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ค�าน�าส�านักพิมพ์

แม้ “อ�ำนำจ” จะมิใช่วตัถท่ีุจับต้องได้ กระนัน้กเ็ป็นนำมธรรม 

ทีม่คีวำมหมำยอย่ำงร้ำยกำจ ด้วยผูฝั้กใฝ่ควำมทะเยอทะยำนกม็กัต้องกำร 

“อ�ำนำจ” มำอยู่ในครอบครอง

 ต่ำงแต่อ�ำนำจนั้น จะเป็นควำมหมำยเดียวกับ “ธรรมะ” หรือจะ 

เป็นนิยำมในทำงตรงข้ำม

 อย่ำงไรก็ตำม เส้นทำงของกำรได้มำซ่ึงอ�ำนำจล้วนเป็นสิ่งส�ำคัญ 

พอๆ กับกำรรักษำไว้ โดยเฉพำะเส้นทำงนักรบในสมัยบรรพกำล หลำยคน 

ต้องจบชีวิตลงเพียงเพรำะมองเห็นอ�ำนำจเป็นใหญ่ หรือไม่ก็มองเห็นว่ำ 

จุดหมำยสูงสุดของชีวิตคือกำรแสวงหำอ�ำนำจ ยิ่งหำกเป็นอ�ำนำจใน 

ต�ำแหน่งเดียวกับประมุขด้วยแล้ว ไม่ว่ำจะเป็นชำวยุทธ์หรือคนในกองทัพ 

ต่ำงก็มุ่งหวังในสิ่งนี้ทั้งสิ้น

 เช่นเดียวกับ “หลี่ซื่อหมิน” ชำยชำตินักรบที่เกิดมำพร้อมกับกำร 

ต่อสู้แย่งชิง เขำเกิดในปลำยสมัยรำชวงศ์สุย พบเห็นฮ่องเต้ทรรำชย์ใช ้

อ�ำนำจกดขี่รำษฎร อันเป็นช่วงจังหวะเดียวกับที่วงศ์ตระกูลของเขำถูก 

เหยียดหยำมจำกผลของกำรใส่ร้ำยป้ำยสี จนต้องถูกเนรเทศไปอยู่ต่ำง 
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เมืองหลำยปี

 แต่สุดท้ำยหลังจำกพบเห็นควำมไม่ชอบธรรม ควำมเหลื่อมล�้ำเหิน 

ห่ำงของผู้คนมำกขึ้นเรื่อยๆ ชำยชำตินักรบผู้น้ีจึงอดรนทนไม่ได้ เขำจึงวำง 

แผนให้ผู้เป็นพ่อร่วมคิดก่อกำรทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ และนั่นก็ได้กลำย 

เป็นหมุดหมำยแรกของ “รำชวงศ์ถัง”

 หนงัสอื “วถิแีห่งอ�ำนำจ หลีซ่ื่อหมนิ ถงัไท่จง” เขยีนโดย “เสถยีร 

จันทิมำธร” จึงเปรียบได้กับแผนที่ของกำรได้มำซึ่งอ�ำนำจของ “หลี่ซื่อ 

หมิน” นักรบผู้ต้ังมั่นอยู่ในกำรสร้ำงฐำนของตนเอง หำกนั่นมิใช่เพื่อกำร 

เสพติดอ�ำนำจและกลำยเป็นทรรำชย์เหมือนฮ่องเต้คนก่อนๆ ทว่ำเขำกล้ำ 

เสี่ยงต่อกำรตกเป็นกบฏของจักรวรรดิท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในเอเชียเพื่อให้ชำติ 

บ้ำนเมืองด�ำรงอยู่ในเส้นทำงที่ถูกต้อง

 และเมื่อเข้ำมำสู่จุดสูงสุด หลี่ซื่อหมินก็มิได้ลืมตัวในกำรบริหำร 

บำรมี กระทั่งเขำได้กลำยเป็นมหำจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของ 

ประวัติศำสตร์ในนำม “จักรพรรดิถังไท่จง”

 เส้นทำงอ�ำนำจของมหำจักรพรรดิ์องค์น้ีจะเป็นอย่ำงไร บทสรุป 

ก่อนที่หลี่ซื่อหมินจะขึ้นน่ังบัลลังก์จะเต็มไปด้วยอุปสรรคขวำกหนำมแค ่

ไหน หนังสือเล่มนี้ได้บรรจุหลักคิดดังกล่ำวไว้อย่ำงเต็มเปี่ยม

 กำรันตผ่ีำนปลำยปำกกำของผูเ้ขยีนได้เลยว่ำ ทกุค�ำอธบิำยเกีย่วกบั 

เส้นทำงแห่งอ�ำนำจ ล้วนเป็นมุมมองเพื่อน�ำมำปรับใช้ได้ทุกยุคสมัยทั้งสิ้น 

ส�ำนักพิมพ์มติชน
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จำกวิถีแห่ง สุมาอี้

ถึงวิถีแห่ง หลี่่ซื่อหมิน

เหมือนกับเมื่อเริ่มต้นเขียนเรื่องรำวของพระเกจิทำงด้ำน 

กำรปฏิบัติ ไม่ว่ำจะเป็นพระอำจำรย์เทสก์ เทสรังสี ไม่ว่ำจะเป็นพระ 

อำจำรย์ดูลย์ อตุโล ไม่ว่ำจะเป็นพระอำจำรย์ชำ สุภัทโท

 คือ เริ่มจำกควำมไม่รู้

 คือ เริ่มจำกควำมอยำกรู้

 เรื่องรำวของ “วิถีแห่งอ�ำนำจ หลี่ซื่อหมิน ถังไท่จง” ก็เช่นเดียวกัน 

กับที่ได้เขียนใน “วิถีแห่งอ�ำนำจ สุมำอี้”

 คือ เริ่มจำกควำมไม่รู้

 คือ เริ่มจำกควำมอยำกรู้

 อำศัยควำมอยำกรู้ อำศัยควำมไม่รู้เป็นเครื่องกระตุ้นให้เดินเข้ำไป 

ศึกษำ ท�ำควำมรู้จัก ท�ำควำมเข้ำใจ

 ๑ เรื่องรำวอันเกี่ยวกับชีวิต

 ๑ เรื่องรำวอันเกี่ยวกับยุค

 ๑ เรื่องรำวอันเกี่ยวกับควำมคิดที่ไม่เพียงแต่สัมพันธ์กับกำรเติบ 

ใหญ่ของชีวิต หำกแต่ยังยึดโยงอยู่กับสภำพและลักษณะทำงสังคม

 คนต้องคนให้ทั่ว คนตั้งแต่หัวถึงตีน
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เมือ่เริม่ต้นจำกควำมไม่รู ้เมือ่อำศยัควำมอยำกรู้เป็นพำหนะ 

เหมือนกับเป็นสะพำนและน�ำทำงก็ต้องอำศัยปัจจัยอ่ืนอันเป็นเหมือน 

“ตัวช่วย”

 ที่ส�ำคัญเป็นอย่ำงมำกคือ หนังสือ

 ไม่ว่ำจะเป็นหนังสือเชิงนวนิยำยอย่ำงมังกรคู่สู ้สิบทิศของหวงอี้ 

อัน น. นพรัตน์ แปลมำเป็นไทยอย่ำงยอดเยี่ยม ไม่ว่ำจะเป็นยุทธจักรล่ำ 

บัลลังก์ของจิ่วถู อันเป็นส�ำนวนกำรแปลของ น. นพรัตน์เจ้ำเดิม

 เมื่อประสำนเข้ำกับยุทธนิยำยเรื่องส้วยถังและซุยถังก็เริ่มสนุก

 ยิ่งได้หนังสือประวัติศำสตร์จีนของทวีป วรดิลก ยิ่งได้หนังสือ 

ฮ่องเต้ สิบปฐมกษัตริย์ ผู้สร้ำงประวัติศำสตร์แต่ละยุคของจีนของอดุลย ์

รัตนมั่นเกษม ยิ่งได้หนังสือถังไท่จงฮ่องเต้ จักรพรรดินักปกครองแห่ง 

รำชวงศ์ถังของจีนของวัชระ ชีวะโกเศรษฐ

 ยิ่งได้หนังสือรัฐศำสตร์ถังไท่จง ของก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ยิ่งได้ 

หนังสือกำร์ตูนชุดอิงประวัติศำสตร์จักรพรรดิจีนชุดหลี่ซื่อหมินของหยีเซ่อ 

ยิ่งได้หนังสือประวัติศำสตร์จีน อัน ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ เป็นบรรณำธิกำร

 ยิง่ได้หนงัสอืประวตัศิำสตร์จนีฉบบัย่อ อนั เขมณฏัฐ์ ทรพัย์เกษมชยั 

แปลจำกต้นฉบบัของหลีเ่ฉวยีน ยิง่ได้หนังสอืประวตัศิำสตร์จนีฉบบัเอเชยี 

แพค คอมมิกส์ ยิ่งได้หนังสือแลหลังแดนมังกร อัน ถำวร สิกขโกศล เป็น 

ผู้แปล

 ย่ิงได้หนังสือเกร็ดประวัติศำสตร์จีน ๕,๐๐๐ ปี อัน ไอรีน เป เป็น 

ผู้แปล ยิ่งได้หนังสือยิ้ม : กโลบำยเหนือผู้พิชิต อัน อธิคม สวัสดิญำณ 

แปลจำกต้นฉบับของเว่ง ถงเลี่ยง ย่ิงได้หนังสือ ๑๐๐ ขุนนำงประเสริฐ 

ในประวัติศำสตร์จีน ของกนกพร นุ่มทอง

 ย่ิงได้หนงัสอืเจนิกวนเจิง้เย่ำ ของอูจ๋งิ อนั อธคิม สวสัดิญำณ แปล 

มำเป็น ยอดกุศโลบำยจีน ยิ่งได้หนังสือคนแซ่หลี อัน สุกิจ นิมมำน- 

เหมินท์ น�ำซุยถังมำเล่ำใหม่อย่ำงพิสดำร

 ยิ่งท�ำให้ภำพของหลี่ซื่อหมิน ถังไท่จง มีควำมคมชัดมำกยิ่งขึ้น
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หำกไม่มีหนังสือดังท่ียกมำอ้ำงอิงถึงก็ยำกเป็นอย่ำงยิ่งที่ 

“วิถีแห่งอ�ำนำจ หลี่ซื่อหมิน ถังไท่จง” จะส�ำเร็จออกมำได้

 ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูง

 ที่ต้องขอบคุณอีก ๑ ก็คือ หนังสือพิมพ์ “ข่ำวสด” ซึ่งเปิดโอกำสให้ 

ได้น�ำเสนออย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ

 ทีต้่องขอบคณุอกี ๑ กค็อื ส�ำนกัพมิพ์ “มติชน” ทีน่�ำมำพมิพ์เป็นเล่ม

 ตอนตพีมิพ์ในข่ำวสด อำจใช้ชือ่ “วถิแีห่งอ�ำนำจ ถงัไท่จง” แต่เมือ่ 

รวมเป็นเล่มได้ขออนุญำตปรับแต่งเล็กน้อย

 เป็น “วิถีแห่งอ�ำนำจ หลี่ซื่อหมิน ถังไท่จง”

 ที่ต้องขอบคุณอีก ๑ คือ ท่ำนผู้อ่ำน หำกไม่มีท่ำนผู้อ่ำนก็ยำกเป็น 

อย่ำงยิ่งที่คนเขียนหนังสือจะด�ำรงอยู่ได้

 อำจแบ่งผู้อ่ำนได้เป็น ๒ กลุ่ม

 ๑ เป็นผู้อ่ำนซึ่งรอบรู้อยู่แล้วและต้องกำรรู้ว่ำกำรเรียบเรียงของผู้ 

เขียนด�ำเนินไปอย่ำงไร ถูกต้อง น่ำเชื่อถือหรือไม่

 ๑ เป็นผู้อ่ำนซึ่งอยู่ในสภำพเดียวกันกับผู้เขียน

 นั่นก็คือ เริ่มต้นจำกควำมไม่รู้ นั่นก็คือ เริ่มต้นจำกควำมอยำกรู้ 

และด้วยควำมหวังว่ำผู้เขียนจะสำมำรถให้ค�ำตอบ

 ไม่ว่ำจะให้ค�ำตอบได้หรือไม่ ก็ต้องขอบคุณ

 ก็อย่ำงที่กล่ำวในตอนต้นนั่นแหละ หำกไม่มีท่ำนผู้อ่ำนก็ยำกเป็น 

อย่ำงยิ่งที่คนเขียนหนังสือจะด�ำรงอยู่ได้

 ควำมจริงนี้ เป็นจริงตั้งแต่ต้นจนจบ

 ไม่ว่ำจะเป็นหนังสือ “วิถีแห่งอ�ำนำจ สุมำอี้” ไม่ว่ำจะเป็นหนังสือ 

“วิถีแห่งอ�ำนำจ หลี่ซื่อหมิน ถังไท่จง”

 จะอยู่ได้ก็เพรำะท่ำนผู้อ่ำน

เสถียร จันทิมำธร

มกรำคม ๒๕๕๗
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 ั  หลี่ซื่อหมิน

ไม่ว่ำจะเป็น “หวงอี้” เมื่อเขียนยุทธนิยำยเร่ืองมังกรคู่สู้สิบทิศ 

ไม่ว่ำจะเป็น “จิ่วถู” เมื่อประพันธ์ยุทธนิยำยเรื่องยุทธกำรล่ำบัลลังก์ ใน 

ยำมเปิดตัวหลี่ซื่อหมินให้เป็นที่ปรำกฏก็ด�ำเนินไปตำมแต่มุมอันยืนมอง 

อยู่

 เป็น “มุมมอง” ซึ่ง “แตกต่ำง” กัน

 แน่นอน เมื่อเป็นยุทธนิยำยเรื่องมังกรคู่สู้สิบทิศ ย่อมสะท้อนผ่ำน 

สำยตำและบทสรุปของโคว่จงกับฉีจื่อหลิงอย่ำงเป็นด้ำนหลัก

 เบื้องหน้ำคนท้ัง ๒ น่ีย่อม “เป็นชำยหนุ่มร่ำงสูงสง่ำ อำยุสูงวัยกว่ำ 

พวกเขำเล็กน้อย กอปรด้วยใบหน้ำสี่เหลี่ยม หูใหญ่ ตำด�ำขลับประดุจนิล 

เป็นประกำยแวววำว ยืนหยัดอย่ำงปลอดโปร่ง แฝงควำมหนักแน่นดุจ 

ขุนเขำ

 “บันดำลให้ผู้คนยอมศิโรรำบ

 “ชำยหนุ่มคนนั้นกล่ำวเบำๆ ว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นบุตรคนรองของเจ้ำ 

เมืองไท่หยวน หลี่เอียน เรียกว่ำ ซื่อหมิน

 “ได้ยินดังนั้น โคว่จงหัวเรำะฮิฮะกล่ำวว่ำ ชื่อซื่อหมินตั้งได้ดียิ่ง 
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สมควรแปลว่ำ กอบกู้โลกจุนเจือรำษฎร ภำยภำคหน้ำไม่แน่ว่ำท่ำนจะ 

ได้เป็นฮ่องเต้

 “ชำยหนุ่มเจ้ำของนำมหลี่ซื่อหมินยิ้มเล็กน้อยก่อนกล่ำวว่ำ

 พี่ท่ำนยกยอไ แล้ว แต่ว่ำชื่อนี้มีต�ำนำน

 

เท่ำกับเป็นกำรเปดตัวอย่ำงโอ่อ่ำชวนให้ประทับใจ โดยเ พำะบท 

สรุปของ ๒ มังกรคู่แห่งเมืองหยำงโจวอันมำกด้วยควำมมั่นใจ

 “บันดำลให้ผู้คนยอมศิโรรำบ”

 นี่ย่อมแผกต่ำงไปจำกภำพของหลี่ซื่อหมินอันปรำกฏผ่ำนสำยตำ 

ของหลี่ซีและหลิวหงจีในยุทธนิยำยเร่ืองยุทธจักรล่ำบัลลังก์ ซึ่งเขียนโดย 

จิ่วถู

 เป็นเหตุกำรณ์เมื่อแรกได้พบกัน ณ เมืองไท่หยวน ชำยแดนด้ำน 

โคกุเรีย

 เมื่อมองข้ำมศีรษะของหลี่เจี้ยนเฉิงก็เห็นชำยหนุ่มอำยุยังไม่ถึง 

๑๕ ปีผู้หนึ่งก�ำลังน้ำวคันธนูยิงใส่เป้ำที่อยู่ห่ำงออกไป ๗๐ ก้ำว

 ข้ำงกำยของชำยหนุ่มมีหญิงสำวอำยุรุ่นรำวครำวเดียวกันนำงหนึ่ง 

 แต่นำงไม่ได้ถือพัดโบกเยี่ยงสตรีในตระกูลใหญ่ หำกแต่ถือไม้ตี 

เตรียมย�่ำกลองเสริมอำนุภำพแก่ชำยหนุ่ม

 ยุทธนิยำยยุทธจักรล่ำบัลลังก์เริ่มกล่ำวถึงหลี่ซื่อหมินเมื่ออำยุได ้

๑๔ ปี “มันฝกวิชำกำรต่อสู้ตั้งแต่เล็ก ตอนน้ีมีควำมส�ำเร็จเหนือกว่ำชำย 

หนุ่มรุ่นรำวครำวเดียวกันมำกมำย ปกติยำกพบพำนคู่มือเปรียบติด เมื่อ 

ประลองฝีมือกับองครักษ์ของถังกง เหล่ำองครักษ์ไม่กล้ำท�ำร้ำยคุณชำย 

รอง ไม่ถึง ๓ กระบวนท่ำก็ทิ้งอำวุธยอมแพ้”

 ในควำมเห็นของหลี่เจ้ียนเฉิงผู้พ่ีต่อน้องรองหลี่ซื่อหมิน “ไหนเลย 

มันเพียงนิยมวิชำกำรต่อสู้หำกถึงกับคลั่งไคล้ มำถึงเมืองไท่หยวนไม่กี่วัน 

มันก็รื้อท�ำลำยสวนดอกไม้ถำงเป็นลำนฝกซ้อมฝีมือ”

 น�้ำ สียงแม้กล่ำวต�ำหนิ แต่สีหน้ำ ำยแวว ัก อนดออกมำ
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ปมเงื่อนอันไม่ควรมองข้ำม ่ำนเลยอย่ำงเด็ดขำดก็คือ ค�ำกล่ำว 

ของหลี่ซื่อหมินต่อรำกฐำนควำมเป็นมำแห่งนำมของตนที่ว่ำ

 “ชื่อนี้มีต�ำนำน”

 หลี่ซื่อหมินทรุดลงนั่งบนเก้ำอี้ริมหน้ำต่ำงของเรือเดินสมุทร

 “เมื่ออำยุ ๔ ขวบ มีหมอดูท่ำนหนึ่งผ่ำนมำยังบ้ำนพวกเรำ เมื่อ 

พิเครำะห์นรลักษณ์ข้ำพเจ้ำก็ท�ำนำยว่ำ ข้ำพเจ้ำพออำยุ ๒๐ จะกอบกู ้

โลก จุนเจือรำษฎร ท่ำนแม่รักเอ็นดูข้ำพเจ้ำที่สุดจึงให้ข้ำพเจ้ำเปลี่ยน 

ชื่อเป็นซื่อหมิน”

 กล่ำวพลำงหยิบฉวยชุดไฟ กวัดแกว่งจุดกับตะเกียงน�้ำมันบนโตะ 

เตี้ยข้ำงกำย

 ฉีจื่อหลิงเมื่อเห็นอีกฝ่ำยพอเอ่ยถึงมำรดำ ดวงตำทอแววร�ำลึกนึก 

ถึงจึงกล่ำวขึ้นว่ำ “ท่ำนคงคิดถึงมำรดำท่ำนนัก”

 หลี่ซื่อหมินผงกศีรษะเล็กน้อย

 ท่ำกั นกำ ยอม ั ในควำม ัก ควำม กพันอย่ำงลึกซึ้งต ึงต ำ 

ต่อมำ ดำ ท่ำกั นกำ ยอม ั ในควำม ้สึกอันล อียดอ่อนซึ่งด�ำ งอย ่

 

ทั้งหมดนี้เป็นควำมรู้สึกเดียวกันกับเมื่อจอห์น เลนนอน แต่งและ 

ร้องเพลงมำเธอร์ออกมำ

 มำเธอร์, ไอ นี้ด ยู

 บัต, ไอ เนฟเวอร์ แฮด ยู

 เป็นเพรำะ “มำรดำ” ของมัน “ล่วงไป” เช่นเดียวกับหลี่ซื่อหมิน 

ซึ่งมี “มำรดำ” แต่ก็เหมือนกับไม่เคย “มี” มำก่อน

 มีแต่คน “ไม่มี” เท่ำนั้นที่ลึกซึ้งต่อสิ่งอันเคย “มี”


