
ถนนแหง ‘ความรัก’ ของเบอรทรันด รัสเซลล

ถาม  What is matter?
ตอบ  Never Mind.
ถาม  What is mind?
ตอบ  No matter.

คํ าถามคํ าตอบอันชวนขบขันขางตนนี้ อางกันวาเปนบทสนทนาระหวางยากับ
หลานคูหนึง่ ผูเปนยานั้นเปนภรรยาของอดีตนายกรัฐมนตรีแหงประเทศอังกฤษ ในรัชสมัยพระนาง
เจาวคิตอเรีย สวนผูเปนหลาน ซ่ึงตอมาไดผลิตผลงานออกสูโลกหนังสือจํ านวนมาก รวมทั้งเรื่อง 
The Analysis of Matter และ The Analysis of Mind ดวยนั้น เปนนักปรัชญาผูยิ่งใหญแหงคริสต
ศตวรรษที่ 20 อันยากที่จะหาผูใดเสมอดวยได เบอรทรันด รัสเซลล (Bertrand Russell) คือนาม 
ของเขา!

คนทั่วไปมักรูจักเบอรทรันด รัสเซลล ในฐานะที่เปนเอตทัคคะในสาขาวิชา
คณติศาสตรและปรัชญา แตนอยคนนักที่จะรูวา รัสเซลลเปน ‘นักรัก’ ผูเจนจบไมแพจะเด็ดแหง 
ผูชนะสิบทิศ เสียดวยซ้ํ า รัสเซลลเองไดเลาชีวิตของเพศของเขาไวในหนังสือ Autobiography ที่เขา
เขยีนไวมากพอสมควร แตยังไมมากและละเอียดเทาที่โรนัลด คลารก (Ronald W.Clark) เขยีนเลาไว
ในหนังสือเลมลาสุดเกี่ยวกับชีวิตของรัสเซลล เร่ือง The Life of Bertrand Russell (Penguin Books, 
1978) ดวยขอมูลที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้ สวนใหญไดมาจากเอกสารเกี่ยวกับตัวเบอรทรันด  
รัสเซลล ซ่ึงเก็บไวที่ Bertrand Russell Archives ใน McMaster University ประเทศคานาดา

เบอรทรันด รัสเซลล เกิดเมื่อป พ.ศ. 2415 คร้ันอายุได 2 ขวบ แมและพี่สาวตองมี
อันถึงแกความตาย สวนพอก็ตายตามไปเมื่อรัสเซลลมีอายุเพียง 4 ขวบเศษเทานั้น รัสเซลลจึงกํ าพรา
พอและแมตั้งแตยังเยาว ภาระการเลี้ยงดูและอบรมตกแกทานผูหญิงรัสเซลล ผูเปนยา ชีวิตยามเยาว
ของรัสเซลลจึงคอนขางโดดเดี่ยวและอางวาง จนถึงกับเคยคิดฆาตัวตายหลายครั้งหลายครา แต 
รัสเซลลเพิ่งจะพบวาชีวิตของตนมีคา ก็ตอเมื่อไดศึกษาวิชาฟสิกซและคณิตศาสตร และพบวา เขามี
ความสามารถในสาขาวิชาทั้งสองนี้ แตความรูสึกโดดเดี่ยวและอางวางก็หาไดหมดไปแตประการใด
ไม การขาดแมที่จะคอยประคบประหงมตั้งแตเยาววัย ทํ าใหรัสเซลตองคอยแสวงหา ‘สตรี’ คนหนึ่ง
คนใดมาเปนคูคิด และคอยทํ าหนาที่เสมือนหนึ่งมารดาบังเกิดเกลา

------------------------------------
* ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสารโลกหนังสือ   ปที่ 2   ฉบับที่ 5 (กุมภาพันธ 2522)
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ภรรยาคนแรกของรัสเซลล คือ อลิส เพียรซัลล สมิธ (Alys Pearsall Smith)  
เปนชาวอเมริกันและอายุมากกวารัสเซลลเกือบ 10 ป ความรักที่รัสเซลลมีตออลิสนั้นเกิดจากความ
ใกลชิดสนิทสนมเปนสํ าคัญ แมวายาของรสัเซลลจะพยายามขัดขวางการแตงงาน โดยหาวาชาติวงศ
ของฝายหญิงนั้นเปนไพร ซ่ึงไมคูควรกับรัสเซลล การขัดขวางและการทัดทานดํ าเนินถึงขั้นสง 
รัสเซลลไปทํ างาน ณ สถานทูตอังกฤษประจํ าประเทศฝรั่งเศส หลังจากที่จบปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยเคมบรดิจ ในระหวางที่ใชชีวิตอยูบนภาคพื้นยุโรปนี้เอง รัสเซลลก็ไปมีสัมพันธสวาท
กับแมรี่ คาสเตลโล (Mary Castelloe) พีส่าวของอลิส ซ่ึงเปนภรรยาของแฟรงก คาสเตลโล (Frank 
Castelloe) รัสเซลลมิไดปกปดความสัมพันธดังกลาวนี้ ตรงกันขามกลับเขียนเลาใหอลิสทราบ แต
ตอมาก็รูสึกเสียใจที่ไมควรทํ าลายจิตใจของอลิสดวยการเลาเรื่องเหลานี้ รัสเซลลมีคุณสมบัติที่
สํ าคญัอยูขอหนึ่ง คือ เปนคนเปดเผยและชวนพูดอะไรตรงไปตรงมา ดวยเหตุนี้เอง การศึกษาชีวิตรัก
ของรสัเซลลจึงมิใชเร่ืองยากแตประการใด

ในที่สุด รัสเซลลก็แตงงานกับอลิส เพียรซัลล สมิธ อยางเงียบๆ เมื่อวันที่ 13 
ธันวาคม พ.ศ. 2437 ทั้งๆที่ถูกทัดทานจากยาและญาติมิตร ชีวิตสมรสในระยะแรกเปนไปอยาง 
ราบรืน่ แตแปดปใหหลัง นํ้ าผ้ึงพระจันทรก็กลายเปนนํ้ าผ้ึงขม รัสเซลลไมรูสึกลังเลที่จะบอกกลาว
กับอลิสวา ตนรูสึก ‘หมดรัก’ ในตัวอลิสเสียแลว เหตุการณตอนนี้เกิดขึ้นในชวงที่รัสเซลลไดรวม
งานกับ อัลเฟรด นอรธ ไวทเฮด (Altred North Whitehead) ไวทเฮดเปนอาจารยสอนวิชา
คณิตศาสตรอยูที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ และเปนอาจารยของรัสเซลลดวย ความสนิทชิดเชื้อกับ
ครอบครัวของไวทเฮด ทํ าใหรัสเซลลเร่ิมหลงรักภรรยาของอาจารย ผูมีช่ือวา อีฟลิน ไวทเฮด 
(Evelyn Whitehead) ความรักที่รัสเซลลมีตออีฟลิน ไวทเฮด เปนความรักที่เขาเทิดทูนบูชา ดังจะ
เหน็ไววา เขาไดระมัดระวังที่จะไมเอยถึงสตรีผูนี้ในทางที่เสื่อมเสีย และแทที่จริงแลว เปนที่เชื่อกัน
วา รัสเซลลและอีฟลิน ไวทเฮดมิไดมีความสัมพันธทางเพศแตประการใด ความรักระหวางคน 
ทัง้สองจึงเปนความรักที่บริสุทธิ์ และตอมาไดพัฒนาไปในรูปแบบของความรักฉันแมกับลูก อีฟลิน 
ไวทเฮด คอยใหคํ าปรึกษาเกี่ยวกับปญหาชีวิต ทํ าหนาที่เปนแมส่ือแมชัก และคอยใหกํ าลังใจ ตลอด
จนกระตุนการทํ างานทางวิชาการของรัสเซลลอยูเสมอ ขางฝายรัสเซลลนั้นเลา ก็มีความเห็นอก     
เห็นใจอีฟลิน ไวทเฮด เปนที่ยิ่ง เพราะอีฟลินมไิดรับการดูแลเอาใจใสจากสามีเทาที่ควร ทั้งๆที่ปวย
เปนโรคหัวใจ ตัวอัลเฟรด ไวทเฮดเองก็เปนโรคประสาท ทั้งครอบครัวก็มีปญหาขัดสนทางการเงิน 
จนรสัเซลลตองแอบใหความชวยเหลืออยูเนืองๆ

ความใกลชิดกับอีฟลิน ไวทเฮด นี้เอง นับเปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหรัสเซลลเร่ิม   
เบื่อหนายภรรยาของเขา รัสเซลลตองการใชชีวิตในการทํ างานทางวิชาการ และตองการคนใกลชิด 
ที่จะคอยจุดแสงประทีปแหงปญญาใหชวงโชติอยูเสมอ อลิสไมเพียงแตจะไมมีคุณสมบัติในขอนี้
เทานัน้ หากยงัเปนคนจูจี้จุกจิกจนนารํ าคาญอีกดวย ดังนั้น ชีวิตครอบครัวจึงเริ่มหมางเมิน จนใน 
ทีสุ่ดตองแยกกนัอยู แตกวาจะตกลงหยาขาดจากกันไดในป พ.ศ. 2464 ก็เปนเวลา 20 ปใหหลัง
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ในระหวางที่ยังมิไดหยาขาดจากอลิส รัสเซลลก็เร่ิมมีความสัมพันธกับสุภาพสตรี
หลายตอหลายคน บางรายความสัมพันธไดส้ินสุดลงในชวงระยะเวลาอันสั้น แตกับบางรายรัสเซลล
มคีวามสมัพันธอันลึกซึ้งและสนิทแนบแนนตลอดชวงระยะเวลาอันยาวนาน

ในป พ.ศ. 2447 รัสเซลเร่ิมรูจักผูหญิงคนหนึ่งชื่อ ไอวี่ พรีเชียส (Ivy Pretious) ซ่ึง
ท ํางานเปนเลขานุการของ Free Trade Union พรีเชียสเปนสาวสวย อายุออนกวารัสเซลถึง 8 ป ฉลาด
ปราดเปรื่องและเอาการเอางาน คุณสมบัติเหลานี้ลวนแลวแตเปนสิ่งดึงดูดความสนใจจากรัสเซลล
ทั้งสิ้น แตความสัมพันธระหวางคนทั้งสองดํ ารงอยูไดไมนาน ก็จํ าตองพรากจากกัน สวนสํ าคัญ 
เกดิจากการชักจูงของมิตรสนิทของรัสเซลลเอง คนเหลานี้เกรงวา หากรัสเซลลมีความสัมพันธกับ 
พรีเชยีสลึกล้ํ าไปกวาที่เปนอยู เร่ืองอาจจะระแคะระคายถึงอลิส และอลิสอาจหยิบยกเปนสาเหตุใน
การฟองหยา จนเปนเรื่องอื้อฉาวได กระนั้นก็ตาม ทั้งรัสเซลลและพรีเชียสยงัคงมีจดหมายติดตอกัน 
และพบปะกันเปนครั้งคราว จนกระทั่งพรีเชียสแตงงานแตงการไป หาสิบปใหหลังรัสเซลลเคยเขียน
จดหมายถึงลูกชายของพรเีชยีส โดยร้ือฟนความหลังเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซ่ึงมีความตอนหนึ่งวา “—วัน
เวลาผานไปแตละสัปดาห โดยที่ฉันยากที่จะไมคิดถึงแมของเธอได—“

อยางไรก็ตาม ผูหญิงที่มีอิทธิพลตอชีวิตและงานของรัสเซลลกลับมิใชคนตัวเปลา
เลาเปลือย เจ็ดปหลังจากที่รัสเซลลรูสึกหลงรักอีฟลิน ไวทเฮด ภรรยาอาจารย รัสเซลลก็ไดรูจักและ
มคีวามสัมพันธทางเพศกับคุณหญิงออตโตลิน มอรเรลล (Ottoline Morrell) ซ่ึงเปนภรรยาของฟลิป 
มอรเรลล (Philip Morrell) ความสัมพันธดังกลาวนี้เร่ิมตนในป พ.ศ. 2454 และสิ้นสุดลงใน พ.ศ. 
2481 เมือ่ฝายหญิงถึงแกกรรม ตลอดระยะเวลา 27 ปเศษที่คนทั้งสองรูจักกัน ความสัมพันธในชั้น
แรกเริ่มตนจากความสัมพันธทางเพศ และคอยๆแปรเปลี่ยนเปนความสัมพันธในรูปแบบแมกับลูก 
ในระยะแรกเริ่มที่จะมีความสัมพันธทางเพศกันนั้น รัสเซสลไดอาศัยอีฟลิน ไวทเฮดเปนแมส่ือ 
แมชัก อีฟลินคอยทํ าหนาที่เปนคนกลางรับฟงปญหาจากทั้งสองฝาย ปรับความเขาใจระหวางคน 
ทั้งสอง ตลอดจนตระเตรียมสถานที่เพื่อใหคนทั้งสองไดพลอดรักและเสพสังวาสกัน แตที่สํ าคัญ 
ก็คือ อีฟลินทํ าหนาที่เปนสายลับสอดสองดูอลิส และหยั่งทาทีดูวา อลิสไดลวงรูความสัมพันธ
ระหวางรัสเซลลกับคุณหญิงออตโตลินหรือไม ความสัมพันธระหวางคนทั้งสองไดพัฒนาถึงขั้นที่
รัสเซลลชักชวนใหคุณหญิงออตโตลินละทิ้งสามี และมาแตงงานอยูกินกับรัสเซลล โดยรัสเซลล 
จะหาทางหยาขาดจากอลิส ซ่ึงคุณหญิงออตโตสินปฏิเสธ ทั้งนี้เนื่องจากยังเปนหวงลูกสาว ซ่ึงยังเล็ก
อยูประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งยังรูสึกเปนหวงเปนใยสามีซ่ึงเปนสมาชิกสภาสามัญ เพราะการ        
หยารางจะเปนสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหอนาคตทางการเมืองของสามีดับวูบลง คํ าปฏิเสธของคุณหญิง 
ออตโตลินทํ าใหรัสเซลลผิดหวังเปนยิ่งนัก ในจดหมายหลายตอหลายฉบับที่รัสเซลลเขียนถึง           
คุณหญิงออตโตลนิ เราจะไดพบคํ าตอวาตอขานอันขมขื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้เสมอ
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ในระยะแรก ความสัมพันธระหวางรัสเซลลกับคุณหญิงออตโตลินเปนไปอยาง
ลับๆลอๆ ทั้งคูตองแอบนัดพบกันตามสถานที่ตางๆ แตตอมาคุณหญิงออดโตลนิก็สารภาพกับสามี
วา ตนเปนชูกับรัสเซลล และดูเหมือนวา ฟลิป มอรเรลล จะมิไดขัดขวาง ‘กจิกรรมทางเพศ’ ระหวาง
คนทัง้สอง เพราะปรากฏในภายหลังวา ทุกครั้งที่คุณหญิงออตโตลิน ‘นัดพบ’ ชูรักที่บาน ฟลิป  
มอรเรลล ก็จะออกจากบาน เพื่อใหคนทั้งสองไดพร่ํ าพลอดกันโดยสะดวก ในสวนความสัมพันธ
ระหวางรัสเซลลกับฟลิป มอรเรลลผูเปนสามีของชูรักนั้นเลา ก็ปรากฏวา รัสเซลลไดชวยฟลิป  
มอรเรลลในการหาเสียงเพื่อรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาสามัญหลายตอหลายครั้ง และคนทั้งสอง 
ก็ไดรวมกันรณรงคคัดคานกรณีที่อังกฤษตัดสินใจทํ าสงครามกับเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
ดวย

อยางไรก็ตาม ความสัมพันธระหวางรัสเซลลกับคุณหญิงออตโตลินในเวลาตอมา
ไดคอยๆแปรเปลี่ยนมาเปนความสัมพันธฉันลูกกับแม กลาวคือ คุณหญิงออตโตลินจะคอยใหคํ า
ปรึกษาแกรัสเซลลในการแกปญหาชีวิตตางๆ รับทราบความสัมพันธที่รัสเซลลมีกับหญิงทั้งที่โสด 
และไมโสด และคอยกระตุนใหรัสเซลลมีกํ าลังใจในการทํ างานทางวิชาการ ในแงนี้ ก็เทากับวา       
คุณหญิงออตโตลินไดคอยๆเขามามีบทบาทแทนที่อีฟลิน ไวทเฮด ชีวิตในชวงนี้นับเปนชวงที่         
รัสเซลลสามารถผลิตผลงานในสาขาคณิตศาสตรและปรัชญาไดเปนอันมาก ความสัมพันธอันลึกล้ํ า
ระหวางรัสเซลลกับคุณหญิงออตโตลินนั้น จะพิจารณาไดจากจดหมายที่คนทั้งสองมีถึงกัน  
ซ่ึงปรากฏวา เมื่อคุณหญิงออตโตลนิถึงแกกรรมในป พ.ศ. 2481 นั้น นับจดหมายที่รัสเซลลเขียนถึง
คุณหญิงออตโตลิน มีรวม 1,775 ฉบับ ในขณะที่คุณหญิงออตโตลินก็มีจดหมายถึงรัสเซลล 
ประมาณ 1,600 ฉบับ

ในระยะที่ความสัมพันธระหวางรัสเซลลกับคุณหญิงออตโตลิน เร่ิมแปรเปลี่ยน
เปนความสัมพันธฉันลูกกับแมนั้นเอง รัสเซลลก็เร่ิมมีความสัมพันธกับผูหญิงคนอื่น ในป พ.ศ. 
2456  เมื่อรัสเซลลไปตระเวนยุโรป กไ็ดรูจักกับผูหญิงชาวเยอรมันคนหนึ่ง ซ่ึงมีครอบครัวแลว และ
คนทั้งสองก็มีสัมพันธสวาทตอกัน แมวารัสเซลลจะมิไดเปดเผยชื่อสุภาพสตรีคนนี้ แตก็ไดเลาเรื่อง
ความสัมพันธทั้งหมดใหคุณหญิงออตโตลินไดรับทราบ ในปตอมารัสเซลลไดเดินทางไปสอน
หนงัสือ ณ มหาวิทยาลัยฮารวารด และตระเวนแสดงปาฐกถา ณ มหาวิทยาลัยตางๆ ในสหรัฐอเมริกา 
ทีชิ่คาโก เขาไดพบกันเฮเลน ดัดลีย (Helen Dudley) ซ่ึงเขาเคยรูจักในสมัยที่เธอผูนั้นศึกษาอยูที่
มหาวทิยาลัยออกซฟอรด ความสนิทสนมทํ าใหคนทั้งสองไดเสียกัน แตคราวนี้ เหตุการณไมราบรื่น
เหมือนกับความสัมพันธที่รัสเซลลมีกับผูหญิงคนกอนๆ เพราะดัดลียหมายมั่นปนมือที่จะมีชีวิต
สมรสกับรัสเซลล ถึงกับตามรัสเซลลไปอังกฤษ โดยพรอมที่จะเปดเผยความสัมพันธที่เธอมีกับ 
รัสเซลลใหสาธารณชนไดทราบ รัสเซลลเขาตาอับ จนตองขอรองใหคุณหญิงออตโตลินชวย 
เกลีย้กลุมใหเฮเลนเปลี่ยนใจ ซ่ึงก็ประสบผลสํ าเร็จ
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แตความวัวยังไมทันหาย ความควายก็เขามาแทรก ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2458  
รัสเซลลก็สารภาพกับคุณหญิงออตโตลนิวา ตนรูสึกหลงรักไอรีน คูปเปอร วิลลิส (Irene Cooper 
Willis) ซ่ึงเพิ่งรูจักกันไมถึงเดือน เร่ืองของเรื่องมีอยูวา ในปลายป พ.ศ. 2457 รัสเซลลกํ าลังเขียน 
จุลสารเรื่อง The Policy of the Entente และตองการผูชวยทํ าวิจัย คุณหญิงออตโตลนิไดแนะนํ าให
รัสเซลลรูจักกับไอรีน คูปเปอร วิลลิส เพื่อการนี้ รัสเซลลซ่ึงเปนโรคขาดรักมิได เมื่อไดมาพบผูหญิง
ทีฉ่ลาดปราดเปรื่อง มีความสามารถ และงามพรอมเชนนี้ ก็อดรูสึกรักมิได แตกอนที่ความสัมพันธ
ระหวางคนทั้งสองจะถลํ าลึกมากไปกวาที่เปนอยู ไอรีนไดขอคํ าปรึกษาจากคุณหญิงออตโตลิน
เพราะเวลานั้นรัสเซลลยังมิไดหยาขาดจากอลิส และความสัมพันธระหวางรัสเซลลกับไอรีน วิลลิส 
อาจถูกอลิสยกเปนขออางในการฟองหยาได ซ่ึงไอรีน วสิลิสไมตองการเชนนั้น ในที่สุด คนทั้งสอง
จงึตดัสินแยกทางกันเดิน

ป พ.ศ. 2459 นับเปนชวงสํ าคัญอีกชวงหนึ่งในชีวิตรักของรสัเซลล เพราะเปนชวง
ที่รัสเซลลเร่ิมหางเหินจากคุณหญิงออตโตลิน ความหางเหินทํ าใหรัสเซลลมีความสัมพันธกับ 
หญิงอื่น ในจํ านวนหญิงที่รัสเซลลมีสัมพันธสวาทดวยนั้นมี วเิวียน อีเลียต (Vivien Eliot) รวมอยู
ดวย วิเวียน อีเลียต เปนภรรยายอขง ที.เอส. อีเลียต (T.S. Eliot) จนิตกวีชาวอเมริกันผูมีช่ือเสียง  
ที.เอส. อีเลียตเคยศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยฮารวารด และเคยเรียนกับรัสเซลลในสมัยที่รัสเซลล 
ไปสอนหนังสือ ณ มหาวิทยาลัยนั้น ตอมาในป พ.ศ. 2458 อีเลียตไดเดินทางมาศึกษาตอ ณ 
มหาวิทยาลัยออกซฟอรด และบังเอิญไดพบปะกับรัสเซลลอีกครั้งหนึ่ง ดวยเหตุนี้เอง รัสเซลลจึงได
รูจักกับวิเวียน อีเลียต ในเวลานั้น ชีวิตครอบครัวของผัวหนุมเมียสาวคูนี้ไมสูมีความสุขนัก วิเวียน  
อีเลียต มไิดรับความสุขทางเพศจากสามี จนถึงขั้นตองหันไปหาความสุขจากยาเสพติด ขางฝายสามี
กก็ลัดกลุมอยูกับปญหาการขัดสนเงินทอง เมื่อรัสเซลลกาวเขามาสูวิถีชีวิตของหนุมสาวคูนี้ วิเวียน 
อีเลียตก็ปรับทุกขกับรัสเซลลอยูเนืองๆ ซ่ึงรัสเซลลก็รับฟงดวยความเห็นอกเห็นใจ และไดใหความ
ชวยเหลือทางการเงินตามสมควร ความสัมพันธระหวางคนทั้งสองไดพัฒนาไปถึงขั้นไดเสียกัน  
ทัง้คูนัดพบกันเพื่อเสพกามสุขตามสถานที่ตางๆ จนเมื่อเร่ืองทํ าทาจะอื้อฉาว คุณหญิงออตโตลินจึง
เตือนสติรัสเซลลใหเลิกกับวิเวียน อีเลียตเสีย

ในป พ.ศ. 2459 นับเปนปที่มีความสํ าคัญตอรัสเซลลมิใชนอย ในแงที่วาเปนปที
เขาไดพบปะกับคอนสแตนส มัลเลอสัน (Constance Malleson) ผูหญิงอีกคนหนึ่งที่มีอิทธิพลตอ
ชีวิตของรัสเซลลอยางมาก คอนสแตนส มัลเลอสันเปนภรรยาของไมลส มัลเลอสัน (Miles 
Malleson) และเปนนักแสดงละคร โดยใชช่ือบนเวทีละครวา โคแล็ต โอนีล (Colette O′  Niel) 
ความสัมพันธระหวางรัสเซลลกับคอนสแตนส มลัเลอสันเริ่มตนจากการรวมทํ างานในขบวนการที่
มีช่ือวา No-Conscription Fellowship อันเปนขบวนการตอตานสงคราม คอนสแตน มัลเลอสันกาว
เขาสูวิถีชีวิตของรัสเซลลในชวงที่รัสเซลลกํ าลังหางเหินจากคุณหญิงออตโตลิน และสามารถสืบตอ
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บทบาทของคุณหญิงออตโตลนิได ดังจะเห็นไดวา คอนสแตนส มลัเลอสันจะคอยจุดแสงประทีป
แหงปญญาของรัสเซลลใหชวงโชติอยูเสมอ และแมวาคนทั้งสองจะเลิกมีความสัมพันธทางเพศกัน
ตั้งแตป 2464 เมื่อรัสเซลลแตงงานครั้งที่สอง แตในคราใดก็ตามที่รัสเซลลมีปญหาครอบครัวในชวง
ปลายแหงชีวิต เขาไมเคยลังเลที่จะระบายความทุกขและปรึกษากับคอนสแตนส มัลเลอสันเลย

รัสเซลลนาจะไดแตงงานกับคอนสแตนส มัลเลอสัน หากมิใชเปนเพราะวา  
รัสเซลลเขาใจวา คอนสแตนสจะไมยอมมีลูกกับเขา รัสเซลลเองใฝฝนที่จะมีลูกมานานแลว เพราะ
อายุอานามก็ลวงเลยมาถึง 44 ปแลว ในป พ.ศ. 2461 รัสเซลลไดรูจักกับอาจารยสาวคนหนึ่งแหง 
Girton College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ช่ือ ดอรา แบล็ก (Dora Black) ทัง้คูสนิทสนมกันจนถึงขั้น
ตกลงที่จะมีลูกดวยกัน และเมื่อรัสเซลลไดรับเชิญไปสอนหนังสือ ณ มหาวิทยาลัยปกกิ่งในป พ.ศ. 
2463 ดอรา แบลก็กต็ดิตามไปดวย ทั้งคูกินนอนอยูดวยกัน ขณะเดียวกันจดหมายที่รัสเซลลมีถึง
คอนสแตนส มลัเลอสันในชวงนี้ก็ยังพร่ํ าพรรณนาถึงความรักความคิดถึง จนคอนสแตนสเขาใจผิด
วา รัสเซลลจะแตงงานดวย คอนสแตนสกลาวถึงเหตุการณตอนนี้ในนวนิยายที่เธอแตง เร่ือง  
The Coming Back เมื่อรัสเซลลกลับจากประเทศจีนใน พ.ศ. 2464 ก็ไดจัดการหยารางกับอลิสภรรยา
คนแรก และแตงงานเปนครั้งที่สองกับดอรา แบลก็เมือ่วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2464 การแตงงาน
กระทํ ากันอยางเรงรีบ เพราะเวลานั้นดอราตั้งครรภแลว และหลังจากแตงงานเพียงสองเดือนเศษ  
รัสเซลลก็ไดบุตรชายคนแรกเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464 โดยตั้งชื่อวา จอหน คอนราด  
รัสเซลล (John Conrad Russell) หลังจากนั้นสองป แคทเธอรีน เจน รัสเซลล (Katherine Jane 
Russell) ซ่ึงเปนบุตรสาวก็ถือกํ าเนิด

ชีวิตสมรสครั้งที่สองของรัสเซลลเปนไปอยางราบรื่นในระยะแรก แตประวัติ
ศาสตรกก็ลับซํ้ ารอยอีก โดยทั้งคูตกลงหยาขาดจากกันในป พ.ศ. 2478 หลังจากที่แตงงานกันได 14 
ป อยางไรก็ตาม ความหมางเมินและมรสุมแหงชีวิตสมรสไดเกิดขึ้นกอนหนานี้นานแลว เพราะหลัง
จากที่รัสเซลลแตงงานครั้งที่สองไดเพียง 6 ปเศษ เราจะพบไดวา รัสเซลลเร่ิมนอกใจภรรยา ในป 
พ.ศ. 2470 รัสเซลลไดรูจักกับโจน ฟอลลเวลล (Joan Follwell) และพยายามสรางสัมพันธสวาทดวย 
เวลานั้นรัสเซลลอายุ 55 ป ในขณะที่โจน ฟอลลเวลล ยังเปนสาวรุนวัย 21 ป และมแีฟนแลวดวย  
รัสเซลลพยายามชวนโจน ฟอลลเวลลรวมหลับนอนดวย ดังจะเห็นไดจากตนฉบับจดหมายหลายตอ
หลายฉบับ ที่รัสเซลลเขียนถึงโจน ฟอลลเวลล เชนจากจดหมายฉบับหนึ่ง รัสเซลลเขียนไววา

“..ฉันใครที่จะไดรูเหลือเกินวา เธอจะไปคางคืนกับฉัน (ที่แฟลตในลอนดอน) ไดหรือไม ขอที่
ฉันหวาดเกรงเพียงขอเดียวก็คือ เธออาจพบวา เธอมิไดรับความสุขทางเพศอยางพอเพียง เทาที่พึงไดรับจากชาย
หนุมทั้งหลาย เพราะฉันมิใชคนหนุมเสียแลว แตฉันคิดวา ฉันสามารถหาสิ่งชดเชยได ฉันตองการเธอเหลือเกิน 
และมั่นใจวา ฉันสามารถชวยเธอในวิถีทางที่เธอจะชอบได เชน การรูจักผูคน การหาหนังสืออาน การขบคิดเพื่อ
แกปญหาของเธอ และอื่นๆ..”
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ความพยายามของรัสเซลลประสบผลสํ าเร็จ ดังที่โจน ฟอลลเวลลกลาวถึง 
เหตกุารณคร้ังนั้นเมื่อ 43 ป ใหหลังวา หลังจากที่พบกันครั้งแรกแลว…

“..ครั้งที่สอง ฉันรับประทานอาหารเย็นรวมกับเขา และครั้งที่สาม ฉันหลับนอนกับเขา            
รัสเซลลเกาะติดฉันแจเปนเวลากวาสามป แตการรวมเพศไมสูมีความสุขนัก ฉันเลยเลิกกับเขา..”

เมื่อบุตรชายและบุตรสาวเติบโตจนเขาสูวัยเรียน รัสเซลลและภรรยาก็เร่ิมมองหา
โรงเรียนที่จะใหการศึกษาแกบุตรธิดา แตพบวาไมมีสถาบันการศึกษาใดที่สามารถปลูกฝงแนว
ความคดิเสรีนิยมแกบุตรธิดาของตนได ดังนั้นจึงตัดสินใจตั้งโรงเรียนขึ้นเองที่เซาธ ฮารติ้ง (South 
Harting) มณฑลซัสเซกซ (Sussex) โดยใหช่ือวา โรงเรียนบีคอนฮิลล (Beacon Hill School) แนว
ความคิดและประสบการณจากการจัดการโรงเรียนแหงนี้ ปรากฏในหนังสือสองเลมของรัสเซลล 
คือ Education and the Social Order และ On Education : Especially in Early Childhood รัสเซลล
อางวา การจัดการศึกษา ณ โรงเรียนบีคอนฮิลลมีลักษณะเสรีนิยมมากกวาโรงเรียนซัมเมอรฮิลล 
(Summerhill) ของ เอ.เอส.นีลล (A.S.Neill) เสยีอีก รัสเซลลและดอรามีความสุขอยูกับการบริหาร
โรงเรียนบีคอนฮิลลเปนอยางมาก แมวาวิธีการจัดการศึกษาตามแนวความคิดของคนทั้งสองจะถูก
โจมตีและวิพากษวิจารณเปนอันมาก อยางไรก็ตาม เมื่อนาวาแหงชีวิตสมรสระหวางคนทั้งสอง  
เร่ิมประสบมรสุมในเวลาตอมา รัสเซลลก็เร่ิมสรางสัมพันธสวาทกับบรรดาครูสาวๆในโรงเรียนบี
คอนฮิลล ครูสาวๆคนแลวคนเลาถูกรัสเซลลเกี้ยวพาราสีและชักชวนไปหลับนอนดวย ขางฝายดอรา
ก็หันไปคบกริฟฟน บารร่ี (Griffin Barry) มาเปนชู จนมีลูกดวยกัน โดยไดลูกสาวในป พ.ศ. 2473  
และตอมาไดลูกชายในป พ.ศ. 2475 ในขณะเดียวกันนี้รัสเซลลเร่ิมติดพันมารจอรี สเปนส (Marjorie 
Spence) ซ่ึงตอมาเปลี่ยนชื่อเปน แพทริเชีย สเปนส (Patricia Spence) และมีช่ือเลนวา ‘ปเตอร’ 
(Peter) เวลานั้นแพทริเชีย สเปนส กํ าลังศึกษาชั้นปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยออกซฟอรด และดอรา
จางมาเลี้ยงลูกของรัสเซลลทุกเย็น หลังจากที่แพทริเชียดูแลลูกทั้งสองของรัสเซลลจนเขานอนแลว 
กจ็ะอยูคุยกับรัสเซลลจนดึกดื่นคํ่ าคืน ในทีสุ่ดทั้งสองก็ไดเสียกัน และแตงงานกันในป พ.ศ. 2479 
หลังจากที่รัสเซลลหยาขาดจากดอราในป พ.ศ. 2478

ชีวิตสมรสระหวางรัสเซลลกับดอรา จบลงอยางขมขื่น ดอราเองก็รูสึกเสียใจและ
สํ านกึถึงความผิดในสวนของตน ดังที่เธอไดกลาวไวในหนังสือช่ือ The Tamarisk Tree (Harcourt 
Brace Jovanovich, 1976) อยางไรก็ตาม ชีวิตสมรสครั้งที่สามของรัสเซลลก็ยังคงเดินซํ้ ารอยเดิม 
กลาวคอื เร่ิมตนอยางสุขสดชื่น ทั้งคูไดลูกชายรวมกันหนึ่งคนหลังจากที่แตงงานไดเพียงปเดียว และ
รวมทุกขรวมสุขกัน ตลอดระยะเวลาที่อพยพไปอยูประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแหง
สงครามซึ่งกํ าลังเกิดขึ้นในยุโรป แตแลวกลับจบลงอยางขมขื่น คราวนี้เปนปญหาความแตกตาง
ระหวางวัย แพทรเิชยียังสาวสวยและยังคงตองการกามสุข ในขณะที่รัสเซลลไมสามารถจะใหความ
สุขประเภทนี้ ดังนั้นในที่สุดทั้งคูก็เลยตองหยาขาดจากกันในป พ.ศ. 2495
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เมื่อรัสเซลลอพยพไปอยูสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2481 นั้น เขาตองพรากจากชูรัก
ในอดีตถึงสองคน คือ คุณหญิงออตโตลิน มอรเรลล ตายในปนั้น และคอนสแตนส มัลเลอสัน 
อพยพไปตั้งรกรากในประเทศฟนแลนด รัสเซลลเดินทางกลับคืนสูประเทศอังกฤษเมื่อสงครามโลก
คร้ังทีส่องใกลจะสิ้นสุดลง และพยายามหันไปฟนความสัมพันธกับคอนสแตนส มลัเลอสัน อีกครั้ง
หนึง่ ขณะเดียวกันนั้น ก็แอบสารภาพรักกับกาเมล บรีแนน (Gamel Brenan) ภรรยาของเจอรัลด  
บรีแนน (Geraid Brenan) ซ่ึงเปนเพื่อนของเขาเอง มิไยที่จะตองกลาวถึงความสัมพันธที่เขามีกับ
หญิงคนอื่นๆ อีก อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2495 รัสเซลลแตงงานเปนครั้งที่ส่ีกับอีดิธ ฟนช (Edith 
Finch) ซ่ึงเขารูจักมาตั้งแตป พ.ศ. 2468 คราวนี้ ชีวิตสมรสสุขสดชื่น จวบจนเขาถึงแกกรรมในป 
พ.ศ. 2513 ตลอดระยะเวลา 18 ปสุดทายแหงชีวิต อีดธิท ําหนาที่เปนทั้งภรรยาและเลขานุการ

ไมวาจะวัดกันดวยมาตรฐานของชาวตะวันตกหรือชาวตะวันออกผูเครงศาสนา 
เบอรทรันด รัสเซลลยอมตองถูกกลาวหาวาไรศีลธรรมโดยมิพักตองสงสัย เพราะเขาไมเพียงแตจะ
ยดึมัน่ในแนวความคิด “รักเสรี” (free love) เทานัน้ หากทวายังคบชูสูสาวเปนกิจวัตรโดยหาได
สํ านกึถึงความผิดชอบชั่วดีแตประการใดไมอีกดวย แทที่จิรงแลว การกลาวหารัสเซลลวาไมมีความ
สํ านึกในบาปบุญคุณโทษนั้นดูจะไมถูกตองนัก เพราะรสัเซลลไดแสดงทัศนคติโดยชัดเจนวา การ
คบชูสูสาวนั้นมิใชกิจกรรมที่ผิดจรยิธรรม ดังที่เขาไดกลาวไวในหนังสือเร่ือง Marriage and Marals
นอกจากนี้ การกลาวถึงชีวิตรักของรสัเซลล โดยเนนเฉพาะความสัมพันธทางเพศที่เขามีกับบรรดา
หญิงทั้งที่โสดและไมโสดทั้งหลาย อาจทํ าใหเขาใจความรักของรัสเซลลในสภาพที่บิดเบนไปได 
ไมมากก็นอย รัสเซลลมิไดมีเฉพาะแตความรักอันเกิดจากพื้นฐานทางดานกามสุขเทานั้น หากเขา 
ยงัมีความรักในมนุษยชาติ ความรักในงานวิชาการ และทายที่สุดความรักลูก เราอาจกลาวไดโดย 
ไมผิดนักวา เบอรทรันด รัสเซลลเปนปราชญผูยิ่งใหญของโลกคนเดียวในคริสตศตวรรษที่ 20 ที่มี
ผลงานทางวิชาการอันดีเดน และสามารถสื่อความคิดไปสูมวลชนไดอยางมหาศาล ในโลกของ 
นกัวชิาการทุกวันนี้ เราจะพบนักวิชาการจํ านวนนอยคนนักที่ผลิต ‘งานเขียนเพื่อมวลชน’ จํ านวน
มากไดเทา  รัสเซลล และเราจะหานักวิชาการจํ านวนไมมากนักอีกเชนกันที่อุทิศชีวิตเพื่อศานติสุข
แหงมนุษยชาติ ดังที่รัสเซลลไดแสดงเปนตัวอยาง แคทเธอรีน เทต (Katherinc Tait) ลูกสาวของ 
รัสเซลลที่เกิดจากดอรา แบลก็ ไดกลาวถึงพอของเธอในหนังสือ เร่ือง My Father, Bertrand Russell 
(Harcourt Brace Jovanovich, 1976) มใีจความตอนหนึ่งวา

“..ตลอดชีวิตของพอ พอแสวงหาแตความสมบูรณในดานตางๆ นับแตสัจธรรมทาง
คณิตศาสตรที่สมบูรณ ความชัดเจนที่สมบูรณทางดานปรัชญา สูตรอันสมบูรณสํ าหรับสังคม ตลอดจนหญิงที่
เพียบพรอมที่จะครองเรือนดวยกัน ภายใตความสัมพันธระหวางมนุษยที่สมบูรณ..”
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   สมัพันธสวาทของผม – เบอรทรันด รัสเซลล
พ.ศ. 2415 ผมเกิด
พ.ศ. 2437 ผมแตงงานกับ Alys Pearsall Smith
พ.ศ. 2445 ผมเริ่มหลงรัก Evelyn Whitehead ภรรยาของ Alfred North Whitehead
พ.ศ. 2447 ผมมีสัมพันธสวาทกับ Ivy Pretious ซ่ึงอายุออนกวา 8 ป
พ.ศ. 2454 ผมเริ่มมีสัมพันธสวาทกับ Lady Ottoline Morrell ภรรยาของ Philip Morell
 จวบจนฝายหญิงถึงแกกรรมในป 2481

ผมตระเวนยุโรป และมีความสัมพันธทางเพศกับหญิงชาวเยอรมัน (ซ่ึงมีลูกแลว
ไมปรากฏชื่อสุภาพสตรีผูนี้)

พ.ศ. 2456 ผมตระเวนแสดงปาฐกถาในสหรัฐอเมริกา และมีความสัมพันธทางเพศกับ
Helen Dudley ซ่ึงเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกซฟอรด

พ.ศ. 2457 ผมหลงรัก Irene Cooper Willis
พ.ศ. 2458 ผมเปนชูกับ Vivien Eliot ภรรยาของ T.S.Eliot
พ.ศ. 2459 ผมเริ่มรูจักกับ Constance (Colette) Malleson ภรรยาของ Miles Malleson

และตอมาไดมีความสัมพันธทางเพศรวมกันเปนระยะเวลายาวนาน
พ.ศ. 2461 ผมเริ่มรูจักกับ Dora Black อาจารยแหง Girton College มหาวิทยาลัยเคมบริดจ

และตกลงจะใชชีวิตครอบครัวรวมกันในปตอมา ในป 2463 ไดเดินทางไปประเทศ
จนีดวยกนั และจดทะเบียนสมรสหลังจากกลับจากประเทศจีน และหยาขาดจาก
Alys Pearsall Smith ในป 2464

พ.ศ. 2470 ผมพยายามที่จะมีความสัมพันธทางเพศกับ Joan Follwell ในปเดียวกันนี้ ผมได
กอตั้งโรงเรียน Beacon Hill School ข้ึนที่ South Harting มณฑล Sussex เพื่อจัด

 การศกึษาแบบใหมและเพื่อใหการศึกษาแกลูกๆ ที่เกิดจาก Dora Black ครูสาวๆ
ในโรงเรียนนี้ มักถูกผมชวนไปหลับนอนดวย

พ.ศ. 2473 ผมเริ่มรูจักกับ Marjorie Spence นกัศกึษามหาวิทยาลัย ออกซฟอรด (ตอมาเปลี่ยน
 ชือ่เปน Patricia Spence) มคีวามสัมพันธทางเพศ จนถึงขั้นแตงงานดวยในป 2479
 หลังจากที่ผมหยากับ Dora Black ในป 2478
พ.ศ. 2488 ผมพยายามที่จะมคีวามสัมพันธทางเพศกับ Gamel Brenan ภรรยาของ Gerald Brenan
 ซ่ึงเปนเพื่อนของผมเอง
พ.ศ. 2495 ผมแตงงานกับ Edith Finch หลงัจากที่หยาขาดจาก Patricia Spence ในปเดียวกัน
พ.ศ. 2513 ผมตาย
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