สารบัญ

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
ค�ำน�ำผู้แปล
ค�ำน�ำผู้เขียน
บทที่หนึ่ง
บทที่สอง
บทที่สาม
บทที่สี่
บทที่หา้
บทที่หก
บทที่เจ็ด
บทที่แปด
บทที่เก้า
บทที่สิบ
บทที่สิบเอ็ด
บทที่สิบสอง
บทที่สิบสาม
บทที่สิบสี่
บทที่สิบห้า
บทที่สิบหก
บทที่สิบเจ็ด
บทที่สิบแปด
บทที่สิบเก้า
บทที่ยี่สิบ
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7
9
วัยเด็ก
ภัยพิบัติ
เส้นทางการต่อสู้
เริ่มจากตรงนี้
สะสมทุน
เริ่มงานใหญ่
คู่ต่อสู้ที่น่ากลัว
เฉินโหย่วเลี่ยงผู้น่ากลัว
การรบแตกหักที่เลี่ยงไม่ได้
รอจังหวะดีที่สุด
ปาฏิหาริย์หงตู
การรบตัดสินเป็นตายที่บึงโผหยาง
เป้าหมายรายต่อไป จางสื้อเฉิง!
ล้างแค้น
บุกทะเลทราย
สร้างชาติ
คดีหูเหวยยง
กวาดล้างพวกเลอะเทอะ
คดีตราเปล่าและคดีกัวเหิง
ขุนพลนามกระเดื่องคนสุดท้าย-หลานอวี้
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11
16
23
29
36
43
47
56
62
80
89
109
128
138
182
190
217
248
256
274

บทที่ยี่สิบเอ็ด
บทที่ยี่สิบสอง
บทที่ยี่สิบสาม

หายนะของหลานอวี้
ความลับเบื้องหลังระบบ
จุดจบ จุดเริ่มต้น เพื่อนรักกลุ่มสุดท้าย

เกี่ยวกับผู้เขียน
เกี่ยวกับผู้แปล

301
312
332
358
359
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บทที่หนึ่ง
วัยเด็ก
▄ เรามาเริ่มต้นจากแฟ้มประวัติแฟ้มหนึ่งก่อน
ชื่อ :
จูหยวนจาง   
ฉายา :
จูฉงปา จูกั๋วรุ่ย
เพศ :
ชาย
ชนเผ่า :
ฮั่น
กรุ๊ปเลือด :
?
การศึกษา :
ไม่มีปริญญาบัตร ไม่เคยเป็นบัณฑิต
ซิ ว จ๋ า ยหรื อ บั ณ ฑิ ต จวี่ เ หริ น หรื อ
บัณฑิตจิ้นซื่ออะไรทั้งนั้น ภายหลัง
เคยเรียนด้วยตนเอง
อาชีพ :
ฮ่องเต้
ภูมิหลังครอบครัว :
ชาวนายากจน
(อย่างน้อยสามชั่วคน)
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ความสัมพันธ์ทางสังคม :
พ่อ :
จูอู่สื้อ ชาวนา
แม่ :
เฉินสื้อ ชาวนา (ต้องขออภัย
ดูเหมือนในประวัติศาสตร์ไม่ปรากฏ
ชื่อของนาง)
คติประจ�ำใจ :
ของเจ้าคือของข้า ของข้ายังคงเป็น
ของข้า
การท�ำงาน :
ค.ศ. 1328-1344
เลี้ยงควาย
ค.ศ. 1344-1347
บวชเป็นพระ งานหลักคือออก
บิณฑบาต
ค.ศ. 1347-1352
เป็นพระ งานหลักคือเคาะระฆัง
ค.ศ. 1352-1368  
กบฏ (ตรงนี้แรง)
ค.ศ. 1368-1398  
งานหลักคือเป็นฮ่องเต้
เรือ่ งราวเริม่ ขึน้ ในคืนหนึง่ ของ ค.ศ. 1328 เฉินสือ้ ภรรยาของจูอสู่ อื้
ซึง่ เป็นชาวนาให้กำ� เนิดทารกชาย ทุกคนก็รอู้ ยูแ่ ล้วว่าทารกชายคนนีก้ ค็ อื
จูหยวนจางในเวลาต่อมา
ตามธรรมเนียมการถือก�ำเนิดของฮ่องเต้ ผู้เขียนประวัติศาสตร์
ยุคหลังมักมีบันทึกเหตุวิปริตหรือน่าอัศจรรย์เป็นธรรมดา เช่น ลมพัด
กระหน�่ ำ ฝนตกหนัก มีหมอกหอมปกคลุมไปทั่ว ดวงดาวกะพริบบน
ฟากฟ้า หรือไม่กม็ แี สงสีแดงสาดส่องไปทัว่ คือต้องการบอกให้รวู้ า่ คนคนนี้
ไม่เหมือนคนทัว่ ไป การถือก�ำเนิดของจูหยวนจางก็เช่นเดียวกัน ตอนเกิดมา
มี แ สงสี แ ดงคลุ ม ปฐพี ตกกลางคื น มี แ สงประหลาดส่ อ งในบ้ า นจน
บ้านใกล้เรือนเคียงนึกว่าไฟไหม้วิ่งมาช่วยดับไฟ (หมิงสือลู่)
ทว่าจิตใจของจูอสู่ อื้ บิดาผูเ้ ป็นชาวนามิได้รอ้ นรุม่ ระคนดีใจเฉกเช่น
คุณพ่อทั้งหลายที่รอนอกห้องคลอดโรงพยาบาลเช่นทุกวันนี้ ในฐานะคน

12

ที่มีลูกชายสามคนและลูกสาวสองคนแล้ว ที่เขานึกถึงเป็นเรื่องแรกคือ
ปัญหาเรื่องปากท้อง
งานของชาวนาจูอู่สื้อมีองค์ประกอบสองส่วน เขามีร้านขายเต้าหู้
ร้านหนึ่ง แต่ยังคงต้องอาศัยการเพาะปลูกในที่ดินของเจ้านายเป็นหลัก
ในการยังชีพ นี่คือลิขิตที่เขาต้องเป็นผู้ใช้แรงงาน ถ้าอยากมีชีวิตต่อไปก็
ต้องท�ำงานไม่หยุดหย่อน
หลังจูอู่สื้อน้อยครบเดือน พ่อแม่ก็ตั้งชื่อให้เขา (ตามธรรมเนียม
สมัยราชวงศ์หยวน) ว่า จูฉงปา (แปดซ�้ำสอง) ชื่อนี้จะเรียกว่าจูปาปา 
(แปดแปด) ก็ได้ ณ ทีน่ เี้ ราขอแนะน�ำรายชือ่ ครอบครัวของจูฉงปาสักหน่อย
เพราะค่อนข้างมีเอกลักษณ์
จูฉงปามีเทียดชื่อ จูไป่ลิ่ว (ร้อยหก)
ทวดชื่อ จูสื้อจิ่ว (สี่เก้า)
ปู่ชื่อ จูชูอี (ขึ้นหนึ่งค�่ำ)
พ่อของเขาเราแนะน�ำไปแล้วว่าชื่อ จูอู่สื้อ (ห้าสี่)
ชื่อคนที่มีแต่ตัวเลขนี้มิใช่เพราะสกุลจูชอบคณิตศาสตร์ หากเพราะ
ในยุคราชวงศ์หยวนคนที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนและรับราชการจะไม่มีชื่อตัว
จึงได้แต่ตั้งตามผลบวกจากอายุของพ่อแม่หรือวันที่เกิด (เชื่อว่าคนท�ำ
ทะเบียนราษฎร์คงตาลายแน่)
วัยเด็กของจูฉงปาผ่านไปในกระท่อมเก่าผุทหี่ น้าหนาวเย็น หน้าร้อนอุน่
และลมโกรกทั้งสี่ด้าน งานหลักของเขาคือช่วยเลี้ยงควายให้หลิวเต๋อ
เจ้าของที่ดิน เขาเคยคิดจะเรียนหนังสือแต่จูอู่สื้อจ่ายค่าเล่าเรียนไม่ไหว
และเขาก็ไม่มคี วามเพียรเหมือนหลีม่ 1ี่ ทีแ่ ขวนหนังสือไว้ทเี่ ขาควาย จึงไม่มี
ขุนนางใหญ่โตเหมือนหยางซู่มาชื่นชม ดังนั้นเขาจึงเป็นเด็กเลี้ยงควาย
หลี่มี่เป็นผู้ทรงภูมิและนักรบยุคปลายราชวงศ์สุยของจีนราว ค.ศ. 582-619 เคยรับ
ราชการ ต่อมาเร้นกายในชนบท ขณะเลี้ยงควายยังขยันอ่านตำ�ราบนหลังควาย ต่อมา
มหาเสนาบดีหยางซู่พบเข้าโดยบังเอิญชื่นชมในความใฝ่รู้จึงส่งเสริมจนได้เป็นแม่ทัพใหญ่
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ให้หลิวเต๋ออยู่สิบสองปี
เพราะเขาต้องกินข้าว
ในเวลานีค้ วามฝันของจูฉงปาคือการมีชวี ติ อยูใ่ ห้ดจี นอายุได้สบิ หกปี
แม่เฒ่าในหมู่บ้านแซ่อู๋ช่วยเป็นแม่สื่อให้ หาสาวที่ขยันขันแข็งมาแต่งงาน
ด้วย หลังแต่งงานก็ได้ลกู ลูกอาจจะชือ่ จูซานเอ้อ (สามสอง) หรือจูสอื้ หลิง
(สีศ่ นู ย์) รอจนพวกเขาโตขึน้ ก็จะได้ไปเลีย้ งควายให้ทายาทของหลิวเต๋อต่อไป
นี่คือความฝันของชีวิตที่เป็นสุขของจูฉงปาในวัยสิบหกปี
ระหว่างนี้แผ่นดินจีนปกครองโดยราชวงศ์หยวนที่เละเทะขึ้นทุกที
ผู้พิชิตซึ่งคือชนเผ่ามองโกล แทบจะไม่ถือว่าราษฎรภายใต้การปกครอง
เป็นคนเลย พวกเขาถึงกับคิดจะฆ่าพวกคนที่มีที่ท�ำกินให้สิ้นซาก จากนั้น
ได้ใช้ผืนแผ่นดินเหล่านั้นมาเลี้ยงสัตว์ตามความเคยชินของเผ่ามองโกล
(หยวนสื่อ) การเก็บส่วยภาษีทารุณมาก รายการอะไรที่คนคิดได้ล้วนใช้
รีดนาทาเร้น แม้แต่วันตรุษสารทก็มีภาษีตรุษสารท ท�ำงานก็ต้องเสีย
ส่วยท�ำงาน ขึ้นศาลก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล…กลัวแล้วหรือ ถ้างั้นไม่
ออกจากบ้านก็แล้วกันได้ไหม? ไม่ท�ำงานก็ไม่ได้หรือ? ค�ำตอบคือไม่ได้
อยู่เฉยๆ ก็ต้องเสียภาษีค่าอยู่เฉยเช่นกัน ดุเดือดพอไหม?
ด้วยเหตุนี้หลังชนเผ่าเร่ร่อนบนทุ่งหญ้าปกครองอาณาจักรจีนอยู่
หกสิบกว่าปี เครื่องจักรอาณาจักรของพวกเขาก็แบกรับต่อไปไม่ไหว
อาณาจักรหยวนในยามนีเ้ สมือนอูฐตัวหนึง่ ทีป่ ว่ ยเจียนตายแล้ว เพียงรอคอย
ฟางเส้นสุดท้ายของชีวิตเท่านั้น
และแล้วฟางเส้นนี้ก็มาถึงอย่างรวดเร็ว
ค.ศ. 1344 เป็นปีทที่ รงความหมายอย่างยิง่ ในปีนสี้ วรรค์ตงั้ ใจทอดทิง้
ราชวงศ์หยวนแล้ว สวรรค์บันดาลให้แผ่นดินจีนเกิดภัยพิบัติสองประการ
ขณะเดียวกันก็ขุดหลุมศพไว้ให้ราชวงศ์หยวน แถมยังเขียนค�ำจารึกบน
ป้ายหลุมให้เรียบร้อยว่ารูปปั้นหินตาเดียว กระตุ้นแม่น�้ำฮวงโหกบฏทั้ง
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แผ่นดิน2
และสวรรค์ยงั รอบคอบมาก ยังเตรียมคนช่วยกลบฝังราชวงศ์หยวน
ไว้ด้วย คนคนนั้นคือจูฉงปา
แน่นอนจูฉงปาย่อมไม่รู้ตัวว่าฟ้าดินมอบภารกิจที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้
ให้เขา
ปีนั้นเขาอายุได้สิบเจ็ดปี
ภัยพิบัติก�ำลังจะตกใส่หัวเขาอย่างรวดเร็ว แต่ขณะเดียวกันภารกิจ
อันยิ่งใหญ่ก็ก�ำลังรอเขาอยู่ ก็เหมือนกับนกฟินิกซ์ในต�ำนาน หลังผ่าน
ความทุกข์ยากกระโจนเข้ากองไฟหล่อหลอมเคี่ยวกร�ำ ในที่สุดก็เกิดใหม่
กลายเป็นนกศักดิ์สิทธิ์ที่เปล่งรัศมีเจิดจ้า
จูฉงปาเอ๋ย มาเถิด เทพผู้ลิขิตดวงชะตาก�ำลังรอเจ้าอยู่!

ยุคนัน้ ทางการราชวงศ์หยวนเกณฑ์ชาวบ้านไปซ่อมตลิง่ แม่นำ�้ ฮวงโหทีพ่ งั ลง ระหว่าง
ซ่อมมีคนพบรูปปั้นหินตาเดียว ลือกันว่าเป็นลางร้ายของราชวงศ์ ต่อมาจึงมีคนชื่อ
หานซานถงลุกขึ้นรวบรวมชาวบ้านก่อการกบฏ
2
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บทที่สอง
ภัยพิบัติ
รัชศกจื้อเจิ้งปีที่สี่ (1344) ราชวงศ์หยวนมาถึงแล้ว ตั้งแต่ต้นปี
บรรดาผู้น�ำของอาณาจักรหยวนก็ได้รับข่าวคราวสองข่าว ข่าวแรกคือ
ตลิ่งแม่น�้ำฮวงโหพังทลาย ชาวบ้านเลียบฝั่งซานตงและเหอหนานหลาย
แสนคนกลายเป็นผู้ประสบภัย แม้จะไม่ถือว่าราษฎรเป็นคนแต่ยังคงต้อง
ป้องกันมิให้พวกเขาก่อการกบฏ ดังนัน้ การซ่อมตลิง่ ทีพ่ งั จึงเป็นงานเร่งด่วน
ที่จ�ำเป็นต้องท�ำ
แต่ทเี่ หนือความคาดหมายคือ ในราชส�ำนักหยวนเองเกิดความเห็น
เป็นฝักฝ่าย คนกลุ่มหนึ่งจะซ่อมตลิ่ง อีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่าไม่ต้อง มองดู
รูปการณ์แล้วเป็นเรือ่ งทีค่ ดิ ไม่ถงึ จริงๆ แม่นำ�้ ฮวงโหท่วมหนักไม่ซอ่ มหรือ
จะปล่อยให้น�้ำท่วมจนคนตายไปมากมาย? ในประวัติศาสตร์จีนมีเรื่อง
เหนือความคาดหมายอยู่มากมาย ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน
ว่ากันตามหลักแล้ว ในเรื่องนี้คนที่เสนอให้ซ่อมตลิ่งก็ใช่ว่าจะเป็น
ขุนนางตงฉินทีภ่ กั ดีตอ่ ราชวงศ์หยวน และทีค่ ดั ค้านก็ไม่แน่วา่ จะเป็นกังฉิน
ความพิสดารพันลึกของเรื่องนี้ต้องรออีกเจ็ดปีจึงจะเห็นได้อย่างชัดเจน
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ทัวทัว อัครมหาเสนาบดีผู้เรืองนามของอาณาจักรหยวนผู้เสนอ
อย่างแข็งขันให้ซ่อมตลิ่ง กล่าวได้ว่าเขาคือขุนนางที่มีชื่อเสียงคนสุดท้าย
ของราชวงศ์หยวน เขาท�ำการปฏิรูปราชการมากมาย เป็นคนมือสะอาด
และปกครองอย่ า งเป็ น ธรรม อี ก ทั้ ง เป็ น ผู ้ ม ากด้ ว ยความสามารถ
(พงศาวดารราชวงศ์ซ่งก็เรียบเรียงจนส�ำเร็จด้วยน�้ำมือของเขา) แต่ที่
เขาคิดไม่ถงึ คือการเสนออย่างแข็งขันของเขากลายเป็นการฝังระเบิดเวลา
ลูกใหญ่ให้ราชวงศ์หยวน สายชนวนลากออกมาแล้ว เพียงรอสะเก็ดไฟ
เล็กน้อยเท่านั้น
อีกข่าวหนึ่งคือชายฝั่งแม่น�้ำไหวเหอเกิดโรคระบาดและภัยแล้ง
ส�ำหรับราชส�ำนักหยวนแล้วเรื่องนี้ง่ายหน่อย ปล่อยให้ป่วยตายอดตายก็
ไม่ ต ้ อ งยุ ่ ง ยากแล้ ว แน่ น อนงานผั ก ชี โ รยหน้ า ยั ง คงต้ อ งท� ำ ฮ่ อ งเต้
(พระเจ้าหยวนซุ่นตี้) มีราชโองการบรรเทาภัย ข้าราชการระดับสูงของ
มณฑลต้องหาเสบียงและเงินมาบรรเทาภัย ซึ่งฉวยโอกาสเข้าพกเข้าห่อ
ไปในตัวก็เป็นทีเ่ ข้าใจได้ ข้าวของบรรเทาภัยถูกส่งไปทุกลู่ (ค�ำเรียกหน่วยงาน
ระดับท้องถิน่ ในราชวงศ์หยวน) ข้าราชการท้องถิน่ เก็บไว้สว่ นหนึง่ จากนัน้
ค่อยแจกจ่ายไปตามท้องที่ระดับโจว (จังหวัด) และเสี้ยน (อ�ำเภอ) กว่าจะ
ถึ ง มื อ ราษฎรข้ า วก็ เ หลื อ แต่ เ ปลื อ กแล้ ว จากนั้ น หน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น
ทุกระดับชั้นก็มีหนังสือกราบบังคมทูลแซ่ซ้องสรรเสริญถึงองค์ฮ่องเต้
ฮ่องเต้อ่านรายงานแล้วก็รู้สึกว่าพระองค์มีคุณงามความดีอันใหญ่หลวง
และจดจ�ำไว้
ยินดีกันถ้วนหน้า ทุกคนต่างพึงพอใจ
แต่ราษฎรไม่พึงพอใจ ราษฎรจ�ำนวนมากไม่พอใจถึงที่สุด
จูฉงปาย่อมเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ไม่พอใจถึงที่สุด
หลังภัยพิบตั มิ าถึง วันทีห่ กเดือนสีพ่ อ่ ของจูฉงปาก็อดตาย วันทีเ่ ก้า
พี่ชายคนโตอดตาย วันที่สิบสองลูกชายคนโตของพี่ชายคนโตอดตาย
วันที่ยี่สิบสองแม่อดตาย
ถ้าบอกว่านีค่ อื บันทึกประจ�ำวัน ก็นา่ จะเป็นบันทึกทีอ่ เนจอนาถทีส่ ดุ
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ความปรารถนาของจูฉงปามิได้มีอะไรเกินเลย เขาแค่ต้องการ
ครอบครั ว อยากมีบุต รธิด าของตนเอง ยินดีขยันขันแข็งชั่วชีวิต ไม่
เบียดเบียนรังแกใคร แค่ให้พ่อแม่ได้ใช้ชีวิตวัยชราที่สงบสุข อย่างน้อยก็มี
ข้าวกิน
แม้ครอบครัวเขาจะไม่ใหญ่โต แต่ทุกคนในบ้านกลมเกลียวกันดี
พึ่งพาซึ่งกันและกัน แม้พ่อแม่จะยากจน แต่การออกท�ำงานในนาไร่ยังคง
ท�ำให้จฉู งปาเบิกบานทุกวัน บางครัง้ ได้แมลงปอทีส่ านด้วยใบไผ่ บางครัง้
ก็ได้หัวหมูที่เจ้านายไม่กินแล้ว นี่คือบ้านของจูฉงปา แต่บัดนี้ไม่มีทุกสิ่ง
ทุกอย่างแล้ว
พี่สาวของจูฉงปาออกเรือนแล้ว พี่ชายคนที่สามไปเป็นเขยแบบ
แต่งเข้าบ้านผู้หญิง นอกจากพี่ชายรองแล้ว บ้านนี้ก็ไม่มีสมาชิกอื่นอีก
จูฉงปาวัยสิบเจ็ดเห็นญาติสนิทล้มตายลงทีละคนโดยเขาช่วยอะไร
ไม่ได้เลย โลกนี้คงไม่มีอะไรที่เจ็บปวดไปกว่านี้อีกแล้ว
วิธเี ดียวทีเ่ ขาระบายความโศกเศร้าคือการร้องไห้โฮ ทว่าหลังร้องไห้
ยกใหญ่แล้ว เขายังคงเผชิญกับปัญหาส�ำคัญ – การฝังศพบิดา เขาไม่มี
โลงศพ ไม่มีชุดสวมใส่ส�ำหรับคนตายและไม่มีหลุมศพ เขาจึงจ�ำใจต้องไป
หาหลิวเต๋อเจ้าของที่ดิน ขอร้องให้หลิวเต๋อเห็นแก่พ่อที่เป็นทาสนามา
ชั่วชีวิต ช่วยหาที่กลบฝังผู้เป็นพ่อ
หลิวเต๋อปฏิเสธอย่างไร้เยื่อใย เหตุผลง่ายมาก พ่อเจ้าตายเกี่ยว
อะไรกับข้า พ่อเจ้าท�ำงานให้ข้า ข้าก็ให้ข้าวพ่อเจ้ากินแล้วนี่นา
จูฉงปาจนปัญญา จึงได้แต่ชว่ ยกันกับพีร่ องเอาเสือ่ คลุมศพญาติสนิท
แล้วใช้บานประตูแบกศพไปทั่ว หวังว่าจะหาที่ฝังศพพ่อได้ ทว่าแม้ฟ้าดิน
จะกว้างใหญ่ที่ดินมีอยู่ทุกแห่งหน กลับไม่มีที่ผืนใดเป็นของพวกเขาเลย
เคราะห์ดีที่มีคนใจบุญเห็นพวกเขาแล้วสงสาร จึงหาที่ให้เขาฝังศพ
บิดาได้ในที่สุด “วิญญาณล่องลอยหาที่ฝังพ่อแม่มิได้ ปณิธานยามยาก
ตกต�่ำเร่ร่อน” นี่คือความทรงจ�ำยามหวนร�ำลึกของจูหยวนจาง หลังเขา
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มีข้าวอิ่มท้องในเวลาต่อมา
จูฉงปาไม่เข้าใจ พ่อแม่ของเขาท�ำไร่ไถนาอยู่กับผืนดินมาชั่วชีวิต
หลังตายลงกลับหาทีก่ ลบฝังไม่ได้ แต่เจ้าของทีไ่ ม่ตอ้ งเพาะปลูกกลับกินอยู่
อย่างอุดมสมบูรณ์ ท�ำไมหนอ? แต่ยามนั้นเขาก็ไม่สามารถไปคิดเรื่องนี้
เพราะเขาต้องหาข้าวกินต้องมีชีวิตต่อไป
ในยามสิ้นหวัง จูฉงปาวิงวอนต่อสวรรค์ครั้งแล้วครั้งเล่า วิงวอน
ตั้งแต่ไท้เสียงเล่ากุนของศาสนาเต๋าจนถึงพระยูไลของศาสนาพุทธ ขอ
เพียงเขานึกชื่อออกเป็นต้องวิงวอนจนครบ ค�ำวิงวอนมีอยู่อย่างเดียวคือ
ขอให้พ่อแม่มีชีวิตอยู่ร่วมกับเขา มีข้าวกิน
แต่ผลลัพธ์ท�ำให้ผิดหวังมาก หัวใจดวงน้อยของเขาเริ่มเย็นเยียบ
เขารู้แล้วว่าไม่มีใครช่วยเขาได้ยกเว้นตัวเขาเอง
เพลิงแห่งการล้างแค้นกรุ่นขึ้นในใจ
ความเจ็บปวดท�ำให้ความอ่อนแอของเขากลายเป็นความเข้มแข็ง
เขาจึงตัดสินใจไปบวชเป็นพระ เพื่อจะได้มีข้าวกิน
▄ ชีวิตหลวงจีน
วัดที่จูฉงปาเลือกคือวัดหวงเจวี๋ยสื้อใกล้บ้าน ภายในวัดเขาท�ำงาน
ใช้ แ รงกายตามประสาลู ก วั ด เขาพลั น พบว่ า บรรดาหลวงจี น ในวั ด
นอกจากไม่มีผมแล้วการปฏิบัติต่อเขาก็ไม่ได้ดิบดีไปกว่าหลิวเต๋อสักเท่าไร
หลวงจีนพวกนี้มีที่นาของตนเอง ยังแต่งงานได้ด้วย (สมัยราชวงศ์หยวน)
ถ้ามีเงินเยอะยังเปิดโรงรับจ�ำน�ำได้ด้วย
แต่พวกเขายังคงต้องการคนท�ำงานรับใช้เบ็ดเตล็ด หลวงจีนวัดนี้
ไม่สวดมนต์ ไม่ไหว้พระ แม้แต่องค์พระพุทธรูปทองค�ำก็ไม่ปัดกวาดเช็ดถู
งานจิปาถะเหล่านี้ย่อมตกอยู่กับพระใหม่เช่นจูฉงปา
จูฉงปาสู้อดทนมาตลอด แต่นอกจากงานหนักที่ใช้แรงกายแล้ว
เขายั ง ต้ อ งท� ำ ความสะอาด เป็ น คนรั ก ษายุ ้ ง ฉาง เป็ น คนเติ ม น�้ ำ มั น
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ตะเกียงไหว้พระด้วย ยามค�ำ่ คืนเดียวดายเขาได้แต่นงั่ คนเดียวในห้องเก็บฟืน
เฝ้ามองดูท้องฟ้านอกหน้าต่าง เฝ้าคิดถึงพ่อแม่ที่อยู่ร่วมกันมาสิบกว่าปี
เขาพอใจแล้ว เขามีข้าวกิน นี่ก็น่าจะพอแล้วมิใช่หรือ?
ทว่าดูเหมือนโชคชะตายังต้องการทดสอบเคี่ยวกร�ำเขาต่อไป หลัง
เข้าวัดได้ห้าสิบวัน เนื่องจากทุพภิกขภัยสาหัสมาก หลวงจีนทั้งวัดจึงต้อง
ออกบิณฑบาต3 ที่เรียกว่าออกบิณฑบาตก็คือขอข้าวกินนั่นเอง เราคง
คุ้นเคยกับค�ำพูดของพระถังซ�ำจั๋งที่ติดปากว่า หงอคง เจ้าไปบิณฑบาต
อาหารมาหน่อย พูดเป็นภาษาพื้นๆ ก็คือหงอคงเจ้าไปขอข้าวมาหน่อย
นัน่ เอง ผมเคยศึกษาปัญหาเรือ่ งภิกขาจารนีพ้ บว่าตอนจูฉงปาไปบิณฑบาต
ก็ถูกรังแกเช่นกัน เนื่องจากหลวงจีนมีจ�ำนวนมาก จึงมักต้องมีการแบ่ง
เขตแดน ตรงไหนอุดมสมบูรณ์หน่อยก็จะส่งคนสนิทไป ตรงไหนทีย่ ากจน
ก็ปล่อยให้จูฉงปาไป
จะอย่างไรอดตายก็ช่างหัวมัน ใครใช้ให้แกเป็นจูฉงปาเล่า
จูฉงปาถูกระบุให้บิณฑบาตที่ไหวซีและเหอหนาน บริเวณนี้คือเขต
ภัยพิบัติ จะมีใครใส่บาตรได้เล่า?
ทว่า ณ ที่นี้เอง เทพแห่งโชคชะตาเริ่มยิ้มแย้มให้กับเขา
ในชีวิตภิกขาจารของเขา จูฉงปาได้แต่เดินเท้าไม่มีรถราผ่านทาง
ให้อาศัย เป็นการเดินทางอย่างแท้จริงคือเดินด้วยเท้า  เขาเดินพลางขอ
ข้าวไปพลาง ผ่านเข้าหมู่บ้านและแวะทีละบ้าน เหนื่อยหนักก็พักตาม
ท้องทุ่งเชิงเขาตามมีตามเกิด การเคาะประตูบ้านแต่ละหลังส�ำหรับเขา
แล้ ว คื อ การทดสอบ เพราะแทบทุ ก ครั้ ง ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การถลึ ง ตาใส่
เหยียดหยามถากถาง ส�ำหรับจูฉงปาแล้วการเคาะประตูเหล่านัน้ ล้วนเป็น
ความอัปยศ แต่ถ้าไม่เคาะก็ต้องอดตาย
จูฉงปาไม่มีพ่อแม่ ไม่มีบ้านแล้ว ที่หลงเหลืออยู่คือศักดิ์ศรีเล็กๆ
ที่น่าเวทนา ทว่าชีวิตขอข้าวกินท�ำให้เขาสูญเสียด่านสุดท้าย จะขอข้าว
3

พระจีนปกติท�ำอาหารกินเอง
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ย่อมถือศักดิ์ศรีไม่ได้
ศักดิศ์ รีของชีวติ กับแรงกดดันของการอยูร่ อด อันไหนส�ำคัญกว่ากัน?
ใช่แล้ว จูฉงปาต้องสูญสิ้นทุกอย่างไปก่อน เจ้าจึงจะเข้าใจถึงพลัง
และความยิ่งใหญ่ของตนเอง
จูฉงปาต่างจากขอทานทั่วไป และเพราะแตกต่าง เขาจึงมิได้เป็น
ขอทานไปชั่วชีวิต (โปรดสังเกตค�ำนี้)
ขณะเดิ น ภิ ก ขาจารเขาตั้ ง อกตั้ ง ใจพิ จ ารณาภู มิ ศ าสตร์ ทิ ว เขา 
ธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ท�ำให้สายตาของเขากว้างไกลขึ้น เป็นการ
เพิม่ พูนความรอบรูแ้ ละคบหากับจอมยุทธ์มากมาย (ทีจ่ ริงก็คอื ผูข้ ออาหาร)
ยามนี้เขายังเกิดศรัทธาในศาสนาของตนเอง – หมิงเจี้ยว4 เขาเชื่อว่า
เมื่อความมืดมิดปกคลุมพสุธา  พระศรีอริยเมตไตรยจะจุติจากสวรรค์
มาโปรดโลก ความจริงว่ากันตามภูมิหลังชีวิตของเขาแล้ว เขาเชื่อพระ
ศรีอริยเมตไตรยจริงหรือไม่ยังพูดยาก เรามีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า  พระศรี
อริยเมตไตรยในจิตใจเขาก็คือตัวเขาเอง
แต่ผลพลอยได้ที่ส�ำคัญของจูฉงปาคือจากเด็กที่ได้แต่มองดูพ่อแม่
ตายไปโดยตนเองช่วยอะไรไม่ได้ เป็นเด็กรับใช้ทถี่ กู รังแกและได้แต่แอบไป
ร้องไห้ในห้องเก็บฟืน กลายเป็นนักสูผ้ เู้ ข้มแข็งต่อความยากล�ำบากทัง้ ปวง
เป็นนักรบที่หัวใจพร้อมแล้ว
ชีวิตที่ล�ำเค็ญแสนเข็ญมายาวนาน คือสิ่งที่เจียระไนปณิธานของ
คนคนหนึ่งได้ดีที่สุด คนส่วนมากเมื่อประสบความทุกข์ยากได้แต่ตัดพ้อ
โทษฟ้าโทษดิน เอาตัวรอดแบบขอไปที แต่คนบางคนแม้จ�ำต้องก้มหัวให้
กับอุปสรรค แต่ในหัวใจไม่ยอมสยบ พวกเขาจะพยายามอย่างไม่หยุดยั้ง
โดยเชื่อว่าชัยชนะจะต้องเป็นของตนในที่สุด
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจูฉงปาคือคนประเภทหลัง
ถ้าบอกว่าก่อนออกภิกขาจารเขายังเป็นหนุ่มน้อยผู้ไม่ประสากับ
4

ภาษาแต้จิ๋วคือเม้งก้า เป็นลัทธิจากเปอร์เซีย

21

ชีวิต หลังร่อนเร่อยู่สามปีกลับถึงวัดหวงเจวี๋ยอีกครั้ง เขากลายเป็นคนที่
เชื่อมั่นว่าตนเองจะเอาชนะทุกอย่างได้แล้ว
นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ คนส่วนมากใช้เวลาชั่วชีวิตยังท�ำ
ไม่ได้ ประเด็นส�ำคัญของความเปลี่ยนแปลงคือจิตใจ
ส�ำหรับพวกเราและคนส่วนใหญ่ จิตใจคือส่วนที่อ่อนแอและถูก
ท�ำร้ายง่ายที่สุด ความรักถูกทรยศ การสูญเสียญาติสนิท การสูญเสีย
มิตรภาพล้วนเป็นแรงกระหน�่ำที่หนักหน่วง ทว่าส�ำหรับจูฉงปาแล้วยังมี
อะไรรับไม่ได้อีกเล่า? เขาสูญเสียทุกอย่างไปแล้ว ยังจะมีความเจ็บปวดใด
มากไปกว่าการเฝ้าดูพ่อแม่ตายไปต�ำตาโดยช่วยเหลืออะไรไม่ได้ เพื่อ
ความอยู่รอดต้องแย่งข้าวกับสุนัขและถูกผู้คนดุด่าเหยียดหยามอีกเล่า!
เรามีเหตุผลเชื่อได้ว่า ค�่ำคืนหนึ่งที่หวนคิดถึงความเจ็บปวดเหล่านี้คือ
พลังขุมใหญ่ที่ท�ำให้ส่วนที่อ่อนแอที่สุดของจูฉงปากลายเป็นความเข้มแข็ง
ใช่แล้ว ต่อให้คุณมีรูปโฉมเป็นที่น่าอิจฉาของผู้คน อ่านต�ำรับต�ำรา
จนมีความรู้มากมาย มีทรัพย์ใช้สอยไม่รู้จักหมด ก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าคุณ
คือผู้แข็งแกร่ง เพราะจิตใจที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะเป็นความแข็งแกร่ง
อย่างแท้จริง
ขณะที่จูฉงปาออกจากไหวซีเขตภิกขาจารของตนเองกลับถึงวัด
หวงเจวีย๋ เขาได้ทบทวนสถานทีท่ เี่ ขาอยูม่ าสามปีนอี้ ย่างละเอียด พิจารณา
ถึงผลได้ผลเสียที่เขาอยู่ ณ ที่นี้ จากนั้นเขาก็เก็บสัมภาระก้าวสู่เส้นทาง
กลับบ้าน
บางทีข้าอาจจะกลับมาอีก จูฉงปาคิดเช่นนี้
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บทที่สาม
เส้นทางการต่อสู้
จื้อเจิ้งศกปีที่สิบเอ็ด (1351) สวรรค์ทิ้งฟางเส้นสุดท้ายใส่ราชวงศ์
หยวน วันสิ้นราชวงศ์มาถึงแล้ว
ค�ำเฉลยถูกเปิดออกแล้ว ตอนนี้ดูแล้วการยืนกรานจะซ่อมตลิ่ง
แม่นำ�้ ฮวงโหของอัครเสนาบดีทวั ทัวเป็นความปรารถนาดี แต่เขาไม่เข้าใจ
เจตนาของคนที่ คั ด ค้ า น ความฟอนเฟะจนถึ ง ขี ด สุ ด ของข้ า ราชการ
ราชวงศ์หยวนก็เป็นสิ่งที่เขาไม่อาจเข้าใจได้ และบัดนี้เขาต้องลิ้มรสความ
ขมขื่นแล้ว
ขณะที่ราชส�ำนักหยวนมีค�ำสั่งเกณฑ์แรงงานแสนเจ็ดหมื่นคนมา
ซ่อมชายฝั่งแม่น้�ำ ข้าราชการทุกระดับชั้นดีใจมาก ประการแรก ค่าแรง
ทีฮ่ อ่ งเต้พระราชทานให้มโี อกาสเม้มไว้ได้ เสบียงส�ำหรับคนงานก็เม้มไว้ได้
จะอย่ า งไรพวกมันไม่มีจ ะดื่มกินก็ไ ม่เกี่ย วกับตน นี่คือรายได้ก ้อนโต
ค่าก่อสร้างก็เม้มไว้ได้ ถึงอย่างไรแม่น�้ำฮวงโหท่วมก็ไม่ท�ำให้ตนเองที่เป็น
ข้าราชการต้องจมน�้ำตาย
นี่คือพวกที่ดูแลกิจการล�ำน�้ำ ถ้าเช่นนั้นพวกที่ไม่เกี่ยวกับกิจการ
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ล�ำน�้ำจะหาเงินเข้าพกเข้าห่ออย่างไร? ความจริงก็ง่ายมาก ในเมื่อเป็น
วิศวกรรมใหญ่โตย่อมต้องมีการเกณฑ์คนเป็นเป้าหมาย หาลูกน้องสัก
หลายสิ บ คนไปหาแรงงานตามหมู่บ ้าน เจอะผู้ชายก็เ อามา เหตุผล?
ซ่อมตลิ่ง ไม่อยากไป? เอาเงินมา
ไม่มีเงิน? อะไรที่มีค่าก็เอามาให้หมด!
ทัวทัวผู้น่าสงสาร เป็นนักทฤษฎีที่ดีแต่มิใช่นักปฏิบัติ
ปาหี่ เ ก่ า ๆ ออกโรงแล้ว ขณะแรงงานที่เกณฑ์มาขุดถึงซานตง
พวกเขาขุดได้รูปปั้นหินตาเดียวรูปหนึ่งจากใต้น�้ำ หลังรูปปั้นสลักไว้ว่า 
รูปปั้นหินตาเดียว กระตุ้นฮวงโหกบฏทั้งแผ่นดิน พวกคนงานพอเห็นเข้า
ก็นึกได้ว่านี่เป็นโศลกที่กล่าวขานกันในไซต์งานหลายปี และแล้วจิตใจคน
ก็เริ่มระส�่ำระสาย
นี่เป็นปาหี่เก่าจริงๆ เรียกได้ว่าเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทีเดียว ก่อนลุกฮือขึ้นก่อการย่อมต้องสร้างเรื่องงมงายแบบนี้ก่อน แต่ก็
ไม่รู้จะท�ำอย่างไร ทุกคนก็เชื่อลูกไม้ชุดนี้
เหตุการณ์ต่อมาก็ดูเหมือนจะเป็นไปตามครรลอง หลายวันต่อมา
ท้องที่ที่จูฉงปาเคยขอข้าวกิน (อิ่งโจวหรือเมืองฮู่หยางมณฑลอานฮุยใน
ปัจจุบัน) หานซานถงกับหลิวฝูทงก็ลุกฮือก่อการ การกบฏของพวกเขาไม่
ต่างอะไรกับการกบฏในอดีต ตามธรรมเนียมก็ต้องมีการจัดตั้งองค์กร
ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว ลัทธิที่ตั้งขึ้นคราวนี้คือไป๋เหลียนเจี้ยว (นิกาย
บั ว ขาว) และเมื่ อ กล้ากบฏย่อ มต้อ งมีศักดิ์ฐานะไม่ธ รรมดา และแล้ว
หานซานถงที่อาจเป็นชาวนายากจนมาแปดชาติพลันเปลี่ยนแซ่เป็นจ้าว
กลายเป็นเชื้อพระวงศ์ราชวงศ์ซ่ง หลิวฝูทงก็กลายเป็นทายาทของแม่ทัพ
ใหญ่หลิวกวงซื่อผู้เรืองนาม5
โชคชะตาของพวกเขาก็คล้ายคลึงกับผู้น�ำชาวนาที่ลุกฮือกบฏใน
อดีต การลุกฮือถูกปราบ คนมาทีหลังแซงหน้า  นี่ดูเหมือนจะเป็นชะตา
5

แม่ทัพใหญ่สมัยราชวงศ์ซ่ง
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ลิขิตของเฉินเซิ่งกับอู๋ก่วง6
แม้การกบฏของพวกเขาจะไม่มีรูปแบบแปลกใหม่อะไร แต่นี่มิได้
ท�ำให้ฐานะทางประวัติศาสตร์ของพวกเขาด้อยลงเลย ประวัติศาสตร์จะ
จารึกไว้ตลอดกาลว่า ค.ศ. 1351 หานซานถงกับหลิวฝูทงคือผูโ้ บกธงต่อต้าน
ราชวงศ์หยวนเป็นคนแรก
แต่โบราณกาลเป็นต้นมา การสถาปนาราชวงศ์หนึง่ ยากเย็นแสนเข็ญ
แต่การล้มราชวงศ์หนึ่งกลับง่ายกว่ามาก ค�ำกล่าวที่ว่า “ก�ำแพงพังเพราะ
ทุกคนผลัก กลองแตกเพราะคนตีเป็นหมื่น” ใช่ว่าจะไม่มีที่มาที่ไป
ในยุคราชวงศ์หยวนที่แยกคนเป็นสี่ระดับนี้ ชาวมองโกลที่อยู่ใน
ระดับสูงสุดถ้าฆ่าคนระดับต�่ำสุดคือชาวใต้ การลงโทษมีเพียงสถานเดียว
คือชดใช้ด้วยลาตัวหนึ่ง ถ้าคนที่ถูกฆ่าเป็นเพียงแรงงานทั่วไป แม้แต่
ชดใช้ด้วยลาก็ไม่ต้องแล้ว ความคิดของชาวเผ่ามองโกลประหลาดสิ้นดี
แม้พวกเขาจะยึดครองแผ่นดินจีนไว้ได้ กลับยังคงท�ำตัวเหมือนอาคันตุกะ
ข้าวของของเจ้าบ้านอยากแย่งก็แย่ง อยากเอาก็เอา จะอย่างไรก็ไม่เกีย่ วกับ
ตน ในความคิดของพวกเขา พวกชาวใต้เหล่านี้จะทนและต้องทนความ
ทารุณจากพวกเขาเท่านั้น
ทว่าพวกเขาคิดผิดแล้ว ทาสเหล่านี้จะลุกขึ้นต่อต้าน ยามที่ความ
โกรธเกินขีดทีจ่ ะทนได้ ยามทีก่ ารมีชวี ติ อยูเ่ ยีย่ งสุนขั ยังเป็นความเพ้อฝันนี้
การต่อต้านคือหนทางเดียวที่เหลืออยู่ ต่อต้านเพื่อความอยู่รอด
ไฟกองนี้ลุกไหม้แล้วและท�ำท่าว่าจะเป็นไฟลามทุ่ง
ชั่วเวลาสั้นๆ เพียงปีเดียว อาณาจักรหยวนที่ดูเหมือนแข็งแกร่ง
เกิดการลุกฮือปะทะหลายสิบครั้ง มีคนนับล้านเข้าร่วมกับกองทัพกบฏ
แม้แต่ทหารม้ามองโกลทีก่ วาดไปทัว่ แผ่นดินไร้ผเู้ ทียมทานก็มไิ ด้แกร่งกล้า
ดังกาลก่อนอีกต่อไป และไร้กำ� ลังทีจ่ ะเหนีย่ วรัง้ สถานการณ์วกิ ฤต อาณาจักรหยวน
6

ผู้นำ�กบฏชาวนาสมัยราชวงศ์ฉิน เป็นกบฏชาวนาครั้งแรกในประวัติศาสตร์จีน แต่
ต่อมาก็ถูกทางการปราบลงได้
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เหมือนก�ำแพงทีท่ รุดโทรมบานหนึง่ เพียงแค่เตะอีกทีกพ็ งั ครืนลงได้
จูฉงปายามนี้ยังคงท�ำหน้าที่เคาะระฆังอยู่ในวัด ดูรูปการณ์แล้ว
มิได้มวี แี่ ววว่าจะเข้าร่วมกองทัพกบฏเลย แม้เขาจะมีความแค้นกับราชวงศ์
หยวนชนิดไม่ยอมร่วมฟ้าเดียวกัน แต่ส�ำหรับจูฉงปาซึ่งเป็นเพียงคน
แสนธรรมดาแล้ว การลุกฮือคือความเสี่ยง ถ้าถูกจับต้องถูกตัดหัว จึง
ท�ำให้เขาจ�ำต้องใคร่ครวญอย่างรอบคอบ
ในหนังสือหลายเล่ม จูฉงปาถูกสร้างภาพให้เป็นวีรบุรษุ มาแต่กำ� เนิด
ดังนั้นในบทละครท�ำนองนี้ จูฉงปาผู้เป็นวีรบุรุษแต่ก�ำเนิดพอฟังว่ามี
การลุกฮือก็รีบคว้าข้าวของในวัดรุดไปเข้ากับทัพกบฏทันที แสดงออกถึง
จิตวิญญาณของนักปฏิวัติเป็นต้น
ผมคิดว่านี่มิใช่จูฉงปาตัวจริง
คนธรรมดาคนหนึ่ง ขณะเลือกทางที่อาจถูกตัดหัวนี้ย่อมไม่มีทาง
ผลีผลามวู่วาม ถ้าจูฉงปาเป็นคนมุทะลุแบบนี้ เขาก็มิใช่วีรบุรุษที่แท้จริง
จูฉงปาตัวจริงจิตใจเต็มไปด้วยความหวาดหวั่น เขาเคยประสบกับ
ความเจ็บปวดแสนสาหัส ความแค้นต่อราชวงศ์หยวนฝังลึกถึงกระดูก
แต่เขาก็รู้ดีว่าชีวิตนั้นล�้ำค่า  คราใดที่ตัดสินใจกบฏก็คือเส้นทางที่มิมีวัน
หวนกลับ
รู้ทั้งรู้ว่าต้องเผชิญกับอุปสรรคและความเจ็บปวด กระเสือกกระสน
ตลอดเวลาในความหวาดหวั่นต่อความตาย สุดท้ายยังคงชนะใจตนเอง
เลือกที่จะเดินเส้นทางสายนี้ นี่จึงจะเป็นความกล้าหาญอย่างแท้จริง
ผมคิดว่าแบบนี้จูฉงปาจึงจะเป็นวีรบุรุษที่แท้จริง เป็นวีรบุรุษที่
เอาชนะใจตนเองและไม่หวาดหวั่นต่อความตาย
ชีวิตในวัดของจูฉงปามีระเบียบแต่น่าเบื่อหน่าย และระเบียบกับ
ความเบื่อหน่ายนี้ถูกท�ำลายด้วยเปลวเพลิงร้อนแรงของการลุกฮือ ที่
ค่อนข้างเสียดสีคือตัวการที่ท�ำลายทุกอย่างกลับมิใช่กองทัพกบฏ หาก
เป็นบรรดาข้าราชการของราชวงศ์หยวน
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ในสงครามปราบกบฏ ถ้ารบแพ้ต ้องถูก จับขึ้นศาลลงโทษ แต่
ภารกิจการปราบกบฏก็ต้องบรรลุให้จงได้ ดังนั้นข้าราชการของหยวนจึง
ตัดสินใจอย่างเฉียบขาด เริ่มลงดาบต่อราษฎร ในเมื่อไม่สามารถเอาชนะ
ทัพกบฏงั้นก็รังแกราษฎรจับตัวไปเป็นหลักฐานผลงานก็แล้วกัน ฆ่าคน
เหล่านี้แทนทัพกบฏ
มองจากแง่มุมนี้แล้ว ข้าราชการหยวนที่ฟอนเฟะคือผู้มีความชอบ
ที่ทุ่มเทให้กับการโค่นราชวงศ์หยวนอย่างแท้จริง
สถานการณ์เฉพาะหน้าของจูฉงปาสาหัสมาก ถ้าไม่ไปร่วมการลุกฮือ
ก็อาจถูกข้าราชการคนใดคนหนึง่ จับตัวไปตัง้ ข้อหากบฏแล้วฆ่าทิง้ จากนัน้
อาจโมเมว่าชื่อแซ่อะไรก็ได้ แต่ถ้าจะไปเข้ากับทัพกบฏก็เสี่ยงมาก ถ้าเกิด
รบแพ้ทัพหยวนก็คงรักษาชีวิตได้ยากเช่นกัน
และแล้ว ณ เวลานีจ้ ดหมายฉบับหนึง่ ได้เปลีย่ นแปลงโชคชะตาของ
เขาอย่างสิ้นเชิง
ทังเหอเพื่อนวัยเด็กของเขาเขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงเขา  เนื้อหา
บอกว่าตนได้เป็นหัวหน้ากองพันของทัพกบฏแล้ว หวังว่าจูฉงปาจะเข้า
ร่วมกับทัพกบฏ จะได้ร่วมกันเสพสุข จูฉงปาอ่านจดหมายเงียบๆ แล้ว
เผาทิ้ง เขายังมิได้เตรียมใจให้กับการเข้าร่วมทัพกบฏ
ทว่าคืนนั้นเอง ศิษย์พี่ของเขาบอกเขาว่า  มีคนรู้แล้วว่าเขาได้รับ
จดหมายจากทัพกบฏและเตรียมจะไปฟ้องทางการ
ในที่สุดจูฉงปาก็ถูกบีบให้จนตรอก
สิ่งที่ตามมาคือการใคร่ครวญและทางเลือกที่เจ็บปวด เบื้องหน้า
ของจูฉงปามีทางสามแพร่งคือ หนึ่งอยู่เฝ้าวัดต่อไป สองหลบหนี และ
สามกบฏ
จูฉงปาเองก็ลังเลตัดสินใจไม่ได้ เขาจึงไปหาคนคนหนึ่งเพื่อขอ
ความเห็น คนผู้นี้ชื่อโจวเต๋อซิง ต่อไปเราจะเอ่ยถึงชื่อนี้บ่อยครั้ง
โจวเต๋อซิงเองก็ไม่มีความเห็นดิบดีอะไร ค�ำแนะน�ำของเขาคือช่วย
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ท�ำนายปากว้าให้จูฉงปา  (นี่ถือว่าเป็นข้อเสนอด้วยหรือ) ดูซิว่าควรไป
ทางไหน
ผลลัพธ์การท�ำนายคือ “หนีหรืออยู่ต่อไม่เป็นมงคล อันตรายน่า
เสี่ยงดู” หมายความว่าหลบหนีหรืออยู่เฝ้าวัดต่อล้วนไม่ดี ไปกบฏอาจไม่
เป็นไรก็ได้
จูฉงปารู้ดีว่าตนเองไม่เหลือทางถอยแล้ว เขาแค่อยากมีชีวิตอยู่
อย่างสงบ เพาะปลูกนาไร่ กตัญญูต่อบิดามารดา แต่กลับท�ำไม่ได้ บิดา
มารดาแบกภาระหนักอึ้งของส่วยนาและต้องท�ำงานหนัก ไม่มีวันใดที่ละ
จากความขยันขันแข็งได้เลย สุดท้ายยังคงบ้านแตกสาแหรกขาด หลบ
มาอยู่วัดก็แค่ขอให้มีข้าวกิน บัดนี้ถ้ามีคนไปฟ้องคงหัวหลุดจากบ่าแน่
สุดที่จะทนแล้ว
กบฏก็กบฏสิ ช่างแม่ง!
นีค่ อื เวอร์ชนั่ คนจนตรอกเหมือนถูกบีบขึน้ ภูเขาเหลียงซาน และเป็น
ทางเลือกทางเดียวของชาวนาผู้ยากไร้ในยุคเผด็จการ ใครเล่าจะไม่รัก
ชีวิต? ใครเล่าอยากรบทัพจับศึก? ถึงคราวที่อยู่ต่อไม่ไหว บรรดาชาวนา
จึงถูกบีบให้ใช้ชีวิตและเลือดเนื้อของตนเองไปผลักดันพัฒนาการของ
สังคมปิดจนกว่ามันจะพินาศ
นี่คือลิขิตของพวกเขา
ดังนั้นผมจึงคิดว่าการลุกฮือของชาวนาในประวัติศาสตร์จีนเป็น
เรื่องที่ต้องเกิดขึ้นและน่าชื่นชม พวกเขาอาจมิได้มีคุณธรรมที่สูงส่ง และ
พวกเขาอาจมีลูกคิดค�ำนวณถึงผลประโยชน์ของตนเอง แต่พวกเขาก็
ไม่เหลือทางเลือกแล้วจริงๆ
และเช่นนีเ้ องทังเหอก็กลายเป็นสหายศึกคนแรกของจูฉงปา  นับแต่
บัดนี้เป็นต้นไปเขาอยู่เคียงข้างจูฉงปาเดินจนสุดเส้นทางวิบากสายนี้
ทว่าทังเหอเองก็ไม่มีวันคาดคิดมาก่อนว่าตนเองคือหนึ่งเดียวที่
ร่วมเดินกับเขาจนสุดทาง
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