืนรู้เพ่ือยืนหยัดสู้ เย่ียงกบฏตอ่เจา้ปี ศาจทมิฬตน
น้ี“จงทาํลายโซต่รวนทางจิตใจของเจา้เอง”อนาธิปไตยเอย่กับมนุษยห์ากมิใชเ่พียงการ ท่ีเจา้
คดิและตัดสนิดว้ยตระหนักรู้แหง่ตนแลว้เจา้จะหลุดพน้จากการถูกครอบงาํภายใต้ความมืด
บอดเฉกเชน่น้ีได้เย่ียงไร น่ีช างเป็ นอุปสรรคอันใหญ่หลวงยิง่นักเพียงทวา่จาํตอ้งกา้วขา้ม
ผา่นพน้ไปให้ได้

ทรัพย์สินอาํนาจครอบงาํความตอ้งการพ้ืนฐานของมนุษยเ์ป็ นการปฏิเสธสิทธิเพ่ือต
บสนองตอ่ความตอ้งการ อันแทจ้ริงแหง่ตน เวลา เป็ นเพียงชว่งระยะเวลาท่ีครอบครอง
กรรมสทิธ์ิแหง่ทรัพยส์นิ ซ่ึงเอย่อา้งถึงสทิธ์ิ อันศักดิส์ทิธ์ิ จากเบ้ืองบนมนุษย์ก็มิอาจละเวน้
เฉกเชน่เดียวกันแมน้ในฐานะศาสนา “เคร่ืองสังเวย!การสละ! ยอมจาํนน!”

จิตวญิญาณแหง่อนาธิปไตยชว่ยฉุดมนุษยข้ึ์นจากการตกเป็ นทาสผู้ตอ้งหมอบกม้กราบ
ทวา่ น้ีตา่งยืนหยัดสู้ในเพลา หันหน้าเผชิญแสงเพ่ือเรียนรู้ ท่ีจะตระหนักถึง“ความไมรู้่ จัก
พอ”อันเป็ธรรมชาติแห่งการทาํลายลา้งของทรัพย์สนิน ซ่ึงหมู่มวลมนุษยชาติผู้ต่ืนรู้ตา่งตระ
เตรียมความพร้อมในการท่ีจะเผดจ็ศกึเจา้อสูรกายวายร้ายตนน้ีให้ด้ินตาย

“ทรัพยส์มบัติมิตา่งจากโจรกรรม” Proudhon นักอนาธิปไตยผู้ยิง่ใหญช่าวฝร่ังเศสเอย่
วาทกรรมไว้เร่ืองจริงมิหนําซํา้ ยังไร้ซ่ึงความเสี่ยงและภยันตรายตอ่โจรผู้ปลน้ชิงดว้ยความ
พยายามท่ีสัง่สมมาอยา่งยาวนานของมนุษยใ์นการผูกขาด กรรมสทิธ์ิการครอบครองในวัตถุ
ทรัึพย์สนิได้ปลน้สทิธิโดยกํท่ีเหลา่เนิดปวงมนุษยชาติพึงมีทัง้สร้างความเหล่ือมลํา้ ให้ตก
เป็ นผู้อนาถายากไร้ตอ้งถูกสังคมขับไลไ่สสง่ไปโดยปริยายกระนัน้ทรัพยส์นิกไ็มแ่มน้จักเสยี
เวลาให้กับคาํแกตั้วใด มนุษยต์า่งหากเลา่ท่ียังสร้างมิพออันจะตอบสนองตอ่ความตอ้งการทัง้
มวลแม้กระท่ังนักศกึษาวชิาเศรษฐศาสตร์ มิวา่จะอยู่ในระดับชัน้ปีตา่งทราบดีวา่ใดผลผลิต
มวลรวมในชว่งไม่ก่ีทศวรรษท่ีผา่นมาสูงเกินกวา่อุปสงค์ท่ีเป้ี็ น ความตอ้งการซ้ือปกติทวา่
ความตอ้งการปกติในสภาวการณ์อันมิพึงปกตินัน้เป็ นเย่ียงไรสาํหรับทรัพยส์นิแลว้ รับรู้
ได้เพียงความตอ้งการเดียว“กิเลส” ความกระหายในความละโมบโลภแหง่ตนเพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงการเพิม่พูนความม่ังค่ัง เม่ือความม่ังค่ังเปรียบด่ังพลังอาํนาจ อาํนาจแหง่การพิชิตบดขย้ี
และแสวงหาประโยชน์อาํนาจแหง่การกดข่ีมเหง ป่ าเถ่ือนช่ัวชา้และเลวทราม เราจักเหน็ได้
ไม่ยากับอเมริกาผู้โอ้อวดในอาํนาจอันยิง่ใหญ่แห ตนบนความม่ังค่ังง อันมหาศาลแหง่ชาติ
อเมริกาผู้น่าสงสารสมบัติพัสถานทัง้มวลของเจา้จักมีประโยชน์เย่ียงไรเลา่หากปวงชน ผู้เป็
นองค์ประกอบปัจจัยสาํคัญแหง่ประเทศนัน้ชา่งอัตคัตขัดสนแล ่าอนาถเม่ือจาํตอ้งตกอยู่ใน
ความเศร้าหมอง ความโสมม อาชญากรรมตํา่ชา้ดว้ยแสงแหง่ความหวังอันริบหร่ีในความสุข
ท่ีลบเลือนการเร่ร่อนจรจซัดเซพเนจร มิตา่งจากเหลา่นักรบไร้แผน่ดินให้ปกป้ องเป็ นเชน่น้ี
แลเหย่ือข งมนุษยผู์ถู้กมนุษยด์ว้ยกันไลล่า่

เวน้เสยีแต่วา่จะได้รับผลตอบแทนจากการร่วมลงทุนทางธุรกิจอันเกินทุนและสิง่ท่ีเป็น
ท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป
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“การลม้ละลาย”เป็นสิง่ท่ีหลีกเล่ียงมิได้ทวา่ผู้ท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งในธุรกิจท่ีมุแต่ผลผลิต
แหง่ความม่ังค่ังยังมิเคยง

แมน้จักเรียนรู้กระท่ังบทเรียนงา่ยๆ น้ีในทุกๆ ปี ตน้ทุนการใช้ชีวติของมนุษยก์ลับจะยิง่
เพิม่สูงข้ึนเม่ือปี( ท่ีผา่นมา มีจาํนวนผูเ้สยีชีวติกวา่50,000 ราย และหิวโหยกวา่100,000 ราย
ในอเมริกา)กระนัน้คา่ตอบแทนท่ีได้รับ ของเหลา่แรงงานผู้ชว่ยสร้างความม่ังค่ังกลับตํา่ตอ้ย
ดอ้ยคา่และ ดลงอยา่งตอ่เน่ืองมิวายท่ีอเมริกาจักยังคงแต่ มืดบอดจนมองไม่เหน็ถึงการลม้
ละลายอันหลีกเล่ียงมิได้ของธุรกิจการผลิตแหง่ปวงชน และน่ีมิใช่เพียงอาชญากรรม เดียว
ท่ีเกิดข้ึนในยุคหลังแต่เลวร้ายิง่ไปกวา่นัน้คือการก่อาชญากรรมอันเปล่ียนให้แรงงานผู้ผลิ
ตกลายเป็ นเพียง เศษเสี้ยวอนุภาคแหง่จักรกล ดว้ยการลดทอนความมุง่มตัง้ใจและความ
สามารถในการตัดสนิใจให้ไร้คา่ยิง่กวา่่น ความเช่ียวชาญในงานเหลก็ของตนเอง มนุษยชนกํ
าลังถูกปลน้มิเพียงแต่ผลงานการรังสรรคส์ร้างทวา่ยังรวมไปถึง “พลังอันเสรี” แหง่ความคดิ
ริเร่ิมและความหลงใหลปรารถนาในสิง่ท่ีตนกาํลังทาํ

ความม่ังคัท่ีย่ังยืนอันแทจ้ริงประกอบดว้ยสิง่ท่ีมีคุณูปการและงดงาม สิง่ท่ีชว่ยสร้างความ
แขง็แกร่งความสวยงาม แหง่เรือนร่างและสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศัยให้เป็ นด่ังแรงบันดาลใจ
ในการใช้ชีวติแตต่ราบใดท่ีมนุษย์ั งม้วนเสน้ฝ้ าย เขา้หลอดขุดเจาะถา่นหินใช้หรือสร้างถนน
ตลอดชว่งชีวติกวา่สามสบิปีกระนัค้งมิอาจจะเอย่ถึงความม่ังค่ังได้ สิง่ท่ีเขาได้มอบให้กับโลก
ใบน้ีเป็ นเพียงแคส่ีเทาและความสยดสยองแหง่ความน่ารังเกียจสะทอ้นให้เหน็ถึงซ่ึง การดาํ
รงอยูา่งไร้ชีวติชีวาและความน่าขยะแขยงอันพร่ันพรึงออ่นแอเกินกวา่จะมีชีวติและขลาดกลัว
เกินกวา่จะตาย รู้สกึแปลกท่ีจาํตอ้งเอย่พวกเขาชา่งยกหางยกยอ่งสรรเสริญวธีิการลดทอน
การผลิตแบบรวมศูนย์น้ีวา่เป็ นความสาํเร็จ อัน่าภาคภูมิใจทีแห่สยงุดคของเรา ชา่งจมกับ
ความลม้เหลวอยา่งท่ีสุดจนมิอาจพน้ตรมให้ต่ืนรู้หากเรายังคงยอมรับ

ตอ่สภาพจาํนนจาํตอ้งเช่ือฟังรับใชค้าํสัเคร่ืองจักรเย่ียง เย่ียงนัน้ความเป็ นทาสของเราจะ
ยิง่สมบูรณ์กวา่ การตกเป็ นทาสตอ่ชนชัน้ปกครองพวกเขามิตอ้งการท่ีจะรับูว้า่การรวมศูนยมิ์
ได้เป็ นเพียงความตายของเสรีภาพ เทา่นัน้ทวา่ยังรวมไปถึงสิง่ดีๆด่ังความงามแหง่ศลิปะและ
วทิยาศาสตร์ซ่ึงสิง่เหลา่น้ีมิสามารถบันดาลข้ึนได้ดว้ยกลไก แหง่นาฬิกาบรรยากาศอารมณ์
ศลิป์ ในแบบกลไก!

อนาธิปไตยมิสามารถบอกปัดปฏิเสธวธีิการดังกลา่วได้ เพียงทวา่ให้พุง่ เป้ าไปท่ีการ
แสดงออกถึงตัวตนอยา่งเป อิสระท่ีสุดเทา่ท่ีจะเป็พลังแฝงทัง้มวลท่ีแตล่ะบุคคลพึงจะมีนไป
ไดด้ว้ยOscar Wilde ให้คาํจาํกัดความท่ีสมบูรณ์แบบของ

บุคลิกภาพวา่“ผู้ ท่ี เติบโตภายใต้สภาวะ ท่ีสมบูรณ์ มิบาดเจบ็ พิการหรือตกอยู่ในภยัน 
ตราย” กระนัน้บุคลิกภาพ

ท่ีสมบูรณ์แบบจะเกิดข้ึนได้ก็ตอ่เม่ือสังคมให้อิสระกับมนุษยใ์นการเลือกรูปแบบสภาพ
และเสรีภาพในการทาํงาน
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จักยังคงเติบโตได้อยา่งสมบูรณ์เรียนรู้ท่ีจะคดิและเคล่ือนไหวอยา่งอิสรเพ่ือม บสิง่ท่ีดี
ท่ีสุดแกต่นเอง ตระหนักถึง

ขุมพลังแหง่พันธะทางสังคมท่ีผูกมัดหมู่มวลมนุษย์ไว้ดว้ยกันน่ันเป็ นสัจธรรมแหง่ราก 
ฐานของชีวติทางสังคมอันปกติ

ทวา่ธรรมชาติของมนุษยล์ะ่เปล่ียนได้หรือไม?่หาก ไมแ่ลว้จักยืนหยัดภายใต้อนาธิปไตย
ไหม?

เจา้ธรรมชาติของมนุษย์ผู้น่าสงสารอาชญากรรมสยองเกลา้ใดเลา่ท่ีกอ่ภายในนามเจา้!
หมู่มวลมนุษยชผู้โง่เขลา มิวา่จะราชาจนถึงตาํรวจผู้สอนศาสนาครํ่าครึหัวกลวงไปจนถึงนัก
เลน่แร่แปรธาตุท่ีมองไม่เหน็ซ่ึงวทิยาศาสตร์ คงจักเอย่ได้วา่“เผดจ็การแหง่ธรรมชาติของม
นุษยป็์น”ยิง่มีจิตใจปล้ินปลอ้นเจา้เลห่์ก็จักยิง่ยืนกรานหนักแน่นตอ่ ความช่ัวร้ายและความ
ออ่นแหง่ธรรมชาติของมนุษยอ์ทวา่ ในเพลาน้ีจักมีใครเอย่วาทกรรมใดถึงเร่ืองน้ีเย่ียงไรได้
กับทุกจิตวญิญาณในคุกดว้ยจิตท่ีถูกลิดรอนอิสพร้อมโซต่รวนภาพบาดเจบ็สาหัสและทุพพล
ภาพิการทุกดวง

John Burroughs ได้ระบุในผลการศกึษาทดลองวา่“สัตว์ท่ี ถูกจองจาํ นัน้ มิ มี ซ่ึงประ 
โยชน์ใด” สัญชาติญาณเฉพาะตัวของ อุปนิสตัยวตนและความอยากอาหารได้เปล่ียนแปลง
ไปโดยสมบูรณ์เม่ือตอ้งถูกตัดขาดจากผืนดินแหง่ทุง่หญา้และป่ าเขา กระนัน้ดว้ยธรรมชาติ
ของมนุษยท่ี์จาํตอ้งถูกักขังในพ้ืนท่ีจาํกัดจาํเข่ียทัง้การลงแส้ทุกวันให้ยอมจาํนนแลว้จักเอย่
ถึง “ศักยภาพ” ไดเ้ย่ียงไร

เสรีภาพแผส่ยายปี กสร้างโอกาสอันดีทวา่สิง่เหนืออ่ืนใดสันติภาพและสันติสุข การไดอ้ยู่
กับตนจักทาํให้ต่ืนรู ตระหนักถึงสิง่ครอบงาํท่ีทรงอาํนาจเหนือกฎแหง่ธรรมชาติของมนุษย์
พร้อมกับความเป็ นไปไดอั้นยอดเย่ียม

เย่ียงน้ีอนาธิปไตยจึงหมายถึงการปลดปลอ่ยจิตใจมนุษยใ์ห้เป็ นอิสระภายใต้การครอบ
งาํทางศาสนา ปลดปลอ่ย รูปกายให้เป็ นอิสระจากการครอบงาํทางวัตถุทรัพยส์นึิทัง้ให้หลุด
พน้จากพันธนาการแหง่การควบคุมสัง่การ

ของรัฐบาลอนาธิปไตยจึงยืนหยัดเพ่ือการจัดระเบียบทางสังคมท่ียึดตามการรวมกลุม่
โดยเสรีและมุง่สร้าง ความม่ังค่ังแทจ้ริงทางสังคมให้ผาสุกย่ังยืนดว้ย“ระเบียบ” ท่ีจักรับประ 
กันวา่มนุษยทุ์กชีวติสามารถเขา้ถึง ทุกสรรพสิง่บนโลกได้อยา่งอิสระพร้อมความเพลิดเพลิน
อยา่งเตม็ท่ีกับสิง่จาํเป็ นอันสาํคัญแหง่ชีวติ ตามอัตลักษณ์ตัวตนแหง่ปรารถนา รสนิยมและ
ความหลงใหลพึงใจของปัจเจกบุคคล

น่ีมิใช่เร่ืองเพอ้ฝันหรือความผิดปกติทางจิตทวา่เป็ นบทสรุปจากเจา้ภาพแหง่วญิ�ู
ชนทัง้ สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ผู้ มี ปัญญาจากทุกหัวระแหงบนโลกใบน้ีดว้ยขอ้สรุปอัน
เป็ นผลมาจากการศกึษาแนวโน้มของสังคมสมัยใหม่อยา่งใกล้ชิด จดจอ่และรอบคอบ พบ
วา่“เสรีภาพสว่นบุคคล”แหง่ปัจเจกชนและ “ความเทา่เทียมกัน” ทางเศรษฐกิจของสังคม คือ
คูขุ่มพลังแฝงท่ีเปรียบไดด่ั้งแรงผลักดันเพ่ือรังสรรคส์ิง่ดีงามแกม่นุษยชาติให้เป็ นจริง
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ตอ่ไปสูอ่าชญากรรมและความเสื่อมทราม กระนัน้มิวา่ผู้ใดกต็ามทีท่ีรู้หนทางอันเลวร้ายเฉก
เชน่น้ีอาจมองไมเ่หน็ถึง“สัจธรรม” ในคาํพูดของPeter Kropotkin

“บรรดาผู้ท่ีจะรักษาสมดุลระหวา่ง“ผลประโยชน์” ซ่ึงเกิดจากผลพวงแหง่กฎหมายและ
การลงโทษ กับ“ผลกระทบ” อันเสื่อมทรามท่ีจักเกิดแก่มวลมนุษยชาติตามมาผู้ท่ีจะประเมิน
กระแสแหง่ความช่ัวชา้สามานยอั์นหล่ังไหลสูสั่งคมมนุษย์

“ผู้แจง้เบาะแส” กลับเป็ นท่ีโปรดปรานของผู้พิพากษาดว้ยซํา้ทัง้ยังรับเงนิสดท่ีสัง่จา่ย
โดยรัฐบาลภายใต้ข ออา้ง ในการชว่ยเปิ ดโปงอาชญากรรมเหลา่ผู้ท่ีจะเขา้ไปในกาํแพงคุก
เพ่ือดูวา่มนุษย์จักเป็ นเย่ียงไรหากตอ้งถูกลิดรอนเสรีภาพ เม่ือตอ้งตก ยู่ภายใต้การดูแล
ของผู้คุมขังอาํมหิตดว้ยถอ้ยคาํหยาบคายทิม่แทงจิตใจซํา้แลว้ซํา้เลา่และเยย้หยัน แดกดันให้
อัปยศอดสูทวา่พวกเขาเหลา่นัน้จัเห็นพ้องตอ้งกันเย่ียงเดียวกับเราอยา่งท่ีสุดวา่เคร่ืองคุมขัง
แหง่พันธนาการการจาํคุกและการลงโทษเป็ นสิง่ท่ีน่าสะอิดสะเอียนพึงยุติ”

อิทธิพลซ่ึงการยับยัง้แหง่กฎหมายอันมีผลตอ่ผู้เกียจคร้านจึงเป็ เร่ืองเหลวไหลเกินกวา่
จะพิจารณาเหน็ชอบได้ กระนัน้หากสังคมเพียงลดความสูญเสยีทัง้คา่ใช้จา่ยในการคงอยู่
ของ“ชนชัน้ข้ีเกียจ”และคา่ใช้จา่ยท่ีมากพอกัน ของ “ผู้ติดตาม”เพ่ือคุม้ครองกราบกม้รับใช้
ตามคาํขอของพวกชนชัน้ข้ีเกียจเย่ียงน้ีจักทาํให้ตารางงานสังคม มีลน้เหลือสาํหรับทุกคน
รวมไปถึงผู้ข้ีเกียจแมน้เพียงครัง้คราวฉะนัน้ควรใช้ดุลพินิจวา่ความเกียจคร้านเปรียบได้ด่ัง
สทิธิพิเศษหรือความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจกันแน่ซ่ึงดว้ยระบบการผลิตอันบา้คล่ังใน
ทุกวันน้ียิง่จักเสริม ทัง้สองสิง่ ทวา่ปรากฏการณ์อัน่าประหลาดท่ีสุดณเพลาน้ีกลับเป็การท่ี
ผูค้นยังอยากน “ทาํงาน” อนาธิปไตย หมายม่ันท่ีจะปลดเปล้ืองการใช้แรงงานเย่ียงจักรกล
ทัง้ไร้ความรู้สกึ ขาดชีวติชีวาเศร้าโศกสิน้หวังและตอ้งถูกบังคับ จิตใจเพ่ือให้“งาน” กลายเป็
นเคร่ืองมือแหง่ความสุขด่ังขุมพลังให้ชีวติชีวา ดว้ยความเหมาะสมสอดคลอ้งอันแทจ้ริง แม้
กระทัง้ปวงประชาผู้ยากจนขน้แคน้ท่ีสุดพึงจักได้รับทัง้นันทนาการและความหวังจากการทาํ
งานเฉกเชน่เดียวกัน

เพ่ือให้บรรลุซ่ึงสิง่ท่ีได้เตรียมการไว้สาํหรับชีวติดังกลา่วจงต่ืนรู้วา่รัฐบาลพร้อมท่ีจะใช้
มาตรการเย่ียงอธรรม

โดยพลการ และการปราบปรามให้อันตรธารสิน้ซากอยา่งดีท่ีสุดคือทุกชีวติถูกขีดเขียนช้ี
นําเพรูปแบบเดียวง

ไร้ ซ่ึงห้วงคะนึงถึงสัมพันธภาพแหง่ความผันแปรและความตอ้งการแทจ้ริงของปัจเจก
บุคคลแ ะสังคมการจะลม้ลา้ง

รัฐบาลและกฎหมายลายลักษณ์อักษรอนาธิปไตยเสนอให้กอบกู“้ความเคารพตนเอง”
และ “อิสรภาพท่ีแตล่ะบุคคล

พ่ึงจะมี” ดว้ยการยับยัง้ช่ังใจาํกัดและการรุกรานจากเหลา่ผู้มีอาํนาจแหง่รัฐในขอ้เพราะ
ในเสรีภาพเทา่นัน้ท่ีมนุษย์
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ผู้คนท่ีทาํโต๊ะสร้างบา้นหรือไถพรวนดินน่ันจักเป็ นภาพท่ีศลิปิ นวาดทัง้เป็ การคน้พบ
ของบรรดานักวทิยาศาสตร์

น่ีเป็ด่ังผลลัพธ์ของพลังสร้างสรรคใ์นการทาํงานนแรงบันดาลใจจากความปรารถนาอัน
แรงกลา้และความหลงใหล ใสใ่จอยา่งลึกซ้ึงอันถือเป็อุดมคติของอนาธิปไตยการเตรียมการ
ทางเศรษฐกิจจาํตอ้งประกอบไปดว้ยความร่วมมือ กันของหลายฝ่ ายและหลากหลายภาค
สว่นเพ่ือการผลิตและการกระจายโดยสมัครใจจึงคอ่ยปรับพัฒนาไปสู่ ลัท ธิ ค อ ม มิ ว นิ
เสสรีต์ซ่ึเป็ง น วิ ธี กผาลิร ตท่ี ดี ท่ีเพรสุดาะสิ้ น เ ป ลืพอลัง ง า น ข อ งม นุษ ยน้์อ ย
ท่ี สุด อยา่งไรกต็ามอนาธิปไตยยังตระหนักถึงสทิธิสว่นบุคคลแหง่อัตลักษณ์ตัวตนของทุก
คนเพ่ือจัดเตรียมและปรับ รูปแบบงานตลอดเวลาให้สอดคลอ้งกับรสนิยมความช่ืนชอบและ
ความหลงใหลปรารถนาของแตล่ะบุคคล

การแสดงออกถึงพลังของมนุษยอ์ยา่งอิสระเย่ียงน้ีเกิดข้ึนได้เม่ืออยู่ภายใต้เสรีภาพสว่น
บุคคลและสังคมท่ีสมบูรณ์จัก

เพียงเทา่นัน้อาธิปไตยได้นํากองกาํลังเขา้สู้กับศัตรูตัวท่ีสามเจา้ศัตรูตัวฉกาจ“ความเห
ล่ือมลํา้ทางสังคม” ซ่ึงรัฐหน่วยงานท่ีจัดตัง้หรือกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึน ลว้นมิตา่งจาก“การ
ครอบงาํพฤติกรรมนุษย”์

เฉกเชน่ท่ีศาสนา หลอ่หลอมจิตใจมนุษยใ์ห้กลายเป็ นทรัพยส์นิและการผูกขาดสิง่ตา่งๆ
ดว้ยถือเป็ นการชว่ยลด และยับยัง้ความตอ้งการของมนุษย์เย่ียง น้ี รัฐ จึงกดข่ี จิตวญิญาณ
ชนทัง้ปวงดว้ยการสัง่การในทุกขัน้ตอน ของความประพฤติ“แกน่แท้ของทุกรัฐบาล” วาทะ
ของ Emerson “เป็ นเผดจ็การทรราช” จึงไม่สาํคัญวา่จักเป็ น การปกครองโดยอาํนาจจาก
พระเจา้หรือดว้ยหลักเสยีงขา้งมากทวา่ทุกกรณีลว้นตัง้เปต้องาให้ยอมจาํนนภายใต้ กฎแหง่
การบังคับบัญชาอยา่งสิน้เชิง

อา้งถึง รัฐบาลสหรัฐ นักอนาธิปไตยชาวอเมริกันท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดDavidThoreauเอย่ไว้
วา่“รัฐบาลจะเป็ นสิง่ใดได้เลา่ นอกจากจารีตประเพณีไว้สบืทอดแมน้เพิง่ผา่นพน้มา ตา่ง
พยายามถา่ยทอดโดยไร้ข อบกพร่องสู่ลูกหลาน เย่ียงน้ีแตล่ะกรณีจึงสูญเสยีความเป็ นอัน
หน่ึงอกันขาดการยึดหลักคุณธรเดียวไร้ซ่ึงพลังชีวิตมและมิสามารถ ดาํรงชีวติอยูไ่ด้เพียงลาํ
พังกฎหมาย มิเคยทาํให้มนุษยไ์ดรั้บความยุติธรรมข้ึน และดว้ยความเคารพตอ่มัน แมก้ระท่ัง
บอ่นํา้อันศักดิสท์ธ์ิยังถือเป็ นตัวแทนของ“ความอยุติธรรม”ในทุกวันน้ี”

ความเท่ียงแท้แหง่นัยสารของรัฐบาลคือความอยุติธรรมและดว้ยความหยิง่ผยองท่ีมิเคย
จักแยแสใครประกอบกับ ความพอเพียงของบรรดาชนชัน้นําผู้มิสามารถกระทาํการใด “ผิด”
ได้รัฐบาลในคราบนักบุญพิพากษาประณาม ดอ้ยคา่และสัง่ล โทษดว้ยความผิดอันไร้ซ่ึงสา
ระสาํคัญอยา่งท่ีสุดในขณะท่ียังดาํรงตนดว้ยความผิดอันใหญ่หลวง น่ันคือ“การทาํลายลา้ง
เสรีภาพสว่นบุคคลเฉกเชน้ี่”Ouida ได้ทาํสิง่ถูกตอ้งเม่ือเธอยืนย“รันวฐมุง่มัาท่ีนจะปลูกฝัง
คุณสมบัติเย่ียงน้ีให้กับสว่นรวมภายใต้คาํสัง่ให้เช่ือฟัง“และแลว้กรมสรรพากรแหง่คลังก็
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เติมเตม็” พร้อมกับ การบรรลุขัน้สุด“การทอนคา่ความเป็มนุษยใ์ห้มิตา่งจากจักรกลไขลาน”
ทวา่ ในบรรยากาศของเสรีภาพอันแทจ้ริง ท่ีดีกวา่และให้ความใสใ่จกวา่จักตอ้งการการดูแล
รักษาและการแผข่ยายอยา่งกวา้งขวางฉะนัน้จึงถึงคราแตกสลาย ยอ่ยยับอยา่งหลีกเล่ียงมิได้
สว่นรัฐกอ็ยากจะมีเคร่ืองเกบ็ภาษีท่ีไมมี่การผูกปมขอ้ยกเวน้ใดจักเป็ นพอ่คา้ท่ีมิเคยขาดดุล

ทัง้ยังลา้งสมองวา่เชน่น้ีเป็ นเร่ืองของสว่นรวมพึงกระทาํในสิง่เหมือนๆช่ือหัวปักหัวปํกัน
ขาดชีวติชีวาสงา่ราศีา และไร้ซ่ึงวญิญาณดุจด่ังฝูงแกะผู้นอบน้อมท่ีย ํา่เดินผา่นทางทอดยาว
อันขนาบขา้งดว้ยกาํแพงสูงตระหงา่นทัง้สองฟาก”

ทวา่แมน้ฝูงแกะก็ยังพร้อมเสมอท่ีจะเผชิญหน้าตอ่กรกับเลห่เ์หล่ียมเพทุบายแหง่การ
ฉ้อฉลของรัฐหากมิใช่เพราะ วธีิการทุจริตคอรัปช่ันการสร้างความเหล่ือมลํา้จนถึงวธีิการกด
ข่ีมแหงท่ีใช้เพียงมุ่ตอบสนองเจตจาํนงแหง่ตน เย่ียงน้ีแลว้Bakunin จึงปฏิเสธรัฐชา่งมิตา่ง
จากการตอ้งยอมศโิรราบของเสรีภาพแหง่ปัจเจกบุคคลหรือชนกลุม่น้อย การภินทนาการทาํ
ลายสัมพันธภทางสังคมพการลดทอน หรือปฏิเสธโดยสิน้เชิงขอ การมีอยูน่ั่นเพ่ือให้เกิดเป็ น
สริิมงคลแก่ชีวติรัฐถือเป็ น“แทน่บูชาแหง่เสรีภาพทางการเมือง”เฉกเชน่เดียวกับ“แทน่บูชา
ทางศาสนาซ่ึงไดรั้บ” การทาํนุธาํรงรักษาไวเ้พียงให้ตอ้งประสงคเ์พ่ือการสังเวยมนุษย์

แทจ้ริงแลว้แทบไมมี่นักคดิสมัยใหม่ทา่นใดท่ีจะมิเหน็ดว้ยวา่รัฐบาลหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐตา่งมีไว้ เพ่ือความจาํเป็ นเพียงให้รักษาหรือปกป้สทิธิผลประโยชน์ทางทรัพยส์นิและ
การผูกขาดองซ่ึงไ้รับการพิสูจน์แลว้วา่ มีประสทิธิภาพยิง่ในเร่ืองดังกลา่วเพียงเทา่นัน้

แมก้ระท่ังGeorge Bernard Shaw ผูห้วังพ่ึงปาฏิหาริยจ์ากรัฐภายใตลั้ทธิน ยมเฟมินิสม์
กระนัน้ก็ยอมรับวา่“ทุกวันน้ี ได้กลายเป็ นเคร่ืองจักรขนาดใหญ่กาํลังเตม็อัตราศกึสาํหรับ
การปลน้และขับทาสผู้อับจน” ในกรณีน้ีจึงเป็ นเร่ืองยาก ท่ีจะเหน็วา่เหตุใดผู้นําอันฉลาด
ปราดเปร่ืองปรารถนาท่ีจะสนับสนุนคํา้ชูรัฐหลังจากกาํจัดความยากจนให้สิน้ซาก

ชา่งเป็ นท่ีน่าเสยีดายยิง่โชคร้ายท่ียังคงมีผู้คนจาํนวนมิใชน้่อยตา่งหลงเช่ือจนโงหัวมิข้ึน
วา่“รัฐบาล” อยู่บนกฎแหง่ธรรมชาติเพ่ือรักษาระเบียบและความเป็ นเอกภาพแหง่สังคมลด
การก่อาชญากรรม และป้ องกันมิให้ คนเกียจคร้านหลบหนีจากผลพวงแหง่กรรมฉะนัน้เรา
มาไตร่ตรองถึงเหลา่ขอ้โตแ้ยง้น้ีกัน

กฎแหง่ธรรมชาติคือปัจจัยในตัวมนุษยซ่ึ์งยืนยันตัวนอยา่งอิสระและเป็ นธรรมชาติโดย
ไมมี่ผลกระทบใดจากภายนอก

สอดคลอ้ง กับความตอ้งการของธรรมชาติ ตัวอยา่ง เชน่ความตอ้งการสารอาหาร ความ
ตอ้งการทางเพศ แสงสวา่ง

อากาศ รวมถึงการออกกาํลังกายน่ันลว้นอยู่บนกฎแหง่ธรรมชาติซ่ึงการแสดงออกดัง
กลา่วมิจาํเป็ นตอ้งผา่นกลไก

ของรัฐบาลไม่ตอ้งใช้กระบอง ปื นกุญแจมือหรือคุกการตกอยูภ่ายใต้กฎหมายดว้ยเร่ือง
เย่ียงน้ีคงเรียกไดเ้พียง
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“การจาํตอ้งเช่ือฟัง”ทัง้ๆ ท่ีพึงปรารถนาเพียงความเป็นธรรมชาติดว้ยโอกาสอันเสรีการท่ี
รัฐบาลไมด่าํรงตนดว้ย

ปัจจัยท่ีกลมกลืนกันั้นได้รับการพิสูจน์แลว้จากมหากาพย์แหง่ความรุนแรงการฝื นใจ
และการบีบบังคอับนเลวร้าย

ท่ีทุกรัฐบาลตา่งใช้เพ่ือกระเสอืกกระสนในความอยูร่อดกระนัน้Blackstone เอย่ถูกตอ้ง
แลว้ท่ีว า“กฎหมายแหง่หมูม่วล

มนุษยชนมิไดอ้ยูบ่นพ้ืนฐานแหง่ความเป็จริงชา่งขัดกับกฎแหง่ธรรมชาติยิง่นักน”
เวน้เสยีแต่วา่เป็ นคาํสัง่ของกรุงวอร์ซอหลังจากท่ีกระทาํการสังหารหมู่ผูค้นกวา่หลาย

พันชีวติเฉกเชน่น้ี จึงเป็ นการยากท่ีจะไวใ้จกาํหนดให้รัฐบาลมีอาํนาจสจัดระเบียบหรือความ
เป่็งการเพ่ือ นเอกภาพแหง่สามัคคีในสังคม การจัดระเบียบท่ีได้มาจากการยอมจาํนนและคง
ไวด้ว้ยความหวาดกลัวนัน้ มิอาจรับประกันความปลอดภัยมาก

ทวา่ น่ันกลับเป็“การจัดระเบียบนเดียวท่ีรัฐบาลคงรักษาไว”้เอกภาพแหง่สังคมแทจ้ริง
แลว้เกิดข้ึนตามธรรมชาติ จากความเป็ นนํา้หน่ึงใจเดียวกันของผลประโยชน์ร่วมแหง่สังคม
เฉกเชน่น้ีในสังคมท่ีผูค้นทาํงานหามรุ่งหามคํา่ มิเคยเหลือสิง่ใดขณะท่ีอีกหลายๆคนอันมิเคย
ตอ้งทาํงานกลับมีความสุขในทุกสรรพสิง่ความเป็ นนํา้หน่ึงใจเดียวกัน แหง่ผลประโยชน์ร่วม
จึงไมมี่อยู่จริงเย่ียงน้ีเอกภาพแหง่สังคมจักเป็ นเพียงตาํนานเลา่ขานในจินตนาการเทา่นัน้
หนทางเดียวท่ีผู้มีอาํนาจจัดระเบียบจักพบกับสถานการณ์มหาวบัิติน้ีคือการมอบเอกสทิธิอัน
พิเศษกวา่ ให้กับบรรดาผู้ท่ีผูกขาดโลกไว้แลว้พร้อมกดข่ีมวลชนเพ่ือยัดเยียดสง่ตอ่การตก
ทอดความเป็ นทาส กระนัน้ทุกอณู คลังแสงของรัฐบาลมิวา่จะเป็กฎหมายน ตาํรวจทหาร
ศาล สภานิติบัญญัติเรือนจาํตา่งมีสว่นร่วมอยา่งมาก ในการ “สร้างความปรองดอง” ทวา่
กลับเป็ นองคป์ระกอบซ่ึถือเป็ นอริแหง่ปฏิปักษ์มากท่ีสุดในสังคม

คาํขอโทษแกตั้วอันฟังไม่ข้ึนท่ีสุดสาํหรับผู้มีอาํนาจและกฎหมาย“เพ่ือทาํหน้าท่ีลดอาช 
ญากรรม”นอกเหนือจาก ขอ้เทจ็จริงแหง่สัจธรรมท่ีวา่“รัฐตา่งหากเป็ นอาชญากรตัวพอ่”แหก
ทุกฎแหง่ลายลักษณ์อักษรพร้อมยอ่ยสลาย กฎแหง่ธรรมชาติให้สิน้ปลน้ในคราบภาษีทัง้ยัง
ฆา่ในรูปแบบสงครามและโทษประหารเฉกเชน่น้ีจึงมิใช่การรับมือกับ อาชญากรรมโดยสิน้
เชิง ไม่แม้แต่จักทาํลายหรือลดความหายนะอันน่าสยดสยองลงเพียงน้อยชา่งลม้เหลวอยา่ง
ท่ีสุด

แมน้อาชญากรรมจักเป็ นความลม้เหลวไร้คา่ทวา่กลับเป็ นขุมพลังให้หนทางท่ีผิดตราบ
ใดท่ีทุกสถาบันในทุกวันน้ี เศรษฐกิจการเมืองสังคมและศลีธรรมยังสมคบคดิกันเพ่ือจะนํา
พลังความสามารถของมนุษยไ์ปใช้ในทางมิถูกมิควร และตราบใดท่ีมนุษยมิ์ใชน้่อยยังอูผิ่ดท่ี
ผิดทางทาํในสิง่ท่ีไม่ชอบทาํและใช้ชีวติท่ีเกลียดการมีชีวติอยู่เย่ียงนัน้ อาชญากรรมจักเป็ น
สิง่ท่ีหลีกเล่ียงมิได้และกฎหมายท่ีบัญญัติบังคับใช้รังแต่จะทวีข้ึนแมน้อาชญากรรมมิเคยลด
ทอน สังคมอยา่งท่ีเป็ นอยู่ในทุกวันน้ีรับรู้ถึงสิง่ใดบา้งเก่ียวกับหนทางสูค่วามสิน้หวังความ
อัตคัดยากไร้ความหวาดหว่ัน พร่ันพรึงการตอ่สูอั้นน่ากลัวท่ีจิตวญิญาณแหง่มนุษยจ์าํตอ้งสง่
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