
บทวิจารณพรรคคอมมิวนิสต  ตอนที่ 4 
พรรคคอมมิวนิสตเปนแรงพลังที่ตอตานจักรวาล 

 
บทนํา  
 
 ชาวจีนใหคุณคาอยางสูงตอเตา(หรือวิถีทาง) ในสมัยโบราณจักรพรรดิ์ที่ปาเถื่อนจะถูกเรียกวา “ผูปกครอง
จิตเสื่อมซ่ึงขาดเตา” มาตรฐานศีลธรรมในภาษาจีนเรียกวา “เตา เตอ” “เตา” หมายถึง “เตา” และ “เตอ” 
หมายถึง ”คุณธรรม” พฤติกรรมใดๆที่ไมสอดคลองกับมาตรฐานศีลธรรม เรียกวา “ไมปฎิบัติตามหลักการของ
เตา”  แมแตชาวนาที่ลุกขึ้นตอตานยังชูคําขวัญ “บรรลุวิถีทางในนามของสวรรค”  เหลาจื่อ1กลาววา “มีบางอยาง
ที่ลึกลับและครบถวน ซ่ึงดํารงอยูกอนสวรรคและโลก  เงียบ ไรรูป สมบูรณและไมเคยเปลี่ยน  มีชีวิตอยูตลอด
กาลทั่วทุกหนแหงโดยสมบูรณ มันเปนมารดาของทุกสิ่ง  ขาพเจาไมทราบชื่อของมัน เพียงเรียกมันวาวิถีทาง”  
คําพูดนี้ชี้วาโลกกอรูปมาจากเตา 
 ในชวงรอยปหลัง การรุกรานเขามาอยางฉับพลันของสิ่งชั่วรายคอมมิวนิสตไดกอเกิดแรงพลังที่ตอตาน
ธรรมชาติและมนุษยชาติ ซ่ึงเปนสาเหตุของความทุกขทรมานและโศกนาฏกรรมที่ไมสิ้นสุด  มันยังผลักดันให
อารยธรรมมนุษยไปสูจุดที่จวนเจียนจะลมสลาย  มันทําเรื่องที่ทารุณโหดรายทุกชนิดที่ละเมิดตอเตา อีกทั้ง
ตอตานสวรรคและโลก มันไดกลายเปนแรงพลังที่ชั่วรายตอจักรวาลอยางที่สุด 
 “คนทําตามโลก โลกทําตามสวรรค สวรรคทําตามเตา และเตาทําตามธรรมชาติ”2  ในยุคโบราณชาวจีนเชื่อ
ในการปฏิบัติตามสวรรค สอดคลองกลมกลืนและคงอยูรวมกับสวรรค  มนุษยชาติประสานเชื่อมโยงกับสวรรค
และโลก และคงอยูดวยการพึ่งพากันและกัน  เตาของจักรวาลไมเปลี่ยนแปลง  จักรวาลดําเนินไปตามเตาอยาง
เปนระเบียบ  โลกเดินตามการเปลี่ยนแปลงของสวรรค ดังน้ันจึงมีสี่ฤดูกาลที่แตกตางกัน  ดวยการเคารพสวรรค
และโลก มนุษยชาติก็จะมีความสุขกับชีวิตที่กลมเกลียวดวยความกตัญูรูคุณและไดรับพร  สิ่งน้ีสะทอนอยูใน
ประโยคที่วา “เม่ือสวรรคเอ้ืออํานวย ผืนดินโลกไดรับประโยชน ประชาชนมีความกลมเกลียว”3  ตามแนวคิดของ
ชาวจีน วิชาดาราศาสตร ภูมิศาสตร ระบบปฏิทิน การแพทย อักษรศาสตรและกระทั่งโครงสรางของสังคม ลวน
แตเปนไปตามความเขาใจดังกลาวแลวน้ัน 
 แตพรรคคอมมิวนิสตกลับสงเสริม “มนุษยใหอยูเหนือธรรมชาติ” และสงเสริม “ปรัชญาการตอสู” ในการทา
ทายสวรรค โลกและธรรมชาติ  เหมา เจอตง พูดไววา “สงครามกับสวรรคเปนความเพลิดเพลินไมรูจบ การตอสู
กับโลกเปนความเพลิดเพลินไมรูจบ และการตอสูด้ินรนกับมนุษยชาติเปนความเพลิดเพลินไมรูจบ”  บางที
พรรคคอมมิวนิสตไดรับความเพลิดเพลินจากการตอสูด้ินรนเหลานี้จริงๆ แตประชาชนตองชดใชดวยความ
เจ็บปวดอยางแสนสาหัส 
 
I. การตอสูกับคนและการกําจัดธาตุแทของมนุษย 

การทําใหเกิดความสับสนระหวางความดีกับความเลวและกําจัดมนุษยชาติ 
 เริ่มตนนั้น มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ จากนั้นก็เปนชีวิตที่มีสังคม  “คนนั้นเกิดมาดีโดยธรรมชาติ”4 
และ “ทุกคนลวนมีหัวใจของความดีงามความเมตตา”5 เหลานี้ลวนเปนแนวทางที่มนุษยมีติดตัวมาแตเกิด เปน



แนวทางที่ชวยใหมนุษยแยกแยะ ผิด-ถูก ดี-ชั่ว ได แตสําหรับพรรคคอมมิวนิสตจีน มนุษยเปนเพียงสัตวหรือ
เครื่องจักรชนิดหนึ่ง  พรรคคอมมิวนิสตจีนเห็นวาชนชั้นกลางและชนชั้นกรรมาชีพเปนเพียงแรงงานทางวัตถุ 
 จุดมุงหมายของพรรคคอมมิวนิสตจีนคือการควบคุมคนและคอยๆเปลี่ยนพวกเขาเปนพวกกอความไมสงบ
และอาชญากรปฏิวัติ  ดังเชนที่มารกซพูดวา “แรงงานทางวัตถุจะลมคว่ําไดโดยแรงงานทางวัตถุเทานั้น” 
“ทฤษฎีก็จะกลายเปนแรงงานทางวัตถุดวยในทันทีที่มันยึดกุมมวลชนได”6  เขาเชื่อวาประวัติศาสตรของมนุษย
ทั้งหมดนั้นเปนเพียงการปฏิรูปสภาพของมนุษยอยางตอเน่ือง และสภาพของมนุษยที่แทก็คือสภาพของชนชั้น 
เขาตั้งสมมติฐานไววา สิ่งเหลานี้ไมไดสืบทอดมาและไมไดติดตัวมาแตกําเนิด แตเปนผลที่สืบเน่ืองมากจาก
สิ่งแวดลอม  เขาแยงวามนุษยเปน “สัตวสังคม” เขาไมเห็นดวยกับแนวคิด “มนุษยโดยธรรมชาติ” ของเฟอรบาค
(Feuerbach)  เลนินเชื่อวาลัทธิมารกซิสตจะไมสามารถสรางขึ้นหรือเกิดขึ้นไดตามธรรมชาติในหมูกรรมาชน 
แตตองแทรกซึมมาจากภายนอก  เลนิน พยายามอยางเต็มที่แตก็ยังไมสามารถทําใหพวกคนงานเปลี่ยนจาก
การตอสูด้ินรนทางเศรษฐกิจเปนการทําสงครามการเมืองเพ่ืออํานาจ  ดังน้ันเขาจึงตั้งความหวังไวกับ “ทฤษฎี
กิริยาตอบสนองฉับพลันแบบมีเง่ือนไข” ซ่ึงผลักดันออกมาโดยนักวิทยาศาสตรรางวัลโนเบิลชื่อ อิวาน เปโทรวิช 
พาฟ ลอฟ (Ivan Petrovich Pavlov)  เลนินพูดวา “ทฤษฎีน้ีมีความหมายอยางสําคัญตอกรรมาชนทั่วโลก”  
ทร็อตสกี้7ถึงกับหวังอยางไมสมความปรารถนาวากิริยาตอบสนองแบบมีเง่ือนไขไมเปนเพียงเปลี่ยนคนทางดาน
จิตใจ แตจะเปลี่ยนรางกายคนดวย  เหมือนกับที่สุนัขนํ้าลายไหลทันทีที่ไดยินเสียงกระดิ่งบอกเวลาอาหาร
กลางวัน หรือทหารควรจะวิ่งออกไปอยางกลาหาญในทันทีที่ไดยินเสียงปนเพ่ืออุทิศชีวิตใหพรรคคอมมิวนิสต 
 นับแตโบราณกาล ผูคนเชื่อวารางวัลน้ันไดมาจากความพยายามและหยาดเหงื่อแรงงาน ชีวิตที่รํ่ารวยไดมา
จากการทํางานหนัก  ผูคนตางดูแคลนความเกียจคราน และมองวาการเก็บเกี่ยวผลประโยชนโดยไมลงแรง เปน
เรื่องผิดศีลธรรม  แตหลังจากพรรคคอมมิวนิสตแพรเขาไปในประเทศจีนเหมือนโรคติดเชื้อรายแรง มันก็สงเสริม
ใหพวกสวะสังคมและคนขี้เกียจแยงชิงที่ดิน ขโมยทรัพยสินสวนตัวและกดขี่ขมเหงคนทั้งชายหญิง ทั้งหมดนี้ทํา
อยางเปดเผยโดยไมผิดกฎหมาย 
 ทุกคนทราบวาการเคารพผูสูงอายุและการดูแลผูเยาวเปนสิ่งดี และการไมเคารพผูอาวุโสกับครูเปนเรื่องไมดี  
การศึกษาของขงจื้อในสมัยโบราณแบงเปน 2 สวน คือ การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาระดับผูใหญ การศึกษา
อยางแรกจะรับเด็กอายุต่ํากวา 15 ป โดยเนนที่กิริยาอาการเกี่ยวกับความสะอาด การเขาสังคม และมารยาท 
(ไดแก สุขอนามัย มารยาทสังคม การพูด ฯลฯ)  การศึกษาระดับผูใหญเนนคุณธรรมและการยึดถือเตา8  ใน
ระหวางการรณรงคของพรรคคอมมิวนิสตจีนเพ่ือวิพากษวิจารณหลินเปยว9และขงจื้อ และเพื่อประณามการ
เคารพนับถือครูอาจารย พรรคไดลบลางมาตรฐานศีลธรรมทั้งหมดจากจิตใจของคนเยาววัย 
 ภาษิตโบราณกลาวไววา “แมเปนครูเพียงวันเดียว ฉันก็ควรเคารพนับถือเขาเสมือนบิดาไปตลอดชีวิต” 
 วันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1966 เปยว จงหยุน ครูของโรงเรียนในเครือสตรีมัธยมแหงมหาวิทยาลัยปกกิ่งภาค
ปกติ ถูกนักเรียนหญิงของเธอเองจับแหประจานไปบนถนน โดยบังคับใหใสหมวกทรงสูงและสวมเสื้อผาที่เปอน
หมึกสีดํา คลองคอดวยปายดําที่เขียนคําสบประมาท ตัวเธอเดินอยูทามกลางแถวนักเรียนที่ใชถังขยะตีแทน
กลอง  เธอถูกบังคับใหคุกเขาลงกับพ้ืน ถูกตีดวยทอนไมที่มีตะปูตอกคาอยู และยังถูกราดดวยน้ํารอน  เธอถูก
ทรมานจนเสียชีวิต 
 อาจารยใหญที่เปนผูหญิงของโรงเรียนในเครือมัธยมแหงมหาวิทยาลัยปกกิ่งน้ีถูกนักเรียนบังคับใหโขกศีรษะ
กับอางลางหนาที่แตกแลว พรอมกับตะโกนวา “ฉันเปนสมาชิกที่ไมดี” ผมของเธอถูกตัดจนยุงเหยิงเพ่ือลบหลู
เธอ  ศีรษะก็ถูกตีจนหอเลือดในขณะที่เธอถูกบังคับใหคลานไปบนพื้น 



 ทุกคนคิดวาความสะอาดคือสิ่งที่ดี ความสกปรกคือสิ่งที่ไมดี  แตพรรคคอมมิวนิสตจีนกลับสงเสริม “ใหตัว
แปดเปอนโคลนและมือที่หนาดาน” ยังยกยองอีกวา “มือสกปรกและเทาเปอนขี้วัว”10 เปนสิ่งที่ดี  คนอยางนี้จึงจะ
นับวาเปนนักปฏิวัติที่ดีที่สุดและสามารถรับเขามหาวิทยาลัยได เขารวมพรรคไดและจะไดรับการเลื่อนขั้น 
กระทั่งเปนผูนําพรรค 
 มนุษยชาติกาวหนาไดเพราะการสะสมความรู แตภายใตพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้น ถือวาการไดรับความรูน้ัน
ไมดี  ปญญาชนจึงถูกจัดเปนพวกเหม็นสาบประเภทที่เกา ซ่ึงจัดเปนลําดับที่เลวที่สุดจาก 1 ถึง 9  ปญญาชนถูก
เรียกใหศึกษาจากพวกไมรูหนังสือ พวกเขาถูกจับไปรับการศึกษาใหมจากชาวนาที่ยากจน เพ่ือปฏิรูปความคิด
และเริ่มชีวิตใหม  ในการใหการศึกษาใหมกับปญญาชนนั้น ศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยซิงหวาหลายคนถูก
ขับไปอยูที่เกาะคารป ในหนานชาง มณฑลเจียงซี  ซ่ึงเปนพ้ืนที่ที่มีโรคพยาธิใบไม 1ชุกชุม แมแตคายแรงงานที่
เคยตั้งอยูที่น่ีก็ยังตองยายหนีไป  ศาสตราจารยเหลานี้พอสัมผัสกับนํ้าในแมนํ้าที่น่ีก็ติดเชื้อทันทีและเปนโรคตับ
แข็ง ทําใหทํางานไมไดและเสียชีวิตในที่สุด 
 ดวยการยุยงของอดีตนายกรัฐมนตรี โจว เอินไหล พรรคคอมมิวนิสตเขมรจึงทําการประทุษรายปญญาชน
อยางโหดรายที่สุด  คนเหลานั้นที่มีความคิดอิสระถูกจับไปปฏิรูปทั้งทางจิตวิญญาณและทางรางกายหรือถูกฆา
ทิ้ง  ในชวงป 1975-1978 ประชากรกัมพูชาถูกฆาตายไปถึง 1 ใน 4 บางคนตายเพียงเพราะมีรอยแวนตาบน
หนา (แสดงวาเปนพวกปญญาชน) 
 หลังชัยชนะของคอมมิวนิสตเขมรในป 1975 พอลพตไดจัดตั้งระบอบสังคมนิยม “สวรรคในสังคมมนุษย” 
เร็วเกินไป เปนสังคมที่ไมมีความแตกตางทางชนชั้น ไมแบงแยกเมือง-ชนบท ไมมีเงินตราและการคาขาย  ใน
ที่สุด ครอบครัวชาวเขมรก็ถูกแยกใหออกจากกันและแทนที่ดวยกลุมแรงงานชายและกลุมแรงงานหญิง  พวก
เขาถูกบังคับใหทํางานและกินอยูดวยกัน และสวมใสขุดทหารหรือชุดปฏิวัติสีดํา สามี-ภรรยาจะพบกันไดเพียง
สัปดาหละครั้งเม่ือไดรับการอนุมัติเทานั้น 
 พรรคคอมมิวนิสตอวดอางวาไมเกรงกลัว ฟา-ดิน มันมีความพยายามที่จะปฏิรูป ฟา-ดิน อยางโอหัง  น่ีเปน
การไมเคารพตอรากฐานและพลังของความถูกตองในจักรวาล  เหมา เจอตง เคยเขียนไวในขณะเปนนักเรียนที่
เมืองหูหนานวา 
 

ในทุกศตวรรษ ชาติตางๆไดกอการปฏิวัติที่ยิ่งใหญ  สิ่งเกาถูกกวาดทิ้งไปและสิ่งใหมเขาแทนที่ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ เกี่ยวกับชีวิตและความตาย ความสําเร็จและการพังทลาย  มัน
เหมือนการทําลายลางของจักรวาล  การทําลายลางนั้นไมใชการทําลายลางครั้งสุดทายอยาง
แนนอน และไมนาสงสัยเลยวา การทําลายลางที่น่ีเปนการเกิดใหมของที่น่ัน  เราทั้งหมดคาดการณ
การทําลายลางเชนน้ัน เพราะการทําลายจักรวาลเกาจะนํามาซึ่งจักรวาลใหม น่ันไมใชดีกวา
จักรวาลเกาหรือ 
 

 ความรักเปนอารมณตามธรรมชาติของมนุษย  ความรักระหวางสามีภรรยา ลูก พอแม เพ่ือน และในสังคม 
เปนเรื่องปกติ  แตโดยการรณรงคทางการเมืองอยางไมหยุดหยอน พรรคคอมมิวนิสตจีนไดเปลี่ยนมนุษยใหเปน
หมาปา หรือเปนกระทั่งสัตวที่ดุราย ปาเถื่อนยิ่งกวาหมาปา  แมแตเสือที่ดุรายที่สุดก็ยังไมกินลูกของมันเอง  แต
ภายใตการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีน การรายงานซึ่งกันและกันระหวางพอแมกับลูกกลายเปนเรื่องที่พบ
เห็นไดทั่วไป หรือการแฉซึ่งกันและกันระหวางสามีภรรยา  ความสัมพันธในครอบครัวถูกตัดขาดบอยๆ 



 ในชวงกลางของทศวรรษ 1960 ครูหญิงคนหนึ่งในโรงเรียนประถมที่ปกกิ่งไดเขียนคําวา “สังคมนิยม” กับ 
“ลมคว่ําลง” เอาไวดวยกันโดยใหนักเรียนเขียนซ้ําๆ กัน  นักเรียนจึงไปรายงานเรื่องของเธอ หลังจากนั้นเธอก็
ถูกวิพากษทุกวันและถูกตบตีโดยนักเรียนชาย  ลูกสาวของเธอก็ตัดความสัมพันธกับเธอ เม่ือไรก็ตามที่ความ
พยายามดิ้นรนรุนแรงขึ้น ลูกสาวของเธอก็จะวิพากษวิจารณแมวาเปน “การเคลื่อนไหวตอสูทางชนชั้นใหม” ใน
ชั่วโมงวิชาการเมือง  หลังความโชครายนี้ งานชนิดเดียวที่ครูทําคือการทําความสะอาดโรงเรียนทุกวัน รวมถึง
หองน้ําดวย เปนเวลาหลายปหลังจากนั้น 
 ผูที่เคยผานชวงการปฏิวัติวัฒนธรรมจะไมลืมชื่อของ จาง จ่ือซิน เลย เธอถูกขังคุกเพราะไปวิจารณความ
ลมเหลวของเหมา เจอตง เกี่ยวกับการกาวกระโดดใหญ  ผูคุมเปลื้องผาเธอ ใสกุญแจมือเธอไพลหลัง ผลักเธอ
เขาไปในคุกผูชาย ปลอยนักโทษชายขมขืนหมูเธอ  เธอเสียสติในที่สุด ขณะที่เธอถูกประหารชีวิต ผูคุมกลัววา
เธอจะรองตะโกนคําขวัญเพ่ือประทวง ผูคุมจึงกดหัวเธอไวกับกอนอิฐ แลวเชือดคอหอยของเธอโดยไมไดวาง
ยาสลบ 
 ในการประหัตประหารฝาหลุนกงหลายปมานี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ใชวิธีการแบบเกาในการยุยงใหเกิด
ความเกลียดชังและสงเสริมความรุนแรง 
 พรรคคอมมิวนิสตกดขี่คุณธรรมของมนุษย และสงเสริม สนับสนุน และใชดานที่เปนมารในตัวมนุษยเพ่ือ
เสริมการปกครองของมันใหแข็งแกรง  จากการรณรงคครั้งแลวครั้งเลา ผูที่มีจิตสํานึกจึงถูกบังคับใหสงบปาก
สงบคําเนื่องจากหวาดกลัวตอความรุนแรง  พรรคคอมมิวนิสตไดทําลายมาตรฐานสากลทางดานศีลธรรมอยาง
เปนระบบในความพยายามที่จะขจัดแนวคิดเรื่องความดี–ความเลว เร่ืองเกียรติภูมิกับความนาละอาย ซ่ึงคงอยู
ในมนุษยชาตินานนับพันพันป 
 
สิ่งชั่วรายที่ทําตัวอยูเหนือกฎการเสริมและตานซึ่งกันและกัน 
เหลาจื่อกลาววา 

ภายใตสวรรคทุกคนมองเห็นความงดงามเปนความงดงาม เพราะมีความนาเกลียด 
ทุกคนรูจักความดีวาเปนความดี เพราะมีความชั่ว 
มี กับ ไมมี น้ันเกิดขึ้นดวยกัน 
ยาก กับ งาย เปนการเสริมกันและกัน 
ยาว กับ สั้น ตรงขามกันและกัน 
สูง กับ ต่ํา พิงกันและกัน 
เสียงพูด กับ เสียง ประสานกันและกัน 
หนา กับ หลัง ตามกันและกัน12 
 

 ดังกลาวนั้นคือกฎการเสริมและตานซึ่งกันและกันน้ันคงอยูในโลกมนุษย  ไมเพียงแตมนุษยที่มีคนดีคนเลว 
แตในคนคนเดียวกันก็มีทั้งดานดีและดานชั่วคงอยูพรอมกัน 
 เตา จ๋ือ ซ่ึงเปนสัญลักษณของพวกโจรในประเทศจีนยุคโบราณ สอนลูกสมุนของเขาวา “โจรก็ควรตาม
วิถีทาง(เตา)เหมือนกัน”  เขายังอธิบายอีกวา การเปนโจรก็ตองมี “เกียรติ ความกลาหาญ ความเที่ยงธรรม 
ความเฉลียวฉลาด และความกรุณา”  หรือพูดอีกอยางวา แมจะเปนโจรก็จะทําตามความชอบใจไมได ยังตอง
ยึดถือกฎกติกา 



 อาจกลาวไดวาประวัติศาสตรของพรรคคอมมิวนิสตจีนนั้นเต็มไปดวยกลลวงกับการทรยศหักหลังอยางไมมี
ขอจํากัด ตัวอยางเชน สิ่งที่พวกโจรใหเกียรติมากที่สุดคือ “ความเที่ยงธรรม”  แมกระทั่งสถานที่ที่ใชแบงของที่
ปลนไดมายังเรียกวา “ศาลาแบงสรรอยางเที่ยงธรรม”  แตในหมูสหายพรรคคอมมิวนิสตจีนดวยกันนั้น เม่ือตอง
เผชิญกับวิกฤตการณก็จะรีบเปดโปงและกลาวหากันและกัน กระทั่งกุขอกลาวหาที่เปนเรื่องเท็จขึ้นมาใสรายซึ่ง
กันและกัน และทวีความรุนแรงมากขึ้น 
 ยกตัวอยางเชนกรณีของนายพลเผิง เตอหวาย  เหมา เจอตงนั้นเกิดในครอบครัวชาวนา ยอมจะรูดีวาที่ดิน
หน่ึง “หมู”13 (1 ไรของจีน) ปลูกขาวไดไมถึง 130,000 จิน (หนวยกิโลกรัมของจีน)  เขารูวาสิ่งที่เผิง เตอหวาย 
พูดนั้นเปนความจริงทั้งหมด และรูวาเผิงไมไดคิดจะแยงชิงอํานาจของเขา และรูวาเผิงชวยชีวิตเขาไวหลายตอ
หลายครั้งเมื่อเขาตองตอสูกับกองกําลัง 200,000 น ของหูจงหนาน ดวยกองกําลังเพียง 20,000 นาย ของเขา 
ในสงครามระหวางพรรคคอมมิวนิสตจีนกับกกมินตั๋ง  แตกระนั้น ในทันทีที่เผิงแสดงความไมเห็นดวยกับเหมา 
เหมาะก็บันดาลโทสะถึงกับขวางบทกลอนที่ตนเคยเขียนสรรเสริญเผิงวา “ใครกลาแกวงดาบขี่มาขึ้นหนา มีแต
นายพลเผิงที่ยิ่งใหญของเราเทานั้น” ลงถังขยะ  เขาตัดสินประหารเผิงทั้งๆที่เผิงมีประวัติที่นาชื่นชมในการ
ชวยชีวิตเพ่ือนรวมอุดมการณ  
 พรรคคอมมิวนิสตจีนชอบการฆาอยางเห้ียมโหดมากกวาการปกครองดวยความเมตตากรุณา มัน
ประทุษรายสมาชิกของมันเอง โดยมองขามความเปนเพ่ือนรวมอุดมการณและความซื่อสัตยสวนตัว มัน
แลกเปลี่ยนดินแดนของประเทศจีน แสดงออกอยางขี้ขลาด มันทําตัวเปนศัตรูกับความเชื่อที่ถูกตอง ไรซ่ึง
สติปญญา มันเริ่มปฏิบัติการเคลื่อนไหวมวลชน ละเมิดวิถีทางของปราชญในการปกครองประเทศ เม่ือพิจารณา
รอบดานแลว พรรคคอมมิวนิสตจีนไปไกลเสียจนละเลยตอมาตรฐานศีลธรรมขั้นต่ําสุดที่วา “แมแตโจรยังตองทํา
ตามวิถีทางเชนกัน”  ความชั่วรายของมันนั้นอยูเหนือกฎการเสริมและตานซึ่งกันและกันของจักรวาล  พรรค
คอมมิวนิสตจีนตอตานธรรมชาติและมนุษยชาติดวยจุดประสงคที่จะทําใหเกิดความสับสนในบรรทัดฐานของ
ความดีกับความเลวและลมลางกฎเกณฑของจักรวาล  ความยโสโอหังอยางไรการควบคุมของมันไดไปถึง
จุดสูงสุดของมันแลว และมันถึงเวลาที่ใกลจะลมสลายอยางสิ้นเชิง 
 
II. การตอสูกับโลกโดยฝาฝนกฎของธรรมชาติ นํามาซึ่งความหายนะไมรูจบ 
 

ขยายการตอสูทางชนชั้นไปสูธรรมชาติ 
 จิน ซุนหวา จบการศึกษาในระดับมัธยมจากโรงเรียนหวูซง ซ่ึงเปนโรงเรียนมัธยมที่ 2 แหงนครเซี่ยงไฮ ใน
ป 1968 และเปนสมาชิกคณะกรรมการถาวรของหนวยพิทักษแดงแหงโรงเรียนมัธยมในเซี่ยงไฮ  เขาถูกสงไป
ชนบท ของมณฑลเฮยหลงเจียง เม่ือเดือนมีนาคม 1969  ในวันที่ 15 สิงหาคม ปน้ัน นํ้าปาไดไหลทะลักอยาง
รุนแรงลงมาจากแนวเขา ทวมพ้ืนที่โดยรอบแมนํ้าซวง จินโดดลงไปในกระแสน้ําเชี่ยวเพื่อจะนําเสาของ
สายไฟฟาที่ลอยอยูในน้ําขึ้นมาใหกับทีมงานที่ทําการผลิตของเขา ทําใหเขาจมน้ําตาย 
 ตอไปน้ีคือบันทึกประจําวัน14 2 ครั้ง ของจินกอนที่เขาจะเสียชีวิต 

 



วันที่ 4 กรกฎาคม 
 ผมเริ่มรูสึกถึงความรุนแรงกับความเขมขนของการตอสูทางชนชั้นในชนบท  ในฐานะหนวย
พิทักษแดงของประธานเหมา ผมเตรียมพรอมอยางเต็มที่ที่จะตอสูกับพวกฝายขวาดวยความคิด
ของเหมา เจอตง ซ่ึงไมสามารถเอาชนะได ที่เปรียบเสมือนอาวุธของผม ผมตั้งใจจะทําเชนนั้นให
ได แมมันจะหมายถึงการสละชีพของผม  ผมจะตอสู  ตอสู และตอสูอยางเต็มความสามารถของผม 
เพ่ือใหเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพม่ันคง 

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 
 ศัตรูทางชนชั้นในหนวยการผลิตยังคงยโสโอหัง  เยาวชนที่ไดรับการศึกษามายังชนบทเพื่อเขา
รวมในการเคลื่อนไหวการปฏิวัติใหญ 3 ดาน ในชนบทโดยตรง  สิ่งแรกและสําคัญที่สุดคือการตอสู
ทางชนชั้น  พวกเราควรพึ่งพาชนชั้นยากจนและชาวนาระดับกลางลาง ระดมมวลชนและระงับ
ความโอหังของศัตรู  พวกเราเหลาเยาวชนผูที่ไดรับการศึกษาตองยืนหยัดในความคิดเหมา เจอตง
ที่แสดงในผืนผา ไมลืมการตอสูทางชนชั้น พรอมทั้งไมลืมเผด็จการของชนชั้นกรรมาชีพ 

 

 จินไปสูชนบทดวยความคิดที่จะตอสูกับสวรรคและโลก และปฏิรูปมนุษยชาติ บันทึกของเขาแสดงใหเห็นวา
จิตใจของเขาเต็มไปดวยการตอสู  เขาขยายความคิดของ “การตอสูกับมนุษย” ไปสูการตอสูกับสวรรคและโลก 
จนสุดทายก็เสียชีวิตใหมัน  จินเปนกรณีตัวอยางที่เปนแบบฉบับของปรัชญาการตอสู และกลายเปนเหยื่อของ
มันในขณะเดียวกันอยางไมตองสงสัย  
 แองเจิลเคยพูดไววาเสรีภาพเปนการยอมรับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได  เหมา เจอตง เสริมตอใหวา “และปฏิรูป
โลก”  ซ่ึงการเสริมตอน้ี เพียงพอที่จะชี้ใหเห็นทัศนะที่มีตอธรรมชาติของพรรคคอมมิวนิสตจีนไดอยางชัดเจน 
กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ  “สิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได” ที่พรรคคอมมิวนิสตเขาใจนั้นคือเปนสิ่งที่อยูนอก
สายตาของมัน และ”แบบแผน” ที่มีจุดกําเนิดเหนือคําอธิบายของมัน  พวกมันเชื่อวา สามารถพิชิตธรรมชาติและ
มนุษยชาติไดดวยการระดมความมีจิตสํานึกของมนุษยแตละคนใหเขาใจกฎที่เปนรูปธรรม คอมมิวนิสตทําใหทั้ง
รัสเซียและประเทศจีนยุงเหยิง ทั้งสองแหงเปนสนามทดลองของมัน ในความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติ   
 เพลงพ้ืนบานในระหวางการกาวกระโดดใหญแสดงออกถึงความอหังการและโงเขลาของพรรคคอมมิวนิสต
จีน ดังเน้ือรองที่วา “ใหภูเขาโคงคํานับและใหแมนํ้าหลีกทาง” “ไมมีจักรพรรดิหยกในสวรรคและไมมีราชามังกร
ในโลก ฉันคือจักรพรรดิหยก และฉันคือราชามังกร ฉันสั่งใหภูเขาทั้งสามและหุบเขาทั้งหา จงหลีกไป เพราะฉัน
ไดมาแลว”15 
 พรรคคอมมิวนิสตมาแลว  มันมาพรอมการทําลายสมดุลของธรรมชาติและความกลมกลืนแตแรกเริ่มของ
โลก 
 

กรรมตามสนองจากการทําลายธรรมชาติ  
 ภายใตนโยบายการเกษตรของพรรคคอมมิวนิสตจีนในการคงการใชธัญพืชเพ่ือเปนการเชื่อมโยงหลัก พรรค
คอมมิวนิสตจีนเปลี่ยนพ้ืนที่เพาะปลูกขนาดใหญแถบที่ลาดภูเขาและทุงหญาที่ไมเหมาะสําหรับการเพาะปลูก 
และถมแมนํ้าและทะเลสาปในประเทศจีนเพ่ือใชเปนพ้ืนที่เพาะปลูก  ผลลัพธคืออะไร  พรรคคอมมิวนิสตจีนอาง



วาผลผลิตของธัญพืชในป 1952 น้ันสูงกวาในยุคชาตินิยม แตสิ่งที่พรรคคอมมิวนิสตจีนไมยอมเปดเผยคือ 
ผลผลิตธัญพืชรวมของจีนไมไดสูงกวาผลผลิตในชวงการปกครองที่สงบสันติของจักรพรรดิเฉียนหลงแหง
ราชวงศชิง จนกระทั่งป 1972 แมกระทั่งจนถึงทุกวันนี้ ผลผลิตธัญญพืชตอพลเมือง 1 คน ยังต่ํากวาสมัย
ราชวงศชิงมากนัก และเปนเพียง 1 ใน 3 ของสมัยราชวงศซง ซ่ึงเปนชวงที่การเกษตรขึ้นสูจุดสูงสุดใน
ประวัติศาสตรจีน 
 การตัดตนไมตามอําเภอใจ ปรับระดับแมนํ้าและถมทะเลสาบสงผลระบบนิเวศนในประเทศจีนเสื่อมลงอยาง
รุนแรง  ทุกวันน้ีระบบนิเวศนของจีนอยูในภาวะใกลจะลมสลาย  การแหงขอดของแมนํ้าไหและแมนํ้าเหลือง 
รวมทั้งมลภาวะของแมนํ้าไฮวและแยงซี ไดตัดขาดเสนชีวิตที่ชาติจีนตองพ่ืงพาเพื่อใหรอดชีวิต  การสูญเสียทุง
หญาในกานซู ชิงไห มองโกเลียในและซินเกียง ทําใหพายุทรายพัดผานเขามาสูพ้ืนที่ราบภาคกลางได 
 ในชวงทศวรรษ 1950 ดวยการชี้แนะของผูเชี่ยวชาญชาวโซเวียต พรรคคอมมิวนิสตจีนไดสรางโรงไฟฟา
โดยใชนํ้าในการขับเคลื่อน ซานเหมินเสีย บนแมนํ้าเหลือง  จนถึงทุกวันนี้ โรงไฟฟานี้มีประสิทธิภาพในการจาย
พลังงานในระดับเดียวกับแมนํ้าขนาดกลางเทานั้น ทั้งๆที่แมนํ้าเหลืองนี้ใหญเปนอันดับสองของจีน  ที่แยกวานั้น
คือโครงการนี้ทําใหเกิดการสะสมของดินโคลนและทรายทางตอนบนของแมนํ้า ทําใหพ้ืนดินใตแมนํ้าสูงขึ้น  ดวย
เหตุน้ี เพียงน้ําทวมขนาดกลางเทานั้นก็ทําใหสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนบนสองฝงแมนํ้าอยาง
มากมาย  ในป 2003 นํ้าทวมที่เกิดจากแมน้ําเวย มีการไหลของน้ําสูงสุดถึง 3,700 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซ่ึง
เปนระดับที่อาจเกิดไดทุก 3 ถึง 5 ป แตนํ้าทวมนั้นกอใหเกิดความหายนะอยางไมเคยมีมากอนในชวง 50 ป  
 มีการสรางอางเก็บนํ้าขนาดใหญหลายแหลงในเขตจูหมาเตียน จังหวัดเหอหนาน  ในป 1975 ทํานบของ
อางเก็บนํ้านี้ทยอยพังลงมาทีละแหง ทีละแหง  ภายในชวงเวลาสั้นๆ เพียง 2 ชั่วโมง มีคนจมน้ําตายถึง 60,000 
คน  จํานวนรวมของผูเสียชีวิตมีถึง 200,000 คน 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนยังคงกระทําการทําลายผืนแผนดินจีนตามอําเภอใจตอไป  เขื่อนซานเสียบนแมนํ้าแยง
ซีเกียงและโครงการผันน้ําจากใตสูเหนือเปนความพยายามของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่จะเปลี่ยนระบบ
นิเวศวิทยาตามธรรมชาติดวยเงินลงทุนนับรอยๆลานดอลลาร  น่ียังไมนับโครงการขนาดเล็กและขนาดกลางที่
จะ “ตอสูกับโลก” อีกหลายโครงการ นอกจากนี้ ยังมีการแนะนํากันภายในพรรคคอมมิวนิสตจีนใหใชระเบิด
ปรมาณูในการระเบิดเพื่อเปดทางบนที่ราบสูงชิงไห-ธิเบต เพ่ือเปลี่ยนสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติทางดาน
ตะวันตกของจีน แมความยโสและการสบประมาทตอผืนดินของพรรคคอมมิวนิสตจีนจะทําใหโลกสะเทือน มันก็
ไมใชสิ่งที่นึกไมถึง  
 ในเฮกซะแกรม (รูปดาว 6 แฉกที่เกิดจากสามเหลี่ยมดานเทา 2 รูปวางซอนกัน) (ปากั้ว) ของตําราโจวอี้ 
เขียนไวดังนี้ บรรพบุรุษของชาวจีนเห็นวาสวรรค เปน เฉียน หรือผูสราง และเคารพนับถือวาเปน หลักธรรม
แหงฟา พวกเขาพิจารณาวาโลก เปน คุน หรือผูรับ และเคารพนับถือคุณงามความดีที่ไดรับ  
 เฮกซะแกรมมีแนวทางตาม เฉียน ในตําราโจวอี้อธิบาย คุน วา “การที่ธรรมชาติของโลกอยูในเฮกซะแกรม
ของ คุน  ธรรมชาติของโลกจึงขยายออกและตอบสนอง สิ่งที่สอดคลองกันก็คือ คนที่เหนือกวาจัดการและผดุง
ทุกสิ่งทุกอยางดวยคุณงามความดีอยางเหลือหลาย 
 ขอคิดเห็นของขงจ้ือที่มีตอตําราโจวอี้คือ “ความสมบูรณคือความยิ่งใหญของ คุน มันกอกําเนิดทุกชีวิต”  
 ขงจ้ือยังมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับธรรมชาติของ คุน เพ่ิมเติมอีกวา “คุน มีความออนนุมที่สุด แตระหวาง
เคลื่อนไหวมันมีความมั่นคง มันนิ่งที่สุด แตในธรรมชาติ มันหนักแนน  ดวยการปฏิบัติตาม เธอไดรับศักดิ์



ตําแหนงสูง แตยังคงรักษาไวซ่ึงธรรมชาติของเธอ ดังนั้นเธอจึงอดทน  เธอมีทุกสิ่งรวมอยูดวยกัน และมีความ
หลักแหลมในการเปลี่ยนรูป น้ีคือหนทางของ คุน – ชางวานอนสอนงาย ค้ําสวรรคและเคลื่อนไหวตามกาลเวลา” 
 ดังไดเห็นอยางชัดแจงแลววา มีเพียงคุณงามความดีที่ไดรับของพระแมธรณีเกี่ยวกับความออนโยน ความ
น่ิง และความอดทน โดยการปฏิบัติตามสวรรคเทานั้น จึงจะทําใหทุกสิ่งทุกอยางในโลกสามารถคงอยูและเฟอง
ฟู  ตําราโจวอี้สอนใหเรามีทัศนคิดที่ถูกตองตอเตาแหงสวรรคและคุณงามความดีเกี่ยวกับโลก คือการปฏิบัตติาม
สวรรค ปฏิบัติตามโลก และเคารพธรรมชาติ 
  แตพรรคคอมมิวนิสตจีนละเมิด เฉียน และ คุน โดยสงเสริม “การทําสงครามกับสวรรคและตอสูกับโลก”  มัน
ขโมยทรัพยากรของโลกตามอําเภอใจ  ในที่สุดมันตองถูกสวรรค โลกและกฎแหงธรรมชาติลงโทษอยางหนีไม
พน 
 

III. การทําสงครามกับสวรรค ทําลายความศรัทธา และปฏิเสธความเชื่อในเทพ 
 

ชีวิตที่มีขีดจํากัด จะสามารถเขาใจกาลมิติอวกาศที่ไรขอบเขตไดอยางไรกัน 
 เอดเวิรด ลูกชายของไอนสไตน เคยถามเขาวาทําไมพอจึงมีชื่อเสียงมากนัก  ไอนสไตนชี้ไปที่เตาทองตา
บอดที่เกาะอยูบนลูกบอลหนังแลวตอบวา มันไมรูวาทางที่มันคลานไปนั้นโคง แต “ไอนสไตนรู”  คําตอบของเขา
มีความนัยที่ลกึซึ้งแฝงอยู  คําพูดของชาวจีนที่ถายทอดความหมายที่คลายกันคือ “คุณไมรูจักหนาตาที่แทจริง
ของภูเขาหลู เพราะคุณอยูในภูเขานั้น”  เพ่ือที่จะเขาใจระบบๆหนึ่ง เราตองออกไปจากระบบนั้นแลวสังเกตมัน  
อยางไรก็ตาม การใชทัศนคติความนึกคิดที่มีขีดจํากัดไปสังเกตกาลมติิอวกาศที่ไรขอบเขตของจักรวาลนั้น 
มนุษยชาติจะไมมีวันเขาใจองคประกอบของจักรวาลไดอยางสมบูรณไดเลย ดังน้ันจักรวาลจะยงัคงเปนสิ่งลึกลับ
สําหรับมนุษยชาติไปตลอดกาล 
 อาณาจักรที่วิทยาศาสตรไมสามารถผานเขาไปไดน้ันเกี่ยวของกับดานจิตวิญญาณหรือวิทยาศาสตรที่
เกี่ยวกับปรากฏการณทางจิตที่ยากที่จะเขาใจ ซ่ึงเกี่ยวของกับอาณาจักรของ “ความศรัทธา” 
 ความศรัทธาเปนกิจกรรมทางดานจิตใจที่เกี่ยวของกับประสบการณและความเขาใจของชีวิต กาลอวกาศ 
และจักรวาล  ความศรัทธาอยูเหนือการจัดการของพรรคการเมือง “ดังน้ัน จึงใหซีซารสิ่งที่เปนของซีซาร และ
เทพในสิ่งที่เปนของเทพ”17  อยางไรก็ตาม จากความเขาใจที่นาเวทนาและเหลวไหลเกี่ยวกับจักรวาลและชีวิต 
พรรคคอมมิวนิสตจึงเรียกทุกสิ่งที่อยูนอกทฤษฎีของมันเองวา “งมงาย” และทําการลางสมองและเปลี่ยนแปลงผู
ที่มีความศรัทธา ผูที่ไมเต็มใจจะเปลี่ยนแปลงความศรัทธาของตนเองจะถูกสบประมาทหรือถูกฆา 
 นักวิทยาศาสตรที่แทจริงมีทัศนียภาพเกี่ยวกันจักรวาลที่กวางขวางมาก และจะไมปฏิเสธ “สิ่งที่ไมรู” ที่ไร
ขอบเขตดวยทัศนคติสวนตัวที่มีขีดจํากัด  นิวตันซึ่งเปนนักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสียงไดอธิบายไวอยางละเอียดใน
หนังสือของเขา “หลักการทางคณิตศาสตร” ซ่ึงตีพิมพในป ค.ศ. 1678 เกี่ยวกับหลักการเชิงกล ขอมูลเกี่ยวกับ
กระแสน้ําขึ้นหรือลง และการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห และคํานวณการเคลื่อนที่ของระบบสุริยะจักรวาล  นิวตัน
เปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จอยางโดดเดน เขามักพูดซ้ําๆวา หนังสือของเขาใหคําอธิบายเกี่ยวกับ
ปรากฏการณที่พ้ืนผิวเทานั้น และเขาไมกลาที่จะพูดถึงความหมายที่แทจริงเกี่ยวกับเทพที่สูงที่สุดที่สราง
จักรวาล  ในฉบับพิมพครั้งที่สองของ “หลักการทางคณิตศาสตร” นิวตันไดเขียนแสดงความศรัทธาของเขาดังนี้ 
“ระบบที่สวยที่สุดของดวงอาทิตย ดาวเคราะห และดาวหางนี้ดําเนินไปได ดวยการใหแนวทางและการควบคุม



ของชีวิตที่เปยมดวยสติปญญาและพลังอํานาจ…..เหมือนชายตาบอดที่ไมรูจักสี ดังน้ันเราจึงไมรูจักวิธีการที่เทพ
รับรูและเขาใจในทุกสรรพสิ่ง 
 หากเราไมสนใจคําถามที่วา “มีอาณาจักรสวรรคที่กาวขามกาลอวกาศหรือไม” และ “ผูที่คนหาหนทางจะ
สามารถกลับคืนสูจุดเริ่มตนที่ศักดิ์สิทธิ์และตัวตนที่แทจริงของพวกเขาไดหรือไม” สิ่งหน่ึงที่เราสามารถเห็นพอง
ตองกันไดคือ สาวกของความเชื่อความศรัทธาที่ถูกตองตางมีความเชื่อเกี่ยวกับความสัมพันธธรรมดาๆ วา ทําดี
ไดดี ทําชั่วจะถูกลงโทษ  ความศรัทธาที่ถูกตองมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการรักษาไวซ่ึงศีลธรรมของมนุษยให
คงอยูในระดับหน่ึง  จากอริสโตเติ้ลจนถึงไอนสไตน คนจํานวนมากเชื่อในการคงอยูของกฎที่มีอยูทั่วไปใน
จักรวาล  มนุษยชาติไมเคยหยุดคนหาความจริงของจักรวาลดวยวิธีการตางๆนาๆ  นอกจากการสํารวจทาง
วิทยาศาสตรแลว ทําไมจึงไมสามารถยอมรับวา ศาสนา ความเชื่อความศรัทธา และการบําเพ็ญธรรม เปนอีกวิธี
หน่ึงที่เปดความจริงของจักรวาลได 
 

พรรคคอมมิวนิสตจีนทําลายความศรัทธาที่ถูกตองของมนุษยชาติ 
 ตามประวัติศาสตร ทุกชาติตางเชื่อในเทพ  เปนเพราะความเชื่อในเทพและกฎแหงกรรมซึ่งเปนผลจากการ
ทําดีและความชั่ว มนุษยจึงสามารถควบคุมตนเอง และรักษามาตรฐานศีลธรรมของสังคมไวได  ตลอดเวลาที่
ผานมา ทั่วทั้งโลก ศาสนาดั้งเดิมของทางตะวันตกและศาสนาพุทธ ลัทธิขงจ้ือ ลัทธิเตาของทางตะวันออก ลวน
สอนไววาความสุขที่แทจริง มาจากความศรัทธาในเทพ เคารพบูชาสวรรค มีความเมตตา พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู 
รูสึกสํานึกในพรจากเทพ และตอบแทนความดีของผูอ่ืน 
 สมมติฐานที่ลัทธิคอมมิวนิสตใชเปนแนวทางคืออเทวนิยม คือความเชื่อที่วาไมมีพระพุทธ ไมมีเตา ไมมี
อดีตชาติ ไมมีชีวิตหลังการตาย และไมมีการชดใชกรรม ดังน้ันพวกคอมมิวนิสตในประเทศตางๆจึงบอกใหคน
จนและชนชั้นกรรมาชีพที่โงเขลา18วาพวกเขาไมจําเปนตองเชื่อในเทพ พวกเขาไมจําเปนตองชดใชในสิ่งที่ทําลง
ไป ไมตองปฏิบัติตามกฎหมายและไมตองปฏิบัติตนใหถูกตองตามสังคม  ในทางตรงขาม พวกเขาควรใชกล
อุบายและความรุนแรงในการใหไดมาซึ่งความร่ํารวย 
 ประเทศจีนในสมัยโบราณถือวาบรรดาองคจักรพรรดิเปนผูมีศักดิ์สูงที่สุด  ทวายังคงอยูใตสวรรคและเรียก
ตนเองวา “โอรสสวรรค”  พวกเขาถูกควบคุมและกํากับโดย “เจตนารมณแหงสวรรค” นานๆครั้ง พวกเขาจะออก
กฤษฎีกาของจักรพรรดิเพ่ือตําหนิตนเองและแสดงความสํานึกผิดตอสวรรค แตพวกคอมมิวนิสตถือวาตนเปน
ตัวแทนของเจตนารมณของสวรรค พวกมันไมอยูภายใตกฎหมายหรือกฏของสวรรค จึงมีอิสระที่จะทําทุกสิ่งได
ตามตองการ  ผลก็คือพวกมันไดสรางนรกบนดินขึ้นมา อยางตอเน่ือง 
 มารกซ ซ่ึงเปนผูกอตั้งลัทธิคอมมิวนิสต เชื่อวาศาสนาเปนยาเสพติดทางจิตใจของคน  เขากลัววาประชาชน
จะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และเทพเจา แลวปฏิเสธที่จะรับลัทธิคอมมิวนิสตของเขา  บทแรกของหนังสือ “การ
โตแยงธรรมชาติ” ของเองเจิล มีการวิจารณเมนเดลเลเยฟกับการศึกษาเรื่องความเชื่อในเรื่องลึกลับของกลุมเขา 
 แองเจิลเขียนไววาทุกสิ่งที่อยูในชวงยุคกลางหรือกอนหนานั้น จะตองพิสูจนการคงอยูของมันตอหนาการ
พิจารณาคดีในศาลตามหลักเหตุผลของมนุษย  ในขณะที่กลาวเชนนี้ เขามองวาตนเองกับมารกซควรเปนผู
พิพากษาในการพิจารณาคดีน้ัน  มิกาอิล บาคูนิน ซ่ึงเปนนักอนาธิปไตยและเปนเพ่ือนของมารกซดวย แสดง
ความเห็นเกี่ยวกับมารกซไววา “เขาดูเหมือนกับจะเปนพระเจาของประชาชน เขาไมอาจรับใครเปนพระเจาได
เลยนอกจากตัวเอง เขาตองการใหผูคนบูชาเขาเหมือนกับที่พวกเขาบูชาเทพเจา แสดงความคารวะตอเขา
เหมือนเทวรูป มิฉะน้ันเขาจะใชคําพูดโจมตีคนเหลานั้นหรือขมเหงพวกเขา” 



 ความเชื่อความศรัทธาแบบดั้งเดิมที่สืบทอดตามประเพณีเปนอุปสรรคโดยธรรมชาติตอความหยิ่งยโสของ
พวกคอมมิวนิสต 
 พรรคคอมมิวนิสตจีนไดสูญเสียความเงียบสงบจากการปราบปรามศาสนาอยางบาคลั่ง  ในระหวางการ
ปฏิวัติวัฒนธรรม วัดและสุเหรามากมายถูกทําลายพังพินาศ พระสงฆถูกแหประจานไปตามทองถนน ในทิเบตมี
วัด ถูกทําลายประมาณ 90 เปอรเซ็นต  แมกรทั่งในทุกวันนี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนก็ยังคงทําการปราบปราม
ศาสนาไมหยุดหยอน ทําการคุมขังชาวคริสเตียนนับหม่ืน  พระคาทอลิกชื่อ กง ปนเหมย ในเมืองเซ่ียงไฮ ถูกคุม
ขังคุกมานานกวา 30 ปโดยพรรคคอมมิวนิสตจีน เขาไปสหรัฐอเมราในชวงทศวรรษ 1980  กอนที่เขาจะ
เสียชีวิตเม่ืออายุ 90 กวาป เขาสั่งเสียไววา “ใหยายหลุมศพของผมกลับไปเซี่ยงไฮหลังจากพรรคคอมมิวนิสตจีน
ไมไดปกครองประเทศจีนอีกตอไปแลว”  ในชวงเวลากวา 30 ป ที่เขาถูกขังเด่ียวเพราะความเชื่อของเขานั้น 
พรรคคอมมิวนิสตจีนพยายามกดดันเขาหลายครั้งใหเลิกลมความเชื่อความศรัทธาของตน และยอมรับการนํา
ของ “สามคณะกรรมการรักชาติW19เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการไดรับอิสรภาพของเขา 
 ในชวงไมกี่ปมาจนถึงปจจุบันนี้ พรรคคอมมิวนิสตจีนไดทําการปราบปรามผูฝกฝาหลุนกงอยางรุนแรง ผูฝก
ฝาหลุนกงเปนผูยืนหยัดในหลักการ “ความจริง ความเมตตา ความอดทน” การปราบปรามอยางรุนแรงนั้นเปน
การขยายหลักการ “การทําสงครามกับสวรรค” รวมถึงผลที่หลีกเลี่ยงไมไดของการบีบบังคับประชาชนใหฝน
เจตนารมณของตัวเอง 
 พวกคอมมิวนิสตที่ไรพระเจา พยายามควบคุมและถายทอดความเชื่อของประชาชนที่มีตอเทพ พวกมัน
เพลิดเพลินกับการทําสงครามกับสวรรค  ความโงเขลาของพวกมันนั้นไมอาจจะหาคําพูดมาบรรยายได 
คําอธิบาย อยางเชน ความยโสโอหัง หรือความอวดดี ไมสามารถใชบรรยายแมสวนนอยของมัน 
 

บทสรุป 
 
 ในทางปฏิบัติ ลัทธิคอมมิวนิสตประสบความลมเหลวอยางสิ้นเชิงไปทั่วโลก  เจียง เจอหมิน อดีตผูนําของ
ระบอบปกครองแบบคอมมิวนิสตหลักคนสุดทายในโลก เคยตอบคําถามนักขาวของหนังสือพิมพ “เดอะวอชิงตัน
โพสต” เม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ. 2001 วา “ตอนที่ผมยังเปนเด็ก ผมคิดวาลัทธิคอมมิวนิสตจะมาถึงไดในเวลา
รวดเร็วมาก แตตอนนี้ผมไมรูสึกอยางนั้นอีกแลว”20  ปจจุบันพวกที่เชื่อถือลัทธิคอมมิวนิสตอยางแทจริงแทบไม
มีเหลืออีกแลว 
 การเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสตถูกลิขิตใหลมเหลวนับตั้งแตมันละเมิดกฎของจักรวาลและตอตานสวรรค  
พลังที่ตอตานจักรวาลแบบนี้จะตองถูกลงโทษโดยการบัญชาจากสวรรคและเทพศักดิ์สิทธิ์อยางแนนอน 
 แมวาพรรคคอมมิวนิสตจีนจะรอดพนวิกฤตมาไดหลายครั้งดวยการแปลงโฉมและยึดถือการใชอุบายในขณะ
เขาตาจน แตทุกคนในโลกก็เห็นความหายนะที่หลีกเลี่ยงไมไดของมันไดอยางชัดเจน  หนากากที่มีแตความ
หลอกลวงของมันกําลังหลุดออกทีละชั้น ทีละชั้น พรรคคอมมิวนิสตจีนจึงกําลังเผยธาตุแทที่ละโมบ ปาเถื่อน ไร
ยางอาย ชั่วราย และตอตานจักรวาลของมันออกมา  แตมันก็ยังคงพยายามจะควบคุมจิตใจประชาชนตอไป 
บิดเบือนหลักจริยธรรมของมนุษย มันจึงนําความเสียหายมาสูศีลธรรม ความสงบ และความกาวหนาของมนุษย
   



 จักรวาลอันกวางใหญน้ัน มีเจตนารมณแหงสวรรคที่ไมอาจโตแยงได หรืออาจเรียกวาเจตนารมณแหงเทพ 
หรือกฎและพลังของธรรมชาติ  มนุษยชาติจะมีอนาคตไดก็ตอเม่ือเคารพในเจตนารมณแหงสวรรค ทําตามกฎ
ธรรมชาติ คลอยตามกฎของจักรวาล และรักทุกสรรพชีวิตภายใตสวรรค 
 


