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บทที่หนึ่ง
จักรพรรดิเจี้ยนเหวิน :
ความวิตกของจักรพรรดิ
ก่อนฮ่องเต้จูหยวนจางจะสวรรคต ได้ทรงแต่งตั้งให้พระนัดดา
จูอวิ่นเหวินเป็นทายาทสืบสันติวงศ์ จูหยวนจางเสด็จสวรรคตอย่างสงบ
เพราะพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าจูอวิ่นเหวินจะต้องสืบปณิธานของพระองค์
ได้อย่างแน่นอน และสร้างความรุง่ เรืองแก่ราชวงศ์หมิงยิง่ กว่าเดิม คนหนึง่
จากไปอย่างสบายใจ กลับทิ้งอีกคนที่ปริวิตกไว้
เงาทะมึนอันยิง่ ใหญ่ของจูหยวนจางหายไปจากร่างของจูอวิน่ เหวิน
แล้ว ในทีส่ ดุ จูอวิน่ เหวินก็ได้ปกครองอาณาจักรแบบเป็นตัวของตัวเองได้แล้ว
แต่หนุ่มน้อยวัยเพียงยี่สิบเอ็ดคนนี้ก็ต้องแปลกใจที่ตนเองยังคงไม่เห็น
แสงตะวัน เพราะยังมีเงาร่างของคนอีกเก้าคนครอบง�ำตนอยู่อีก
ทั้งเก้าคนนี้ก็คือโอรสทั้งเก้าพระองค์ของจูหยวนจาง เริ่มนับตาม
ดินแดนทีค่ รอบครองเป็นอ๋องจากตะวันออกเฉียงเหนือถึงตะวันตกเฉียงเหนือ
คือ เหลียวอ๋อง หนิงอ๋อง เยียนอ๋อง กู่อ๋อง ต้ายอ๋อง จิ้นอ๋อง ฉินอ๋อง
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ชิ่งอ๋องและซู่อ๋อง
หากกล่าวว่าฮ่องเต้คือเจ้าของที่ดินรายใหญ่ที่สุด ถ้าเช่นนั้นทั้ง
เก้าคนนี้ก็คือองครักษ์พิทักษ์เจ้าของที่ดิน
จู ห ยวนจางแต่ ง ตั้ ง บุ ต รยี่ สิ บ สี่ ค นและหลานหนึ่ ง คนเป็ น อ๋ อ ง
กระจายครองทั้งแผ่นดิน บุคคลส�ำคัญเหล่านี้ถูกขนานนามว่าฟานอ๋อง
(เจ้าผูค้ รองหัวเมือง) พวกเขามีตำ� หนักและกองทัพของตนเอง อ๋องทุกท่าน
มีองครักษ์สาม แต่โปรดสังเกตองครักษ์สามในทีน่ มี้ ไิ ด้หมายถึงคนสามคน
ที่เรียกว่าองครักษ์เป็นชื่อรวม อาจมีจ�ำนวนคนตั้งแต่สามพันคน
จนถึงหนึ่งหมื่นเก้าพันคนก็ได้ มองในมุมนี้ก็พอจะเข้าใจก�ำลังที่แท้จริง
ของบรรดาอ๋องทั้งหลาย
คียเ์ วิรด์ ข้างต้นคือค�ำว่าจนถึง ตามข้อก�ำหนดนี้ ฟานอ๋องมีกองก�ำลัง
ได้ตงั้ แต่เก้าพันคนถึงห้าหมืน่ เจ็ดพันคน และในทางปฏิบตั บิ รรดาฟานอ๋อง
มักนิยมเลือกตัวเลขอย่างหลัง อ�ำนาจมาจากปากกระบอกปืนนีน่ า ต่อให้
ไม่ตอ้ งการอ�ำนาจการปกครอง เลีย้ งลูกน้องไว้เฝ้าบ้านเยอะหน่อยย่อมดีกว่า
จะว่าไปแล้วตัวเลขนี้ก็ไม่ถือว่ามากนัก แค่ห้าหมื่นกว่านายย่อมสู้
ส่วนกลางไม่ได้ จึงเห็นได้วา่ จูหยวนจางคิดไว้แล้วในการวางระบบกองทัพ
แต่ใดๆ ในโลกล้วนมาพังเอาตรงที่มีข้อยกเว้น
ข้อยกเว้นที่ว่าคือบางคนในเก้าคนที่กล่าวถึงข้างต้น พวกเขาได้รับ
การยกเว้น เพราะพวกเขามีภารกิจที่ส�ำคัญมาก – การรักษาชายแดน
เขตการป้องกันของพวกเขาเราเคยกล่าวไปแล้ว เจ้าของกองก�ำลัง
ทัง้ เก้านีก้ เ็ หมือนกับเขตมณฑลทหารเก้าเขต รับผิดชอบภารกิจทีแ่ ตกต่าง
กัน ในจ�ำนวนนี้เยียนอ๋องกับจิ้นอ๋องทรงอิทธิพลที่สุด พวกเขาต่างมี
ก�ำลังพลมากกว่าแสนนาย กล่าวได้ว่ามีแสนยานุภาพเกรียงไกร แต่อ๋อง
สององค์นี้มิใช่ผู้แกร่งที่สุดในเก้าพระองค์ ที่ได้รับการยกย่องจากทุกฝ่าย
ว่าแข็งแกร่งที่สุดคือหนิงอ๋อง คนผู้น้ี “น�ำพลแปดหมื่น รถศึกหกพัน”
ดูแล้วก�ำลังพลไม่มากเท่าเยียนอ๋องและจิ้นอ๋อง แต่ในมือของเขากลับมี
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กองก�ำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนั้น – ตั่วเหยียนซานเว่ย
นี่เป็นกองก�ำลังพิเศษ กล่าวได้ว่าเป็นกองก�ำลังไร้เทียมทานของ
ทัพหมิง ประกอบด้วยทหารมองโกลทัง้ หมด ประสิทธิภาพการรบสูงเยีย่ ม
อาจมีคนถามว่าท�ำไมชาวมองโกลพวกนี้จึงยอมให้ราชวงศ์หมิงใช้สอย?
ความจริงค�ำตอบก็งา่ ยมาก เนือ่ งจากราชส�ำนักจ่ายเงินเดือนเบีย้ หวัด
ตรงเวลา พวกทหารต่างด้าวเหล่านีก้ นิ อิม่ แล้วยังมีเวลาไปหาความส�ำราญ
ได้ ส่วนราชวงศ์เป่ยหยวนเองมักให้สัญญาเป็นกระดาษก่อนออกรบ
ค่อยสัญญาว่าถ้าออกรบสมบัติที่แย่งชิงมาได้จะตกเป็นของพวกเขา แต่
ปรากฏว่าพอแย่งมาได้จริงต้องส่งเข้ากองกลางก่อน หักลบเหลือแล้วจึง
เป็นของตนเอง
นี่คือการค้าขายขาดทุนชัดๆ เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแย่งสมบัติมาได้ยัง
ต้องหักส่วนกลาง เกิดรบตายก็ไม่มใี ครสนใจ ถ้างัน้ ก็สเู้ ป็นข้าราชการหมิง
จะดีกว่า ได้ทั้งเงินเดือนและสวัสดิการ จึงมีชาวมองโกลนับไม่ถ้วนถูก
ดึงดูดมาเข้าราชวงศ์หมิงเพราะนโยบายนี้
ต่อหน้าผลประโยชน์ การรักษาไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ภักดีเป็นเรื่อง
ยากมาก
นอกจากนี้หนิงอ๋องยังเป็นคนดุร้ายมาก ว่ากันว่าในการออกรบ
ทุกครั้งเขาจะน�ำหน้าแม่ทัพนายกอง เหมือนกับแรมโบ้ในภาพยนตร์เรื่อง
นักรบเดนตาย (First Blood) ฆ่าคนได้โดยไม่กะพริบตา สับหัวคน
เหมือนหั่นผัก แม้แต่คนโหดเช่นเยียนอ๋องก็ยังต้องเกรงใจอยู่สามส่วน
อ๋องหลายองค์ที่แยกย้ายกันรักษาชายแดนนี้ยังชอบจัดการซ้อมรบ
ร่วมอยู่บ่อยครั้ง เอะอะก็ระดมคนนับแสนไปฟาดฟันกันตามชายแดน
ยามใดทีม่ รี ายการแบบนี้ กองก�ำลังจรยุทธ์ของเป่ยหยวนก็จะมุดลงใต้ดนิ
ทันที
ความจริงแล้วเสียงโห่รอ้ งเข่นฆ่าจากการซ้อมรบร่วมนี้ มิเพียงข่มขวัญ
ชาวเป่ ย หยวน ยังกระเทือ นต่อ จูอ วิ่นเหวินผู้เ ป็นฮ่องเต้ด้วย ส�ำหรับ
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พระองค์แล้วนี่มันข่มขู่กันชัดๆ
น่าจะใช้มาตรการสักหน่อยแล้ว
จูอวิน่ เหวินเป็นคนดี ตอนเขาอายุได้สบิ ห้าปี จูเปียวผูเ้ ป็นบิดาป่วยหนัก
จูอวิ่นเหวินก็เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด ความกตัญญูของเขามิได้ท�ำให้สวรรค์
เห็นใจและรั้งชีวิตของจูเปียวไว้ หลังจูเปียวถึงแก่กรรม จูอวิ่นเหวินก็รับ
เอาน้องชายสามคนมาอยูก่ บั ตน เป้าหมายก็งา่ ยมาก เขาไม่อยากให้นอ้ งๆ
ทีย่ งั เล็กอยูต่ อ้ งแบกรับความเจ็บปวดจากการสูญเสียบิดา เขารูด้ วี า่ พวกเขา
ต้องการความรักจากครอบครัว
ปีนั้นเขาอายุเพียงสิบห้าปี
นอกจากนีเ้ ขายังรับหน้าทีร่ บั ใช้จหู ยวนจางด้วย เนือ่ งจากจูหยวนจาง
เป็นคนขี้โมโห คนที่คอยรับใช้ใกล้ชิดต้องระวังศีรษะให้ดี จูอวิ่นเหวิน
กลับขออาสางานนีเ้ อง เขาอยูร่ บั ใช้ขา้ งกายจูหยวนจางจนถึงวันทีจ่ หู ยวนจาง
ลาโลกไป เขาท�ำหน้าที่ทั้งบุตรและหลานได้อย่างสมบูรณ์
เขาเป็นเด็กหนุ่มที่โตเกินวัย แน่นอน ปัจจัยที่ท�ำให้เขาต้องเติบโต
อย่างรวดเร็วไม่เพียงเพราะการจากไปของบิดาแต่วัยเด็ก หากยังมีเหล่า
ท่านอาทั้งหลายด้วย
▄ การคุกคามของอา
ที่จูอวิ่นเหวินจดจ�ำได้ไม่มีวันลืมมีอยู่สองเรื่อง ครั้งแรก อาจารย์
จูหยวนจางเขียนกลอนคู่วรรคแรกว่า ลมโชยหางอาชาพาพันสาย ขอให้
นักเรียนต่อวรรคทีส่ อง นักเรียนมีแค่สองคน คนหนึง่ คือเด็กดีจอู วิน่ เหวิน
อีกคนคือนักเรียนแก่แดดจูตี้ จูอวิน่ เหวินตอบก่อน แต่เขียนได้ไม่คล้องจองนัก
ค�ำตอบของเขาคือ “ฝนกระหน�่ำขนแกะกลิ่นคละคลุ้ง” แม้จะกล้อมแกล้ม
ได้ ว ่ า พอไปไหว แต่ ก็ ไ ร้ ร สนิ ย มสิ้ น ดี ยามนี้ เ ด็ ก แก่ แ ดดจู ตี้ ก ลั บ ได้ คิ ด
หลุดปากออกมาว่า “ตะวันทอประกายเกล็ดมังกรทองหมื่นแต้ม”
กลอนคู่วรรคนี้ความหมายชัดเจนและเน้นค�ำว่ามังกร จูหยวนจาง
พอใจมากจึงกล่าวชมเชยจูตี้ ซึ่งจูตี้ก็ถือโอกาสชายตามองจูอวิ่นเหวิน
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แวบหนึ่ง เป็นเชิงถากถางว่าเอ็งก็ได้แค่นี้แหละ
แม้จูอวิ่นเหวินจะยังเล็กอยู่ แต่กลับเข้าใจความหมายในสายตา
อี ก ครั้งหนักกว่านี้ หลังเลิกเรียนแล้ว จูอวิ่นเหวินบังเอิญเจอะ
เด็กแก่แดดจูตี้ จูตเี้ ห็นรอบข้างไม่มใี ครอยูจ่ งึ เผยโฉมนักเลงโต ใช้มอื ตบหลัง
จูอวิ่นเหวินกล่าวว่า “คิดไม่ถึงว่าเจ้าเด็กน้อยก็มีวันนี้ด้วย”
พฤติกรรมนี้ของจูตี้ในสังคมศักดินาของโบราณถือว่าหยาบคาย
มาก ประมาณว่าคล้ายกับวัยรุ่นที่ไปดักปล้นเด็กหน้าโรงเรียนอย่างไร
อย่างนั้น
จูอวิ่นเหวินนึกไม่ถึงว่าจูตี้จะเหิมเกริมขนาดนี้ ยามกะทันหันไม่รู้จะ
รับมืออย่างไร ในเวลานี้อาจารย์จูหยวนจางมาเห็นเข้าพอดีจึงโกรธมาก
ด่าจูตี้ยกใหญ่ ปฏิกิริยาของจูอวิ่นเหวินกลับเป็นเรื่องน่าคิด
เขาไม่เพียงมิได้ฟ้องจูหยวนจาง กลับยังช่วยแก้ตัวแทนจูตี้ บอก
จูหยวนจางว่าพวกเขาอาหลานก�ำลังเล่นกัน จูหยวนจางจึงได้ละเว้นไม่
เอาเรื่อง
คุณต้องนับถือปฏิกริ ยิ าฉับไวของจูอวิน่ เหวินจริงๆ พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์นี้มีพรสวรรค์ในการอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน แต่ใน
มุมมองของผมแล้ว พรสวรรค์ที่ว่านี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องน่าเศร้า
ในสายตาของจูหยวนจาง จูตี้เป็นลูกที่ดีคนหนึ่ง แต่ในสายตาของ
จูอวิ่นเหวินแล้ว จูตี้คือท่านอาตัวร้าย นี่ก็ไม่มีอะไรขัดแย้งกัน ดังนั้นเรา
ได้กล่าวมาแล้ว จูตมี้ สี องหน้า หน้าหนึง่ ไว้ให้พอ่ ดู อีกหน้าหนึง่ ให้หลานดู
ภายใต้สภาพเช่นนี้จึงมีค�ำโต้ตอบที่ลือลั่นในประวัติศาสตร์
หลังจูหยวนจางจบปัญหาเสร็จนาฆ่าโคถึกแล้ว เคยพูดกับจูอวิน่ เหวิน
อย่างได้ใจว่า “ข้าจัดการส่งพวกอาของเจ้าหลายคนไปเฝ้าชายแดนแล้ว
ให้พวกเขาไปอยู่โยงเฝ้ายาม ส่วนเจ้าก็อยู่บ้านเป็นฮ่องเต้อย่างสบายอก
สบายใจก็แล้วกัน”
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ว่าแล้วจูหยวนจางก็หัวเราะ แต่จูอวิ่นเหวินไม่หัวเราะด้วย เขามิได้
เออออเหมือนเคยกลับจมอยู่ในความคิด
นีค่ อื โอกาส ค�ำพูดบางอย่างต้องพูดจนได้ งัน้ ก็ถอื โอกาสนีพ้ ดู ออกมา
จะดีกว่า
จูอวิน่ เหวินเงยหน้าขึน้ ใช้นำ�้ เสียงวิตกกังวลกล่าวค�ำพูดทีจ่ หู ยวนจาง
นึกไม่ถึง “ศัตรูรุกรานจากภายนอกให้พวกท่านอาจัดการ แล้วถ้าพวก
ท่านอามีใจเป็นอื่น ข้าควรจัดการกับพวกเขาอย่างไร?”
จูหยวนจางผู้ช�่ำชองกุศโลบายตลอดชีวิตถูกค�ำถามนี้ท�ำเอาอึ้งไป
หรือว่าแม้แต่ลกู ในไส้กเ็ ชือ่ ไม่ได้? เขาเงียบไปเนิน่ นานแล้วถึงกับกล่าวค�ำพูด
ที่จูอวิ่นเหวินนึกไม่ถึงมาก่อน “แล้วเจ้าว่าอย่างไร?”
คราวนี้จูอวิ่นเหวินเป็นฝ่ายอึ้งแล้ว ลูกบอลถูกเตะกลับมา ถ้าข้า
ท�ำได้ยังต้องถามท่านผู้เฒ่าอีกหรือ? ปู่หลานสองคนเหนื่อยหนักกับ
ค�ำถามนี้ แต่ค�ำถามยังคงต้องตอบ จูอวิ่นเหวินครุ่นคิดอยู่นานแล้วจึง
ตอบแจกแจงห้าขั้นตอนตามหลักวิทยานิพนธ์ “ก่อนอื่น ควรใช้คุณธรรม
มาครองใจพวกเขา จากนั้นใช้จารีตประเพณีมาตีกรอบพฤติกรรมของ
พวกเขา หรือไม่กล็ ดพืน้ ทีก่ ารครอบครองของพวกเขา ขัน้ ต่อมาคือเปลี่ยน
ฐานะให้ไปกินเมืองอื่น ถ้ายังไม่เป็นผลก็คงต้องพบกันด้วยศาสตราแล้ว”
จูหยวนจางที่เชี่ยวชาญการอุบายมาชั่วชีวิตหลังฟังแผนนี้แล้วถึง
กับออกปากชมเชยว่า “ดีมาก ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้แล้ว”
จูหยวนจางดีใจมาก สัญชาตญาณบอกเขาว่าวิธีการที่จูอวิ่นเหวิน
ว่ามานี้จะต้องแก้ไขภัยแฝงนี้ได้แน่ แต่ความเป็นจริงจะราบรื่นอย่างที่คิด
จริงหรือ? จะมีช่องโหว่ไหมหนอ?
ความจริงในเวลาต่อมาพิสูจน์แล้วว่ามีช่องโหว่ วันนี้เราหวนมอง
บทสนทนาระดับประวัติศาสตร์นี้แล้ว ก็จะพบว่าพวกเขาทั้งสองต่างก็มี
เหตุผล การตัดสินของจูหยวนจางไม่ผดิ ไม่มวี ธิ ใี ดดีกว่าวิธขี องจูอวิน่ เหวิน
จริง แต่เขาละเลยปัจจัยส�ำคัญประเด็นหนึ่ง นั่นคือความสามารถของ
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จูอวิ่นเหวิน
จูอวิ่นเหวินเป็นเด็กฉลาด ตามบันทึกทางประวัติศาสตร์ เนื่องจาก
ลักษณะศีรษะของเขาไม่ดี จูหยวนจางเคยเกลียดเขามาก แต่ตอ่ มาจูหยวนจาง
ค่อยๆ พบว่าเด็กคนนี้เฉลียวฉลาดมาก ท่องต�ำราเก่งจึงเริ่มเฝ้าสังเกต
และสุดท้ายยกให้เป็นทายาท
ณ ที่นี้ต้องขออธิบายถึงปัญหาด้านความสามารถสักหน่อย ตอน
ผมยังเล็กอยู่ ข้างบ้านผมมีเด็กคนหนึ่งอายุแค่ห้าขวบก็ช่วยพ่อแม่ไปซื้อ
ซีอิ๊วได้ แถมยังต่อรองราคาได้ด้วย ชาวบ้านรู้เข้าต่างยกย่องชมเชย
เพราะทุกครัง้ ทีไ่ ปซือ้ ซีอวิ๊ เป็นต้องช่วยบ้านประหยัดได้หนึง่ สตางค์ ทุกคน
บอกว่าเป็นเด็กที่เก่งมาก สิบกว่าปีต่อมาผมบังเอิญได้ยินคนบอกว่าเขา
เรียนจบแล้วอยู่กับบ้านหางานท�ำไม่ได้ แต่ยังคงไปซื้อซีอิ๊ว ที่ต่างกันมีอยู่
อย่างเดียวคือเถ้าแก่ร้านขายซีอิ๊วไม่ยอมให้เขาต่อรองราคาแล้ว
การซื้อซีอิ๊วเป็นเพียงอุปมาอุปไมย ประเด็นคือต้องการอธิบายว่า
การเรียนหนังสือเก่งกับการจัดการปัญหาเป็นคนละเรือ่ งกัน เรียนหนังสือเก่ง
มิได้หมายความว่าจะจัดการเรือ่ งราวได้เก่ง คนทีว่ างแผนได้กใ็ ช่วา่ จะเป็น
ผู้ปฏิบัติตามแผนได้
▄ ทีมงานของเจี้ยนเหวินตี้
ความจริงแล้วจูหยวนจางมิได้โยนปัญหาทีซ่ บั ซ้อนนีใ้ ห้กบั หลานชาย
ผู้ไร้ประสบการณ์ตามล�ำพัง เขาทิ้งคนกลุ่มหนึ่งไว้ให้จูอวิ่นเหวิน ช่วยเขา
ปกครองแผ่นดิน ในจ�ำนวนนี้มีบุคคลส�ำคัญสามคน และพวกเขากลาย
เป็นทีมงานคนส�ำคัญของพระเจ้าเจี้ยนเหวินในเวลาต่อมา
▄ คนแรก
ระหว่างรัชศกหงอู่ จูหยวนจางเคยกล่าวเป็นนัยต่อจูอวิ่นเหวินผู้ได้
รับเลือกให้เป็นทายาทว่า ตนเองได้คัดสรรคนที่จะช่วยปกครองแผ่นดิน
ไว้แล้ว คนผู้นี้แม้จะมีความสามารถแต่ก็มีข้อด้อยคือเย่อหยิ่งโอหัง ดังนั้น
จึงยังใช้สอยในเวลานี้ไม่ได้ ต้องกดไว้ระยะหนึ่งก่อน วันข้างหน้าจึงจะ
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เป็นใหญ่เป็นโตได้ จากนั้นเขาก็เอ่ยชื่อคนคนนี้ออกมา : ฟางเสี้ยวหรู
ทุกคนคงจ�ำบทเรียนจากค�ำพูดของจูหยวนจางได้ โดยทั่วไปเมื่อ
ผูน้ ำ� จะให้ตำ� แหน่งใครมักต้องกดข่มไว้สกั พัก ทีเ่ รียกว่าการฝึกฝนก็มาจาก
ตรงนี้เอง จงอย่าได้แข็งขืนกับท่านผู้น�ำเพราะการนี้เป็นอันขาด มิฉะนั้น
อาจถูกกดไว้ตลอดชีวิตก็ได้
จะว่าไปก็น่าขัน ฟางเสี้ยวหรูผู้นี้คือบุตรชายของฟางเค่อฉินที่ถูก
ประหารโดยไร้ความผิดในคดีตราประทับสมุดเปล่า ฆ่าพ่อแต่ใช้ลกู ก็ไม่รวู้ า่
เป็นการกดข่มฟางเสี้ยวหรูหรือไม่
ฟางเสี้ยวหรูรู้ปกรณ์คัมภีร์เป็นอย่างดีแต่เล็กเป็นที่ชื่นชมของคน
ทั่วไป อาจารย์ของเขาคือซ่งเหลียนปราชญ์ผู้เรืองนาม และตัวเขาเองก็
มักถือว่า “กระจ่างในวิถีแห่งราชัน จัดแจงให้บ้านเมืองสันติสุข” เป็น
ภารกิจของตน แต่ที่ตัวเขาเองอดแปลกใจไม่ได้คือ ตนเองชื่อเสียงออก
โด่งดังแถมอาจารย์ยังเป็นขุนนางในราชส�ำนัก ระหว่างหงอู่ศกปีที่สิบห้า
และยี่สิบห้า ทางการท้องถิ่นเคยเสนอชื่อเขาต่อจูหยวนจางสองครั้ง แต่
ตนเองกลับมิได้ถูกเรียกตัวเข้ารับราชการ
เรารู้ว่าเพราะอะไร แต่ฟางเสี้ยวหรูในยามนั้นมิรู้สาเหตุ เขาจึงเฝ้า
รอคอยถึงสิบปีเต็มๆ จากจุดนี้จึงเห็นได้ว่าความคิดของท่านผู้น�ำลึกซึ้ง
สุดจะหยั่งคะเนจริงๆ
จูหยวนจางบอกจูอวิ่นเหวินว่าฟางเสี้ยวหรูเป็นคนเชื่อถือได้ เขาจะ
จงรักภักดีต่อเจ้าตลอดชีวิต และจะช่วยเจ้าปกครองอาณาจักรสร้าง
ความรุ่งเรืองแก่แผ่นดิน
ที่เขากล่าวมาถูกแค่ครึ่งเดียว
▄ คนที่สอง
ระหว่างรัชศกหงอู่ เนื่องจากต�ำหนักจิ่นเซินเตี้ยนในราชธานีไม่ได้
ติดสายล่อฟ้าไว้จงึ ถูกฟ้าผ่าจนพัง ถ้าเป็นสมัยปัจจุบนั คงต้องมีการโฆษณา
ให้เอาใจใส่ดา้ นความปลอดภัย สอนให้ทกุ คนระมัดระวังความเปลีย่ นแปลง
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ของลมฟ้าอากาศแล้วซ่อมแซมเสียให้เรียบร้อย แต่ในสมัยนั้นนี่เป็นเรื่อง
ใหญ่โตมโหฬารทีเดียว จูหยวนจางคิดว่าฟ้าพิโรธจึงตัดสินใจไปบวงสรวง
ที่วัด ประมาณว่าเขาคงคิดว่าตนเองท�ำความผิดไว้มิใช่น้อย ดังนั้นการ
บวงสรวงครั้งนี้เขาจึงคัดเลือกคนกลุ่มหนึ่งไว้ร่วมพิธีด้วย
เงื่อนไขการคัดเลือกเข้มงวดมาก นั่นคือภายในเก้าปี (รวมเก้าปี)
จะต้องไม่เคยท�ำความผิด ส�ำหรับรัชศกหงอูแ่ ล้วยากยิง่ เทียมฟ้า ในสมัยนัน้
ข้าราชบริพารรักษาศีรษะไว้ได้ก็เก่งแล้ว ต่อให้คุณไม่ผิด ท่านจูเราก็หา
เรื่องให้คุณผิดจนได้ ดูๆ แล้วคนที่มีคุณสมบัติตามนี้คงต้องเป็นผู้จิตใจ
บริสุทธิ์ที่สุด อย่างน้อยก็บริสุทธิ์ต่อท่านจูของเรา
แม้จะได้ตวั ไม่มากแต่กใ็ ช่วา่ จะไม่มเี สียเลย ฉีเต๋อคือหนึง่ ในจ�ำนวนนี้
จูหยวนจางต้องตาเขาเพราะเรื่องนี้และจ�ำไว้ในใจ หลังพิธีบวงสรวงแล้ว
จูหยวนจางก็พระราชทานชื่อใหม่ให้ฉีเต๋อเป็นฉีไท่ และแล้วชื่อฉีไท่ก็คือ
สัญลักษณ์ตัวแทนชั่วชีวิตของเขานับแต่บัดนั้น
คนคนนี้เป็นฝ่ายบุ๋น แม้จะไม่เคยน�ำทัพแต่กลับถูกแต่งตั้งให้เป็น
องครักษ์ซ้ายของกลาโหม จูหยวนจางก็เคยวางใจไม่ลงเช่นกัน จึงได้จัด
ให้เขาสอบคนเดียวหน้าพระพักตร์ ถามชื่อของแม่ทัพตามชายแดน ฉีไท่
ตอบได้อย่างฉาดฉานจากตะวันออกถึงตะวันตก ไล่จากใต้จรดเหนือ ไม่
ตกหล่นใครสักคน ได้คะแนนเต็ม ต่อมาถามไถ่ถงึ ภูมปิ ระเทศแต่ละท้องถิน่
คราวนี้ฉีไท่ไม่พูด แต่ล้วงสมุดเล่มเล็กออกจากแขนเสื้อ ในสมุดบันทึกไว้
ละเอียดยิบ จูหยวนจางประหลาดใจมากและรู้สึกชื่นชม
พึงทราบว่าการสอบสัมภาษณ์หน้าพระพักตร์นี้เป็นเรื่องกะทันหัน
ฉีไท่ไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้า นี่แสดงว่าคนผู้นี้ยามปกติถือเอาเรื่องราว
เหล่านี้เป็นต�ำราท่องบ่นไว้แล้ว แถมยังบันทึกเป็นสมุดเล่มเล็ก ไปไหนก็
ติดตัวไปดูได้ ความขยันเล่าเรียนเทียบได้กับนักศึกษาปีสี่ยุคปัจจุบันที่
ท่องศัพท์บนรถเมล์ เขาจะเป็นขุนนางคนส�ำคัญของพระเจ้าเจี้ยนเหวินตี้
▄ คนที่สาม
คนคนนี้ค่อนข้างพิเศษ ตั้งแต่เข้ารับราชการก็คือพรรคพวกของ
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จูอวิ่นเหวิน เขาคือหวงจื่อเฉิงเป็นชาวมณฑลเจียงซี หงอู่ศกปีที่สิบแปด
(1385) เขาโด่งดังเหมือนพลุเพราะสอบได้คะแนนสูงลิว่ เป็นบัณฑิตฮุย่ หยวน
ในปีนั้น ต่อมาได้รับคัดเลือกให้เป็นเพื่อนร่วมเรียนของวังตะวันออก
(หมายถึงต�ำหนักรัชทายาท) นี่เป็นงานที่มีอนาคตสดใสทีเดียว เพราะ
เพื่อนร่วมเรียนก็คือเพื่อนที่เรียนหนังสือพร้อมราชโอรส และราชโอรสก็
คื อ ฮ่ อ งเต้ ใ นวันข้างหน้า การท�ำงานในต�ำแหน่งนี้ต้องมีความรอบรู้
มหาศาลทีเดียว
ขณะจูอวิน่ เหวินยังเป็นพระเจ้าหลานเธอ เขาก็อยูเ่ คียงข้างจูอวิน่ เหวิน
มาโดยตลอด และเกิดเรื่องราวครั้งหนึ่งท�ำให้มิตรภาพระหว่างเขากับ
จูอวิ่นเหวินผูกพันกันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
อยูม่ าวันหนึง่ จูอวิน่ เหวินทอดถอนใจอยูห่ น้าประตูตำ� หนักตะวันออก
บังเอิญหวงจื่อเฉิงผ่านมาเห็นเข้าจึงถามว่าเป็นอะไร จูอวิ่นเหวินถือว่า
เขาเป็นคนกันเองจึงบอกเล่าความจริง ทีเ่ ขาวิตกก็คอื พวกท่านอาทัง้ หลาย
เกิดท่านอาพวกนี้วันหลังเป็นกบฏแล้วจะท�ำอย่างไรดี คาดไม่ถึงว่าหลัง
หวงจื่อเฉิงฟังแล้วก็ยิ้มน้อยๆ บอกจูอวิ่นเหวินว่าอย่ากังวลไปเลย เขา
กล่าวว่า “พวกอ๋องทั้งหลายก็แค่มีก�ำลังพอป้องกันตนเองเท่านั้น ถ้าพวก
เขากล้ากบฏ ราชส�ำนักออกทัพไปปราบจะชนะอย่างแน่นอน!” จากนั้น
เขาก็ยกตัวอย่างสมัยพระเจ้าจิ่งตี้แห่งราชวงศ์ฮั่นที่ปราบกบฏเจ็ดแคว้น
มาให้ก�ำลังใจจูอวิ่นเหวิน บอกว่าขอเพียงราชส�ำนักออกทัพ กบฏต้อง
ราบคาบอย่างแน่นอน
จูอวิน่ เหวินฟังแล้วก็สบายใจ เขาจดจ�ำค�ำพูดเหล่านีไ้ ว้ และขอบคุณ
ที่หวงจื่อเฉิงชี้ทางสว่างแก่เขา
นี่ คื อ อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ ง ที่ ย กต� ำ รามาอ้ า งปั จ จุ บั น โดยไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง
สภาพความเป็นจริง ขอถามหน่อยเถิดว่าโจวหย่าฟู1อยูท่ ใี่ ด เจ้าหวงจือ่ เฉิง
จะน�ำทัพออกศึกได้หรือ?
1

โจวหย่าฟูคือแม่ทัพที่ช่วยพระเจ้าฮั่นจิ่งตี้ปราบกบฏ
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สรุปแล้วทั้งสามคนนี้มีข้อเหมือนกันหลายประการ คือล้วนเป็นคน
รอบรู้ต�ำรับต�ำรา ล้วนเป็นฝ่ายบุ๋น ล้วนมีอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ ล้วนเป็น
พวกดีแต่กอดต�ำรา
หนอนต�ำราพาชาติฉิบหาย มิใช่ค�ำพูดโคมลอย!
หลังเจี้ยนเหวินขึ้นเป็นฮ่องเต้แล้ว ได้เรียกตัวฟางเสี้ยวหรูกลับมา
ทันทีและแต่งตั้งให้เป็นราชบัณฑิต ขณะเดียวกันเลื่อนต�ำแหน่งฉีไท่เป็น
ส้างซูกลาโหม (รัฐมนตรี) ให้หวงจือ่ เฉิงเป็นเสวียสือ้ ในท�ำเนียบราชบัณฑิต
และแล้วหนอนต�ำราสามคนนี้ก็กลายเป็นคลังสมองของเจี้ยนเหวินฮ่องเต้
หลังจูอวิ่นเหวินสถาปนาเป็นฮ่องเต้แล้ว ทรงรับสั่งถามหวงจื่อเฉิง
ว่า “ซินแส ท่านยังจ�ำค�ำพูดทีก่ ล่าวนอกประตูตำ� หนักตะวันออกได้หรือไม่?”
หวงจื่อเฉิงตอบอย่างส�ำรวม “ข้าน้อยมิกล้าลืมเลือน!”
ถ้างั้นก็ลงมือเถอะ จะช้าหรือเร็วจูตี้ก็ต้องกบฏแน่ ลงมือก่อนย่อม
ได้เปรียบ ลงมือทีหลังคงย�่ำแย่ ข้าตัดสินใจไม่ผิด มันต้องกบฏแน่!
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บทที่สอง
จูตี้ผู้รอคอย :
ความทุกข์ของจูตี้
ความจริงจูตี้ไม่คิดจะกบฏ เขาอยากเป็นฮ่องเต้แต่ไม่อยากกบฏ
ดูแล้วเหมือนจะเป็นปัญหาที่ย้อนแย้ง แต่ความจริงแล้วไม่ มองใน
แง่สิทธิและหน้าที่แล้ว การเป็นฮ่องเต้คือสิทธิ ส่วนการกบฏคือหน้าที่
เพราะส�ำหรับคนเกิดผิดเวลาหรือเกิดผิดที่แล้ว ถ้าอยากได้สิทธิก็ต้องท�ำ
หน้าที่
มองในมุมของเศรษฐศาสตร์ การกบฏมีต้นทุนสูงมากและอาจ
ขาดทุนได้งา่ ย จากตัวเลขในอดีตแสดงว่าโดยทัว่ ไปผลลัพธ์ของการขาดทุน
คือความตาย เชื่อว่าก่อนจูตี้จะกบฏคงเคยอ่านต�ำราประวัติศาสตร์มา
นักต่อนักแล้ว แต่โบราณกาลนับรวมทัง้ ราชวงศ์นอ้ ยใหญ่ทงั้ สมัยคนเถือ่ น
ห้าเผ่า สิบหกแคว้นย่อยและห้ายุคสิบประเทศรวมกัน อ๋องที่เคยกบฏแล้ว
ส�ำเร็จนับตัวได้จริงๆ ประมาณว่าแค่นิ้วมือก็พอไม่ต้องไปรบกวนนิ้วเท้า
ย่อวงให้แคบอีกหน่อย เอาเฉพาะยุคใหม่เช่นราชวงศ์หมิงก็พอ จูตี้
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ก็จะพบอย่างน่ายินดีวา่ จนถึงบัดนีส้ ถิตยิ งั คงเป็นศูนย์ และจูตเี้ องก็ไม่คอ่ ย
มั่นใจนักว่าจะท�ำลายสถิตินี้ได้ ถ้ามีคนบอกจูตี้ว่าลงทุนด้วยเงินก้อนหนึ่ง
เขาก็ก่อกบฏได้ ถ้าล้มเหลวก็สูญเงินเท่านั้น ประมาณว่าต่อให้ต้องไปกู้
จากธนาคารจูตี้ก็คงยอม
น่าเสียดายที่โลกใบนี้ไม่มีโอกาสเช่นนี้ และไม่มีใครรับประกันเช่นนี้
ได้ ส�ำหรับจูตี้แล้วต้นทุนในการกบฏแพงมาก จูฉงปาในครานั้นเหลือ
ชีวิตเดนตายอย่างเดียว พ่อแม่ตายหมดแล้ว ทั้งเนื้อทั้งตัวก็ไม่เหลืออะไร
อิม่ ท้องคนเดียวก็อมิ่ ทัง้ บ้าน ไม่มงี านท�ำ ไม่มเี งินฝากธนาคาร กล่าวได้วา่
เป็นเมล็ดพันธุ์การกบฏมาตั้งแต่เกิด แต่ก็เพราะเช่นนี้นี่แหละ ก่อนที่เขา
จะกบฏยังคงคิดโน่นคิดนี่ลังเลอยู่นานสองนาน
แต่จูตี้ไม่เหมือนกัน เขาเกิดในตระกูลฮ่องเต้ มีบ้านมีเมียมีลูกและ
ยังมีลูกน้องอีกกว่าสิบหมื่นที่รอฟังค�ำสั่งทุกเมื่อ การบันเทิงในต�ำหนักมี
ครบครัน ถ้าอยากหาอะไรพิเศษหน่อยออกจากบ้านเลี้ยวซ้ายไปไม่ไกลก็
จะมีเพือ่ นบ้าน – ชาวมองโกล จะได้รบให้สมอยาก แต่เกิดกบฏแล้วล้มเหลว
ต�ำหนักลูกเมียลูกน้องต้องหายหมด แถมคงเอาชีวิตไม่รอดเป็นแน่
การค้ารายนี้คงต้องพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบจริงๆ
เพราะเส้นทางสายนี้ไปแล้วมิมีวันหวนกลับ
เวลานี้ มี ค นคนหนึ่ ง ท� ำ ลายความลั ง เลของจู ตี้ จ นหมดสิ้ น และ
เปลี่ยนแปลงโชคชะตาของเขาอย่างสิ้นเชิง
ขณะจูตี้ยังลังเลอยู่ ขุนนางคนส�ำคัญสองคนของเจี้ยนเหวินตี้คือ
หวงจื่อเฉิงกับฉีไท่กลับเตรียมลงมือแล้ว จะว่าไปก็ตลกสิ้นดี แม้สองคนนี้
จะเป็นบัณฑิตฝ่ายบุ๋น กลับท�ำตัวเลียนแบบคนโบราณชี้ไปที่อ๋องทั้งหลาย
บอกว่าวันนี้บดขยี้คนนี้ พรุ่งนี้จัดการอีกรายและแล้วจึงเกิดข้อโต้แย้ง
อย่างรวดเร็ว แต่สองคนนีก้ ลับถือดี คนหนึง่ บอกว่าตนเชีย่ วชาญพิชยั ยุทธ์
อีกคนบอกว่ามีกลศึกอุบายเพียบพร้อม ไม่มีใครยอมใคร
ความจริงพวกเขาไม่ตอ้ งทะเลาะกันก็ได้ เพราะในเวลานัน้ ยอดกุนซือ
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ของแผ่นดินยังเป็นอีกคน และที่โชคร้ายคือคนคนนี้บังเอิญเป็นศัตรูของ
พวกเขา และคือผู้ที่เปลี่ยนแปลงโชคชะตาของจูตี้นี่เอง
▄ หลวงจีนอีกรูป
หงอู่ศกปีที่สิบแปด (1385) จูหยวนจางท�ำการคัดเลือกหลวงจีน
สิบรูป เตรียมจะเสนอให้เป็นผู้สวดมนต์เทศนาธรรมแก่ฟานอ๋องทั้งหลาย
ส�ำหรับหลวงจีนทีจ่ ติ ใจมิได้สงบนักเหล่านี้ การเลือกอยูก่ บั ท่านอ๋ององค์ใด
เป็นเรื่องส�ำคัญมาก ก่อนที่พวกฟานอ๋องจะมาถึง เหล่าหลวงจีนก็พากัน
จับกลุ่มคุยกันถกกันว่าองค์ไหนรวยกว่า องค์ไหนมีอ�ำนาจมากกว่า องค์
ไหนท�ำเลดีน�้ำท่าสมบูรณ์
มีเพียงหลวงจีนต้าวเหยี่ยนรูปเดียวที่ไม่กระโตกกระตากดูเหมือน
จะไม่สนใจเรื่องเหล่านี้ แต่ความจริงเขาพลุ่งพล่านยิ่งกว่าใคร เพราะเขา
ก�ำลังรอจังหวะนี้และรอมานานแล้วด้วย
ครู่เดียวบรรดาฟานอ๋องก็มาถึง เสียงจอแจของเหล่าหลวงจีนก็
เงียบลง พวกเขารูด้ วี า่ หน้าทีส่ ำ� คัญของการตัดสินโชคชะตาของตนมาถึงแล้ว
หลวงจีนต้าวเหยีย่ นช�ำเลืองมองคนทีต่ นรอคอย ในทีส่ ดุ เขาก็มาแล้ว
จูตี้เยื้องย่างมาพร้อมรอยยิ้มที่เป็นโลโก้ประจ�ำตัว เขาไม่ทันสังเกต
เห็นต้าวเหยี่ยน ขณะก�ำลังจะเดินผ่าน หลวงจีนผู้สงบปากสงบค�ำมา
ตลอดพลันเปิดปาก “ฝ่าพระบาทเยียนอ๋อง หลวงจีนยากไร้ยินดีติดตาม
ท่าน”
จู ตี้งุน งง เขาหันกลับ ไปดูหลวงจีนผู้ปวารณาตนเอง ยิ้มน้อยๆ
พลางถามค�ำถามที่ดูเหมือนจ�ำเป็น “ท�ำไมหรือ?”
“หลวงจีนมีของขวัญชิ้นใหญ่จะมอบให้”
คราวนี้จูตี้ชักสนใจ ตนเองมีศักดิ์สูงส่งเป็นถึงฟานอ๋อง อยากได้
อะไรก็ได้หมด เจ้าหลวงจีนยากไร้ยังจะมีของขวัญอะไรให้ตนได้?
“อ้อ ของขวัญอะไร?”
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นี่เป็นจังหวะหัวเลี้ยวหัวต่อ จะลังเลอีกไม่ได้แล้ว ของขวัญนี้ต้อง
โดนใจแน่!
“ถ้าท่านอ๋องใช้สอยข้า หลวงจีนยากไร้ยินดีมอบหมวกขาวใบหนึ่ง
แก่ท่านอ๋อง!”
จูตี้ฟังแล้วหน้าเปลี่ยนสีทันที แม้เขาจะเรียนหนังสือมาไม่มาก แต่
อักษรค�ำว่าอ๋องเพิ่มค�ำว่าขาวไว้ข้างบนคือตัวอะไรเขาย่อมรู้ เขารีบเดิน
มาเบื้องหน้าต้าวเหยี่ยนตวาดเบาๆ ว่า “เจ้าเป็นใคร ไม่อยากมีชีวิตแล้ว
หรือ?”
ยามนี้ต้าวเหยี่ยนกลับหัวเราะแต่ไม่พูด ดูเหมือนไม่ได้ยินประโยคนี้
หลับตาเข้าฌานหน้าตาเฉย
นี่ช่างเย้ายวนจริงๆ เขาต้องมาหาข้าอีกแน่
และแล้วก็เป็นความจริง ครู่เดียวเสียงกระซิบก็ดังที่ข้างหู “ตามข้า
มาเถอะ”
รอยยิ้มผุดขึ้นที่มุมปาก ยุคของข้ามาถึงแล้ว ข้าจะพลิกฟ้าคว�่ำดิน
ให้ดู!
▄ ขุนนางทรราช
โลกใบนี้มีคนมากมายต่างอาชีพกัน คนเพาะปลูกคือชาวนา คน
ค้ าขายคือ พ่อ ค้า คนปะๆ ชุนๆ คือ คนท�ำงานฝีมือ พวกเขาล้วนเป็น
หน่วยหนึ่งของมวลมนุษย์ และท่ามกลางพวกเขายังมีคนอีกจ�ำพวกหนึ่ง
ที่ไม่อยากท�ำอาชีพเหล่านี้ พวกเขาเลือกอีกเส้นทางหนึ่ง – เรียนหนังสือ
ตั้งแต่ค�ำสอนของปราชญ์จนถึงวิถีโลก พวกเขาต่างร�่ำเรียนมาจน
เจนจบ และจากต�ำราเหล่านี้พวกเขาได้เกาะกุมธาตุและจังหวะบางอย่าง
ท�ำให้พวกเขาสามารถมองโลกใบนี้อย่างมีสติ เหตุผลและเป็นภววิสัย
ขณะเดียวกันระบบการสอบก็กลายเป็นช่องทางส�ำคัญส�ำหรับพวกเขาใน
การเข้ารับราชการ และแล้วจึงมีคนเรียนหนังสือมากมายที่เดินตามทาง
สายนี้ จนกลายเป็นขุนนางของฮ่องเต้ในสังคมศักดินาและช่วยฮ่องเต้
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ครองแผ่นดิน
ในบรรดาขุนนางเหล่านี้ บางคนเป็นคนเก่งและอาศัยความสามารถ
กลายเป็นยอดคน พวกเขาวินิจฉัยปัญหาได้แม่นย�ำกว่าใคร รู้จักคว้า
โอกาสและยิ่งสามารถคลี่คลายปัญหาเป็นอย่างดี เราเรียกคนเหล่านี้ว่า
ขุนนางผู้มีความสามารถ ที่เรียกว่าขุนนางผู้มีความสามารถมิใช่เพียง
หมายถึงตงฉินขุนนางผูจ้ งรักภักดี ขณะเดียวกันก็รวมทัง้ ขุนนางกังฉินด้วย
เป็นเพียงการบรรยายถึงความสามารถของคนมิใช่จุดยืน
คนเหล่านี้ล้วนเป็นคนเก่งอย่างแท้จริง แต่ยังคงจ�ำแนกได้ตาม
จ�ำนวนคนและการใช้สอยที่ต่างกันเป็นสามระดับ
ประเภทแรกคือขุนนางผูป้ กครองแผ่นดิน คนประเภทนีม้ แี ทบทุกยุค
ทุกสมัย พวกเขายึดถือค�ำสอนของปราชญ์โบราณ ยึดถือวิถีแห่งวิญญูชน
จุดร่วมของพวกเขาคือจัดการงานหลวงได้ดี ดูแลงานระดับชาติ ฮ่องเต้
มีขุนนางประเภทนี้ไว้ใช้สอย ก็จะสามารถท�ำให้แผ่นดินร่มเย็นเป็นสุข
ตั ว แทนของคนประเภทนี้ มี ม ากมาย เช่ น เหยาฉงและซ่ ง จิ่ ง ในสมั ย
ราชวงศ์ถัง เป็นต้น คนแบบนี้มีให้เห็นอยู่เสมอ พวกเขาคือผู้สร้างสรรค์
ประเภทที่สองคือขุนนางทรราช พวกเขามิใช่กังฉินแต่เป็นต้นตอ
ของความวุ่นวาย ที่พวกเขายึดถือคือเล่ห์เพทุบาย ช�ำนาญการใช้อ�ำนาจ
กุศโลบายและหน้าด้านเป็นที่สุด ที่ต่างจากคนประเภทแรกคือพวกเขา
มักล้มลุกคลุกคลานในสังคมอยู่หลายปี ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก รู้ซึ้ง
ถึงด้านมืดของมนุษย์ คนเหล่านี้มีความสามารถสูงมาก มักสามารถ
ท�ำให้ยุคสมัยหรือราชวงศ์ท่ีรุ่งเรืองล่มจม ตัวแทนของคนประเภทนี้เช่น
อานลู่ซาน คนประเภทนี้พบไม่มาก พวกเขาจัดเป็นผู้ท�ำลาย
ประเภทที่สามคือขุนนางผู้กอบกู้ กล่าวได้ว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่หายาก
มาก อัตราการสืบทอดประมาณว่าต�่ำกว่าหมีแพนด้าเสียอีก มักต้องเป็น
ร้อยปีจึงจะมีสักคน คนประเภทนี้มีข้อเด่นของสองประเภทข้างต้น รู้ซึ้ง
ในค�ำสอนของขงจื๊อเม่งจื๊อ ขณะเดียวกันก็เจนจบในเพทุบาย พวกเขา
สามารถพลิกแพลงวิธกี ารต่างๆ ในการบริหารแผ่นดินและใช้ความสามารถ
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ของตนไปต่ออายุให้กบั รัชสมัยทีก่ ำ� ลังเสือ่ มถอย ตัวแทนของคนประเภทนี้
เช่น จางจวีเจิง้ (อัครมหาเสนาบดีราชวงศ์หมิงในรัชศกหลงชิง่ และว่านลี)่
คนประเภทนี้พบน้อยมาก พวกเขาจัดเป็นผู้ปกป้อง
และต้าวเหยี่ยนผู้นี้ก็คือขุนนางทรราชตัวจริง
เขามิใช่นักบวชแท้จริง ก่อนออกบวชเขาเคยเจนจบในต�ำรับต�ำรา
ผ่านชีวิตมาอย่างโชกโชน เคยมีอุดมการณ์สูงส่งอยากแทนคุณแผ่นดิน
กลับไม่มีแม้ที่จะซุกหัวนอน ชื่อเดิมของเขาคือเหยาก่วงเสี้ยว
▄ เหยาก่วงเสี้ยว
เหยาก่วงเสี้ยวเป็นชาวเมืองฉางโจว (อ�ำเภออู๋ มณฑลเจียงซูใน
ปัจจุบัน) เกิดเมื่อเจิ้งจื้อศกปีที่หนึ่ง (1335) เล็กกว่าจูหยวนจางเพียง
เจ็ดปี เขาผูเ้ กิดมาท่ามกลางกลียคุ เป็นผูใ้ ฝ่รรู้ กั การเรียนมาแต่เล็ก เชีย่ วชาญ
การแต่งบทกลอนและวาดภาพ อายุสบิ สีอ่ อกบวชเป็นหลวงจีน ชือ่ ต้าวเหยีย่ น
เป็นผู้คบหาสมาคมอย่างกว้างขวาง มีความสัมพันธ์ที่ไม่เลวกับบัณฑิต
ผู้มีชื่อเสียงในยุคนั้น เช่น หยางจีและซ่งเหลียน เป็นต้น
แต่ที่เขาร�่ำเรียนมากลับมิใช่ศาสตร์ “หลี่เสวีย” ของเฉิงเฮ่า เฉิงอี๋
กับจูซีนักปราชญ์สมัยซ่งซึ่งได้รับยกย่องในสมัยนั้น ซึ่งในความเป็นจริง
นักบวชศึกษาต�ำราพวกนี้ก็ไร้ประโยชน์ แต่ที่น่าแปลกคือเขาไม่ศึกษา
คัมภีร์ของพุทธศาสนา ที่ประหลาดยิ่งกว่าคือแม้เขาจะเป็นหลวงจีนแต่
กลับกราบไหว้นักพรตเต๋าเป็นอาจารย์! การนับถือศาสนาก็เอามาท�ำเป็น
สากลได้ นับว่าประหลาดจริงๆ
นักพรตผู้เป็นอาจารย์ของเขาก็ไม่ธรรมดา ชื่อของเขาคือสีอิ้งเจิน
คนผู้นี้เป็นคนประหลาด เป็นนักพรตแท้ๆ แต่ไม่สกัดยาอายุวัฒนะและ
ครองธรรมตามแนวเต๋า กลับสนใจค้นคว้าวิชายินหยางนอกต�ำรา ต้าวเหยีย่ น
ติดตามเขาก็เรียนรู้สิ่งเหล่านี้มาด้วย
ทีเ่ รียกว่าศาสตร์ยนิ หยางนอกต�ำรานัน้ มีประวัตคิ วามเป็นมายาวนาน
มาก เนื้อหาของวิชากว้างขวางซับซ้อน ประกอบด้วยโหราพยากรณ์การ
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ท�ำนายทายทัก ดาราศาสตร์ การใช้เล่ห์กลชิงอ�ำนาจ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้
คนสมัยนัน้ ถือว่าเป็นวิชานอกลูน่ อกรอย วิญญูชนจะดูแคลนและไม่เข้าใกล้
เลย แต่ในความเป็นจริงศาสตร์ยนิ หยางนับเป็นศาสตร์ทเี่ ข้าใจและวิเคราะห์
สังคมได้อย่างลึกซึง้ กล่าวได้วา่ เป็นข้อสรุปจากประสบการณ์ของบรรพชน
ในอดีต
จะว่าไปแล้วคนที่เรียนศาสตร์จ�ำพวกนี้ไม่ใช่คนดิบดีอะไร คนดีๆ ก็
ไม่เรียนกัน เพราะการสอบรับราชการสมัยนัน้ ก็ไม่สอบวิชายินหยางพวกนี้
แต่คนที่รู้ศาสตร์นี้กลับมักเป็นคนมีอุดมการณ์ใหญ่โตอยากครองแผ่นดิน
และกล้าทีจ่ ะเปลีย่ นราชวงศ์ ใช้ภาษาปัจจุบนั คือนีเ่ ป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้สงั คม
ไม่เป็นสุข นอกจากนี้คนที่เรียนศาสตร์พวกนี้ยังคงมีหลักประกันในการ
ด�ำรงชีพ ถ้าเล่ห์ร้ายไม่ประสบผลก็ยังไปเป็นหมอดูเลี้ยงชีพได้
นักพรตทีไ่ ม่ปรุงยาอายุวฒ
ั นะ หลวงจีนทีไ่ ม่สวดมนต์ ศาสตร์นอกลู่
นอกรอยแขนงหนึ่ง ต้าวเหยี่ยนก็เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ พอโต
เต็มที่ก็กลายเป็นคนเจ้าเล่ห์เพทุบาย เขาอ่านหนังสือมามากมาย เคย
เห็นโลกกว้างมาแล้ว รู้ซึ้งในความน่าเกลียดของสันดานมนุษย์ เกาะกุม
เคล็ดวิชาการแสวงหาอ�ำนาจ ที่ส�ำคัญที่สุดคือเขาคิดท�ำการใหญ่
ปัญหาก็อยูต่ รงนีแ้ หละ แม้เขาจะคบหากับนักปราชญ์ รูซ้ งึ้ ในกลศึก
แต่กลับไม่มีหนทางให้แทนคุณแผ่นดิน เพราะการสอบในสมัยนั้นสาระ
ส�ำคัญคืออักษรศาสตร์ ไม่มีการสอบความรู้แขนงอื่น และที่เขาเรียนมา
ก็ดเู หมือนยามปกติจะใช้อะไรไม่ได้เลย มีความรูแ้ ต่ไม่ได้ใช้และไม่มที จี่ ะใช้
ด้วยเหตุนี้จึงมีระยะเวลาหนึ่งค่อนข้างยาวนานที่ต้าวเหยี่ยนอึดอัดมา
ตลอด
บางทีชาตินี้คงหมดหวังที่จะเป็นคนเหนือคนแล้ว เขาเริ่มถอดใจ
ในเมื่ออยู่บ้านก็กลุ้มเปล่าๆ งั้นออกไปท่องเที่ยวดีกว่า นักบวชจะ
ไปเทีย่ ว จุดหมายทีด่ ที สี่ ดุ ยังคงเป็นวัดวาอาราม และแล้ววัดวาทัว่ แผ่นดินจีน
ส่วนมากจึงมีรอยเท้าของเขาทิ้งไว้ และเมื่อไปเที่ยวที่วัดซงซานก็บังเอิญ
พบกับคนที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเขาคนหนึ่ง คนผู้นี้ช่วยท�ำนายชะตาให้กับ
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ต้าวเหยี่ยนผู้เจนจบการท�ำนายทายทัก และบ่งบอกโชคชะตาในอนาคต
ของเขาอย่างแม่นย�ำ
คนคนนี้ชื่อหยวนก่ง เขาต่างจากต้าวเหยี่ยนที่เป็นหมอดูสมัครเล่น
เขาเป็นโหรามืออาชีพ โหราพยากรณ์เป็นอาชีพเก่าแก่ทมี่ ปี ระวัตมิ ายาวนาน
พวกเขาโด่งดังมากในประวัติศาสตร์ สาเหตุส�ำคัญเพราะสามารถบอก
เหตุการณ์ล่วงหน้าได้หลายสิบปี ยังแม่นย�ำกว่ารายงานพยากรณ์อากาศ
เสียอีก และความมีชื่อเสียงจึงยิ่งเพิ่มสีสันความลึกลับของคนกลุ่มนี้ ที่
เป็นตัวแทนได้ก็คือค�ำพูดของสวี่เซ่า (เขาฮิวในเรื่องสามก๊ก) ที่ท�ำนายว่า
โจโฉจะเป็นทรราชยอดคนโกงในกลียุค
หยวนก่งไม่รู้จักต้าวเหยี่ยน แต่พอเห็นต้าวเหยี่ยนเข้าก็ตกใจและ
ท�ำตัวเหมือนหมอดูตามถนนสมัยนี้ วิ่งไล่ตามต้าวเหยี่ยนไปจะช่วยดู
โชคชะตาให้ได้ (ไม่รวู้ า่ เก็บเงินหรือเปล่า) และยังให้คำ� วิจารณ์ไว้วา่ “โลกนี้
ท�ำไมจึงมีหลวงจีนประหลาดเช่นท่าน! สองตารูปสามเหลี่ยม ดูราวกับ
เสือป่วย คนเช่นท่านชอบการเข่นฆ่าเป็นสันดาน วันข้างหน้าท่านจักเป็น
เช่นเดียวกับหลิวปิ่งจง!”2
ถ้าวันนี้ท่านเดินอยู่บนถนนแล้วมีหมอดูมาทักเช่นนี้ ประมาณว่า
ท่านไม่เพียงไม่ให้เงินแถมยังต้องต่อว่าอย่างหนักด้วย แต่ต้าวเหยี่ยนไม่มี
ปฏิกิริยาเช่นนี้ เขาดีใจมาก ตาสามเหลี่ยม ชอบเข่นฆ่า ค�ำวิจารณ์เช่นนี้
กลับท�ำให้ต้าวเหยี่ยนดีใจ จากจุดนี้คงพอจะรู้ว่าคนผู้นี้คือบุคคลอันตราย
ณ ที่นี้คงต้องพูดถึงหลิวปิ่งจง เขาคือใครหรือ ท�ำไมต้าวเหยี่ยนจึง
ยึดถือเป็นไอดอล
หลิวปิ่งจงก็เป็นหลวงจีนเช่นกัน ถ้าเชื่อมโยงจนถึงจูฉงปาและ
ต้ าวเหยี่ย นในเวลาต่อ มา ดูท ่าอาชีพหลวงจีนในยุคนั้นนับเป็นอาชีพ
อั น ตราย มักเป็นที่รวมตัวของพวกนอกกฎหมาย หลิวปิ่งจงเป็นคน
ราชวงศ์หยวน ขณะทีพ่ ระเจ้ากุบไลข่านยังมิได้ขนึ้ ครองราชย์ ก็ถกู กุบไลข่าน
2

หลิวปิ่งจง 1216-1274 ยอดขุนพลและอัครมหาเสนาบดีราชวงศ์หยวนยุคแรก

29

เล็งเห็นว่าเป็นผูท้ รงภูมแิ ละรับไว้ใช้สอย เป็นผูม้ คี วามชอบอย่างใหญ่หลวง
ในการช่วยกุบไลข่านสถาปนาราชวงศ์หยวน
การยึดถือไอดอลเช่นนี้ ต้าวเหยี่ยนอยากท�ำอะไรคงเดาได้ไม่ยาก
ต้าวเหยี่ยนมิใช่คนไร้กิเลสตัณหา ระหว่างหงอู่ศกจูหยวนจางเคย
สั่ ง ให้ ห ลวงจี น ที่ รู ้ ศ าสตร์ ข องหรู (ส� ำ นั ก ขงจื๊ อ ) ไปสอบที่ ห ลี่ ปู ้ ห รื อ
กระทรวงศึกษาธิการบวกกระทรวงต่างประเทศในปัจจุบัน ต้าวเหยี่ยน
คว้าโอกาสนี้ไปสอบรับราชการ ผลการสอบเป็นอย่างไรไม่ทราบแน่ชัด
แต่ถึงอย่างไงเขาก็ไม่ได้เป็นข้าราชการ นี่ท�ำให้ต้าวเหยี่ยนผิดหวังมาก
เขาจึงต้องรอคอยต่อไป
ในทีส่ ดุ เขาก็คว้าโอกาสครัง้ นีใ้ นหงอูศ่ กปีทสี่ บิ แปด (1385) ติดตาม
เยียนอ๋องไปเป่ยผิง และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดชิ่งโซ่ว
ถ้าเขาเป็นแค่เจ้าอาวาสจริงๆ ก็คงไม่เกิดเรื่องมากมาย
หลวงจีนทีค่ วรสวดมนต์ในวัดคนนีไ้ ม่ไหวจริงๆ ขอบเขตการเคลือ่ นไหว
ของเขามิใช่วดั หากเป็นจวนท่านอ๋อง วันแล้ววันเล่า ปีแล้วปีเล่าเขาเอาแต่
พร�่ำบอกจูตี้อยู่เรื่องเดียว – กบฏ
ดูจากข้อมูลประวัติศาสตร์ในยุคหลัง ต้าวเหยี่ยนมิใช่คนละโมบใน
ต�ำแหน่งราชการและไม่ชอบแก้วแหวนเงินทอง คนที่ไม่ต้องการชื่อเสียง
และผลประโยชน์กลับพร�่ำกล่าวแต่การก่อกบฏ กลัวแต่ว่าแผ่นดินจะไม่
วุ่นวาย นับว่าประหลาดจริงๆ เขาต้องการอะไรหนอ?
ชัดเจนมาก ต้าวเหยีย่ นเป็นคนสติสมั ปชัญญะครบถ้วน เขามิใช่กนิ อิม่
ไม่มงี านท�ำ การกบฏก็ใช่วา่ จะเป็นกิจกรรมบันเทิงทีด่ ี ท�ำไมเขาจึงใส่ใจนัก?
ถ้าเราวิเคราะห์จากประสบการณ์ชวี ติ ของเขา ก็นา่ จะหาค�ำตอบได้ไม่ยาก
แรงขับที่อยู่ในใจของเขาคือ – อุดมการณ์
ต้าวเหยีย่ นเป็นคนตกอับ เขารอบรูโ้ บราณจวบปัจจุบนั มีภมู คิ วามรู้
เต็มท้องกลับไม่ถกู ใช้สอยด้วยสาเหตุนานัปการ ปีทเี่ ขาถูกจูตพี้ าไปเป่ยผิง
เขาอายุห้าสิบปีแล้ว วันเวลาเหมือนสายน�้ำที่ไม่หวนกลับ ทิ้งร่องรอย
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มากมายไว้บนใบหน้า แต่กลับเคี่ยวกร�ำจนจิตใจเขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้น การ
รอคอยครั้งแล้วครั้งเล่า ความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่า ท�ำให้ผู้สูงวัยที่
ควรอยู่เฝ้าบ้านกลายเป็นเหมือนถังระเบิด เมื่อใดที่มีชนวนเหมาะสมก็
พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อ
จูตี้คือสายชนวนเส้นนั้น และยุคสมัยที่วุ่นวายก็คือโอกาส
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