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“กาพย์ ก ลอนเหมาเจ๋ อ ตุ ง ” เป็ น หนั ง สื อ แปลบทประพั นธ์ ก าพย์ ก ลอนภาษาจี นของเหมาเจ๋อตุง
ที่พยายามรักษาเนื้อหาให้ใกล้เคีย งกับ ภาษาจีนมากที่สุดโดยการใช้ฉันทลักษณ์ของไทย แม้ในฉบับพิมพ์
ครั้ ง แรกนี้ จ ะมิ ไ ด้ ร ะบุ ชื่ อ ผู้ แ ปลว่า เป็ น ใคร แต่ ค าดเดาได้ ว่ า คงเป็ น “สหาย” ชาวไทยที่ มี ค วามแตกฉาน
ในภาษาไทย-จีน ร่ว มกับ ผู้เชี่ย วชาญทางอักษรศาสตร์ของจีน จึงสามารถแปลออกมาได้อย่างสละสลวย
ทาให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาที่ผู้นิพนธ์ต้องการสื่อได้เป็นอย่างดี
เหมาเจ๋อตุงเป็นรัฐบุรุษคนสาคัญของจีนสมัยใหม่ เป็นผู้นาในการปฏิวัติสังคมจีนให้พ้นจากความล้าหลัง
ความอดอยาก และความไร้เอกภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่ครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 19 จีนอยู่ในสภาพที่เรียกว่า
เป็น คนป่ว ยแห่ง เอเชีย ประเทศเสื ่อ มโทรมไร้ป ระสิท ธิภ าพในการปกครอง ทรัพ ยากร และดิน แดน
ถูกมหาอานาจต่าง ๆ เข้ามาเบียดบังแย่งชิงหาผลประโยชน์ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้งแต่ก็ไม่มีผล
ในการสร้างเสถียรภาพ และกอบกู้เกียรติภูมิของจีนขึ้นมาได้ เหมาเจ๋อตุงเห็นว่าแนวทางในการเปลี่ยนแปลงสังคม
จีนให้กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งต้องยึดแนวทางสังคมนิยม ประสานพลังมวลชนต่าง ๆ ให้มาร่วมในการทา
สงครามปฏิวัติ สงครามปฏิวัติสังคมจีน ที่เหมาเจ๋อตุงเป็นผู้นานี้นามาสู่การต่อสู้กับกองกาลังขุนศึกต่าง ๆ
ตั้งแต่ป ลายทศวรรษ 1920 รวมทั้งการต่อสู้ในสงครามโลกครั้งที่ส อง จนกระทั่งการทาสงครามปฏิวัติ ได้
ประสบผลสาเร็จในการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนใน ค.ศ. 1949 ซึ่งแม้จะทาการปฏิวัติยึดอานาจรัฐ
สาเร็จแล้ว เหมาเจ๋อตุงก็ยังนาการปฏิวัติทางสังคมจีนอย่างต่ อเนื่องในด้านอื่น ๆ จนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรม
ใน ค.ศ. 1976
ตลอดระยะเวลาในการทาสงครามปฏิวัติ และการสร้างสั งคมจีนยุคใหม่ตามแนวทางสั งคมนิย ม
เหมาเจ๋อตุงได้ทาการประพันธ์บทกวี ต่าง ๆ ไว้เป็นจานวนมาก เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้เหมาเจ๋อตุงจะเป็นผู้นา
การปฏิวัติสังคมนิยมแต่กลับใช้รูปแบบฉันทลักษณ์ตามประเพณีนิยมอย่างเคร่งครัด แสดงให้เห็นถึงทักษะ
ทางด้านอักษรศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ในด้านหนึ่งก็มิใช่เรื่องแปลกอันใดเพราะในประวัติศาสตร์จีนอันยาวนาน
ผู้ น ารั ฐ แม่ ทั พ ขุ น ศึ ก จ านวนมากก็ มี ค วามสามารถทางอั ก ษรศาสตร์ค วบคู่ กั บ ความสามารถทางทหาร
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แต่ในอีกด้านหนึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวคิดการปฏิวัติสังคมจีนของเหมาเจ๋อตุง ที่แม้จะอ้างอิงถึงหลักการ
ของมาร์คซ์-เลนิน แต่เหมาเจ๋อตุงได้ผสมผสานคุณลักษณะความเฉพาะตัวของสังคมจีน สร้างรูปแบบการปฏิวัติ
สังคมนิยมแบบจีนที่มิได้หวังพึ่งพลังของชนชั้นกรรมาชีพแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวบรวมพลังชนชั้นชาวนา
ซึ่งเป็นชนส่วนใหญ่ของจีน ชนชั้นนายทุนน้อย และชนชั้นนายทุนชาติ ให้ทั้งสี่ชนชั้นหลอมรวมกันภายใต้เข็มมุ่ง
ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การนาของเหมาเจ๋อตุง ซึ่งจะว่าไปแล้วความเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางอักษร
ศาสตร์ควบคู่กับการเป็นนักปฏิวัติของเหมาเจ๋อตุงนั้น เป็นการสะท้อนถึงแนวคิดของเหมาเจ๋อตุงต่อการปฏิวัติ
สังคมนิยมของจีน ว่าต้องเป็นการสร้างระบอบสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะของจีน (Socialism With Chinese
Characteristics) เป็นการสร้างระบอบสังคมนิยมที่ไม่ได้ตัดขาด หรือปฏิเสธโดยสิ้นเชิงต่อความเป็น “จีน”
ที่สั่งสมมายาวนาน แต่เป็นการผสานความเป็นจีนกับแนวคิดของมาร์คซ์-เลนิน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นแนวคิดในการ
สร้างชาติจีนมาจนถึงปัจจุบัน
เนื้อหาของ “กาพย์กลอนเหมาเจ๋อตุง ” นี้ได้ทาการบรรยายถึงสภาพสังคมจีน ทั้งวิถีชีวิต ธรรมชาติ
สถานการณ์ในเวลาที่ประพันธ์บทกลอนนั้น ๆ ในบางกรณีก็เป็นช่วงที่ผ่อนคลายทางการเมือง ในบางกรณีก็
เป็นช่วงที่มีความตึงเครียด หรืออยู่ในระหว่างสมรภูมิ ผู้ประพันธ์ได้สอดแทรกแนวคิดสังคมนิยม ปลุกเร้าการต่อสู้
ต่อความไม่เป็นธรรมในสังคมด้วยถ้อยคาที่ทรงพลัง และเข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างต่าง ๆ ทั้งเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์ หรือปรากฎการณ์ทางธรรมชาติมาเปรียบเทียบกับสภาพสังคมจีนในเวลานั้น เพื่อให้ผู้อ่านเห็น
ภาพของบริบททางสังคม และเกิดความคิดในการร่วมมือร่วมใจสร้างคมใหม่ให้ประเทศหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก
ความล้ า หลั ง และมี ค วามภู มิ ใ จในเกี ย รติ ภูมิ ข องจีน นอกจากนี้ ในบางบทกลอนก็ มี ก ารเปรี ยบเที ยบถึง
เหตุการณ์ความเป็นไปของประเทศอื่น เหตุการณ์สาคัญของโลก หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าทั้งในทางประวัติศาสตร์
การเมื อ ง และวรรณศิ ล ป์ ที่ แ ม้ ว่ า ผู้ อ่ า นจะไม่ ใ ช่ช าวจีน แต่ก็ ส ามารถมี ค วามเข้ า ใจ และซึ ม ซั บ ในสาระที่
ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อได้ไม่ยากนัก
แม้ว่าในช่วงหนึ่งด้วยความแตกต่างกันทางอุดมการณ์ทางการเมือง และสถานการณ์ทางการเมือง
ระหว่างประเทศ ทาให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือต้องห้าม ห้ามผลิต ห้ามจาหน่ายและเผยแพร่ในประเทศไทย
แต่เมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้คลี่คลายลงไป และนาไปสู่การพยายามอยู่ร่วมกันอย่างสันติในหมู่นานาอารยประเทศ
หนังสือเล่มนี้จึงได้รับการเผยแพร่ และยอมรับในหมู่นักอ่านชาวไทยจานวนมาก โดยมิต้องคานึงถึงอุดมการณ์
ทางการเมื อ งที่ผู้ ป ระพั น ธ์ยึ ด ถื อหรื อแทรกไว้ใ นเนื้ อหา แต่ให้ พิจารณาถึ ง ความรู้สึ ก ในควา มรั กชาติ แ ละ
ความต้องการในการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยเพื่อนร่วมชาติจากความทุกข์ยาก โดยอาศัยบทเรียนจากประวัติศาสตร์
และธรรมชาติที่แวดล้อมมาเป็นเครื่องเตือนใจ จะทาให้เห็นถึงบทประพันธ์ที่ทรงพลังในการถ่ายทอดความรู้สึก
ความมุ่งมั่น ในการต่อสู้ การเสริ มสร้ างกาลังใจอันแน่วแน่เพื่อฝ่ าฟันอุปสรรค ทาให้ ห นังสื อเล่ มนี้มีคุณค่า
อย่างยิ่งในการอ่าน ไม่เพียงแต่ผู้ที่สนใจในวรรณกรรม ผู้ที่ศึกษาทางการเมืองการปกครอง หรือความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเท่านั้น แต่บุคคลทั่วไปที่ต้องการบางสิ่งอย่างมาเป็นแรงบันดาลใจในยามที่ท้อแท้หรือสิ้นหวัง
หนังสือเล่มนี้ก็ควรค่าแก่การอ่านอย่างยิ่งเพื่อสร้างกาลังใจให้สู้ชีวิต เพราะในวิกฤตย่อมมีโอกาส และคนฉลาด
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