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คํานํา
นิตเช (Friedrich Nietzsche ๑๘๔๔ - ๑๙๐๐) นับไดวาเปนนักเขียนที่นัก
อานไทยไดยินชื่อบอยที่สุดคนหนึ่งในบรรดานักเขียนเยอรมัน ไมวาจะอานหนังสือ
ทางดานปรัชญา วรรณคดี หรือประวัติศาสตร ผูอานยอมจะพบชื่อนิตเชอยูเปนประจํา
ถาไดรูแนวความคิดของนิตเชบาง ก็คงจะชวยใหผูอานรูเรื่องราวไดเรื่องราวไดอยางนา
อภิรมยยิ่งขึ้น เนื่องจากหนังสือ ซาราทุส ตราตรัสไวดังนี้ (ยร. Also Sprach
Zarathustra - Thus Spake Zarathustra) เปนหนังสือที่แสดงความรูสึกนึกคิดของนิต
เชที่สําคัญไวเกือบทั้งหมด ความคิดปลีกยอยนั้นมีอยูอยางอุดมสมบูรณเกือบจะทุกตอน
นอกจากนั้นหนังสือเลมนี้ยังมีคุณคาอยางสูงในวรรณคดีเยอรมันอีกดวย จึงเห็นวานาจะ
แปลออกเปนภาษาไทยใหนักอานไดมีตัวบทอานในพากษไทยอยางกวางขวาง
ครั้นจะแปลเฉพาะตัวบท ก็เห็นวาจะใหประโยชนนอย เพราะนักอาน
สวนมากไมมีเวลาคนควาจนเขาถึงอรรถรสไดพอควร ผูแปลจึงไดพยายามแปลจาก
ตนฉบับเดิม และเพิ่มเติมคําอธิบายใหเทาที่เห็นวาจําเปนสําหรับนักอานทั่วไปที่จะเขา
ใจความลึกตื้นหนาบางของนิตเชไดอยางสะดวกและสนุกสนาน
ผูเชี่ยวชาญเรื่องของนิตเชแลวคงจะเห็นวาไมจําเปน แตผูแปลเชื่อวาคงจะ
มีนอย และทานเหลานี้ก็คงไมตองการอานฉบับแปลเปนแน จุดหมายของหนังสือเลมนี้
ในพากษไทยจึงมุงใหประโยชนแกผูอานทั่วไปอยางกวางขวางที่สุดเปนประเด็นสําคัญ
ผูเชี่ยวชาญอาจตําหนิวาใหคําอธิบายยืดยาวเกินไปก็เปนได ก็ขอใหถ ือวาเปนความ
ตั้งใจของผูแปลก็แลวกัน ผูที่ไมตองการคําอธิบายก็อาจจะเลือกอานเฉพาะแตตัวบทก็
ได เพราะไดจัดพิมพใหเดนชัดอยูแลว

นิตเชไมเคยสอนปรัชญาและไมเคยเขียนตําราปรัชญา ความคิดของนิตเช
ซึ่งเปนความคิดสรางสรรคอยูมากจึงกระจัดกระจายไมเปนระบบอยูในหนังสือและ
บทความตาง ๆ ซึ่งลวนแตมีคุณคาทางวรรณกรรมทั้งสิ้น ความคิดของนิตเชจึงไม
กระทัดรัดตายตัว แตเปนความคิดที่กระตุนใหคิดสรางสรรคตอไปไดหลายทาง จึงไม
แปลกอะไรที่มีนักปรัชญาหลายลัทธิอางถึงนิตเชในฐานะเปนผูนําหนาหรือเปนผูริเริ่ม
ของตน ในบรรดาลัทธิเหลานี้ที่ส ําคัญไดแกลัทธิอัตถิภาวนิยม ( existentialism discussions ) เนื่องจากผูแปลเห็นวาปรัชญาลัทธินี้มีความสําคัญอยางยิ่งยวดสําหรับทุก
คนในปจจุบัน เพราะลัทธินี้กําลังมีอิทธิพลอยางกวางขวางที่สุดตอคนรุนใหมและผูที่มี
ความคิดกาวหนา และผูแปลเองก็ถ ือเอาลัทธินี้เปนสวนหนึ่งของปรัชญาของผูแปลอยู
ดวย ผูแปลจึงขออธิบายความคิดของนิตเชตามทัศนะและแนวปรัชญาของผูเขียนเปน
หลัก
อาจจะมีผูวิจารณวาผูแปลมีความลําเอียง ก็ขอชี้แจงเสียเลยวามีใครที่

อธิบายนิตเชไดโดยไมลําเอียงบางเลา เมื่อเปนเชนนั้นก็ขอใหเห็นใจผูแปลเถิด
อยางไรก็ตาม ผูแปลเชื่อวาการอธิบายตามแนวนี้จะเปนประโยชนอยาง
กวางขวางที่ส ุด ถาหากไมเกิดประโยชนจริงก็คงเปนเพราะผูแปลยังมีความสามารถไม
เพียงพอเทานั้น จึงวาแมผูไมเห็นดวยกับแนวอธิบายนี้ก็คงจะอานไดประโยชน เพราะ
อยางนอยก็จะไดเขาใจจิตใจของคนรุนใหมไดดีขึ้น สวนผูที่เห็นดวยก็คงจะไดรับ
ประโยชนเปนพิเศษ เพราะจะไดเขาใจอุดมคติของตนไดดีขึ้น และรูจักวางตนให
เหมาะสมกับอุดมคติอันแทจริงของตนไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น

ที่นิตเชเอาซาราทุสตราผูเปนศาสดาของศาสนาของชาวเปอรเซียโบราณ
มาเปนชื่อหนังสือของตน ก็เพียงแตใหเปนกระบอกเสียงของตนเองเทานั้น บทบาท
ของซาราทุสตราในทองเรื่องเปนบทบาทรวม ๆ ของศาสดาทั้งหลายของโลก
โดยเฉพาะอยางยิ่งพระเยซูคริสต ซึ่งนิตเชถือวาเปนผูนําและคูแขงที่สําคัญที่สุดของตน
ภูมิประเทศไดแกคาบสมุทรอิตาลี เวลาที่ดําเนินเรื่องราวก็เปนสมัยของนิตเชนั่นเอง
สวนคําสอนเปนของนิตเชเองทั้งสิ้น
รวมความวาตัวพระเอกจริง ๆ ของเรื่องคือนิตเช ในบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมที่นิตเชกําลังประสบอยู นิตเชจึงสามารถวาดฉากไดอยางมีชีวิตชีวาชวน
สรางจินตนาการคลอยตามยิ่งนัก อยางไรก็ตาม นิตเชมีความรูเรื่องศาสดาซาราทุสตรา
อยางดีพอสมควร ดังนั้นเรื่องราวของซาราทุส ตราจริง ๆ จึงมีแทรกปะปนอยูดวย นิตเช
สามารถผสมผสานกันไดอยางมีศิลป นับเปนคุณคาทางวรรณกรรมสวนหนึ่งของงานชิน
้
นี้

เนื่องจากนิตเชเขียนเรื่องนี้ ดวยโวหารของผูบันทึกคําสอนของศาสดา
เพื่อใหเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ ผูแปลจึงเห็นควรใชราชาศัพท และพยายามใหเปนสํานวน
คัมภีรเทาที่จะสามารถทําได สวนในตอนที่เปนคําอรรถาธิบายก็จะใชโวหารสารคดีกึ่ง
วิชาการ ทั้งนี้เพื่อใหมีสาระและไมหนักเกินไป

แนวปรัชญา
แนวความคิดของนิตเชในหนังสือเลมนี้ก็คือวา ทุกสิ่งทุกอยางที่มีขึ้นในเอก
ภพ เปนการแสดงออกของพลังดิ้นรนอันเปนธาตุแทของความเปนจริง ซึ่งนิตเชเรียกวา
เปนเจตจํานงที่จะมีอํานาจ (The Will – to – Power) พลังนี้เมื่อแสดงออกเปนหนวย ๆ
แลวก็สําแดงฤทธิ์เดชออกใหเห็นวา ตางก็ดิ้นรนเพื่อเปนใหญเหนือกันและกัน แตทวา
หนวยตาง ๆ มีความเขมขนไมเทากัน สวนใดเขมขนมากกวาก็จะเอาเปรียบหนวยที่
เขมขนนอยกวา เชนพืชเอาเปรียบแรธาตุ สัตวเอาเปรียบแรธาตุและพืช มนุษยเอา
เปรียบแรธาตุ พืช และสัตว ในหมูมนุษยดวยกันเองก็มีพลังดิ้นรนเขมขนไมเทากัน คนที่
มีพลังเขมขนมากกวาจะฉลาดกวาหรือเขมแข็งมากกวา และจะเอาเปรียบคนที่โงกวา
หรือออนแอกวา
การเอาเปรียบเหลานี้แหละที่ศาสดาทั้งหลายเรียกวากิเลส บางคนกิเลส
หนาแตก็รูจักแสดงเปนคนกิเลสบางเพื่อไดรับการยกยองสรรเสริญและไดเปรียบคนอื่น
นั่นเปนความฉลาดของเขา บุคคลใดบรรลุญาณวิเศษก็จะเห็นขอเท็จจริงเหลานี้แจม
แจงชัดเจน

ศาสดาหลายทานในอดีตได
เห็นขอเท็จจริงดังกลาวมาแลว แตทานไม
อาจสอนไดตรง ๆ ครั้นสอนไปแลวก็ถ ูก
เขาใจผิด คําสอนของทานถูกบิดเบือน
อยางเชนศาสดาซาราทุสตราองคจริงเปน
ตัวอยาง คําสอนของทานถูกสาวกบิดเบือน
ราวกับหนามือเปนหลังมือ นิตเชคิดวาตนก็
มีญาณวิเศษ เห็นสัจธรรมแจมแจงและ
ชัดเจนเชนเดียวกับศาสดายิ่งใหญ
ทั้งหลายของโลก และตนเองก็มีโอกาส
ดีกวาเพราะอยูในสมัยปจจุบัน อาจจะใช
ภาษา
สื่อความหมายไดดีกวาศาสดาทั้งหลายในอดีต จึงอยากจะทดลองสอนดู
อยางไรก็ตาม นิตเชรูตัวดีวาแมตนเองอาจจะอธิบายไดดีกวาศาสดาในอดีต
ก็จริง เพราะสามารถใชภาษาที่ทันสมัยมากกวา แตก็ไมไดหมายความวาตอไปขางหนา
จะไมมีใครอธิบายชี้แจงไดดีกวา ทั้งนี้ก็เพราะภาษาที่ใชเปนเครื่องมือสื่อความนั้น ใน
ขณะเดียวกันก็เปนอุปสรรคกอใหเกิดความเขาใจผิดได การศึกษาใหรูถ ึงขอบเขต
ความสามารถของภาษาจะทําใหเราสื่อความหมายกันอยางสมบูรณมากขึ้นไปเรื่อย ๆ

นิตเชแบงมนุษยออกเปน ๓ ประเภท หรือ ๓ ระดับ คือ
๑) ระดับทาส มนุษยในระดับนี้จะไมเปนตัวของตัวเองเพราะกลัวความ
รับผิดชอบ ไมกลามีความคิดของตัวเอง จึงนิยมเดินตามอุดมการที่คนสวนมากยอมรับ
ไมกลาทําอะไรผิดแผกไปจากผูอื่นเพราะไมรูวาอะไรจะเกิดขึ้น คนประเภทนี้สวนมาก
คิดวาการถือตามศีลธรรมแบบทาส (slave morality) เชนนี้เปนวิธีที่ไดเปรียบที่สุดแลว
เพราะปลอดภัย ไมตองเสี่ยง ไมตองคิดและไมตองรับผิดชอบ เพียงแตยอมใหเกียรติ
คนบางคนที่มีอํานาจเหนือตนก็พอแลว นิตเชถือวาพวกนี้คิดสั้น คิดวาการกระทําเชนนี้
เปนความฉลาด แตนั่นหาใชอุดมการของความเปนมนุษยที่สมบูรณไม
๒) ระดับนาย มนุษยระดับนี้กลาเสียและกลาเสี่ยงเพื่อความเปนใหญเหนือ
คนอื่น เขาจะทําอะไรตามใจ โดยถือคติวาตายเสียดีกวายอมจํานน เมื่อเขากลาเสี่ยง
เชนนี้ มนุษยระดับทาสก็จะเกรงกลัวยึดถือเปนที่พึ่งและยอมใหเปนนาย เขาจึงถือ
ศีลธรรมแบบนาย (master morality) ตราบเทาที่ไมมีคูแขง ครั้นมีคูแขงก็จะตองตอสู
กันจนตายไปขางหนึ่ง แตถาหากพบผูที่มีพลังเขมขนแสดงความเปนนายเหนือตนมาก
ๆ เห็นวาไมมีประตูสูแน ๆ เขาจะยอมจํานนโดยถือศีลธรรมแบบทาส ทั้งนี้เพื่อจะไดมี
โอกาสใชศีลธรรมแบบนายกับผูที่ออนแอกวาตอไปไดโดยสะดวก บางครั้งเขาอาจจะ
ยอมจํานนตอคูแขงที่มพ
ี ลังไลเรี่ยกับตนชั่วคราว เพื่อหาโอกาสลมลางในเวลาตอมา
นิตเชคิดวามนุษยในระดับนายมีพลังเขมขนกวามนุษยระดับทาส จึงเอา
เปรียบทุกคนและทุกสิ่งที่ออนแอกวาตนในทุกวิถีทาง พวกนี้ทําความเจริญใหแก
มนุษยชาติ แตก็สรางความเดือดรอนใหไมนอยเลยทีเดียว ทั้งมนุษยระดับทาสและ
ระดับนายตางก็มีกิเลสเปนเครื่องนําทาง จึงตางก็เปนมนุษยที่ไมสมบูรณดวยกันทั้งสิ้น
๓) ระดับอภิมนุษย (superman หรือ overman ตรงขามกับ subman หรือ
last man - wbm) มนุษยในระดับนี้ไดแกนักปราชญผูเห็นแจงในสัจธรรม รูวาเบื้องหลัง
ของสิ่งที่ปรากฎทั้งหลายคือเจตจํานงที่จะมีอํานาจ รูวาพลังหนวยยอยทั้งหลายดิ้นรน
เอาเปรียบกันอยางรูเทาไมถึงการณ จึงตกเปนเหยื่อแหงการเอาเปรียบกันอยางไมรูจบ

สิ้น นิตเชคิดวาศาสดายิ่งใหญทั้งหลานในอดีตไดเห็นสัจธรรมนี้มาแลว แตไมสามารถ
พูดออกตรง ๆ อาจเปนเพราะยังไมพบคําศัพทที่เหมาะสมหรืออาจจะกลัวผูฟงไมเขาใจ
นิตเชคิดวาตนเองเห็นแจงในสัจธรรมเชนกันและจะทดลองเสี่ยงพูดตรง ๆ ดู
อภิมนุษยยอมมีใจอุเบกขา มีใจสงบ ไมตะเกียกตะกาย เพราะรูขอเท็จจริง

ทางปฏิบัติ
มนุษยเราเกิดมาจะอยูในระดับทาสหรือระดับนายอยางใดอยางหนึ่ง แลวแต
วาไดสวนแบงจากพลังธรรมชาติมาเขมขนเพียงไร ไมวาจะเกิดมาในระดับใดก็ยอมไม
อยูในระดับที่สมบูรณ หากไมปรับปรุงตัวเองก็จะมีความทุกขและกอความเดือดรอนแก
ผูอื่น เพราะตางก็เห็นแกตัว พยายามดิ้นรนเอารัดเอาเปรียบกันและกัน ทางพนทุกขมีอยู
อยางเดียวคือ แตละคนจะตองมุงปรับปรุงตัวเองใหเปนอภิมนุษย วิธีปรับปรุงก็คือศึกษา
ปรัชญาใหรูส ัจธรรมอันแทจริง และฝกฝนตนใหมีใจอุเบกขาและสงบ หากในโลกนี้ทุก
ตนเปนอภิมนุษยกันทั้งหมด มนุษยเราจะอยูกันอยางสงบสุข ไมเอารัดเอาเปรียบกัน

ความเห็นของผูแปล
ผูแปลไมเชื่อวาสัจธรรมหรือแกนแทของความเปนจริงจะเปนเพียงเจตจํานงที่
จะมีอํานาจ ผูแปลเชื่อวาปรมัตถจะตองเปนอะไรที่มากกวานี้และสูงสงกวานี้ เราไมอาจรู
วาเปนอะไรอยางแทจริง เจตจํานงที่จะมีอํานาจอาจจะเปนสวนหนึ่งของความเปนจริง
ระดับต่ํา ๆ ปรมัตถจะตองเปนความเปนจริงที่สูงสงกวานี้
ผูแปลใครจะขอยืนยันวา สิ่งสูงสุดที่ประมวลไดจากคําสอนของศาสดา
ทั้งหลายรวมกันนั้น เปนเพียงสวนหนึ่งของปรมัตถที่แทจริง ผูแปลไมคด
ิ วาเราจะศึกษา
ก็ไดจากงานนิพนธของนิตเช แตทวาแนวทางปฏิบัติตนเพื่อบรรลุถึงความเปนอภิมนุษย
ของนิตเชนั้นนาสนใจมาก กลาวคือแตละคนจะตองศึกษาคนควาใหเขาใจดวยตนเอง
และปรับปรุงตัวอยูเสมอจนกวาจะถึงขั้นอภิมนุษย การเปนอภิมนุษยสําหรับเราก็คือ การ
เขาถึงปรมัตถและควบคุมใจใหสงบเปนอุเบกขาไดอยางเด็ดขาดแตทวาเขมแข็งอยู
เสมอในการทําความดี
อนึ่ง การวิจารณและการกระแนะกระแหนกิเลสทั้งหยาบและละเอียดออนของ
มนุษย นิตเชทําไดดีมากทั้งในดานการวิเคราะหและการใชสํานวนโวหาร ผูแปลจึงคิดวา
การอานหนังสือของนิตเชเลมนี้อยางพินิจพิเคราะห จะชวยใหผูอานเห็นความลี้ลับของ
กิเลสของตนเอง เพื่อจะไดขัดเกลาไดอยางแนบเนียนขึ้น และโวหารของนิตเชคงจะ
ชวยกระตุนใหอยากปรับปรุงตัวเองขึ้นเรื่อย ๆ ไป ไมวาผูอานจะนับถือศาสนาใดอยู
หรือไม หากอานหนังสือเลมนีข
้ องนิตเชตามทัศนคติดังกลาวนี้ ก็นาจะไดประโยชน
คุมคา
อยางไรก็ตาม ขอใหผูอานสังเกตไวตั้งแตในขณะนี้วา นิตเชเองมิไดทําใจ
อุเบกขาไดจริง เมื่อสอนแลวไมไดผลดังคาดก็เศราโศกเสียใจมาก กลาววาความหวังดี
ของตนเองนั้นกลับทําลายความเปนอภิมนุษยของตนเอง นิตเชผิดหวังและเสียใจจนมี
อาการโรคประสาทในที่สุด ผูหวังดีทั้งหลายพึงมีใจเย็นมากกวานี้

บทที่ ๑
ก.ปฐมพจนของซาราทุสตรา
นิตเชเริ่มเปดฉากโดยแนะนําใหผูอานรูจักศาสดาซาราทุสตรา
ผูทรงบําเพ็ญพรตบนภูเขาหางไกลจากสังคมมนุษย ดังตอไปนี้

๑
๑.๑ ครั้นเมื่อ พระซาราทุสตรา มีพระชนมายุได ๓๐ พรรษา ได
เสด็จขึ้นไปบําเพ็ญพรตบนภูเขา เปนเวลา ๑๐ ปมาแลวที่พระองค เสวยแตญาณ ใน
ความโดดเดี่ยวอยางไมเหนื่อยหนาย แตแลวอยูมาน้ําพระทัยของพระองคก็
เปลี่ยนไปโดยฉับพลัน เชาวันนั้นพระองคทรงตื่นจากบรรทม ณ รุงอรุณ ประทับยืน
เบื้องหนาพระอาทิตย ตรัสกับพระอาทิตยวาดังนี้
อายุ ๓๐-๔๐ ป - นิตเชกําหนดใหซาราทุสตราเริ่มขบคิดหาปรัชญาของ
ตนเองเมื่ออายุ ๓๐ ป และเริ่มเสนอความคิดตอประชาชนเมื่ออายุได ๔๐ ป ซึ่งตรงกับ
ชีวิตของนิตเชเอง คือเริ่มเขียนหนังสือเมื่ออายุได ๒๗ ป และเผยแพรหนังสือเลมนี้เมื่อ
อายุ ๓๙-๔๑ ป หมายความวานิตเชถือวาชวงระยะเวลาอายุระหวางประมาณ ๓๐–๔๐
ปของตนนั้นเปนชวงเวลาทดลองหาแนวปรัชญาของตนเองและเริ่มมั่นใจวาตนพบ
ปรัชญาของตนเองอยางแทจริงเมื่ออายุประมาณ ๔๐ ปซึ่งก็หมายความวาหนังสือเลมนี้
เปนเลมแรกที่นิตเชมั่นใจวาเสนอความคิดที่เปนปรัชญาของตนเองแลวอยางแทจริง
หนังสือเลมนี้จึงนับวามีคาควรแกการอานอยางพินิจพิเคราะหเลมหนึ่ง
ทําไมนิตเชจึงใชซาราทุสตราเปนพระเอกของเรื่อง ศาสดาซาราทุสตราเปน
ผูปฏิรูปศาสนาในแดนอิหรานโบราณทางภาคตะวันออก (แถบประเทศอาฟกานิสถาน
ในปจจุบัน) มีชีวิตอยูในศตวรรษที่ ๖ ก.ค.ศ. ประวัติและคําสอนดั้งเดิมมีเหลือบันทึกอยู
ในเพลงสดุดี ๑๗ บทของคัมภีรอาเว็สตา ( Avesta ) ตอมาภายหลังถูกบิดเบือนไปมาก
ทั้งประวัติและคําสอน ซาราทุส ตราปฏิรูปศาสนาแบบพหุเทวนิยมเดิมมาเปนเอกเทวนิ
ยม แตถูกบิดเบือนจนกลายเปนทวินิยม เปลี่ยนแนวทางปฏิบัติตนเพื่อความหลุดพน
จากการบวงสรวงบูชายัญมาเปนการเสริมสรางปญญา แตก็ถูกบิดเบือนจนกลายเปน
ศาสนาที่เฟองทางโหราศาสตรและไสยศาสตร เปลี่ยนมาตรการความประพฤติดีจาก

การเชื่อฟงประกาศิตมาเปนการสรางตนเองโดยการตัดสินใจเลือกทําการดวยความ
สํานึกในความรับผิดชอบ แตก็ถ ูกบิดเบือนเสียจนกลายเปนศาสนาที่นับถือประกาศิตยิ่ง
กวาเดิมไปอีก
สองเรื่องหลังนี้แหละที่ถูกใจนิตเชมาก และเปนพื้นฐานความคิดทั้งหมดของ
นิตเชก็วาได นอกจากนั้นซาราทุสตรายังเปนศาสดาที่ถูกลืม ถูกเขาใจผิด และถูก
บิดเบือน ซึ่งชะตากรรมเหลานี้นิตเชเชื่อวาเปนชะตากรรมเดียวกันกับของตน นิตเชจึง
ถายทอดความรูสึกนึกคิดของตนใหซาราทุสตราเปนกระบอกเสียงอยางแนบเนียนและ
อยางมีศิลป

ทะเลสาบและภูเขา - นิตเชคงจะคิดถึงทะเลสาบและภูเขาอันงดงามชวนให
หลงใหลของสวิตเซอรแลนดและอิตาลีที่ตนไดไปทองเที่ยวมา ในถิ่นเกิดของศาสนา
ซาราทุสตราก็มีภูเขาและทะเลสาบ พระเยซูก็ไดทรงขึ้นไปบําเพ็ญพรตบนภูเขาแลวก็
เสด็จลงมาสอนตามแถบริมทะเลสาบเปนสวนมาก นิตเชคงไดตจระหนักและซาบซึ้งดี
วา บนภูเขาเปนที่เหมาะสําหรับตรึกตรองแสวงหาสัจธรรมลึกซึ้ง และทะเลสาบเปน
บรรยากาศที่นาเคลิบเคลิ้มสําหรับประกาศความคิดใหม
เสวยแตญาณ - หมายความวาตลอดเวลา ๑๐ ปที่อยูบนภูเขาสูง ซาราทุสต
ราใชเวลาตรึกตรองใครครวญหาสัจธรรมจนพบ นิตเชเองก็ใชเวลาทองเที่ยวตรึกตรอง
ใครครวญจนสามารถมองทะลุถึงสัจธรรม เหมือนกับไดญาณวิเศษดังที่ซาราทุสตรา
ไดรับการยกยอง
ตรัสกับพระอาทิตย - ดวงอาทิตยเปนบอเกิดแหงแสงสวาง จึงถือกัน
โดยทั่วไปวาเปนสัญลักษณแหงปรีชาญาณ หมายถึงวานิตเชรําพึงกับญาณวิเศษของ
ตนเอง ซึ่งนิตเชเชื่อวาเปนบอเกิดแหงความคิดที่จะสอนตอไป
ขอใหผูอานหลับตานึกวาดภาพเห็นศาสดาผูยิ่งใหญ ยืนตระหงานบนหนาผา
อาทิตยอุทัยสาดแสงกระทบองคทานเปนประกาย ทามกลางอากาศเย็นสดชื่นยามเชา
อบอวลดวยกลิ่นไมปาเคลากับเสียงนกและสัตวปากูขันกันวังเวง นิตเชตองการปรากฎ
โฉมขึ้นทักทายผูอานในบรรยากาศเชนนี้

๑.๒ โอดาวมหาฤกษ ทานจะมีความสุขจากไหนไดเลา ถาหากไมไดจาก
การที่มีผูรับแสงสวางของทาน
ความสุขของนิตเช นิตเชตองการที่จะประกาศใหผูอานทั้งหลายทราบวา ที่
เขียนหนังสือเผยแพรความคิดออกไปนั้น มิไดมีจุดประสงคอื่น นอกจากรูสึกวา
ความคิดดี ๆ ที่ไดมานั้นจะไรคุณคา หากไมเผยแผเจือจานใหผูอื่นไดมีสวนไดรับความ
สวางดวย นิตเชไมมีความสุขใดเทียมเทาความสุขที่จะไดเผื่อแผเจือจานความคิดใหแก
มนุษยชาติ เหมือนดวงอาทิตยที่มีโชคดีไดสองแสงทําประโยชนแกมนุษยทั่วโลก

๑.๓ เปนเวลา ๑๐ ปมาแลวที่ทานสองแสงขึ้นมาจนถึงถ้ําของขาพเจา
ทานคงจะเบื่อแสงสวางของทานและการเดินทางของทานเปนแน หากไมมีพวกเรา
อยูที่นี่ คือตัวขาพเจาเอง นกอินทรีของขาพเจา และงูของขาพเจา
เบื่อแสงสวาง - นิตเชคิดวาตนคงจะเบื่อจนทนไมไหวหากจะเก็บความคิด
ของตนเอาไวในใจ คือจะเบื่อความคิดของตนจนทนไมไหว แลเมื่อเผยแผออกไปแลว
ไมมีใครรับฟงเลยก็คงจะเบื่อการเผยแผเชนกัน นิตเชจึงอยากจะเห็นวาความคิดของตน

มีผูรับฟงและนําเอาไปปฏิบัติใหเกิดประโยชน นั่นจะเปนความสุขที่สุดของตน ไม
ตองการอะไรมากกวานั้น
นกอินทรีและงู - ถือกันวาเปนสัตวฉลาด มีไหวพริบ มนุษยดึกดําบรรพหลาย
เผานับถือเปนเทพเจา นิตเชจึงกําหนดใหเปนเพื่อนผูรวมคนหาสัจธรรมของซาราทุสต
รา อาจจะมีเหตุผลอื่นอีกที่ผูเขียนยังไมทราบ

๑.๔ ทวาเราคอยทานอยูทุกเชา เพื่อรับเศษเล็กเศษนอยจากแสงสวางของ
ทาน และเราก็ซาบซึ้งในพระคุณอยางยิ่งแลว
เศษจากแสงสวาง - นิตเชตระหนักดีวา สัจธรรมที่ตนเขาถึงมาไดนั้นเปน
เพียงสวนเล็กนอยแตเปนสัจธรรมแท ยังมีสัจธรรมอีกมากมายซึง่ ตนเขาไมถึง แตก็เปน
สวนของสัจธรรม เดียวกัน จึงหวังวาผูอานจะรับฟงสัจธรรมของตนเพื่อนําไปพัฒนาให
เขาถึงสัจธรรมที่สมบูรณยิ่ง ๆ ขึ้น

๑.๕ บัดนี้ ขาพเจาอิ่มดวยสัจธรรมแลว เหมือนผึ้งที่ไดดูดน้ําหวานไวจน
เกินตัว ขาพเจาอยากจะให….ให… ให…ไปเสีย
อิ่มตัวดวยสัจธรรม - นิตเชตระหนักดีวาไมมีใครจะเขาถึงสัจธรรมไดทั้งหมด
นอกจากจะเปนอภิมนุษย แตทวาขณะนี้ยังไมมีใครเปนอภิมนุษย มีแตผูกําลังกาวเขา
หาสภาวะแหงอภิมนุษย นิตเชคิดวาตนสามารถเขาใกลสภาวะอภิมนุษยยิ่งกวาใคร แต
ก็ยังไมเปนอภิมนุษย รูสึกอิ่มตัวแมจะไดสัจธรรมไมสมบูรณ
นิตเชจึงรูสึกวาตนมีภาระตองเปดเผยสัจธรรมที่ตนเขาถึง เพื่อจะไดชวย
มนุษยทั้งหลายใหเขาใกลสภาวะอภิมนุษยมากกวาที่เปนอยู แลวจะมีผูที่ใครครวญตรึก
ตรองตอจากสัจธรรมของตนไปจนไดส ัจธรรมที่สมบูรณมากขึ้น ดวยประการฉะนี้มนุษย
จะเขาใกลสภาวะอภิมนุษยมากขึ้นไปเรื่อย ๆ

๑.๖ ขาพเจาอยากจะบริจาคเจือจานสัจธรรมที่ลวงรูมาจนกวาคนฉลาดจะ
พอใจกับความโงของตน และคนยากจนจะพอใจในสมบัติของตนในที่สุด
คนฉลาดและคนยากจนพอใจ - นิตเชคิดวาคน ๒ จําพวกนี้ อาจจะสอนใหมี
ความพอใจและพบความสุขได แตความพอใจจะมีผลตางกันคือ คนฉลาดจะตองพอใจ
กับความรูที่ตนมีอยูโดยยอมรับวาความรูที่ตนมีนั้นเปนเพียงสวนนอยของสัจธรรม ให
พอใจในฐานะที่ตนยังไมเปนอภิมนุษย เขาถึงสัจธรรมไดบางก็ควรพอใจแลว แตใน
เวลาเดียวกันจะตองมุงมั่นแสวงหาตอไปดวยใจสงบ เพื่อใหไดสัจธรรมที่สมบูรณขึ้น
เรื่อย ๆ ไป สวนคนจนนั้นใหพอใจกับทรัพยสินที่ตนมีอยูโดยถือวาเทานั้นก็มากพอแลว
มากกวานั้นเปนสิ่งเหลือเฟอไมจําเปน ไมพึงมุงมั่นหาใหมากกวานั้น คนอีก ๒ จําพวก
คือคนโงกับคนรวยนั้น นิตเชถือวาไมอาจจะสอนใหมีความพอใจได

๑.๗ ขาพเจาจึงจําเปนจะตองลงไปสูที่ต่ํา เหมือนกันที่ทานจมลงไปทุกเย็น
ที่ใตทะเล เพื่อนําแสงไปสองใตโลก ทานผูเปนดาวที่ร่ํารวยอยางลนเหลือ
ลงไปสูที่ต่ํา - นิตเชตระหนักดีวา ตนมิไดมีสัจธรรมสมบูรณเหมือนกับแสง
สวางแหงดวงอาทิตย แตภารกิจของทานก็เปรียบไดกับภารกิจของดวงอาทิตย คือ

จะตองสองสวางทุกหนทุกแหง แมวาสวนมากจะสองอยางไรผล และในที่บางแหง
อาจจะถูกสาปแชงเพราะความเขาใจผิด หรือเพราะขัดผลประโยชนของคนบางคนเขา
นิตเชคิดวาตนจะตองยอมทน ดวงอาทิตยซึ่งยิ่งใหญกวาตนมากยังยอมได ตนเปน
เพียงหิ่งหอยไฉนจะยอมไมไดเลา

๑.๘ ขาพเจาจําตองตกเหมือนทาน ตามสํานวนของพวกมนุษยที่ขาพเจา
อยากไปหา
ตกเหมือนทาน - ตามสํานวนที่วา “ตะวันตกดิน” นิตเชคิดวาตนเองก็
จําเปนตองลดตัวตกต่ําลงไปพูด “สํานวนชาวบาน” เพื่อให “สัจธรรม” แกชาวบาน
ดังนั้นในหนังสือเลมนี้ นิตเชจะหลีกเลี่ยงศัพทวิชาการ เพื่อชักจูงใหผูอานทุกระดับคอย
ๆ เขาถึงสัจธรรมตามอัตภาพ จึงควรเปนตัวอยางสําหรับผูมีอุดมการสูงทั้งหลายพึง
พิจารณา

๑.๙ โปรดอวยพรแกขาพเจาดวย ทานผูเปนดวงเนตรที่สงบสุข ทาน
มองเห็นผูอื่นมีความสุขเทาไร ทานก็ไมหวั่นไหวดวยจิตริษยา ไมหวั่นไหวดวยจิต
ริษยา
นิตเชถือวามนุษยคือ “เจตจํานงที่จะมีอํานาจ” ที่เขมขนกวาสัตวโลกอื่น ๆ
มนุษยจึงดิ้นรนแขงขันกันสรางอํานาจเหนือกันและกันอยางไมปรานีปราศรัย ความหวัง
ดีตอกันระหวางมนุษยดวยบริสุทธิ์ใจจริง ๆ นิตเชคิดวาหาไมได ผูมีความสุขหรือมี
อํานาจเหนือกวาอาจจะแสดงความเห็นใจผูมีอํานาจหรือมีความสุขต่ํากวาตน ทั้งนี้เพื่อ
แสดงความยิ่งใหญของตนและเพื่อสรางบุญคุณบารมี (ความสุขก็เปนอํานาจอยางหนึ่ง)
ครั้นเห็นผูใดมีอํานาจหรือมีความสุขเหนือตน ก็อยากจะแขงขัน แขงไมไดก็ริษยาอยูใน
ใจ อาจจะแสดงภายนอกวาสวามิภักดิ์ ทั้งนี้ก็เพื่อใชเปนทางไตเตาเพื่อแขงบารมีใน
ที่สุด ผูมีอํานาจหรือมีความสุขเหนือทุกคนอยูแลวก็พรอมที่จะเกื้อกูลผูที่ตนคิดวาไมมี
วันจะแขงบารมีกับตนไดยิ่งกวาจะเต็มใจเกื้อกูลผูที่มีแวววาจะล้ําหนาตนในภายหลัง
รวมความวาสําหรับนิตเช ความหวังดีตอกันดวยบริสุทธิ์ใจในหมูมนุษยไมมี
จริง นิตเชคิดวาตนคนพบสัจธรรม ๒ อยางคือ ทุกคนเห็นแกตัว และแตละคนจะตองมุง
สรางตัวเอง อยาหวังพึ่งใครอยางตาบอด ผูเขียนเห็นดวยกับนิตเชวาแตละคนจะตอง
สรางภาวะทางจิตใจของตนใหสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดวยตัวเอง แตไมเห็นดวยที่วา ความหวังดี
ดวยบริสุทธิ์ใจหาไมไดในหมูมนุษย เพราะผูเ ขียนเชื่อวา ความรักแทและความหวังดีตอ
กันอยางแทจริงมีไดจริง อาจจะหาไดยากในสภาพบริสุทธิ์ ๑๐๐ % แตทวาใน
ความเห็นแกตัวของมนุษยนั้นเอง มีความรักแท ความเสียสละแท และความหวังดีดวย
จริงใจ เจือปนอยูไมมากก็นอย ผูอานจึงไมควรมองมนุษยในแงรายเกินไปเชนนิตเช

ดวงเนตรที่สงบสุข - นิตเชคงจะรูสึกริษยาดวงอาทิตยอยูในใจ นิตเช
ตั้งเปาหมายไววาอภิมนุษยจะตองรักษาจิตใจสงบไดไมวาอะไรจะเกิดขึ้น นิตเชคิดวา
ตนเองบรรลุญาณวิเศษเปนอภิมนุษยดวยคนหนึ่ง แตรูสึกตัวดีวาไมอาจจะรักษาจิตใจ
ใหสงบและอุเบกขาไดดังปรารถนา เพราะนิตเชไมอาจวางเฉยตอความลมเหลวในการ
เผยแพรความคิดของตน นิตเชยังมีใจริษยาผูที่อาจจะทําไดดีกวาตน ดวงอาทิตยที่นิต
เชแสดงความริษยาไวนี้ คงจะเปนสัญลักษณหมายถึงศาสดาทั้งหลายที่นิตเชรูสึกวาทํา
ไดดีกวาตนทั้งในดานการทําใจอุเบกขาและความสําเร็จในการหาสาวก แตนิตเชไมเชื่อ
วาศาสดาทานใดพบสัจธรรมสมบูรณกวาตน หรืออยางนอยก็ไมมีทานใดสามารถชี้แจง
ไดดีกวาตน

๑.๑๐ โปรดอวยพรภาชนะที่เต็มปรี่ ขอใหน้ําสายทองที่ไหลรินออกไป ได
นําเอาภาพสะทอนแหงสันติสุขของทานไปเผยแพรแกมนุษยทุกรูปทุกนาม
ภาชนะที่เต็มปรี่ - หมายถึงจิตใจของนิตเชที่เต็มปรี่ไปดวยความเขาใจสัจ
ธรรม (ตามความเชื่อของนิตเชเอง)
น้ําสายทอง - คือคําพูดที่นิตเชระบายออกเพื่อสอนสัจธรรมที่มีอยูในใจ
ภาพสะทอนแหงสันติสุขของดวงอาทิตย - คือภาพแหงอภิมนุษย นิตเช
เปรียบใหดวงอาทิตยเปนอภิมนุษยในอุดมการ

๑.๑๑ โปรดรูไวดวยเถิดวา ภาชนะนี้อยากจะเหือดแหง ซาราทุสตรา
ปรารถนาอยางยิ่งที่จะคืนสูสภาพมนุษยธรรมดา
เหือดแหง - นิตเชรูสึกอยูในใจวา ความหวังดีที่ทานมีตอมนุษยนั้น ในที่สุด
จะทําใหจิตใจของทานเสื่อมทรามลง เหมือนผูมีหนาที่อบรมนักโทษ นิสัยจะคอย ๆ
หยาบกระดางลงโดยไมรูตัว แตนิตเชก็ยอม เพราะไมอาจจะเก็บสัจธรรมที่คิดคนไดไว
ในใจเพื่อเสวยสุขเพียงคนเดียว
เรื่องนี้ผูเขียนไมเห็นดวยกับนิตเชนัก จริงอยูมีผูหวังดีเปนจํานวนมากที่
ใหบริการแกประชาชนจนลืมตัว จนตัวเองเลวลง ๆ อยางไมรูตัว แตผูที่ใหบริการแก
ประชาชนดวยสติสัมปชัญญะดวยความไมประมาทตามที่พระพุทธเจาเตือนสติไว การ
ใหบริการแกประชาชนกลับจะชวยขัดเกลาจิตใจใหผองแผว และนําจิตใจเขาสูสัจธรรม
ที่ลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้น

๑.๑๒ พระซาราทุสตราเริ่มตกต่ําดวยประการเชนนี้
ตกต่ํา - ซาราทุสตราไดเพียรบําเพ็ญ ศีล ปญญา สมาธิ จนกลายเปนอภิ
มนุษยแลว เมื่อกลับลงมาสัมผัสกับสังคมมนุษย ก็จะคอย ๆ กลายเปนมนุษยธรรมดาไป
เพราะความผิดหวังบาง เพราะการถูกเขาใจผิดบาง และเพราะตัวอยางเลว ๆ บาง
นิตเชระบายความรูสึกในใจของตนเอง ซึ่งผูเขียนไมเห็นดวยมากนัก

๒
๒.๑ พระซาราทุสตราเสด็จลงจากภูเขาโดยลําพัง ตลอดทาง
จะหาใครสักคนก็ไมมี ครั้นถึงปาเชิงเขา ทันใดก็ทอดพระเนตรประสบนักพรตเฒารูป

หนึ่ง ซึ่งออกมาเก็บฟนนอกกระทอมศักดิ์สิทธิ์ นักพรตเฒาเอื้อนเอยวาจาเชิงทักทาย
พระซาราทุสตรา ดังนี้
ไมมีใครบนภูเขา - ผูที่แสวงหาสัจธรรมใหถูกวิธีอยางนิตเช ยังไมเคยมีมา
กอนเลย (ในทัศนะของนิตเช) ภูเขาเปนสัญลักษณหมายถึงวิธีอุตรญาณตามความ
เขาใจของนิตเช มีแตนิตเชแตผูเดียวเทานั้นที่ดําเนินวิธีถูกตองจนไดญาณวิเศษอัน
แทจริง อันไดแกอุตรญาณ บนภูเขานั้นจึงหาใครไมไดส ักคนนอกจากซาราทุส ตรา (นิต
เช)
นักพรตเฒาที่เชิงเขา - นักพรตผูนี้เปนสัญลักษณถึงบรรดานักพรตบางคณะ
ของศาสนาคริสต ที่ปลีกตัวจากโลกเพื่อบําเพ็ญภาวนาและฝกปสสนาการ
(contemplation) นิตเชคิดวานักพรตพวกนี้ดําเนินวิธีถูกตองแลวเพื่อบรรลุสัจธรรม
หากแตขัดของอยูนิดหนึ่งตรงที่วา นักพรตพวกนี้ยังติดของอยูกับความคิดเรื่องพระเจา
พวกเขาจึงอยูที่เชิงเขาเทานั้น หามีผูใดยางเทาขึ้นสูภูเขาแหงสัจธรรมไม นิตเชจะสรุป
ขอวิจารณของตนตอพวกนี้วา นาเสียดายที่พวกเขาไมรูวา “พระเจาตายแลว” (๒.๒๒)
กระทอมศักดิ์สิทธิ์ - แสดงวานิตเชใหความเคารพแกนักพรตประเภทนี้อยู
พอสมควร แตก็อดนึกสมเพชอยูในใจไมได เพราะคิดวาตนเขาถึงสัจธรรมมากกวา

๒.๒ คนเดินทางผูนี้เราก็พอรูจัก เขาไดผานทางนี้ไปหลายปแลว ดู
เหมือนจะชื่อวาซาราทุสตรา แตทวาดูเขาเปลี่ยนไป
เปลี่ยนไป - ตอนขึ้นภูเขาซาราทุสตราเปนคนธรรมดา ๆ คนหนึ่ง แตตอนนี้
เต็มไปดวยแววแหงปรีชาญาณ

๒.๓ ครั้งหนึ่งทานแบกรางอันเปนขี้เถาของทานขึ้นบนภูเขา บัดนื้ทานคิด
จะนําไฟลงไปเผาผลาญที่ราบใหราบเรียบหรือ ทานไมกลัวขอหาวางเพลิงหรือ
ขี้เถา - ตอนขึ้นเขา ซาราทุสตราไมมีแววแหงปรีชาญาณเลย เปนคนธรรมดา
ๆ คนหนึ่ง เหมือนนิตเชเมื่อกอนจะสนใจแสวงหาสัจธรรม "
ไฟ - แตตอนนี้เพียงแตมองดูภายนอกก็รูวาซาราทุสตรา(นิตเช)มีความเรา
รอนและความกระตือรือรนที่จะเผยแพรสัจธรรมที่ตนไดพบ อยากจะเปลี่ยนแปลงทั้ง
โลก อยากจะเรียกรองใหใครตอใครทุกรูปทุกนามเปลี่ยนความรูสึกนึกคิดใหถ ูกตองตาม
แนวแหงสัจธรรมที่ตนคนพบ เพื่อใหทุกคนเปนอภิมนุษยแลวความเดือดรอนทุกอยางจะ
หมดสิ้น มนุษยจะหลุดพนความทุกข
ไมกลัวขอหาวางเพลิงหรือ - ผูเฒามี
ประสบการณมามาก กลัววาความวูวามดั่งไฟของซา
ราทุส ตราจะขัดผลประโยชนของผูมีอํานาจในสังคมที่
ไมตองการใหมีการเปลี่ยนแปลง ผูเฒารูดีวาพวก
เหลานี้มีพิษสงปานใด ประสบการณและความ
รอบคอบของผูเฒาสะทอนใหเห็นความทอใจของนิต
เชเอง เมื่อพยายามเผยแพรความคิดของตนซึ่งคิดวา
ดีเลิศแลว แตกลับผิดหวัง

ประสบการณและขอคิดของผูเฒาในตอนนี้จึงเปนประสบการณและขอคิดของนิตเชเอง
ในตอนปลายของชีวิต ความรูส ึกเชนนี้แหละที่ทําใหนิตเชกลาวถึงการลงจากภูเขาของ
ซาราทุสตราวา “พระซาราทุสตราเริ่มตกต่ําดวยประการฉะนี”้ (๑.๑๒)

๒.๔ ขาฯ จําซาราทุสตราไดดี ตาซื่อ ปากไรมลทิน นั่นแนะ เขาเดินมา
อยางลิงโลด
ตาซื่อ ปากไรมลทิน - นิตเชตองการประกาศใหรูวา ผูไรเบื้องหลังอยางผู
เฒานี้แหละ จะมองเห็นไดวานิตเชมีความหวังดีและมีความจริงใจเพียงใด

๒.๕ ซาราทุสตราเปลี่ยนไปมาก ซาราทุสตรากลายเปนเด็ก ซาราทุสตรา
ตื่นแลว ทานจะมัวหวังอะไรไดจากคนนอนหลับอยูไปใยเลา
ตื่นแลว หมายความวานิตเชรูแจงเห็นจริงแลว ผูอานจะลังเลใจอยูใย จง
สนใจรับฟงคําสอนของนิตเชใหเต็มที่เถิด นักปราชญอื่น ๆ ไมรูแจงเห็นจริงเหมือนกับ
คนหลับ จะไดรับรูก็แตเพียงเสียงละเมอไรแกนสาร

๒.๖ นี่แนะ ทานซาราทุสตรา กอนหนานี้ทานอยูคนเดียวเหมือนอยูกลาง
ทะเลและทะเลก็รับน้ําหนักทานไว อนิจจา ทานอยากจะขึ้นฝงละหรือ อนิจจา ทาน
อยากขึ้นไปแบกน้ําหนักตัวเองอีกหรือ
นิตเชรําพึงกับตัวเองวา แกวงเทาหาเสี้ยนแท ๆ ทีเดียว ถาตนเองรูแลวเก็บ
ไวหาความสุขเพียงคนเดียวก็จะไมมีอะไรตองเดือดรอน การเสนอความคิดเพื่อชี้แจงให
ผูอื่นไดมีสวนรวมรูและไดประโยชนจากสัจธรรมนี่แหละ นําความเดือดรอนมาสูตน

๒.๗ พระซาราทุสตราตอบวา “เรารักมวลมนุษย”
นิตเชคงจะนึกถึงคําพูดของพระเยซูตอนหนึ่งวา “เราสงสารฝูงชน” (I have
pity on the crowd) นิตเชตองการจะประกาศใหทราบวาที่ตนคิดจะเสนอความคิด
ตอไปนี้ กระทําดวยความหวังดีตอมนุษยชาติจริง ๆ ทั้ง ๆ ที่รูวาจะเกิดความเสียหายแก
ตัวเอง

๒.๘ นักพรตกลาวตอบวา “ก็ที่อาตมามาหลบอยูคนเดียวในปาเปลี่ยว
เชนนี้ มิใชเพราะรักมนุษยมากจนเกินไปดอกหรือ”
ใหสังเกตวาความคิดเห็นของนักพรตรูปนี้ เปนความคิดของนิตเชเองที่รําพึง
โตตอบกับตัวเองในใจ นิตเชเคยผิดหวังกับความหวังดีตอมนุษยมาแลว ดังนั้นการที่
จะตองดําเนินการเผยแพรความคิดเพื่อบริการแกมนุษยชาติมากขึ้นไปอีกนั้น นิตเชคิด
วาเปนเรื่องตองตัดใจและปลงตกเอาอยางมาก

๒.๙ “บัดนี้อาตมารักพระเจา อาตมาไมรักมนุษยอีกตอไปแลว อาตมารูสึก
วามนุษยไมนารักเสียเลย รักมนุษยทําใหอาตมาสําลักตาย
ตอนนี้นิตเชแยกใจของตัวเองที่เปนนักพรต ไปใสใจนักพรตจริง ๆ ที่แยกตัว
จากสังคมไปอยูโดดเดี่ยวในปา นิตเชจึงมองเห็นไปวานักพรตเหลานี้แยกตัวออกไปก็
เพราะเข็ดหลาบตอมนุษย เพราะมนุษยมีแตความอกตัญูและความเห็นแกตัว ที่นิ
ตเชกลาวเชนนี้หมายถึงมนุษยในระดับศีลธรรมทาสและศีลธรรมนายตามความคิดของ
นิตเชเองเทานั้น นิตเชอยากจะชี้แนะและกระตุนใหปรับตัวขึ้นเปนอภิมนุษย

๒.๑๐ พระซาราทุสตราตอบวา “เรามิไดบอกทานสักนิดวาเราจะเอาความ
รักไปใหมนุษย เราจะขนของขวัญใหมนุษยตางหากเลา”
นิตเชบอกไวขางตนวา “รักมนุษย” แตนิตเชเห็นวาการใหความรักแกมนุษย
อยางที่พระเยซูปฏิบัติมาแลวนั้น ตามทัศนะของนิตเช ไมเกิดประโยชนแกมนุษย พระ
เยซูจึงสิ้นพระชนมไปเปลา ๆ นิตเชคิดวาตนเองมีคําสอนที่เปนรูปธรรมมากกวา และนิต
เชเชื่อวาจะเปนประโยชนตอมนุษยจริง ๆ

๒.๑๑ นักพรตกลาววา “ทานอยาไปคิดใหอะไรแกมนุษยเลย ขอทีเถอะ
พวกเขามีภาระมากอยูแลว ใหชวยแบงเบาภาระของพวกเขาไปแบกแทนพวกเขา
บาง พวกเขาจะขอบใจมากที่สุด แตก็ระวังตัวทานเองจะบี้แบนไปใตภาระนั้น”
นิตเชคิดทอแทใจ ไมเห็นทางจะทําใหมนุษยเห็นคุณคาของคําสอนของตน
มนุษยจําเปนตองรูคําสอนของตนอยางที่สุด แตมนุษยคงจะเห็นวาไรคา และอยากได
อะไรเปนเงินเปนทองเปนขาวเปนของมากกวา

๒.๑๒ “และถาทานคิดจะใหจริง ๆ ละก็ จงใหเปนทานไปเถิด และควรจะ
ใหพวกเขาเปนฝายขอกอน”
ใหเปนทาน - คือใหโดยไมหวังอะไรตอบแทนเพราะมนุษยไมรูจักตอบแทน
ใครดวยใจจริง ใหพวกเขาเปนฝายขอกอน เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกผูให แต
เรื่องนี้นิตเชไมเชื่อความสํานึกของตัวเอง กลับเผยแพรความคิดแกทุกคนอยางไมเลือก
หนา และนิตเชรูสึกผิดหวังมาก

๒.๑๓ พระซาราทุสตราตรัสตอบวา “หามิได เราจะมิใหแคทาน เพราะเรา
มิไดยากจนขนาดนั้น”
นิตเชเลนคํา “ใหทาน” หมายความวาใหนอย ๆ นิตเชตั้งใจจะใหความคิด
ของตนเองทั้งหมดแกมนุษย จึงมิใชของเล็ก ๆ นอย ๆ

๒.๑๔ พวกนักพรตหัวเราะเยาะพระซาราทุสตรา พลางกลาววา “งั้นก็เชิญ

ขนขุมทรัพยของทานไปมอบหมายใหพวกเขาตามแผนการของทานเถิด แตโปรด
ระลึกวาพวกมนุษยไมหวังอะไรจากพวกฤาษีชีไพรงาย ๆ นักหรอก พวกเขาไมเชื่อ
งาย ๆ หรอกวาเราจะมีของขวัญไปใหพวกเขา”
นิตเชหมายถึงนักพรตประเภทแยกตัวจากสังคมของศาสนาคริสตในสมัยของ
นิตเช นักพรตพวกนี้จะเขามาสูสังคมก็เพื่อบอกบุญเรี่ยไรเปนสวนมาก ผูที่ไมอยาก
ทําบุญจึงพยายามหลบหนา

๒.๑๕ เสียงเดินของพวกเราบันดาลความวังเวงไปตามถนนสําหรับพวก
เขา เหมือนเสียงคนเดินที่พวกเขาไดยินขณะนอนในเตียงยามดึกสงัด พวกเขาจะนึก
อยูในใจวา ขโมยมันกําลังจะไปทางไหนหนอ
ชาวบานกลัวนักพรตเรี่ยไร เหมือนกลัวขโมยขึ้นบาน เปนการเปรียบเทียบ
ตามทัศนะของนิตเชเอง

๒.๑๖ อยาไปเลย อยูปาตอไปดีกวา อยูกับสิงสาราสัตวตอ ไปเถิด ทําไม
จึงไมทําเหมือนอาตมาเลา ทําตัวเปนหมีกับหมี เปนนกกับนกก็หมดเรื่อง
ความคิดทอถอยที่ชวนใหนิตเชอยูตอไปตามสบายอยางไรความรับผิดชอบ

๒.๑๗ พระซาราทุสตราตรัสทวนถามขึ้นวา “อยูในปาเพื่ออะไรกันเลา?”
นิตเชหวนคิดไปอีกแงหนึ่งวา ชีวิตที่ไรความรับผิดชอบจะดีหรือ

๒.๑๘ นักพรตตอบวา “อาตมาคิดเพลงและรองมันเรื่อยเปอยไป พลางก็
หัวเราะบาง รองไหบาง คร่ําครวญบาง อาตมาถือวาการทําเชนนี้เปนการสรรเสริญ
พระเจาทั้งสิ้น อาตมาสรรเสริญพระเจาของอาตมาโดยการรองเพลง โดยการรองไห
และโดยการคร่ําครวญอยางนี้แหละ ไหนทานวา ทานมีอะไรดีมาใหนะ
การสรรเสริญพระเจาแบบนี้ ปรากฎในประวัตินักบุญฟรันเช็สโกแหงอัสซีซี (
- wbm ) และกลายเป น
วิธีหนึ่งที่ยอมรับรูในคริส ตศาสนาในสมัยของนิตเช นิตเชวิจารณวาเปนวิธีการที่ไรสาระ
นิตเชตองการทําสิ่งที่มีความรับผิดชอบมากกวานี้
มีภาพยนตรเชิงประวัติของนักบุญองคนี้ Brother Sun, Sister Moon (1973)

๒.๑๙ ครั้นพระซาราทุสตราไดสดับฟงดั่งนี้ ก็ทรงอําลานักบุญแบบนั้นไป
โดยตรัสวา “เรามีอะไรจะใหทานไดอยูหรือ ขออนุญาตใหเราจากทานไปโดยเร็วจะ
ดีกวา มิฉะนั้นแลว เราอาจจะเอาอะไรของทานไปก็ได”- แลวทั้งสองก็ร่ําลากัน หยอก

เอินกันเหมือนเด็ก ๆ
อาจจะเอาอะไรของทานไป - นิตเชใหซาราทุสตรากลาวประโยคนี้ ทั้งเพื่อ
เหน็บแนมและแสดงความหวาดกลัว เหน็บแนมนักพรตผูเฒาซึ่งนิตเชถ ือวางมงายอยาง
ฝงหัว อายุก็มากกวาเกินกวาที่จะชักจูงใหเปลี่ยนทัศนคติใด ๆ ได แตทวาใน
ขณะเดียวกันนิตเชก็แสดงความหวาดกลัววา ความงมงายตามแบบของนักพรตเฒาผูนี้มี
สมรรถนะจูงใจสูง หากไมรีบจากไปเสียกอน ขืนคลุกคลีอยูตอไป อาจจะคลอยตามไป
ไดโดยไมรูตัว นิตเชคิดวาตนจะตองคอยระวังสิ่งที่คารลมารกซเรียกวาเปน ฝน (คือการ
นับถือศาสนาอยางไรวิจารณญาณ)
หยอกเอินกันเหมือนเด็ก ๆ - นิตเชชี้ใหเห็นวา ผูที่เปนตัวของตัวเองอยางใจ
จริง แมความคิดเห็นจะตรงกันขามกัน ก็หามีอันตรายตอกันไม ในเรื่องอื่นอาจจะรวมมือ
กันไดอยางสนิทสนม ดังนั้นขอใหแตละคนเปนตัวของตัวเองดวยบริสุทธิ์ใจและเคารพ
กันและกันเถิด มนุษยจะอยูรวมกันไดอยางมนุษย

๒.๒๐ เมื่อประทับอยูแตลําพังองคเดียวโดดเดี่ยว พระซาราทุสตราก็ทรง
รําพึงอยูในพระทัยวา “เปนไปไดเทียวหรือที่นักพรตเฒารูปนี้ มัวแตบําเพ็ญพรตใน
ปาเสียจนไมไดยินคําประกาศกึกกองวา “พระเจาตายไปแลว”
พระเจาตายไปแลว - ประโยคนี้ถือไดวาเปนคํากุญแจ (Key word) ใน
ทฤษฎีอภิมนุษยของนิตเช นิตเชเองขีดเสนใตประโยคนี้ นิตเชปกจิตปกใจเชื่อ
เหลือเกินวา คริสตศาสนิกชนในสมัยของทานพากันนับถือพระเจาอยางงมงายเหลือเกิน
และเรื่องนี้นิตเชถือวาเปนอุปสรรคสําคัญขอแรกตอการกาวขึ้นสูอภิมนุษย นิตเชจึง
ปวารณาตัวจะแกไขความงมงายนี้ใหจงได
นิตเชเขียนหนังสือตาง ๆ ขึ้นเพื่อแกไขจุดนี้เปนประเด็นสําคัญ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหนังสือเลมที่เรากําลังพิจารณากันอยูนี้ ประโยคนี้ของนิตเชตองนับวาหาวหาญ
มากในบรรยากาศขณะนั้น แตก็เปนบรรยากาศที่สรางความกระเทือนเลือนลั่นไปทั่ว
คริสตจักรและศาสนจักรอื่น ๆ ที่มีการนับถือพระเจา คนจํานวนไมนอยที่ปาฐกและเขียน
ประนามนิตเชอยางสาดเสียเทเสีย ในหลายวงการงานนิพนธของนิตเชถูกถือวาเปน
หนังสือตองหาม
แตแลวอยู ๆ มาในหมูชาวคริสตซึ่งโจมตีนิตเชมากที่ส ุดนั้นเองเริ่มมีผู
มองเห็นวานิตเชพูดถูกแลว ตอมาก็มีผูเห็นตามดวยในแนวใหมนี้มากขึ้นทุกที จน
กลายเปนวานิตเชไดรับการยกยองวาเปนนักคิดผูเฉียบแหลม มองเห็นอะไรลึกซึ้งกวา
คนธรรมดา จึงไมนาแปลกใจอะไรที่นิตเชจะรูสึกวาตนเปนนักปราชญผูถูกเขาใจผิด
เหมือนซาราทุสตรา เหมือนพระเยซูและและเหมือนอัจฉริยบุคคลเปนจํานวนมากใน
อดีต
พวกที่มองเห็นกลับตาลปตรเชนนี้คือ พวกนักอัสสมาจารยนิยมใหม
โดยเฉพาะอยางยิ่งนักอัตถิภาวนิยมแบบนับถือศาสนา หรือที่นิยมเรียกกันวานักอัตถิ
ภาวนิยมแบบเทวะ(Theistic Existentialistm) พวกนี้ชี้แจงวานิตเชพูดถูกแลว พระเจา
แบบที่เชื่อกันอยางงมงายนั้นสมควรจะตายไปอยางยิ่ง เพื่อใหพระเจาที่ถ ูกตองเขา
ครอบครองจิตใจมนุษย แลวมนุษยจะเปนนักอัตถิภาวนิยมกันทั่วหนา ตางมุงหนาเขาสู
อภิมนุษย ซึ่ง เตยารด เดอ ชารแด็ง (Pierre Teihard de Chardin ๑๘๘๑-๑๙๕๕)
เรียกวา จุดโอเมกา (Omega Point)

พวกนี้จึงมองเห็นวานิตเชมิใชเปนคนไรศาสนา หากแตวานิตเชปฏิเสธ
ศาสนาที่ไมถูกตอง และเสนอทัศนคติที่ถ ูกตองมากกวาสําหรับการนับถือศาสนาที่จะให
คุณตอจิตใจของมนุษยอยางแทจริง เชิญฟงนิตเชตอไปโดยใชซาราทุสตราเปน
กระบอกเสียง

๓
๓.๑ เมื่อพระซาราทุสตราเสด็จลงมาจากภูเขาถึงเมืองแรกซึ่ง
อยูชายปา ทอดพระเนตรเห็นฝูงชนจํานวนมากชุมนุมกันอยูในบริเวณทอง
สนามหลวง เพราะกอนหนานั้นมีขาวปาวประกาศวาจะมีการแสดงเตนรําบนเสน
เชือก พระซาราทุสตราจึงถือพระวโรกาสปราศรัยกับฝูงชนวา “เราขอประกาศให
พวกทานทั้งหลายรูเรื่อง อภิมนุษย ” คนเรามีชีวิตอยูก็เพื่อชนะสภาพเดิม ทาน
ทั้งหลายเลา ไดกระทําอะไรบางเพื่อชนะสภาพเดิมของทานทั้งหลาย
นิตเชกําหนดใหซาราทุสตราเริ่มประกาศคําสอนของตนอยางไรเดียงสา ผล
ก็คือลมเหลวในที่สุด ตอไปซาราทุสตราจะรอบคอบมากขึ้น นิตเชคงตองการระบาย
ความลมเหลวของตนในการเสนอความคิดเห็นในระยะแรก ๆ เนื่องจากเถรตรงเกินไป
ในหนังสือเลมนี้นิตเชจึงใหซาราทุสตราแสดงบทบาทสํานึกความผิดพลาดและดําเนิน
วิธีใหมในตอนหลังแทนตนเสียและไดผลดีขึ้น

๓.๒ โปรดมองดูสิ่งตาง ๆ ทั้งหลายในโลกตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ทาน
ทั้งหลายจะเห็นวาทุกสิ่งดิ้นรนเพื่อชนะสภาพเดิมของตัวเองดวยกันทั้งนั้น แลวทาน
เองจะมัวตอปลอยตัวถอยหลังเขาคลองกันอยูหรือ ทานทั้งหลายจะอยากถอยหลัง
กลับไปเปนสัตวเดรัจฉานยิ่งกวาจะกาวขึ้นใหสูงกวาความเปนมนุษยของทานกระนั้น
หรือ?
ตามกฎวิวัฒนาการทุกสิ่งทุกอยางวิวัฒนขึ้นสูสภาพที่ดีขึ้น แตนิตเช
สังเกตเห็นวามนุษยจํานวนมากเดินตามสัญชาตญาณยิ่งกวาจะใชสติปญญาตรึกตรอง
ใหเห็นสิ่งควรหรือไมควรกระทํา แตก็นั่นแหละ เรื่องนี้เปนเรื่องของนานาจิตตํ มี
นักปราชญจํานวนไมนอยที่คิดวานิตเชปฏิบัติอยางไมเหมาะไมควร เราจึงควรมองและ
ฟงใหกวางและรอบคอบมากกวานิตเช

๓.๓ สําหรับมนุษย ลิงคืออะไร? มิใชเปนสัตวที่นาขบขันและนาเหยียด
หยามอยางรายกาจดอกหรือ มนุษยสําหรับอภิมนุษยก็เชนกัน เปนตัวตลกนาเหยียด
หยามอยางรายกาจไมยิ่งหยอนกวากันเลย
การเปรียบเทียบผูไมเห็นดวยกับตนวาเปนสัตวดิรัจฉานและเปนลิงเชนนี้
แสดงถึงความมีหัวรุนแรงของนิตเช ความใจรอนของนิตเชนี่เองที่ทําลายนิตเช ทั้งใน
ดานสุขภาพและความสําเร็จในชีวิต ผูอานพึงฝกตนเองเปนคนใจเย็นไว เรามั่นใจวามี
ของดีอยูในตัวแลวไมตองรีบรอน เพราะโอกาสเปนของเราแลว เร็วชาเปนเรื่องเล็ก

๓.๔ ทานทั้งหลายไดพยายามดั้นดนจนพนสภาพหนอนมาเปนมนุษยแลว
ทานยังจะปลอยใหมีคุณสมบัติของหนอนอยูในตัวทานอีกมากมายทําไมกันเลา แต
กอนทานเคยเปนลิงมาระยะหนึ่ง แตแมขณะนี้เองมนุษยก็ยังมีคุณสมบัติของลิงยิ่ง
กวาลิงจริง ๆ เสียอีก
นิตเชใชความสามารถทางปากรายของตนเปรียบเปรยผูไมเห็นดวยกับตน
ตอไป ยิ่งเปรียบเผ็ดรอนเทาไร ก็ยิ่งมีคุณคาทางวรรณคดี แตก็ยิ่งเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิรูปมากเทานั้น

๓.๕ แมผูที่ฉลาดที่สุดในพวกทานก็เปนเพียงมนุษยไมสมประกอบ กึ่งพืช
กึ่งภูติ เราขอเตือนทานทัง้ หลายวาจะเปนพืชหรือภูติก็ใหเปนจริง ๆ เสียอยางหนึ่งจะ
ดีกวา
นักปราชญในอดีตหลายคนยกยองมนุษยวาเปนอนุภพ เพราะในมนุษยมีสิ่งที่
เปนตัวแทนของทุกสิ่งในเอกภพ ดูเหมือนกับวามนุษยแตละคนเปนเอกภพที่ยอสวนลง
มา จึงถือวามนุษยตัวเล็ก ๆ นี่แหละคือศูนยกลางของเอกภพ นิตเชเห็นตรงขามวา การ
ที่มนุษยอยูครึ่ง ๆ กลาง ๆ นี้ทําความยุงยากแกมนุษยและเปดโอกาสใหมนุษยแกตัว
นานาประการ เพื่อที่จะไดไมตองรับผิดชอบตอวิวัฒนาการของตนเอง เปรียบไดกับเรื่อง
นกมีหูหนูมีปก

๓.๖ ดูกอน เราเปดเผยเรื่องอภิมนุษยใหทานทั้งหลายรู อภิมนุษยทําให
โลกมีเปาหมาย ขอใหทานทั้งหลายตั้งปณิธานเถิดวา "อภิมนุษยจงเปนเปาหมาย
ของโลก"
นิตเชประกาศเรื่องอภิมนุษยดวยโวหารสงายิ่งใหญ เทียบไดกับสํานวน
ประกาศ "พระราชัยแหงสวรรค" ของพระเยซู
อภิมนุษยจงเปนเปนหมายของโลก - ถาหากทุกคนหรือมนุษยสวนมากมุง
ปรับปรุงตัวเองใหดีขึ้น โดยมีเปาหมายอยูที่การเปนอภิมนุษย สังคมมนุษยจะนาอยูกวา
นี้ ชีวิตมนุษยจะมีความสุขกวานี้ เรื่องนี้เปนความจริงเหมือนกําปนทุบดิน แตทวาจะ
ปรับปรุงอยางไร นี่คือปญหา

๓.๗ พี่นองทั้งหลาย เราขอสาบานตอหนาทานเพื่อยืนยันวา ขอทาน
ทั้งหลายจงยึดมั่นอยูกับโลก ใครมาเกลี้ยกลอมใหหวังอะไรเหนือโลก จงอยาเชื่อ
เด็ดขาด พวกเขาเหลานั้นนํายาพิษมาโปรยใหทาน ไมวาพวกเขาจะรูตัวหรือไมก็
ตามวาตนกําลังใหยาพิษ
นิตเชเชื่อวาศาสดาทั้งหลายสอนดวยความหวังดี คือตองการสอนมนุษยใหมี
ความสงบสุข การใชภาษาภาพพจนของศาสดาทําใหส าวกเขาใจผิด คิดวาสวรรคนรก
และโลกหนาเปนเรื่องจริงจัง เปดโอกาสใหคนฉลาดตอมาใชเปนเครื่องมือหากิน
นิตเชคิดวาตนมีภารกิจอันทรงเกียรติในการฉุดดึงบรรดาผูหลงใหลเขาใจ
ผิดเชนนี้ใหพนจากความงมงายเขาสูสัจธรรมของตน ซึ่งนิตเชคิดวามีอยูเพียงสัจธรรม
เดียวที่ถูกตอง และไมตองใชภาษาภาพพจนอยางเชน สวรรค นรก พระเจา ฯลฯ ซึ่ง
กอใหเกิดความเขาใจผิดและการยึดมั่นอยางผิด ๆ ไดงาย ผูเขียนคิดวานิตเชเองก็
หลงใหลในความคิดของตนเองมากเกินไป ความจริงแลวภาษาศาสนาเปนภาษาธรรม
ยอมมีความหมายลึกซึ้งกวาภาษาคนจึงควรใชหลักแหงการประนีประนอมเพื่อไดหลัก
สัจธรรมที่ลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่งจะเปนผลดีแกทุกคนและทุกฝาย

๓.๘ พวกเผยแพรคําสอนเชนนั้นเปนพวกเบื่อโลก เปนพวกรอความตาย
เปนพวกถูกยาพิษ พวกนี้เปนพวกหนักแผนดิน ตายไปเสียเร็ว ๆ ไดยิ่งดี
นิตเชแสดงอารมณรอน เกรี้ยวกราดพวกนักพรตนักบวชที่สอนเรื่องโลกหนา
เพราะคิดวาพวกนี้เปนอุปสรรครายกาจตอการเผยแพรความคิดของตน การมีอารมณ
รอนนี่แหละเปนจุดออนสําคัญของนิตเช เมื่อผิดหวังก็ไมสามารถระงับอารมณได จับเจา
ครุนคิดและเคียดแคนจนเปนโรคประสาทไปในที่สุด ขอใหทานผูอานเลือกสวนดีของ
นิตเชเก็บไว ซึ่งมีอยูมากมายดังจะสาธยายตอไป สวนจุดออนหรือจุดเสียใหเรียนรูแลว
ทิ้งไป อยาเอามายึดถือเปนอารมณจะเปนผลเสียตอตัวทานเอง

๓.๙ แตกอนใครดาวาพระเจาถือวาทําผิดฉกาจที่สุด ทวาพระเจาตายไป
แลว พวกดาวาพระเจาก็เลยสูญพันธุไปดวย บัดนี้ใครดาวาโลกนับวารายกาจที่สุด
เชนเดียวกันกับพวกที่สนใจเรื่องลึกลับยิ่งกวาความหมายของโลก การดาวา
พระเจา ยอมกระทบกระเทือนจิตใจของผูที่นับถือพระองค นิตเชทึกทักเอาวาถึงเวลา
แลวที่มนุษยจะเลิกเชื่อและนับถือพระเจา แมยังไมเปนจริงนิตเชก็เชื่อเอาเองวาจะเปน
จริงในไมชา เมื่อถึงเวลานัน
้ การดาวาพระเจาก็ยอมจะไรความหมาย ไมมีใครโกรธเคือง
ไมมีใครถือเปนอารมณ ดาก็เหมือนไมดา ความหมายของโลก นิตเชอยากใหมนุษยทั้ง
โลกหันมามีศรัทธาตอความกาวหนาของโลกแทนศรัทธาที่เคยมีตอศาสนาตาง ๆ
ทั้งหลาย ใครไมสนใจถือวาทําผิดอยางหนักเหมือนกับที่เคยเชื่อกันวาทําบาปผิดตอ
พระเจา

๓.๑๐ แตกอนวิญญาณเคยดูถูกเหยียดหยามรางกาย ใครทําเชนนี้เคย
ไดรับการยกยองอยางสูงสง วิญญาณจึงพยายามทํารางกายใหผายผอม ดูนาเกลียด

หิวโซ วิญญาณเองคิดหาทางแตจะหนีใหพนจากรางกายและจากโลก
แมทุกวันนี้ก็ยังมีคนอีกมิใชนอยที่เทิดทูนยกยองผูสละโลก ผูควบคุมรางกาย
อยางเครงครัด ไมใหมันไดรับความพึงพอใจเลย และยิ่งพูดแสดงความปรารถนา
อยากจะตาย ๆ ไปเสียใหพนจากชีวิตนี้ ไมมีอะไรติดของหรือเสียดายอะไรในชีวิตนี้อีก
แมแตนอย ก็จะยิ่งมีผูเคารพเทิดทูนและขอยึดเปนที่พึ่งมากยิ่งขึ้น พระพุทธเจาเองก็
เคยทรงทดลองวิธีนี้มาแลวและทรงตระหนักวาลมเหลว จึงทรงหันมามุงทางเรือง
ปญญาโดยใหศีลและสมาธิเปนเพียงวิถ ีสูปญญา พระเยซูคริสตก็เคยทรงประนามความ
เครงครัดแบบฟารีเซ

๓.๑๑ อา ! วิญญาณที่ทําเชนนี้ ตัวเองยิ่งผายผอม ดูนาเกลียด หิวโซ แลว
ก็หาทางออกโดยชื่นชอบความทารุณโหดราย
นิตเชและคนอื่น ๆ อีกมากสังเกตไดวา ผูที่โหดรายตอตัวเอง ก็มักจะ
โหดรายกับผูอื่นดวย จึงไมใชผูมีคุณธรรมอยางแทจริง ผูมีคุณธรรมแทจะตองรูจัก
ควบคุมตัวเองอยางยืดหยุน โดยรูและยอมรับสภาพความเปนจริงของตนเองและ
สภาพแวดลอม ไมใชผูมีทิฏฐิ ทิฏฐิเปนกิเลสอยางหนึ่ง

๓.๑๒ พี่นองทั้งหลาย ตัวทานละ? โปรดบอกเราหนอยซิวา รางกายของ
ทานชี้บงถึงอะไรในวิญญาณของทานบาง นาสมเพชมิใชหรือ โสโครกมิใชหรือ โซเซ
อยางนาทุเรศมิใชหรือ?
ซาราทุสตราเทศนอยางไมมีศิลปเลย มาดาและดูถูกกันตั้งแตแรกพบเชนนี้
ใครจะอยากฟงตอไป ผลก็คือถูกเยาะเยยและถูกไสหัวไปอยางไมมีเยื่อใย

๓.๑๓ เราขอบอกความจริงแกทานทั้งหลายวา มนุษยคือกระแสตม
จําตองมีทะเลมหาสมุทรมาชวยดูดซับ จึงจะแกความสกปรกไดโดยตัวเองไมแปด
เปอน
ซาราทุสตราเปรียบเทียบตัวเองกับทะเลมหาสมุทรอันกวางใหญไพศาลที่
สามารถละลายความเหลวแหลกของมนุษยไดทุกคน โดยตนเองมีจิตใจมั่นคงพอที่จะ
ไมคลอนแคลน นิตเชเองเคยมั่นใจเชนนั้น แตการประกาศใหความชวยเหลือแบบยกตน
ขมทานเชนนี้ ยอมไมมีใครอยากฟง เมื่อบังเอิญไดยินเขาก็ยอมจะเยาะเยยดูถูก

๓.๑๔ ดูกร เราขอประกาศคําสอนเรื่องอภิมนุษยแกทานทั้งหลาย อภิ
มนุษยคือทะเลมหาสมุทรดังกลาว อภิมนุษยนี่แหละที่จะดูดซับการเยาะเยยดูถูกได
ทั้งหมดโดยไมไดรับความกระทบกระเทือน
นิตเชในตอนแรกไดเคยมั่นใจเหมือนซาราทุส ตราในตอนนี้วา ตนเองสําเร็จ
เปนอภิมนุษยแลว มั่นใจวาจะสามารถทนตอการตอตานแมการดูถูกเหยียดหยามไดทุก
อยางโดยไมหวั่นไหว พูดงาย ๆ ก็คือวานิตเชในตอนนั้นเชื่อวาตนสําเร็จเปนพระอรหันต

หรือนักบุญแลว แตครั้นโดนเขาจริง ๆ กลับรูสึกวาทนไมไหว ตองถอยหลังไปปรับปรุง
ตัวใหมและดําเนินนโยบายใหม
บังเอิญนิตเชโชคไมดี สุขภาพจิตไมอํานวย จึงไมอาจปรับปรุงตัวไดสม
ประสงค ก็นาเห็นใจนิตเช เพราะเรื่องสุขภาพเปนลาภอยางหนึ่ง ถาหากนิตเชไมถูกโรค
ประสาทเลนงาน อาจจะปรับปรุงตัวในบั้นปลายไปอยางไรเราไมอาจจะเดาได หากเรา
โชคดีกวานิตเชในเรื่องนี้ก็ควรโมทนาสาธุ ทางพุทธคงกลาวไดวาบุญบารมีของนิตเชได
สั่งสมไวเพียงเทานั้น เราเห็นตัวอยางเชนนี้แลว พึงมุงสรางและสะสมบุญบารมีไวใน
ขณะที่มีโอกาสดีกวานิตเช

๓.๑๕ เหตุการณใดเลาจะมีอิทธิพลตอการดํารงชีพของทานทั้งหลาย
เทากับเหตุการณในชวงขณะแหงการดูถูกเหยียดหยามอันยิ่งใหญ ในชั่วขณะที่ทาน
จะเบื่อความสุขของทานเอง เบื่อการใชความคิดของทาน และเบื่อแมกระทั่งคุณธรรม
ของทาน
การดูถ ูกเหยียดหยามอันยิ่งใหญ - นิตเชแยกการดูถูกเหยียดหยามของผูฟง
ออกเปน ๒ ชนิด คือ การดูถูกเหยียดหยามผูสอนซึ่งนับเปนการดูถูกเหยียดหยามอยาง
ธรรมดา เรื่องนี้ในชั้นแรกนิตเชคิดวาตนจะพยายามรับทนและเชื่อวาจะทนได แตก็ทน
ไมไดดังไดกลาวมาขางตน การดูถูกเหยียดหยามอีกแบบหนึ่งซึ่งนิตเชเรียกวาเปนการดู
ถูกเหยียดหยามอันยิ่งใหญ เพราะนิตเชหวังวาหากเกิดขึ้นกับผูใดแลวจะทําใหผูนั้น
ยิ่งใหญ โดยมีเงื่อนไขวาผูมีความรูสึกเชนนั้นจะตองกลากระโดดใหพนสภาพนั้นขึ้นสู
สภาพของอภิมนุษย
และนี้คือลักษณะอัตถิภาวนิยมในความคิดปรัชญาของนิตเช นิตเชสอน
เหมือนกับนักอัตถิภาวนิยมทั้งหลายวาความเบื่อ (ความเอียน ความเซ็ง ความกังวลใจ
ฯลฯ) เปนอาการเบื้องตนของผูยิ่งใหญที่เขาถึงทางสองแพรง (คีรเคกอรดKierkegaard) อนาคตอยูในมือของเขา แลวแตวาเขาจะเลือกตัดสินใจอยางไร หากเขา
ตัดสินใจกระโดดไปขางหนา เขาจะมีอัตถิภาวนิยมแท มุงสูความเปนอภิมนุษย หากเขา
ยอทอดวยความทอแทใจ ตัดสินใจกาวถอยหลัง เขาจะตกอยูในสภาพอัตถิภาวะเทียม
จะเปนทาสของตัวเองและของผูอื่น เขาจะยึดถือศีลธรรมทาสไปจนตาย กลายเปนคน
ไรประโยชนไปชาติหนึ่ง

๓.๑๖ ในขณะที่ทานจะกลาววา ความสุขของฉันหาความหมายอันใดมิได
อีกแลว มันเปนเพียงสิ่งนาสมเพช โสโครกและโซเซอยางนาทุเรศ ทวาความสุขแท
ของฉันจะตองอยูที่การไดใชชีวิตอยางเหมาะสม
๓.๑๗ ในขณะที่ทานจะกลาววา การใชชีวิตของฉันหาความหมายอันใด
มิไดอีกแลว สติปญญาของฉันกระหายความรูเหมือนสิงโตหิวเหยื่อก็หาไม มันเปน
เพียงสิ่งนาสมเพช โสโครกและโซเซอยางนาทุเรศ
๓.๑๘ ในขณะที่ทานจะกลาววา คุณธรรมของฉันหาความหมายอันใด
มิไดอีกแลว มันทําใหฉันกลายเปนคนบา ๆ บอ ๆ อะไรไมรู ฉันแสนระอาเรื่องความ
ดีและความชั่วแลวละ เพราะมันมิใชอะไรอื่นนอกจากสิ่งนาสมเพช โสโครกและโซเซ
อยางนาทุเรศ

๓.๑๙ ในขณะที่ทานจะกลาววา ความยุติธรรมของฉันหาความหมายอัน
ใดมิไดอีกแลว ฉันไมรูสึกอีกตอไปแลววาฉันมีใจรุมรอน ก็ใครที่ยุติธรรมจะตองแสดง
อาการรุมรอนมิใชหรือ
๓.๒๐ ในขณะที่ทานจะกลาววา ความกรุณาของฉันหาความหมายอันใด
มิไดอีกแลว ก็ความกรุณาไดแกไมกางเขนที่ผูรักเพื่อนมนุษยจะตองถูกตรึงมิใชหรือ
สวนฉันนั้นมิไดถูกตรึงเพราะความกรุณาใดเลย
นิตเชใชสํานวนซ้ําความเลียนแบบสํานวนของไบเบิ้ล
เพื่อเนนใหเห็นวาเปนตอน
สําคัญ และเปนการสราง
บรรยากาศการเทศนของซา
ราทุสตราใหคลายคลึงกับ
การเทศนบนภูเขาของพระ
เยซู ( เทียบ มัตเทอุส,๕ )
มีการยกสํานวนการตรึง
กางเขนของพระเยซูเพราะ
ความกรุณาตอมนุษยชาติมา
ลอเลียนนิด ๆ ดวย
แตสิ่งที่นิตเชตองการจริง ๆ ก็คือ ตองการชี้แจงใหเห็นตามที่ตนมี
ประสบการณมาวา การเอือมระอาตอมาตรการเกาที่ยึดถือมานี่แหละเปนจุดเริ่มตนของ
การเปลี่ยนแปลงจิตใจไปในทางที่ดี ซึ่งสําหรับนิตเชไดแกการมุงหนาเปนอภิมนุษย ยัง
ปอล ซารต (Jean Paul Sartre ๑๙๐๕-๑๙๘๐) จะกลาวในทํานองเดียวกันตอมาวา
ความเอียนเปนจุดเริ่มตนของนักอัตถิภาวะ (ดูปรัชญาลัทธิอัตถิภาวนิยม)

๓.๒๑ ทานทั้งหลายพากันพูดเชนนี้แลวจริงไหม? ทานทั้งหลายไดรอง
เปนเสียงเดียวกันเชนนี้จริง อา ! เราอยากไดยินทานทั้งหลายพูดเชนนี้จริง ๆ เทียว
หนอ !
ซาราทุส ตราใจรอน เทศนแลวก็อยากเห็นผลทันตา ความกระตือรือรนรุน
แรงจูงใจใหเชื่อมั่นวาไดผลดังที่คาดหมายไวแน นิตเชไดรูสึกเชนนี้มากับตนเอง จึง
นํามาบันทึกไวในบทบาทของซาราทุสตรา

๓.๒๒ โปรดอยาเขาใจผิด การกระทําของทานเชนนั้นมิใชความประพฤติ
ผิด แตเปนความอิ่มตัวของทานเองที่รองขึ้นสูสวรรค เปนความปรารถนาของทาน
เองที่รองขึ้นสูสวรรคจากกองบาป
๓.๒๓ ฟาจะแลบมาเลียทานทั้งหลาย ความบาคลั่งจะมาฉวยฉกทาน
ทั้งหลายไปรวมวงไพบูลย หมายความวากระไร?

๓.๒๔ ดูกร เราสอนใหทานทั้งหลายรูจักอภิมนุษย อภิมนุษยคือฟาแลบ
และความบาคลั่งที่ทําหนาที่ดังกลาว
ซาราทุส ตรากลาวปดทายดวยโวหารของนักเขาฌาน นิตเชสมมุติใหซาราทุ
สตราลงทายคําเทศนในอารมณเขาฌาน สําหรับผูเลื่อมใสจะเปนคําพูดศักดิ์สิทธิ์ มีคา
ยิ่งยวด แตทวาซาราทุสตรายังไมมีผูเลื่อมใสเลย ผลปรากฏวาไมมีใครเขาใจคําพูดของ
ซาราทุสตรา จึงมีแตผูดูถูกเยาะเยย

๓.๒๕ ครั้นเมื่อพระซาราทุสตราไดตรัสสั่งดังนี้ บุรุษผูหนึ่งก็ตะโกนขึ้น
ทามกลางฝูงชนวา "ทานแนะนํานักแสดงกลเพียงพอแลว ขอใหออกมาแสดงเสียที
ณ บัดนี้" และทุกคนพากันเยาะเยยพระซาราทุสตรา บัดนั้นเองนักแสดงกลคิดวาถูก
เรียกตัว เขาก็เริ่มเปดฉากการแสดงขึ้นทันที
นับวาซาราทุสตราประสบความลมเหลวอยางสิ้นเชิงในการเทศนครั้งแรกนี้
ซาราทุสตราจําตองกล้ํากลืนความผิดหวังไวในใจดวยความขมขื่น แตก็ไมแสดงอาการ
สิ้นหวังอยางสามัญชน ยังคงดูการแสดงพลางคิดคํานึงหาลูทางตอไป นี่คือจิตใจของผู
ยิ่งใหญจริง ๆ ซึ่งนิตเชปนขึ้นมาเปนแบบอยางของผูบรรลุถ ึงสภาวะอภิมนุษย แตตัวนิต
เชเองไมอาจจะปฏิบัติตามได

๔
๔.๑ พระซาราทุสตราทอดพระเนตรมองดูฝูงชนดวยความประหลาดใน
พระทัย ตรัสดังตอไปนี้ "มนุษยคือเสนเชือกที่ขึงอยูระหวางสัตวกับอภิมนุษย เชือก
เสนนี้ขึงขามเหวลึก”
มนุษยไดพัฒนาพนสภาพของสัตวมาแลว และกําลังจะพัฒนาไปสูสภาพอภิ
มนุษย แตถาหากมนุษยทําอะไรโง ๆ อยูเรื่อยก็อาจจะไมบรรลุเปาหมายก็ได เหมือนคน
เดินบนเสนเชือกอาจจะตกเสียกลางทางก็ได

๔.๒ “เดินขามเหวก็มีอันตราย เดินบนเสนเชือกก็มีอันตราย เหลียวหลังก็
มีอันตราย กลัวและหยุดเดินก็มีอันตราย”
รวมความวามีอันตรายรอบดาน

๔.๓ “ความยิ่งใหญของมนุษยอยูที่วา มนุษยเปนสะพาน ไมใชภาวะ
สุดทาย มนุษยนารักอยูที่วาเขาเปนทางผานและทางหายนะ”
นิตเชเลียนสํานวนปสกัล ( Pascal ) ที่วา มนุษยยิ่งใหญที่วา เขาเปนไมออที่รู
วาตนถูกทํารายโดยสิ่งอื่นในธรรมชาติ แตก็เพิ่มเติมวามนุษยมีหวังจะควบคุมธรรมชาติ
ไดในที่สุด

๔.๔ “เรายกยองผูที่มีชีวิตอยางเสี่ยงตาย เพราะเมื่อเขาตายเขายอมชนะ
ตัวเอง”
ขอความนี้ยืนยันปรัชญาของนิตเชวา ธาตุแทของมนุษยและของทุก ๆ สิ่งคือ
พลังดิ้นรนหรือเจตจํานงที่จะมีอํานาจ ไมใชเจตจํานงที่จะมีชีวิตดังที่โชเปนเอาเออร (
Schopenhauer , Arthur 1788-1860 German philosopher ) ไดแถลงกอนหนา

๕.๕ “เรายกยองผูสละโลกอยางจริงจัง เขาเหลานัน้ นานับถืออยางยิ่ง พวก
เขาเปนเหมือนธนูนําความปรารถนาพุงไปสูฟากโนน”
ฟากโนน - คือความเปนอภิมนุษยอันเปนเปาหมายของมนุษยทุกคน ผูไมรู
ความจริงก็ไมปรารถนาจะมุงหนาไปสู ผูรูก็ยังไปไมถึง นอกจากเขาผูนั้นจะเปนผูสละ
อบายมุขทั้งหลายอยางจริงจัง ซึ่งนิตเชคิดวาตนเปนผูหนึ่งที่สละแลว

๔.๖ “เรายกยองผูที่ไมจําเปนตองแสวงหาถึงแดนนอกเอกภพใหเปน
เปาหมายแหงการยอมตายและความเสียสละ หากแตยอมอุทิศตนเพื่อโลกนี้ เพื่อให
โลกกลายเปนดินแดนแหงอภิมนุษย”
นิตเชตอ
 งการเหน็บแนมชาวคริสตในสมัยของตนวาจะทําอะไรสักหนอยก็
ตองอางวาทําเพื่อความสุขในโลกหนา ซึ่งนิตเชเปรียบเทียบวาเปนดินแดนนอกเขตเอก
ภพ เลยบริเวณดาวทุกดวงในทองฟา นิตเชอยากจะเรียกรองใหอุทิศตนเพื่อสรางโลกนี้
ใหดีขึ้น ชาวคริสตในปจจุบันจํานวนมากก็เปลี่ยนทาทีมาสรางโลกนี้ใหเปนสวรรคส ืบตอ
กับโลกหนา ก็นับวาความใฝฝนของนิตเชเปนจริงขึ้นแลว หากแตชาวคริสตเหลานั้นถือ
วาสภาวะอภิมนุษยจะเปนจริงในอันตวาระ ( eschatology - [N] คําสอนในศาสนาที่เกี่ยวกับ
วิญญาณของมนุษยที่เกี่ยวของกับความตาย การพิพากษานรกสวรรค. LEXiTRON Dictionary )

๔.๗ “เรายกยองผูมีชีวิตเพื่อหาความรู และหาความรูเพื่อใหเกิดอภิมนุษย
ขึ้นสักวันหนึ่ง เขายอมทําลายตัวเองดวยการกระทําของเขาเอง”
คนดีในทัศนะของนิตเชคือ ผูที่ยังไมพอใจกับสภาพปจจุบันของตน แตอยาก
ใหแปรสภาพไปสูสภาพที่ดีกวาจนถึงสภาพที่ดีที่สุด คือสภาพอภิมนุษย เมื่อมีอภิมนุษย
แลวมนุษยธรรมดาก็หมดความหมาย นิตเชชักชวนใหยอมสละสภาพมนุษยธรรมดาเพื่อ
กาวไปสูความเปนอภิมนุษย

๔.๘ “เรายกยองผูที่ทําการหรือแสวงหาวิธีการเพื่อสรรคสรางทีอ่ ยูอาศัย
ใหอภิมนุษยไดอยูในวันขางหนา รวมทั้งผูที่ตระเตรียมโลก สัตว และพืช ไวใหอภิ
มนุษยไดอยูอยางสะดวกสบาย เขายอมทําลายตนเองดวยการกระทําของเขาเอง”
๔.๙ “เรายกยองผูยกยองคุณธรรม เพราะคุณธรรมก็คือการยอมสละตน
เพื่อมุงไปสูอุดมการ”
๔.๑๐ “เราชอบผูที่ไมคิดจะสงวนทาทีไวแมแตสักนิดเดียวสําหรับตัวเอง
แตทําตัวเองใหกลายเปนแกนของคุณธรรม ในสภาพเชนนี้แหละเขาจะขามสะพาน
สําเร็จ”
๔.๑๑ “เรายกยองผูที่ทําใหคุณธรรมกลายเปนความโนมเอียงประจําตัว
และเปนชะตากรรมของตน ถึงขนาดที่วาเขาจะยอมมีชีวิตและยอมตายเพื่อคุณธรรม
ของเขา” คนดียอดเยี่ยมในทัศนะของนิตเชคือคนหัวรุนแรงยอมทุมเททุกอยางเพื่อ
อุดมคติที่ตนเองยึดถือวาเปนคุณธรรมประจําตัว เขาจะยอมมีชีวิตอยูตอไปไมวาจะ
ยากลําบากสักปานใดเพื่อยืนหยัดคุณธรรมของเขา และเมื่อเขาจะตองตายเพื่อ
คุณธรรมของเขา เขาก็ยอมอยางเต็มใจที่สุด”
๔.๑๒ “เรายกยองผูมีคุณธรรมนอยชนิด มีคุณธรรมชนิดเดียวยอมเปนผู
ทรงคุณธรรมเขมขนกวามีคุณธรรม ๒ ชนิด เพราะปมคุณธรรมจะแข็งแกรงกวา
สามารถกําหนดวิถีทางไดมั่นคงกวา”
นิตเชตําหนิการจับปลาหลายมือวาทําใหพลังกระจัดกระจาย หากมุงหนา
แฏิบัติอุดมคติเดียวแลว พลังจะเขมขนแข็งแกรง ความจริงการปฏิบัติคุณธรรมอยาง
เดียวอยางจริงจัง คุณธรรมอื่น ๆ จะตามมาเองโดยอัตโนมัติ

๔.๑๓ “เรายกยองผูมีใจกวางขนาดไมรูจักขอบใจใครหรือตอบแทน
บุญคุณใคร เพราะตลอดชีวิตของเขามีแตใหจนไมมีอะไรจะเหลือ” ๔.๑๔ “เรายกยอง
ผูที่รูสึกละอายใจ เมื่อจับสลากเปนฝายไดและถามตัวเองวา ‘นี่ฉันโกงเขาหรือเปลา
นะ?’ เพราะใจของเขามุงแตจะยอมเสียเพียงอยางเดียว”
๔.๑๕ “เรายกยองผูที่ทําดีดวยใบหนาทียิ่ ้มแยมพรั่งพรอมดวยวาจา
ออนหวาน เพราะใจของเขามุงแตจะยอมเสียอยางเดียว”
นิตเชคิดได พูดได แตปฏิบัติไมได คําเหน็บแนมของนิตเชจึงเจ็บแสบถึงขั้ว
หัวใจ

๔.๑๖ “เรายกยองผูที่แกตัวเผื่อไวใหตนในอนาคต และตอบโตแทนบุคคล

ในอดีต เพราะใจของเขามุงแตจะยอมถูกคนในปจจุบันเหยียบย่ํา”
๔.๑๗ “เรายกยองผูที่ลงโทษพระเจาของตนเพราะรักพระองค แนนอน
ทีเดียววาพระเจาของเขาจะเอาเรื่องเขาจนถึงที่สุดดวยพระพิโรธ”
นิตเชตองการเหน็บแนมชาวคริสตที่หลงนับถือพระเจาที่มีกิเลส นิตเชคิดวา
ถาเขาดีจริงเขาพึงเสียสละตนโดยฝนน้ําพระทัยของพระองค โดยหวังวาพระองคอาจจะ
สํานึกตนดีขึ้น นิตเชเขาใจพระเจาตามตัวอักษรในระดับสมมติสัจจะ ถาหากไมมีปรมัตถ
สัจจะใหเขาใจก็นาจะเห็นดวยกับนิตเชอยางยิ่ง

๔.๑๘ “เรายกยองผูมีจิตใจลึกซึ้ง จนรูสึกปวดราวใจและอาจจะตายไดดวย
ความกระทบกระเทือนใจเพียงเล็กนอย ที่เปนเชนนี้ก็เพราะเขาพรอมที่จะขาม
สะพานอยางเต็มใจ”
นิตเชระบายความรูสึกละเอียดออนในสวนลึกของหัวใจตนเอง จิตใจเชนนี้มี
อันตราย เพราะอาจจะควบคุมความรูสึกไมไดเมื่อผิดหวัง จึงไมใชจิตใจของผูเขมแข็ง
จริง

๔.๑๙ “เรายกยองผูที่มีดวงวิญญาณเปยมลนจนถึงกับลืมตัวเองและสุมทุก
อยางไวในตัว ทุกอยางเหลานี้จะนําหายนะมาสูตัวเขา”
นิตเชระบายความคับแคนในจิตใจของตนเองที่อยากรับผิดชอบจนเกินตัว
ผิดหลักทางสายกลางของศาสดาทั้งหลาย

๔.๒๐ “เรายกยองผูมีจิตและใจอิสระ สมองของเขาเปนเพียงเครื่องมือของ
หัวใจ และหัวใจจะนําเขาไปสูความตาย”
ผูมีพลังเจตจํานงที่จะมีอํานาจเขมแข็ง สติปญญาของเขาจะเปนทาสของ
พลังนี้ และจะปฏิบัติตามแรงผลักดันของพลังนี้จนตัวตาย

๔.๒๑ “เรายกยองทุกคนที่มีสภาพเหมือนหยดน้ํา ที่ตกลงมาทีละหยด ๆ
จากเมฆดําอันปกคลุมเหนือเหลามนุษย หยดน้ําเหลานี้บอกใหรูวาสายอสุนีบาต
กําลังจะมาถึง และหยดน้ําก็สูญหายไปในฐานะผูแจงขาว”
๔.๒๒ “ดูกร ทานทั้งหลาย เรานี้แหละคือผูแจงขาวสายอสุนีบาต เราเปน
เพียงหยดน้ําหยดหนึ่งอันตกลงมาจากเมฆ สายอสุนีบาตที่เราแจงใหทานทั้งหลาย
ทราบคือ อภิมนุษย”

๕
๕.๑ ครั้นเมื่อพระซาราทุสตราตรัสสอนจบแลว ก็ทอดพระเนตรเฝา
สังเกตดูอากัปกิริยาของฝูงชนอยางดุษณี พลางทรงรําพึงอยูในพระทัยวา “ดูเอาหรือ
พวกเขาพากันหัวเราะขบขัน พวกเขามิไดเขาใจคําสอนของเราเลย เราหาใชโอษฐ
สําหรับหูของพวกคนเหลานี้ไม”
๕.๒ “ตองทะลวงหูของพวกเขาเสียกอนละกระมัง พวกเขาจะไดรูจักฟง
ดวยตา หรือวาจะตองตีฉิ่งตีฉาบและรองตะโกนอยางนักเทศนในเทศกาลมหาพรต
พวกเขายอมเชื่อสิ่งงี่เงาเทานั้นละกระมัง”
พระเยซูตรัสวา ถาตาทําใหหลงทางสวรรคก็ใหควักลูกตาทิ้ง เพื่อไปถึง
สวรรคอยางตาบอดยังจะดีกวาตกนรกอยางตาดี ในทํานองเดียวกันกับเทา ฯลฯ นิตเช
จึงอยากใหชาวเมืองรูความจริงอยางหูหนวกดีกวาโงอยางหูดี

นักเทศนในเทศกาลมหาพรต - ระหวางฉลองคารนิวัลกับฉลองอีสเตอร ชาว
คริสตเรียกวาเทศกาลมหาพรต (Lent) ซึ่งมีเวลาประมาณ ๔๐ วัน ระหวางนี้คริส ตจักร
จะชักชวนใหคริสตชนเสียสละโลกียสุขใหมากที่สุดเทาที่จะมากได และหันมาทําบุญทํา
ทาน เพื่อเตรียมตัวเตรียมใจฉลองอีสเตอร ระหวางเวลาดังกลาวนักเทศนฝปากดี ๆ จะ
แสดงฝไมลายมือเต็มที่ ตามโบสถใหญ ๆ จะกระหึ่มไปดวยสุมเสียงของนักเทศน
เหลานี้ สวนมากจะใชเหตุผลจูงใจแบบชาวบาน จึงมักจะล้ําแดนไปทางยกเรื่องปรําปรา
ที่ชาวบานเชื่อถือและเลื่อมใส ทั้งนี้เพื่อผลเฉพาะหนา นิตเชเองคงเคยไดยินไดฟงการ
เทศนแแบบนี้มามาก

๕.๓ พวกเขามีอยูสิ่งหนึ่งที่พวกเขาภูมิใจ เรียกกันวาอยางไรนะ สิ่งที่พวก
เขาภูมิใจกันนักหนานะ ออ ก็วัฒนธรรมอยางไรละ การมีวัฒนธรรมทําใหพวกเขาอยู
เหนือคนเลี้ยงแกะ (ตรงกับสํานวนไทยวา เด็กเลี้ยงควาย)
นิตเชเหน็บแนมผูอางตนวามีวัฒนธรรม แตก็ไมเขาใจคําสอนเรื่องอภิมนุษย
อยูนั่นเอง

๕.๔ เพราะเหตุนี้เอง พวกเขาจึงไมชอบฟงใครประนามพวกเขาวา “งี่เงา”
ถาเชนนั้นเราจะทดลองปราศรัยกับพวกเขาดูถึงเรื่องที่จะทําใหพวกเขาภูมิใจได
๕.๕ เราจะทดลองปราศรัยกับพวกเขาถึงเรื่องที่งี่เงาที่สุด นั่นคือเรื่อง อัป
มนุษย
นิตเชใหซาราทุสตราทดลองวิธีใหม ซึ่งก็คงจะเปนการทดลองที่นิตเชเคยใช
มาเองและก็ประสบความลมเหลว นิตเชจึงถายทอดประสบการณความลมเหลวของตน
ดังกลาวใหกับซาราทุสตรา คือใหซาราทุสตราคิดเหมือนตนวาความลมเหลวครั้งแรกมี

สาเหตุมาจากการพูดถึงอภิมนุษย ซึ่งทําใหผูฟงรูสึกวาตนต่ําตอยเมื่อเปรียบเทียบกับ
สภาพที่สูงกวา คราวนี้ลองพูดถึงสิ่งที่ต่ําตอยกวาดูบาง เมื่อเทียบกันแลวจะไดดู
เหมือนวาผูฟงสูงสง นาภูมิใจ ซึ่งก็จะลมเหลวอยางสิ้นเชิงเชนกัน

๕.๖ และพระซาราทุสตราก็ตรัสแกฝูงชนดังนี้ “ในกาลครั้งหนึ่งมนุษยได
เริ่มรูจักกําหนดเปาหมายของตน ในกาลครั้งนั้นมนุษยไดเริ่มรูจักเพาะเชื้อแหง
ความหวังอันสูงสุดของตน”
ซาราทุสตราหวนกลับไปพูดถึงตอนที่เผาพันธุมนุษยเพิ่งจะเปนมนุษย ซารา
ทุสตราคิดวาในระยะนั้นมนุษยมีพลังเจตจํานงอันบริสุทธิ์ที่ไดรับจากธรรมชาติ มนุษยใน
ตอนนั้นเปนมนุษยที่สมบูรณในระดับธรรมดา คือยังไมมีวี่แววแหงความเปนอภิมนุษย
แตเนื่องจากขาดพัฒนาการตามที่ควรจะพัฒนาคงจะเปนเพราะขาดผูชี้บอกนั่นเอง
มนุษยจึงเสื่อมสภาพลงสูส ภาพอัปมนุษย บางคนรูตัวก็จะพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมา
เปนมนุษยที่มีวัฒนธรรมในขณะที่เพื่อนรวมโลกมากมายอยูในสภาพอัปมนุษย

๕.๗ เนื้อดินของพวกเขายังเหมาะสมอยูพอสมควรสําหรับเพาะเชื้อ
ดังกลาว แตนาเสียดายที่ตอมาเนื้อดินกลับเลวลงและจืดชืด ไมอาจจะผลิตตนไมใหญ
ได
๕.๘ อนิจจา ขณะนั้นมนุษยจะไมยิงลูกธนูแหงความปรารถนาของตน
ออกไปเลยขอบเขตของความเปนมนุษยเลย เพราะสายธนูทํางานไดแคนั้น
๕.๙ เราขอบอกแกทานทั้งหลายวา มนุษยมีความสับสนภายในตัว จึงได
ใหกําเนิดดาวเตนออกมา เราขอบอกแกทานทั้งหลายวา ทานทั้งหลายขณะนี้ยังมี
ความสับสนอยู
ดาวเตน (Tranzend Stern) - ผูแปลไมแนใจวานิตเชตั้งใจหมายถึงอะไร
แตจากบริบทที่วาดาวเตนเกิดจากความสับสนซึ่งผูฟงคําปราศรัยของซาราทุสตราใน
ขณะนั้นก็ยังมีอยู ผูแปลจึงขอสันนิษฐานวาดาวเตนไดแกสิ่งลวงตาทั้งหลายที่มวล
มนุษยพากันถือวาเปนวัฒนธรรม เชน การเลนกลกึ่งกายกรรมที่ผูฟงซาราทุสตรากําลัง
คอยชมอยู นิตเชอาจจะหมายถึงการสรางสรรคอื่น ๆ ที่นิตเชคิดวาไมถ ูกตองแตมวล
มนุษยพากันยกยองดวยความหลงใหล เชน ศาสนา ปรัชญา ศิลป ฯลฯ ดังจะเห็นชัด
มากขึ้นในประโยคตอไปนี้

๕.๑๐ แตอนิจจา ตอมามนุษยก็หมดสมรรถภาพแมแตจะผลิตดาวเตน
อนิจจา มีอยูระยะหนึ่งที่มนุษยเราตกต่ําอยางที่สุด ตกต่ําถึงขนาดที่ไมอาจจะรูตัวเสีย
ดวยซ้ําวาตนตกต่ํา
๕.๑๑ ดูกร เราขอชี้แจงใหทานทั้งหลายฟงถึงเรื่องราวของอัปมนุษย
ดังตอไปนี้
“ความรักนะรึ สรางสรรคนะรึ ใฝฝนนะรึ ดาวนะรึ”

อัปมนุษยวาแลวก็ขยิบตาขางหนึง่
อัปมนุษย (Subman)- อภิมนุษยเปนมนุษยที่ดีที่สุด สมบูรณแบบที่สุดตาม
ทัศนะของนิตเชฉันใด อัปมนุษยก็ไดแกมนุษยที่เลวที่สุด มีภาวะตกต่ําที่สุดในทัศนะ
ของนิตเชฉันนั้น มนุษยพวกนี้ไมรูจักความรัก ไมรูจักสรางสรรค ใฝฝนก็ไมเปน แสดง
บทบาทอะไรก็ไมได เปนพวกที่หาความดีและความสามารถอะไรไมไดเลย มนุษยไม
เคยตกต่ําถึงขนาดดังกลาว แตผูที่ไมมีความเปนตัวของตัวเองเลย อยางเชนชาวเมืองที่
กําลังชุมนุมกันดูการเลนผาดโผนและซาราทุสตรามาพบเขา พวกเขาชอบฟงเรื่องอัป
มนุษยและไมสนใจฟงเรื่องอภิมนุษยเลย แสดงวาจิตใจของเขาไมมีแววมุงสูอภิมนุษย
แมแตนอย หากแตกําลังดําดิ่งลงสูความเปนอัปมนุษยเขาไปทุกที นิตเชรูสึกอนาถใจยิ่ง
นักกับคนประเภทนี้ นิตเชคิดจะบรรยายเรื่องอัปมนุษยเพื่อประชดใหรูตัวกันเสียบาง
ขยิบตาขางหนึ่ง - แสดงอาการไมสมประกอบ พูดอะไรสักคําก็ขยิบตาตาม
คําพูด

๕.๑๒ โลกจะแคบลงอยางมาก อัปมนุษยจะโขยกเขยกไปมา ทําอะไรก็ทํา
เล็ก ๆ เผาพันธุนี้จะอยูทนทานไมแพตัวเห็บ อัปมนุษยคงเผาพันธุอยูไดนานที่สุด
โลกแคบ - เพราะวาอัปมนุษยไมรูจักเดินทางไกล ไมรูเรื่องแดนไกล มีชีวิต
ในวงแคบเหมือนในกะลาครอบ ผิดกับอภิมนุษยซึ่งจะครอบครองทั้งจักรวาล
โขยกเขยก - เดินไมมีสงาราศรี ผิดกับอภิมนุษยซึ่งจะยืดอกนาเกรงขามใน
ทุกหนทุกแหง
ทําเล็ก ๆ - เพราะไมมีปญญาและไมมีทรัพยากรจะทําอะไรเกินความจําเปน
เฉพาะหนา
อยูไดนานที่สุด - เพราะไมรูจักปรับตัวใหกาวหนาขึ้น จึงคงเผาพันธุเดิมอยู
เชนนี้ตลอดกาล จะสูญพันธุก็ไมสูญเพราะมีความตองการนอยที่สุด ( คงเหมือนแมลงสาบwbm )

๕.๑๓ “เราไดพบความสุขแลว” พวกอัปมนุษยกลาวพลางขยิบตา
ความสุขของพวกเขาคืออยางไร
โปรดอานขอความตอไปซึ่งซาราทุสตราพูดเพื่อเหน็บแนมฝูงชน และนิตเช
ตองการเหน็บแนมผูอานที่ไมยอมปรับปรุงตัวเอง

๕.๑๔ พวกเขาพากันละทิ้งเมือง พวกเขาทนอยูในเมืองไมไหว เพราะรอน
ไมพอ พวกเขายังรักกันและกันอยูโดยเสียดสีกันใหเกิดความรอน
๕.๑๕ การปวยไขและการสนเทหจะถูกถือวาเปนบาป พวกเขาระมัดระวัง
การเดินเหินอยางมาก ใครสะดุดหินหรือเหยียบเทาคนอื่นจะถูกกลาวหาวาเสียสติ
นิตเชตองการประนามการถืออะไรอยางงมงายและระมัดระวังเกินจําเปนแบบ
ถี่ลอดตาชาง หางลอดตาเล็น

๕.๑๖ พวกเขาจะเสพยาพิษนิดหนอยเปนประจํา เพื่อจะฝนหวานในขณะ

มีชีวิต และเมื่อจะตายก็เสพมาก ๆ เพื่อใหตายอยางเคลิบเคลิ้ม
๕.๑๗ พวกเขายังจะทํางานอยูบางเพื่อเปนการหยอนใจ แตก็ระมัดระวัง
ที่จะไมหยอนใจจนเกิดอาการเหนื่อย
๕.๑๘ พวกเขาจะไมยอมรวยและไมยอมจน เพราะจะรวยหรือจนก็มี
ความเดือดรอนพอ ๆ กัน ไมมีใครอยากปกครอง ไมมีใครอยากถูกปกครอง เพราะ
ทั้งสองฝายเดือดรอนพอ ๆ กัน
๕.๑๙ ฝูงสัตวมีอยูฝูงเดียว ไมมีใครเปนเจาของ ทุกคนปรารถนา
เหมือนกันและเทากัน ใครมีความรูสึกอะไรผิดไปจากคนอื่นจะรูตัวเองวาผิดปกติ จะ
ไปเขาโรงพยาบาลโรคจิตดวยตนเอง
๕.๒๐ “เมื่อกอนมีแตคนบาวะ” อัปมนุษยที่ฉลาดที่สุดจะกลาว พลางขยิบ
ตา
๕.๒๑ พวกนี้ฉลาดพอจะรูเรื่องราวทุกอยางในอดีต พวกเขาจึงมีแง
เปรียบเทียบไดอยางไมรูจบ พวกเขาถกเถียงกันบางเหมือนกัน แตก็ปรองดองกันได
เร็ว เพราะกลัววาอาหารจะไมยอย
๕.๒๒ พวกเขาหาความสําราญนิดหนอยระหวางเวลากลางวัน และหา
ความสําราญนิดหนอยระหวางเวลากลางคืน แตพวกเขาจะระมัดระวังอยางยิ่งมิให
กระทบกระเทือนสุขภาพ
๕.๒๓ “เราไดพบความสุขแลว” พวกอัปมนุษยกลาวพลางขยิบตา
นิตเชคงตองการชี้ใหเห็นวา สาเหตุพื้นฐานที่ทําใหมนุษยกลายเปนอัป
มนุษยก็คือความเกียจคราน ขาดความกระตือรือรนในการแสวงหา ทั้ง ๆ ที่อยูในวิสัยที่
จะแสวงหาได แตพวกเขาก็พากันนอนหลับทับสิทธิ์ ไมยอมเหนื่อยยากปรับปรุงตัว
มนุษยปจจุบันจึงอยูในภาวะกลางระหวางอัปมนุษยกับอภิมนุษย หากไมมุงสูภาวะอภิ
มนุษยก็จะมุงไปสูภาวะอัปมนุษย จะคงอยูในภาวะเดิมเรื่อยไปไมได เหมือนคนเดินบน
เสนลวด จะตองเดินไปทางใดทางหนึ่ง หากอยูกับที่จะตกลงเบื้องลางถึงกาลดับสูญ

๕.๒๔ จบคําปราศรัยแรกของซาราทุสตราเพียงเทานี้ นิยมเรียกคํา
ปราศรัยแรกนี้วา “คํานํา” ที่ตองจบลงก็เพราะขณะนั้นมีเสียงกูรองตูวูจากฝูงชน
สอดแทรกขึ้นมา พอจะจับความไดวา “เอาอัปมนุษยมาแสดงเถิด ซาราทุสตรา อภิ
มนุษยไมเอา” ทุกคนกระโดดโลดเตนและเดาะลิ้นเรียกรอง พระซาราทุสตราทรงรูสึก
เศราในพระทัย พลางรําพึงในพระทัยวา “พวกนั้นไมยอมเขาใจอะไรเสียเลย ปากของ
เราชางไมเหมาะกับหูของพวกเขาเอาเสียจริง ๆ เชียวนะ”
ซาราทุสตราผิดหวังที่ฝูงชนพากันเขาใจผิดคิดเปนเรื่องการแสดงเสียหมด

แมพูดเหน็บแนมใหสํานึกก็ยังไมเขาใจวาถูกเหน็บแนม

๕.๒๕ “เราไปอยูบนภูเขาเสียนาน เราไดยินแตเสียงน้ําไหลและเสียงลม
พัดผานตนไม เรามาพูดกับคนพวกนี้จึงเหมือนพูดกับคนเลี้ยงแพะ”
ซาราทุสตรากับฝูงชนสื่อความหมายกันไมได เพราะซาราทุสตราพูดอยาง
นักเทศนตองการใหความหมายทางดานจิตใจ ซึ่งถาผูฟงเปนชาวชนบทก็คงจะเขาใจ
เพราะหมกมุนอยูกับฝายเรื่องจิตใจ แตฝูงชนพวกนี้เปนชาวเมือง หายใจเปนธุรกิจและ
การบันเทิง พวกเขาจึงตีความไปตามประสาของตน

๕.๒๖ “เราจะไมยอมทอถอย จิตใจของเราแจมใสราวกับภูผายามเชา แต
พวกเขากลับคิดวาเราเยือกเย็นและเปนตัวตลกราย”
ฝูงชนชาวเมืองคิดวาซาราทุสตราเปนนักแสดงสมัครเลน จะมาแสดงเปน
รายการแถมดังที่นักแสดงสมัครเลนชอบมาแสดงเพื่อปลูกฝงความนิยมไวกอน เพื่อ
เตรียมลูทางไวจัดรายการจริงในกาลตอไป

๕.๒๗ “ดูซิ พวกเขามองเราแลวพากันยิ้มเยาะ ไมเพียงแตยิ้มเยาะเทานั้น
พวกเขาแสดงอาการเกลียดชังดวยแลวละ เพราะพวกเขายิ้มเยาะอยางเย็นเฉียบ”
เมื่อนักแสดงประกาศวาจะแสดงแลวไมแสดง ยอมถูกผูสนับสนุนโหวาไมแน
จริง เปนเรื่องนาอัปยศยิ่งนัก ความจริงซาราทุสตราไมไดประกาศวาตนจะแสดง แตฝูง
ชนเขาใจผิดไปเอง ซาราทุสตราเปนแพะรับบาปไปโดยปริยาย เหตุเพราะเตือนสอน
อยางไมถูกกาละเทศะ
ซาราทุสตราประสบความลมเหลวอยางสิ้นเชิงในฉากแรกเหมือนพระเยซูใน
การเทศนครั้งแรกที่นาซาเร็ท ซาราทุสตราจะตองจําเปนบทเรียนเพื่อแกไขวิธีเสนอคํา
สอนตอไป วิธีการที่นิตเชกําหนดใหซาราทุสตรานั้นเปนไปในแนวเดียวกับวิธีการของ
พระเยซู คือ ตองหาสาวกและอบรมสาวกไวเปนตัวแทน การอบรมสาวกก็มีทั้งการสอน
เฉพาะสาวกและการสาธิตการสอนประชาชนใหสาวกไดเห็นไดฟง

๖
๖.๑ ขณะนั้นเหตุการณสําคัญก็เริ่มขึ้น ทุกคนเงียบกริบ ตาจองมองไป
จุดเดียว นักไตลวดไดเริ่มการแสดงของเขาแลว เขากาวออกมาจากประตูเล็ก ๆ ยาง
กาวไปบนเสนลวดที่ขึงอยูระหวาง ๒ หอคอย พาดไปเหนือลานซึ่งเต็มไปดวยผูชม

การแสดง ขณะที่เขาเดินไปไดครึ่งทางพอดี ประตูเล็กก็เปดอีกครั้งหนึ่ง มีตัวตลก
ปราดเปรียว สวมเสื้อผาหลากสี (bunter Gasell) โผลออกมาทําทาตลก ๆ กระโดด
ออกมาจากประตู กาวอาด ๆ ไลหลังคนแรก พลางรองสําทับดวยเสียงนากลัววา “รีบ
หนอยซี ไองอย กาวหนอยไอเป ไอคนงุมงาม ไอหนาไกตม ระวังจะโดนเตะเอางาย
ๆ เอามางุมงามอยูบนเสนลวดอยูใย เจานาจะไปอยูในหอคอยจองจําไวเสียใหพนหู
พนตา จะไดไมมากีดขวางทางผูยิ่งใหญ” พูดไป เทาก็กา วสวบ ๆ ใกลเขาทุกที อีก
กาวเดียวจะทันกันอยูแลว ขณะนั้นเหตุการณสําคัญก็เริ่มขึ้น ทุกคนเงียบกริบ ตาจอง
มองไปที่จุดเดียวกัน มันแผดเสียงราวกับปศาจ แลวกระโดดขามนักไตลวดที่ขวาง
หนาอยู เมื่อเห็นคูแขงชนะขาดลอยเชนนั้น นักไตลวดก็หัวเสียและเสียหลักเขา
เหวี่ยงไมทานน้ําหนักทิ้ง แลวตัวเขาก็พุงหลาวลงสูหวงอากาศอยางรวดเร็ว มือเทา
ไขวควาพัลวัน ฝูงชนในลานแตกตื่นราวกับทะเลเปนบา หนีกันไปคนละทิศละทาง
โดยเฉพาะอยางยิ่งตรงจุดตก เสนลวด - คือวิถีทางสูอภิมนุษย
นักไตลวด - เปนตัวอยางของสามัญชนที่ตะเกียกตะกายอยูบนเสนลวดแหง
ชีวิต

ตัวตลก - เปนตัวอยางของอัจฉริยบุคคลซึ่งวิ่งอยางคลองแคลวและ
ปลอดภัยบนเสนลวดวิถีสูอภิมนุษย เขาเกิดมาเพื่อเปนผูนํา สามัญชนผูใดขวางทางของ
เขาจะตายเปลาเหมือนนักไตลวด คนฉลาดพึงรวมมือกับอัจฉริยบุคคลโดยยอมตัวเปน
ลูกมือ จะไดมีชีวิตไดตอไป ไดพัฒนาตัวเอง และไดรวมมือกับอัจฉริยบุคคลในการนํา
มนุษยชาติไปสูหลักชัยแหงการเปนอภิมนุษย
ฝูงชนแตกตื่น - ไมมีใครสงสารผูแพ มีแตผูสมน้ําหนา แหละนี่คือตัวอยาง
ของผูไมยอมใหความรวมมือกับผูนํา ยอมจบชีวิตลงอยางไรศักดิ์ศรีเชนนี้ ในสังคมนิต
เชตองการใหมีผูนําซึ่งปรารถนาอะไรก็ลวนแตเปนแนวปฏิบัติผลักดันมนุษยชาติไปสู
ความเปนอภิมนุษย ( ฟงคลายเรื่องลัทธิความเหนือกวาของเผาพันธุอารยันของ นาซี- wbm ) และ
ผูอื่นจะตองตัดสินใจใหความรวมมือ ไมวาผูนําจะพาไปทางใด นี่คือศีลธรรมแบบนาย
(master-morality) ของนิตเช การอางหลักธรรมขึ้นมาควบคุมทุกคนรวมทั้งผูนําดวย
นั้น นิตเชถือวาเปนศีลธรรมแบบทาส (slave-morality) เปนขออางของคนออนแอที่
กลัวผูแข็งแรงกวาและไมอยากใหความรวมมือ จึงอางคุณธรรมสากลขึ้นปองกันตัวเอง

๖.๒ สวนพระซาราทุสตราประทับยืนนิ่งอยูกับที่ รางกายของนักไตลวด
ผูเคราะหรายตกลงใกล ๆ พระองคนั่นเอง กระดูกหัก เนื้อตัวบอบช้ําแสนสาหัสเจียน
ตาย สักครูหนึ่งคนเจ็บก็รูสึกตัวลืมตามองเห็นพระซาราทุสตราประทับคุกเขาขาง ๆ
ตัวเขา ในที่สุดเขาก็กลาวขึ้นวา “ทําไมทานจึงไมรีบหนีไปเสีย ขารูอยูแกใจวาสักวัน
หนึ่งปศาจจะตองหักกระดูกขา มันกําลังจะลากขาลงนรกอยูแลว ทานจะอยูหามมัน
กระนั้นหรือ?”
นิตเชถ ือวาเรื่องผีส างนางฟาเปนสวนหนึ่งของศีลธรรมแบบทาส ผูที่ถ ือ

ศีลธรรมแบบนี้จะมีแตความกลัวครอบงําในจิตใจ ยิ่งกําลังใกลตายอยางนักไตลวดก็ยิ่ง
กลัวหนักขึ้น แทนที่จะหลับตาตายลงอยางสงบไรกังวล นิตเชคิดวาผูมีจิตใจสูงเปนอภิ
มนุษยจะตัดความกังวลดังกลาวไดอยางเด็ดขาด แตไมปรากฏวานิตเชทําใจสงบไร
กังวลไดดังที่ตนเองปรารถนา

๖.๓ พระซาราทุสตราตรัสตอบวา “สหายเอย เราขอรับรองดวยเกียรติวา
เรื่องที่ทานพูดมานั้นหามีจริงไม ขอรับรองวาไมมีปศาจและไมมีนรกอะไรทั้งสิ้น
วิญญาณของทานจะตายกอนรางกายดวยซ้ํา อยากลัวอะไรอีกเลย”
วิญญาณตายกอนรางกาย พอสิ้นลมหายใจ นิตเชถือวาวิญญาณตายและสูญ
หายไปทันที ในขณะที่รางกายยังมีองคประกอบครบถวน บางสวนเชนผมและเล็บยัง
เติบโตตอไปอีกระยะหนึ่ง รางกายมลายลงเมื่อใดจึงถือวารางกายตาย

๖.๔ ชายคนนั้นจองมองพลางถามอยางสงสัย “หากจริงตามที่ทานพูด
เมื่อขาพเจาตายลง ขาพเจาก็คงไมสูญเสียอะไรเลยนะซิ ขาพเจาเปนเพียงสัตวตัว
หนึ่งที่ถูกบังคับใหเตนใหรําดวยไมเรียว กระนั้นหรือ?”
๖.๕ พระซาราทุสตราตอบวา “มิได ทานไดยึดเอาการเสี่ยงตายเปน
อาชีพ นับวาไมเลวเลย บัดนี้ทานกําลังจะตายในหนาที่ เราจะฝงทานดวยมือของเรา
เอง”
นิตเชยกยองผูกลาเสี่ยง แตเสียดายที่นักไตลวดที่กลาเสี่ยงตายมาตลอด
ชีวิตโดยมิไดสํานึกถึงความยิ่งใหญของตน

๖.๖ เมื่อพระซาราทุสตราตรัสเชนนั้นแลว ผูกําลังจะตายไมตอบวากระไร
อีก ไดแตไขวควาเอาพระหัตถของพระองคมาจับเพื่อแสดงความขอบคุณ

๗
๗.๑ รัตติกาลคลานคืบเขามาแลว ความมืดปกคลุมทั่วทองสนามหลวง
ฝูงชนคอย ๆ สลายตัวไป เพราะความอยากรูและความกลัวคลี่คลายลงแลว แตพระ
ซาราทุสตรายังคงนั่งประทับอยูกับพื้นดินใกล ๆ ศพ ทรงใชความคิด มิไดทรง

ตระหนักวาเวลาผานไปเทาใดแลว ลวงยามดึก ลมเย็นโชยพัดมากระทบพระวรกาย
มีพระองคแตผูเดียวประทับอยู ณ ที่นั้น พระองคทรงลุกขึ้นประทับยืนพลางรําพึงอยู
ในพระทัยวา
๗.๒ จริง ๆ นะ วันนี้ซาราทุสตราทําการประมงไดผลงดงาม จับคนไมได
เลยสักคน ไดแตศพ”
นิตเชตองการลอเลียนพระดํารัสของพระเยซูที่ตรัสแกสาวกรุนแรกวา “จง
ตามเรามา เราจะทําใหทานเปนชาวประมงจับคน”

๗.๓ “ชีวิตมนุษยชางเปราะเสียนี่กระไรและมักจะไรความหมายอยูเสมอ
เศษฟางเพียงนิดเดียวก็อาจจะกอเรื่องใหญขึ้นได”
๗.๔ “เราใครจะสอนใหมนุษยรูถึงความหมายแหงความมีอยูของเขา
อยากจะแนะนําใหเขารูจักอภิมนุษยวาเปนเสมือนสายฟาแลบจากกลุมเมฆทึบของ
มนุษยชาติ”
๗.๕ “แตทวา เรายังอยูหางไกลจากพวกเขาเสียเหลือเกิน ความเขาใจยัง
ไมอาจจะสัมผัสกัน พวกเขาพากันคิดวาเราครึ่งบาครึ่งตาย”
๗.๖ “ราตรีนี้ชางมืดมิดจริงหนอ และความหวังของซาราทุสตราก็มืดมิด
ดุจกันจริงหนอ มาเถอะ เจาเพื่อนยากที่เย็นเฉียบและแข็งทื่อ เราอยากจะลากเจาไป
ฝงดวยหัตถของเราเอง”
นิตเชบรรยายความรูสึกของซาราทุสตราเหมือนความรูสึกของพระเยซูใน
สวนมะกอกกอนจะถูกจับและถูกตัดสินประหารชีวิต เปนความรูสึกของผูเขาใจอะไร
มากกวาสามัญชนเกินไป จึงรูสึกวาเหว เศราใจที่ไมมีใครเขาใจ หาเพื่อนใจไมได ถูก
ทอดทิ้งใหเผชิญกับความผิดหวังแตผูเดียว แตก็ไมทอถอย มุมานะที่จะตอสูตอไป นิต
เชคิดวาตนเองก็จะตองกระทําอยางนี้
นี่แหละคือจิตารมณของนักอัตถิภาวนิยม ไมมีคําวาทอถอย ผิดหวังแลวก็
เริ่มใหมเรื่อยไป กลาเผชิญปญหา กลาประเมินคานิยม และกลาตัดสินใจทําการดวย
ความรับผิดชอบ สามสิ่งนี้คืออาหารประจําวันของนักอัตถิภาวนิยม ซึ่งนิตเชถือวาเปน
ทางนําไปสูความเปนอภิมนุษยในที่สุด

๘
๘.๑ เมื่อพระซาราทุสตรารําพึงในพระทัยจบลงดวยประการฉะนี้แลว ก็
ทรงยกศพขึ้นบาแบกไปจากที่ตรงนั้น ครั้นเสด็จพระราชดําเนินไปไดไมถึง ๑๐๐ กาว
ก็ทรงรูสึกวามีคนหนึ่งไลหลังมากระซิบที่พระกรรณ เจาตัวตลกจากหอคอยนั่นเอง
มันกลาวกับพระองควา “นี่แนะ เจาซาราทุสตราตัวดี จงออกไปจากเมืองเสียโดยเร็ว
เถิด เพราะคนเกลียดเจามีมากเกินไปเสียแลว คนดีและคนชอบธรรมลวนแตเกลียด
เจา และถือวาเจาเปนศัตรู พวกเขาหาวาเจาดูถูกพวกเขา ผูนับถือศาสนาเที่ยงแทก็
เกลียดเจาและถือวาเจาเปนอันตรายตอประชาชน โชคยังเขาขางเจาอยูบางที่ถูก
เยาะเยยและความจริงเจาก็พูดอยางนาขบขันสิ้นดี โชคยังเขาขางเจาอยูบางที่เขา
พวกเจาสุนัขตายโหงตัวนี้ เจาลดตัวลงไดอยางนี้ก็เอาตัวรอดไปไดชั่ววันนี้เทานั้น
แหละ รีบออกไปเสียจากเมืองนี้จะดีกวา ขืนโอเอถึงพรุงนี้ขาอาจจะกระโดดถีบหลัง
เจาใหตายตามไปเสียอีกก็ไดนะ คนเปนถีบคนตายไงละ” พูดจบมันก็หายวับไป พระ
ซาราทุสตรายังคงเสด็จพระราชดําเนินไปตามทางมืดของพระองคตอไป
เจาตัวตลก - เปนตัวปริศนา เปนสัญญลักษณแหงอํานาจมืดที่ปวนเปยนอยู
ในสังคม บันดาลใหคนดี ๆ เห็นผิดเปนชอบ นับเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาจิตใจ
มวลมนุษย ( คําอธิบายตรงนี้ดูขัดแยงกับที่อธิบายในขอ ๖.๑ - wbm ) นิตเชคิตวาตนประสบ
ความลมเหลวในการเสนอความคิดพัฒนาจิตใจมนุษยในสมัยของตน ก็เพราะมารตัวนี้
แหละ อันไดแกการยึดมั่นในทัศนะเกา ๆ ไมยอมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทัศนคติ จิตา
รมณแบบนี้ฆาผูเดินทางไปสูการเปนอภิมนุษยไดครึ่งทางมามากตอมากแลว
มันขูจะทําลายแมกระทั่งพระซาราทุสตรา แตพระองคบรรลุถึงแลว พระองค
จึงไมหวั่นไหว กระนั้นก็ดีมันก็สามารถขัดขวางการดําเนินการของพระซาราทุส ตราได
อยางจริงจัง พระองคจําเปนตองเปลี่ยนวิธีการดําเนินการ คือหันมามุงอบรมสาวก นิตเช
คงปรารถนาจะทําเชนนั้น แตหาสาวกไมได จึงไดแตเพอฝนออกมาเปนเรื่องราวของ
พระซาราทุสตราอบรมสาวก ดังเราจะเห็นกันตอไป

๘.๒ ที่ประตูเมือง พระซาราทุสตราทรงพบกลุมสัปเหรอ พวกเขายื่นคบ
มาสองดูพระพักตรของพระองค ครั้นจําหนาไดพวกเขาก็พากันพูดเยาะเยยถากถาง
พระองควา “ออ ซาราทุสตราแบกซากสุนัขนะเองแหละ ขอแรงหนอยเถอะพอคุณ
ชวยเปนสัปเหรอใหหนอยเถอะ เพราะมือพวกเราไมต่ําถึงกับจะยอมฝงเปรตตัวนี้ ซา
ราทุสตราคิดจะชวงชิงเหยื่อจากปากของปศาจมิใชหรือ? สวัสดี เจริญ ๆ เถอะ ขา
กลัวอยูแตวาปศาจมันจะเดินแตมเหนือกวาซาราทุสตราเทานั้นแหละแลวมันก็จะฉก
ไปเสียทั้ง ๒ คน หม่ําเพลินไปเลย” วาแลวก็พากันสรวลเสอยางสนุกสนานพลางสั่น

ศีรษะดวยความระอาใจ
สัปเหรอกลุมนี้เปนตัวแทนของคนประเภทมือถือสากปากถือศีล เที่ยวเยาะ
เยยถากถางผูทําดีดวยบริสุทธิ์ใจ ทําใหเกิดความทอแทใจแกผูคิดจะทําดีดวยจริงใจ
สวนทําดีเพียงผิวเผินก็เกาะกลุมกันแนนหนาเพื่อครองสัมปทานการทําดีแบบของตน

๘.๓ พระซาราทุสตราทรงพระราชดําเนินผานสัปเหรอกลุมนั้นไปโดยมิได
ทรงเผยพระโอษฐตอบโตแมแตนอย พระองคทรงพระราชดําเนินผานปาและหนอง
บึงมาสัก ๒ ชั่วโมงเห็นจะได ระหวางทางทรงไดยินแตเสียงหอนที่แสดงความหิวโหย
สาหัสของเหลาหมาปา พระองคเองก็ทรงรูสึกหิวขึ้นมาเสียแลว พระองคทรง
ทอดพระเนตรเห็นบานหลังหนึ่งมีแสงไฟริบหรี่ จึงทรงมุงหนาเขาไปคิดจะขออาศัย
หมาปาแมจะหิวโหยสักปานใดก็ยังไมหิวเทาคนหนาไหวหลังหลอกหิวการ
โจมตีผูทําดีดวยจริงใจ ซาราทุสตรารูส ึกจะรังเกียจสังคมของหมาปานอยกวาสังคมของ
พวกมือถือสากปากถือศีล

๘.๔ พระซาราทุสตราทรงรําพึงในพระทัยวา “ความหิวโจมตีเราเยี่ยงโจร
ดูเอาเถอะในปาและหนองบึงเวลาค่ําคืนเชนนี้แหละมันมาโจมตีเรา”
๘.๕ ความหิวเชนนีช้ างโจมตีเราอยางไมรูจักกาละเทศะเอาเสียจริง ๆ
เทียวหนอ บางครั้งมันมาหลังจากเรารับประทานใหม ๆ วันนี้ทั้งวันไมโผลโฉมหนา
มาเยี่ยมกรายเลย ไมรูวาไปหลบซอนอยูที่ไหน
โรคหิวไมเปนเวลาคงหมายถึงโรคประจําตัวของนิตเชเองที่เปนอุปสรรคทํา
ใหนิตเชปฏิบัติภารกิจไมสะดวกเทาที่ควร

๘.๖ ขณะที่รําพึงอยูในพระทัยเชนนั้น พระซาราทุสตราก็ทรงเคาะที่ประตู
บานหลังนั้น ชายชราคนหนึ่งปรากฏรางใหเห็นโดยถือโคมออกมาสองดูดวย พลาง
ถามวา “ใครกันนั่น ทําไมจึงมารบกวนขาในยามวิกาลอยางนี?”้
๘.๗ “คนเปนหนึ่ง คนตายหนึ่ง” พระซาราทุสตราตรัสตอบ “ขออะไรใหดื่ม
ใหกินสักหนอยหนึ่งเถิด ขายุงมากตลอดวันจนลืมนึกถึงมัน มีคําพังเพยกลาวไววา
“ใครเลี้ยงคนหิว ตัวเองก็จะอิ่ม”
๘.๘ ชายชราหายเขาไปสักครูหนึ่งแลวก็ออกมาใหมพรอมกับนําขนมปง
และเหลาองุนมาถวายพระซาราทุสตรา พลางกลาวออกตัววา “ที่นี่แยหนอยนะ
สําหรับคนหิว เพราะเหตุนี้ขาจึงมาตั้งบานอยูที่ตรงนี้ ขาอยูคนเดียวแตก็มีคนและ
สัตวมาหาขาบอย ๆ เอา ! บอกใหเพื่อนของทานกินและดื่มเสียซี รูสึกวาเขาจะ

เหนื่อยมากกวาทานนะ” พระซาราทุสตราตรัสตอบวา “เพื่อนของขาเปนศพไปแลว
เขาคงไมฟงขาหรอก” “ไมเปนไร” ชายชรากลาว “ใครมาถึงบานขา ก็มีใหกินตามมี
ตามเกิดอยางนี้แหละ เชิญตามสบายก็แลวกัน”
ชายชราคนนี้เปนบุคคลลึกลับอีกคนหนึ่ง เขามีความดีเองตามธรรมชาติโดย
ไมตองมีใครสอนใครสัง่ ในสายตาของนิตเช บุคคลผูนี้เปนอีกผูหนึ่งที่ถือศีลธรรมแบบ
นาย เปนตัวของตัวเอง แตเนื่องจากมีปญญานอยและไมคิดจะศึกษาหาความรู เขาไม
รูจักแยกแมกระทั่งศพกับคนเปน เขาจึงไมอยูในทางแหงอภิมนุษย ซาราทุสตราจึงผาน
เขาไปโดยมิไดตําหนิแตประการใด

๘.๙ จากนั้นพระซาราทุสตราก็เสด็จพระราชดําเนินตอไปอีก ๒ ชั่วโมง
โดยมีทางเดินและแสงดาวนํารอง เพราะทรงเคยเสด็จพระราชดําเนินยามราตรีเชนนี้
เปนประจําและทรงโปรดดูหนาคนหลับทุกคน กวาจะถึงรุงสางก็เขาถึงปาลึกและไมมี
ทางเดินใหเสด็จพระราชดําเนินตอไปไดอีกแลว พระองคจึงทรงเสือกศีรษะของศพ
เขาไปในโพรงไมเพื่อมิใหสุนัขปารบกวน ทรงเอนพระวรกายลงบนหญามอส ณ ที่
ตรงนั้นเอง บรรทมไปอยางรวดเร็วดวยความเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย และพระ
วิญญาณของพระองคเขมแข็งเสมอ
ทรงโปรดดูหนาคนหลับ คนหลับไมอาจจะเสแสรง ไมอาจจะปนหนา ใบหนา
ของคนหลับจึงเปนใบหนาที่แสดงลักษณะของบุคคลอยางตรงไปตรงมาที่สุด ผูรูจัก
ใบหนาจะอานไดชัดเจนที่สุดจากใบหนาของคนหลับ เวลาตื่นแลวอานกันยาก เพราะไม
อาจจะรูไดวาใบหนาของใครเสแสรงหรือไมเพียงใด

๙
๙.๑ พระซาราทุสตราทรงบรรทมไปนาน นานจนรุงเชา แลวก็สาย ใน
ที่สุดทรงเบิกพระเนตรขึ้น พระซาราทุสตราทรงทอดพระเนตรดูปาอันสงบเงียบดวย
ความรูสึกใหม ทรงลุกขึ้นอยางฉับพลันราวกับชาวเดินเรือทะเลมองเห็นแผนดินโดย
บังเอิญ พระองคทรงเปลงพระสุรเสียงขึ้นกองปาดวยความพอพระทัย เพราะพระองค
ไดพบความจริงใหมแลว พระองคทรงรําพึงในพระทัยวา
๙.๒ “เราเห็นทางสวางแลว เราจําเปนตองมีเพื่อนรวมทางที่มีชีวิต ไมใช
คนตายและซากศพ จะไดมีผูติดตามไปในทุกหนทุกแหง”

คนตาย - เปรียบไดกับสาวกที่เชื่อตามโดยไมมีความเปนตัวของตัวเอง สวน
ผูติดตามที่มีชีวิตไดแกสาวกที่มีความคิดของตนเอง เปนตัวของตัวเอง เดินดวยเทาของ
ตนเอง

๙.๓ “เราตองการเพื่อนรวมทางที่มีชีวิต ชนิดที่ติดตามเราไปดวยความ
ปรารถนาของตนเอง และไปในทุกแหงที่เราไป”
๙.๔ “เราเห็นทางสวางแลว ซาราทุสตราไมพึงสอนฝูงชน แตพึงสอนสาวก
ซาราทุสตราจะตองไมทําตัวเปนคนเลี้ยงแกะหรือสุนัขเฝาแกะ”
คนเลี้ยงแกะ - พระเยซูเคยตรัสวา “เราคือคนเลี้ยงแกะที่ใจดี” นิตเชคิดวาตน
จะไมทําอยางพระเยซู คือจะไมสอนสามัญชนที่มีความรูต่ํา แตจะสอนปญญาชนเทานั้น
นิตเชจึงไมคิดจะแขงคริสตศาสนาในเรื่องจํานวน และคงคิดวาไมอาจจะแขงขันไดดวย

๙.๕ “เรามาเพื่อทําใหแกะจํานวนมากแตกฝูง ฝูงชนและฝูงแกะจะโกรธ
เคืองเราก็ตามใจเถิด ซาราทุสตราอยากจะเปนโจรในสายตาของคนเลี้ยงแกะเสียดวย
ซ้ํา”
คนเลี้ยงแกะทั้งหลาย - นิตเชคงตั้งใจหมายถึงผูรับผิดชอบแทนพระเยซูใน
คริสตจักร พระเยซูเคยตรัสวาโจรทําใหฝูงแกะของพระองคแตกตื่น

๙.๖ “เราเรียกพวกเขาวาคนเลี้ยงแกะ แตพวกเหลานั้นเรียกตัวเองวาผูมี
ศรัทธาถูกตอง เราเรียกพวกเขาวาคนเลี้ยงแกะ แตพวกเหลานั้นเรียกตัวเองวาผูมี
ความเชื่อถูกตอง”
๙.๗ “เชิญพิจารณาคนดีและเที่ยงธรรมดังกลาวหนอยซิวา พวกเขา
เกลียดชังผูใดมากที่สุด มิใชผูทําลายตารางคานิยมของพวกเขาดอกหรือ ที่พวกเขา
ประนามวาเปนผูทําลายทุกสิ่งและเปนโจรนั่นแหละ อันที่จริงก็คือผูสรางสรรคละ”
ผูสรางสรรค - นิตเชถูกฝายคริสตจักรคว่ําบาตรรุนแรง แตก็มั่นใจวาตนคือผู
สรางสรรคแนวความคิดใหม จึงจะยกระดับจิตใจของมนุษยไดถึงขั้นอภิมนุษย

๙.๘ “เชิญพิจารณาดูผูมีศรัทธาในทุกรูปแบบกันหนอยซิวา พวกเขา
เกลียดชังผูใดมากที่สุด มิใชผูทําลายตารางคานิยมของพวกเขาดอกหรือ ที่พวกเขา
ประนามวาเปนผูทําลายทุกสิ่งและเปนโจรนั่นแหละ อันที่จริงก็คือผูสรางสรรคละ”
๙.๙ “ผูสรางสรรคยอมตองการผูรวมงานที่มีชีวิตไมใชตองการซากศพ ไม
ตองการฝูงแกะหรือผูมีศรัทธา หากตองการผูรวมมือสรางสรรค ผูที่จะชวยกันจารึก
คุณคาใหม ๆ ลงบนศิลาแผนใหม”

ฝูงแกะ - พระเยซูเปรียบเทียบคริสตชนเปนฝูงแกะ และพระองคเปนเจาของ
ฝูงแกะ นิตเชตองการเปรียบเทียบใหเห็นวาสาวกนิตเชที่ตองการมิใชผูตาม แตทุกคน
จะตองเปนผูนํา เปนผูรวมสรางสรรค เปนผูเดินทางรวมกันไปสูสภาวะอภิมนุษย
ศิลาแผนใหม - คัมภีรไบเบิลเลาวาพระเจาไดทรงจารึกพระบัญญัติลงบนแผน
ศิลาใหนําประกาศแกมวลชน นิตเชคิดวาบัญญัติเหลานั้นลาสมัยเสียแลว นิตเชตองการ
ใหเลิกลมเสียแลวเขียนบัญญัติกันใหมทั้งหมด นิตเชจึงตองการศิลาแผนใหมไมใช
แกไขหรือลบของเกาแลวเขียนอักษรใหมบนศิลาแผนเกา หากแตตองการเขียนอักษร
ใหมบนศิลาแผนใหมเลยเสียทีเดียว บัญญัตซึ่งนิตเชคิดวาเปนบัญญัติใหมถอดดามของ
ตนเองก็คือวา แตละคนจะตองแสวงหาทางของตน แตละคนจะตองสรางความเปนอภิ
มนุษยในตัวเองและโดยตนเอง

๙.๑๐ ผูสรางสรรคยอมตองการเพื่อนรวมกิจการเพื่อชวยกันเก็บเกี่ยว
เพราะรอบ ๆ ตัวเขาพบขาวสุกเหลืองอรามพรอมใหเก็บเกี่ยวได ควรมีสัก ๑๐๐ มือ
เคียวชวยกันเก็บเกี่ยว เขาทึ้งรวงขาวขึ้นมาไดกําหนึ่งแลวขวางลงดินอยางคน
อารมณเสีย
นิตเชเลียนสํานวนพระเยซูวา “ขาวในนาสุกมาก แตผูเก็บเกี่ยวมีนอย” ซึ่ง
หมายความวาพระองคทรงตองการสาวกสําหรับชวยเผยแพรคําสอนของพระองคอีก
จํานวนมาก นิตเชคิดวาตนก็ตองการในทํานองเดียวกัน

๙.๑๑ ผูสรางสรรคยอมตองการเพื่อนรวมกิจการที่รูจักลับเคียวใหคมกริบ
ซึ่งจะไดชื่อวาผูทําลายลางความดีและความชั่ว พวกเขาจะขะมักเขมนเก็บเกี่ยว
ตอจากนั้นก็จะไดพักผอน
นิตเชคิดวาคําสอนของตนอยูเหนือคําสอนของพระเยซูและศาสดาทั้งหลายที่
เคยมีมา ศาสดาเหลานั้นสอนศีลธรรมอันเปนหลักเกณฑตัดสินความดีความชั่ว แตนิตเช
ถือวาคําสอนของตนนั้นอยูโพนขอบเขตของความดีและความชั่ว เปนหลักธรรมอันจะทํา
ใหมนุษยมุงไปสูความเปนอภิมนุษย จึงตองถอนรากถอนเหงาความเชื่อถือและความยึด
มั่นในหลักการตายตัวลงเสีย ผูจะชวยทําเชนนีไดก็ตองมีลิ้นคมกริบเหมือนเคียวที่หมั่น
ลับอยูเสมอ
พักผอน - ตายแลวทุกอยางก็จบสิ้น ไมตองกังวลถึงความทุกขหรือความสุข
ใหยุงยากใจอีกตอไป จะเหลืออยูสิ่งเดียวคือพลังดิ้นรนแหงเอกภพ ซึ่งนิตเชเรียกวา
เจตจํานงที่จะมีอํานาจ

๙.๑๒ พระซาราทุสตรายอมทรงตองการเพื่อนรวมสรางสรรค เพื่อนรวม
เก็บเกี่ยว และเพื่อนรวมพักผอน คนเลี้ยงแกะก็ดี ฝูงแกะก็ดี ซากศพก็ดี ไมรูจะเอา
ไปใชทําอะไรได
นิตเชไมตองการตั้งตัวเปนศาสดา จึงไมตองการมีสาวกอยางพระเยซูและ
ศาสดาทั้งหลาย นิตเชตองการเพื่อนรวมความคิดไมมีใครเปนใหญกวากัน นิตเชจึงถาก
ถางเยาะเยยสํานวนของชาวคริสตเรื่องคนเลี้ยงแกะ(คณะสงฆ) ฝูงแกะ(สัตบุรุษ) และ

การที่ชาวคริส ตทะนุถ นอมศพโดยการปลงศพอยางสงาดวยพิธีรีตอง นิตเชถือวาไรสาระ
ทั้งสิ้น

๙.๑๓ เจาเพื่อนยากคนแรกของขาเอย จงพักผอนใหสบายเถิด ขาไดฝง
เจาไวในโพรงไมที่ปลอดภัยแลว ไมตองกลัววาหมาปาจะมารบกวนเจาได
๙.๑๔ ถึงเวลาแลวนะที่ขาจําตองทิ้งเจาไวที่นี่ ระหวางพลบค่ํากับรุงอรุณที่
ผานมานี้ ขาไดความคิดใหมแลว
๙.๑๕ ขาจะไมทําตัวเปนคนเลี้ยงแกะ และไมทําตัวเปนสัปเหรออีกตอไป
ทั้งจะไมปราศรัยตอหนาฝูงชนอีกตอไปดวย ขอใหครั้งนี้เปนครั้งสุดทายเถอะสําหรับ
การพูดกับคนตาย
๙.๑๖ ขาจะรวบรวมผูสรางสรรค และผูจะเก็บเกี่ยว และผูจ ะพักผอนหลัง
เสร็จธุระ ขาจะชี้ใหพวกเขาดูสายรุงในทองนภา และชี้แจงใหพวกเขาตระหนักถึง
ขั้นตอนที่จะกาวไปสูการเปนอภิมนุษย
๙.๑๗ ขาจะกลอมใจผูแยกตัวจากสังคมเพื่ออยูคนเดียวหรือสองคน ใครที่
อยากฟงเรื่องแหวกแนว ขาจะกรอกความสุขใจของขาสูหวั ใจของเขา
๙.๑๘ ขาจะมุงหนาสูเปาหมายของขา ขาจะกระโดดขามคนงุมงามพะวา
พะวง การเดินหนาของขาจะทําใหพวกนี้ตกเชือกไปตาม ๆ กัน
นิ ตเชตองการออกแถลงการณโดยอาศัยซาราทุสตราเปนกระบอกเสียงวาอภิ
มนุษยนอกจากจะเปนผูเห็นแจงและเดินตามสัจธรรมอยางสมบูรณแลว ยังจะตอง
สามารถชนะและขจัดทุกคนที่กีดขวางทางของตนไดดวย เรื่องนี้นิตเชใหซาราทุสตรา
เรียนรูจากการไดเขาหาประสบการณในหมูมนุษย
ตั้งแตบัดนั้นเปนตนไปซาราทุสตราของนิตเชจะเปนมนุษยสมบูรณแบบ ผูจะตั้ง
หนาอบรมศิษยดวยศีลธรรมแหงอภิมนุษยซึ่งสูงกวาศีลธรรมแบบนายและศีลธรรมแบบ
ทาสตามลําดับ ซาราทุสตราจะจ้ําจี้จ้ําไชชี้บมอบรมลูกศิษยใหตระหนักวาศีลธรรมทั้ง
แบบนายและแบบทาสนั้นยังไมเพียงพอ ยังตองพัฒนากันตอไปดวยการตรึกตรองให
ถองแทและเห็นแจงดวยอัชฌัตติกญาณของตนเอง อภิมนุษยคือผูเปนศาสดาของ
ตนเอง คําสอนของซาราทุสตราเปนเพียงคํากระตุนใจและชี้แนะเทานั้น ( อัชฌัตติก- ว.
ภายใน, เฉพาะตัว, เชน อัชฌัตติกปญญา [ป.] )

๑๐
๑๐.๑ ซาราทุสตราคํานึงในพระทัยดังนี้แลว พระอาทิตยก็ขึ้นตรงเหนือ
เศียรพอดี นกตัวหนึ่งรองเสียงแหลมเบื้องบน พระซาราทุสตราทรงแหงนพระพักตร
ทอดพระเนตรหาเจาของเสียง นกอินทรีตัวหนึ่งบินวนเปนวงกวางในหวงนภากาศ งู
ตัวหนึ่งหอยหัวลงมา ไมมีอาการวาเปนเหยื่อ แตเปนเพื่อนกัน เพราะงูพันรอบคอนก
๑๐.๒ "เจาสัตวเพื่อนยากของเรานะเอง" พระซาราทุสตราตรัสดวยพระทัย
ราเริง
๑๐.๓ "เจาสัตวที่มีสงาราศรีที่สุดภายใตดวงอาทิตย มันมาสํารวจนะเอง
แหละ"
๑๐.๔ "มันมาสํารวจดูวาซาราทุสตรายังมีชีวิตอยูหรือไม เอ ! แลวเรายังมี
ชีวิตอยูหรือเปลานะนี?่ "
ซาราทุสตราเริ่มสงสับวาการแทรกตัวเขามายุงเกี่ยวกับมนุษยในสังคมเปน
สิ่งพึงกระทําหรือไมสําหรับผูบรรลุความเปนอภิมนุษยแลว ซาราทุสตราเริ่มรูสึกวาการ
แทรกตัวเขามายุงเกี่ยวกับมนุษยในสังคม ทําใหความเปนอภิมนุษยของตนลดลงอยาง
เห็นไดชัด จนถึงกับสงสัยวายังมีอยูในตัวอีกหรือไม
นิตเชเองรูสึกตัววาไมอาจบรรลุถ ึงความเปนอภิมนุษยที่ตนปรารถนา คงจะ
รูสึกอยูในใจวาเปนเพราะมัวยุงเกี่ยวกับสังคมมนุษยนน
ั่ เองทําใหเสียสมาธิและทําใหเสีย
พลังอัชฌัตติกญาณ และตนเองก็อดยุงเกี่ยวไมไดเสียดวย

๑๐.๕ เมื่อทรงคํานึงอยางนี้แลวก็ทรงระลึกไดถึงคําพูดของฤษีในปา ทรง
ถอนพระทัยและทรงตั้งจิตอธิษฐานวา
๑๐.๖ "ขอใหตัวเราฉลาดกวานี้ ขอใหตัวเราฉลาดสมบูรณเหมือนเจางูของ
เรา"

๑๐.๗ "แตอธิษฐานอยางนั้นคงเปนไปไมไดแน เราจะขออธิษฐานเสียใหม
เชนนี้วา ขอใหความเปนตัวของตัวเองอยูควบคูกับปรีชาญาณในตัวเรา
๑๐.๘ "และหากเมื่อใดก็ตามที่ปรีชาญาณหลุดลอยไปจากตัวเรา ซึ่งก็นา
เสียดายที่มันชอบบินหนีไปเสียดวยซี ในสภาพเชนนั้นก็ขอใหความเปนตัวของ
ตัวเองหนีใหพนความโงของเราเถิด อยารวมวงไพบูลยกันเลย"
ความเปนตัวของตัวเอง - มีนกอินทรีเปนสัญญลักษณ เชนเดียวกับปรีชา
ญาณมีงูเปนสัญญลักษณ อภิมนุษยตองมีคุณสมบัติทั้ง ๒ อยางอยางสมบูรณ และซารา
ทุสตราก็มีสมบูรณทั้งสองอยาง ขณะที่ถ ือสันโดษบนยอดเขา สัตวทั้งสองจึงอยูใกลชิด
ตลอดเวลา ครั้นลงมาแทรกตัวในหมูมนุษย คุณสมบัติทั้งสองอยางนี้ก็คอย ๆ หายไป
จากตัวซาราทุส ตรา เหมือนกับสัตว ๒ ตัวนั้นหายไป นาน ๆ จึงจะกลับมาเยี่ยมกรายให
เห็นสักประเดี๋ยวหนึ่ง
แตพระซาราทุสตราก็เหมือนกับนิตเชคือจมไมลง หรือถอนตัวไมขึ้น ซาราทุ
สตรามุมานะจะสอนมนุษย ยิ่งสอนก็ยิ่งเสื่อมถอยจากปรีชาญาณและความเปนตัวของ
ตัวเองเขาทุกที นิตเชเองรูสึกเชนนั้น ซาราทุสตราจึงมิไดเปนศาสดาที่สําคัญมากนัก
นิตเชจึงสรุปชะตากรรมของซาราทุสตราไวในประโยคสุดทายของคํานํานี้วา

๑๐.๙ และดั่งนี้ พระซาราทุสตราก็ทรงเริ่มเสื่อมลง ( จากความเปนอภิ
มนุษย )

บันทึกทายเลม
ซาราทุสตราแบงออกเปน ๔ ภาค ภาคแรกมี ๒๒ กัณฑ ภาคสองมี ๒๒
กัณฑ ภาคสามมี ๑๖ กัณฑ ภาคสี่มี ๒๐ กัณฑ รวมทั้งหมดเปน ๘๐ กัณฑดวยกัน
ภาคแรกมี ๒๒ กัณฑ มีชื่อกัณฑดัง ตอไปนี้
(ก.คํานํา คือเนื้อเรื่องที่จบในเลมนี้)






วาดวยการแปลง ๓ ราง
วาดวยเกาอี้คุณธรรม
วาดวยผูเห็นโลกหนา
วาดวยผูเหยียดหยามรางกาย
วาดวยความอยากสุขและทุกข



















วาดวยอาชญากรขี้ขลาดตาขาว
วาดวยการอานและการเขียน
วาดวยตนไมบนภูเขา
วาดวยนักเทศนเรื่องความตาย
วาดวยสงครามและผูกระหายสงคราม
วาดวยเทวรูปใหม
วาดวยแมลงวันในตลาดสด
วาดวยความบริสุทธิ์ผุดผอง
วาดวยเพื่อน
วาดวยเปาหมายรอยแปด
วาดวยความรักเพื่อนมนุษย
วาดวยวิถีของผูสราง
วาดวยสาวแกแมมาย
วาดวยงูพิษกัด
วาดวยทารกแลวิวาห
วาดวยความตายอาสา
วาดวยทานธรรม

ภาคสองมี ๒๒ กัณฑ มีชื่อกัณฑดัง ตอไปนี้






















เด็กถือกระจกเงา ณ เกาะมหาโชค
วาดวยผูมีเมตตาจิต
วาดวยคณะสงฆ
วาดวยผูทรงคุณธรรม
วาดวยฝูงชน
วาดวยแมงมุมพิษ
วาดวยนักปราชญมีชื่อ
เพลงกลางคืน
เพลงลีลาศ
เพลงฌาปนะ
วาดวยการชนะตน
วาดวยผูมีจิตใจสูง
วาดวยแดนวัฒนธรรม
วาดวยความรูที่ไรมลทิน
วาดวยผูคงแกเรียน
วาดวยกวี
วาดวยเหตุการณสําคัญ
วาดวยศาสดาพยากรณ
วาดวยการไถบาป
วาดวยความเฉลียวฉลาดของมนุษย
วาดวยเวลาที่สงัดที่สุด

ภาคสามมี ๑๖ กัณฑ มีชื่อกัณฑดัง ตอไปนี้













คนเดินทาง
วาดวยการเห็นและปริศนา
วาดวยโชคที่ไมพึงปรารถนา
กอนรุงอรุณ
วาดวยคุณธรรมที่ทําใหตกต่ํา
บนภูเขามะกอก
วาดวยการผาน
วาดวยผูถูกคว่ําบาตร
การกลับถิ่นฐาน
วาดวยความชั่วราย ๓ อยาง
วาดวยจิตใจที่หนักแนน
วาดวยตารางเกาและใหม






ผูฟนไข
วาดวยความคิดถึงยิ่งใหญ
เพลงเตนรําอีกบทหนึ่ง
ตรา ๗ ดวง

ภาคสี่มี ๒๐ กัณฑ มีชื่อกัณฑดัง ตอไปนี้





















ถวายบูชาดวยน้ําผึ้ง
เสียงรองขอความชวยเหลือ
สนทนากับบรรดากษัตริย
ปลิง
หมอเสนห
พรอมบริการ
คนนาเกลียดที่สุด
ขอทานสมัครใจ
เงา
เที่ยง
ทักทาย
อาหารมื้อค่ํา
วาดวยมนุษยที่มีศักดิ์ศรี
เพลงโศก
วาดวยความรู
ที่บานเหลาหญิงสาวในทะเลทราย
การตื่น
สมโภชลาโง
เพลงขี้เมา
ลาง

