สามก๊ก ฉบับ การเมือง

สร้ างฐานอํานาจ อย่าขาดมือไม้

หนังสือ สามก๊ก นันเริมเรืองทีเล่าปี เราจึงต้ องมาดูการ
สร้ างฐานอํานาจของเล่าปี ว่าเล่าปี เริมสร้ างเนือสร้ างตัวอย่างไร จึง
ตังตัวเป็ นฮ่องเต้ ได้
เล่าปี นันเป็ นคนเข็ญใจไร้ ทรัพย์ ทอเสือขายเลียงชีพ แต่ก ็
เป็ นเชือพระวงศ์ระดับปลายแถว
เล่าปี จึงชอบบอกกล่าวกับ
ใครๆว่าตัวเป็ นเชือพระเจ้ าฮันเกงเต้ และเนืองจากเป็ นเชือปลาย
แถวและมีชีวิตทียากจนนีเอง เล่าปี จึงหวังใจว่าสักวันหนึงจะต้ อง
ยิงใหญ่ให้ เหมือนบรรพบุรุษ คือหวังทีจะเป็ นฮ่องเต้ นันเอง เมือ

ยังเด็กเล่าปี ก็เคยพูดกับเพือนๆถึงต้ นหม่อนข้ างบ้ านซึงแผ่กงก้
ิ าน
เป็ นช่อชันราวเศวตฉัตรว่า ถ้ ากูได้ เป็ นจ้ าว กูจะเอาต้ นหม่อนต้ น
นีไปทําคันเศวตฉัตรกัน นีแสดงให้ เห็นถึงจิตใจของเล่าปี ได้ ว่า
อยากเป็ นฮ่องเต้ มานานแล้ ว
เล่าปี เริมมีโอกาสทีจะทําความฝันให้ เป็ นความจริงได้ เมือมี
พวกโจรโพกผ้ าเหลืองออกอาละวาด พวกโจรผ้ าเหลืองนีก็คือ
กบฏชาวนานันเอง ทางการประกาศให้ รางวัลกับผู้ทอาสาปราบ
ี
โจร เล่าปี ไปยืนอ่านประกาศอยู่แล้ วก็ทอดถอนใจ
คนทีจะมาช่วยเป็ นมือไม้ ให้ เล่าปี โผล่มาตอนนีเอง เตียวหุย
เอ๊กเต๊ก พ่อค้ าหมูและเหล้ า มีททางมี
ี สตางค์มาก จะมาช่วย
เป็ นฐานอํานาจให้ เล่าปี
พูดจากันก็ได้ ความว่าคิดตรงกัน
ต้ องการอาสาปราบโจรผ้ าเหลือง ใจเล่าปี คงมิได้ ติดอยู่แค่การ
ปราบโจร เพราะไม่ใช่เป้ าหมายสูงสุดของเล่าปี แต่เล่าปี เห็นว่า
คบกับเตียวหุยนันดีแน่ คบคนรวยแล้ วไม่เสียหลาย ถ้ าจะเล่น
การเมืองก็ยังมีเตียวหุยเป็ นกระเป๋ าสตางค์ให้ ดีจะตายไป
กระเป๋ าสตางค์มีแล้ ว แต่ยังไม่มีนักเลงโต ไม่มีคนทีจะออก
รบแทนเล่าปี เพราะเล่าปี นันไม่เป็ นอะไรสักอย่าง ความรู้กไ็ ม่มี
เพราะไม่ชอบเรียนหนังสือ จนก็จน ความสามารถในเพลงอาวุธ

ก็ไม่ปรากฏ ถ้ าไม่มีคนช่วยก็ทาํ อะไรไม่ได้ สักอย่าง แต่เล่าปี นัน
ฉลาดอยู่อย่างหนึงตรงทีรู้ว่าตัวขาดอะไรแล้ วก็หาสิงนันมาได้
เมือรู้ตัวว่าไม่มีสตางค์กห็ าคนมาจ่ายสตางค์ให้ และเล่าปี ก็ร้ วู ่าตัว
ไม่มีความชํานาญในเพลงอาวุธ เล่าปี จึงคบกับกวนอูอกี คนหนึง
แถมคบกันแน่นหนาสาบานเป็ นพีน้ องกันเลย เพราะเล่าปี เกรงว่า
หากกวนอูเตียวหุยรู้ว่าตัวไม่มีดีอะไรสักอย่าง หวังแต่จะพึงพา
เขา กวนอูเตียวหุยก็จะปลีกตัวออกห่าง ไม่อยากคบกับคนอย่าง
เล่าปี เล่าปี จึงต้ องจับมัดเอาไว้ ด้วยการสาบานเป็ นพีน้ องกัน ทัง
กวนอูและเตียวหุยก็หลวมตัวร่วมสาบาน โดยไม่ร้ เู ลยว่าจริงๆ
แล้ วเล่าปี ต้ องการได้ กวนอูเตียวหุยมาเป็ นมือเป็ นเท้าสร้ างฐาน
อํานาจเพือต่อยอดขึนไปสู่ราชบัลลังก์
กวนอูนันโผล่หน้ ามาในหนังสือ สามก๊ก ด้ วยมาดของนักเลง
โต เข้ าไปในร้ านเหล้ าแล้ วร้ องสังเหล้ า ตามด้ วยการคุยโวว่าจะ
ไปอาสาแผ่นดิน หมายถึงไปปราบโจรผ้ าเหลือง เห็นได้ ว่าคน
อย่างกวนอูนันเป็ นพวกคุยโวโอ้ อวด ด้ วยไม่มีความจําเป็ นอะไร
เลยทีจะต้ องร้ องบอกให้ คนในร้ านเหล้ ารู้ว่าตัวจะไปทําอะไร เล่า
ปี กับเตียวหุยก็คิดจะไปปราบโจร แต่กไ็ ม่ได้ ร้องบอกใคร มีกวน
อูบ้าอยู่คนเดียว อยากให้ ใครๆรู้ว่ากูเป็ นคนเก่งคนกล้ า จะทํา

อะไรก็ต้องประกาศโอ้ อวดกับคนอืน เป็ นโรคจิตประเภทหนึง
เล่าปี เห็นมาดนักเลงโตของกวนอูเข้ าก็เคลิบเคลิม หลงเชือ
ว่ากวนอูคงจะเก่งจริงอย่างปาก จึงเข้ าไปสอบถามกวนอู คนโรค
จิตอย่างกวนอูกเ็ ริมโม้ อกี บอกว่าฆ่าคนตายแล้ วหนีมา แต่คนที
ตัวฆ่านันเป็ นคนร้ ายกาจสามหาวข่มเหงคนทังปวง
ก็ใครบ้ างเล่าทีทําผิดแล้ วจะยอมรับผิด แล้ วเราจะเชือคําแก้
ตัวของคนโรคจิตชอบคุยโม้ อย่างกวนอูได้ อย่างไร ไม่มีใครรู้ความ
จริงเลย คนทีรู้มีแต่กวนอูเท่านัน การทีจะป้ ายความผิดให้ คน
ตายนันไม่ยากเลย เพราะอย่างไรคนตายก็ลุกขึนมาโต้ เถียงไม่ได้
การทีกวนอูฆ่าคนตายอาจจะเป็ นเรืองส่วนตัวก็ได้ แล้ วก็มาโม้ ว่า
ตัวเป็ นคนผดุงคุณธรรม เพราะกวนอูเป็ นพวกขีโม้ อยู่แล้ ว หาก
คนตายเป็ นคนชัวช้ าเลวทรามจริง เมือฆ่าแล้ วทําไมกวนอูจะต้ อง
หนี กวนอูบอกเองว่าคนตายนันเป็ นคนร้ ายกาจสามหาวข่มเหง
คนทังปวง นันหมายความว่าคนทังปวงต้ องเกลียดคนทีตายไป
ถ้ ามันตายเสียชาวบ้ านจะต้ องดีใจ หากกวนอูฆ่ามันตาย ชาวบ้ าน
ก็ต้องช่วยกันปกปิ ดไม่ให้ กวนอูต้องรับผิด แล้ วกวนอูจะต้ องหนี
ทําไม ท่านตรองดูเองเถิดว่าคําโวของกวนอูนันน่าเชือถือเพียงใด

แต่ในทีสุดเล่าปี ก็เกลียกล่อมเอาพ่อค้ าหมูและผู้ร้ายฆ่าคน
ตายมาเป็ นพวก ตอนนีเล่าปี มีคนทีจะช่วยจ่ายทรัพย์และช่วยฆ่า
คนแล้ ว
แต่การจะชิงบัลลังก์เพือจะเอาต้ นหม่อนไปทําคัน
เศวตฉัตรกันนันมีคนมาช่วยแค่สองคนไม่พอ ทีเล่าปี ขาดอยู่กค็ ือ
ปัญญา ความคิดทีจะช่วยพาตัวให้ ปีนขึนนังบัลลังก์ได้ เล่าปี ต้ อง
หาคนทีจะมาช่วยคิด มาทําหน้ าทีเป็ นมันสมองให้ มือไม้ มีแล้ ว
ยังขาดอยู่แต่สมอง
คนแรกทีมาเป็ นสมองให้ เล่าปี ก็คือตันฮก ก็เป็ นผู้ร้ายฆ่าคน
ตายอีกนันแหละ ฆ่าคนตายแล้ วก็มาเปลียนชือ จากเดิมชือชีซี
มาเป็ นชือตันฮก มาทําหน้ าทีเป็ นสมองให้ เล่าปี หลังจากทีเล่าปี
ค้ นหาอยู่นาน
ตันฮกเองก็ไม่ได้ ปฏิเสธเมือเล่าปี มาชวนทําการใหญ่ เพราะ
ตันฮกก็เป็ นนักวิชาการทีอยากเล่นการเมืองอยู่แล้ ว
พอมีนัก
การเมืองมาชวนก็ดีใจจนเนือเต้ น รีบรับเป็ นทีปรึกษาให้ ทนั ที
แต่ตันฮกก็อยู่กบั เล่าปี ได้ ไม่นาน
เมือโจโฉแจ้ งว่าเล่าปี มี
สมองแล้ ว โจโฉก็ต้องการให้ เล่าปี กลับเป็ นคนปัญญาอ่อนตาม
เดิม จึงไปจับตัวมารดาของตันฮกมา เพือให้ ตันฮกมาเข้ ากับตัว
แล้ วโจโฉก็ได้ ตัวตันฮกมาตามประสงค์ แต่ตันฮกออกจะเป็ นคน

จริงอยู่สักหน่อย เมือรับปากกับเล่าปี ว่าจะช่วยทําการใหญ่ให้ แล้ ว
ตันฮกก็รักษาคําพูด ไม่ทรยศหักหลังเล่าปี โจโฉได้ ตัวตันฮกไป
ก็ใช้ ประโยชน์อะไรไม่ได้
ตันฮกไม่ยอมเป็ นกุนซือให้ กับโจโฉ
อยู่กบั โจโฉให้ เปลืองข้ าวสุกเล่นไปยังงันเอง
เมือเล่าปี ต้ องกลายเป็ นคนไร้ สมองอีกครังหนึง
ก็ต้องวิง
พล่านหาสมองใหม่ แล้ วก็ได้ ขงเบ้ งมาเป็ นสมอง ขงเบ้ งเองก็
อยากเล่นการเมืองอยู่แล้ ว
ถึงกับคาดเดาเอาไว้ ล่วงหน้ าว่านัก
การเมืองจะแบ่งเป็ นสามก๊ก พอเล่าปี มาหาก็เล่นตัวเสียหน่อย
แต่ในทีสุดก็ตกลงมาอยู่กบั เล่าปี เพราะเห็นเป็ นโอกาสทีจะได้
เล่นการเมืองกับเขาเสียที ทีขงเบ้ งมาเล่นการเมืองกับเล่าปี นัน
ไม่ใช่เพือแผ่นดินหรือเพือราษฎร แต่เพือให้ คนทังแผ่นดินได้ ร้ ู
ว่ากูเก่ง ขงเบ้ งต้ องการอวดฝี มือให้ คนทังหลายได้ ร้ ู ว่ากันตาม
จริงแล้ วขงเบ้ งนันอยากเล่นการเมืองอยากอวดฝี มือจนตัวสัน
ถ้ าซุนกวนหรือโจโฉมาชวนให้ ไปอยู่ด้วยก่อนทีเล่าปี จะมาชวน ขง
เบ้ งก็คงยอมไปด้ วย
เพราะคนอย่างขงเบ้ งนันไม่มีอุดมการณ์
เล่นการเมืองเพืออวดฝี มืออวดวิชาความรู้เท่านันเอง
ว่าไปแล้ วขงเบ้ งก็เป็ นพวกโรคจิตอีกพวกหนึง เป็ นพวก
หลงตัวเอง คิดว่าตัวเองเก่งกว่าใครๆ ขงเบ้ งจึงอวดฝี มืออวด

ปัญญาแหลกลาญไป แม้ แต่เรืองใหญ่เช่นการจับตัวโจโฉ เมือโจ
โฉต้ องกลอุบายขงเบ้ งแล้ ว แทนทีจะจับตัวโจโฉเอาไว้ ให้ ได้ ขง
เบ้ งกลับปล่อย โจโฉไปโดยการให้ กวนอูไปอยู่ด่านสุดท้าย เพราะ
ขงเบ้ งมันใจว่ากวนอูต้องปล่อยโจโฉแน่นอน เพราะมีบุญคุณติด
ค้ างกันอยู่ ขงเบ้ งทําเช่นนีก็เพืออวดว่าการจับตัวโจโฉนันไม่ใช่
เรืองยาก จะจับเมือไรก็ได้ จับหมายังยากกว่า นอกจากนีก็ยัง
เป็ นการดิสเครดิตกวนอู ทําให้ ทุกคนคลายความเชือถือในตัว
กวนอู ด้ วยกวนอูแสดงให้ เห็นว่าเรืองส่วน ตัวสําคัญกว่าเรือง
ส่วนรวม แถมกวนอูยังติดหนีบุญคุณขงเบ้ งเข้ าอีก เพราะการ
ปล่อยตัวโจโฉครังนีใช้ ชีวิตเป็ นเดิมพัน เมือกวนอูปล่อยโจโฉ มี
โทษถึงตาย
แต่ขงเบ้ งก็ยกโทษให้ กวนอู เพราะเห็นว่าตัดหัวกวนอูไปก็
เท่านัน เสียกําลังคนไปเปล่าๆ ไม่ตัดหัวยังได้ ประโยชน์มากกว่า
ประโยชน์นันคือ
๑. ทหารทังกองทัพเพิมความเคารพรักใคร่ในตัวขงเบ้ ง
ด้ วยเห็นว่าขงเบ้ งใจดีนักหนา โทษถึงตายก็ยังยกให้ ได้
๒. ขงเบ้ งได้ หักหน้ ากวนอู ทําให้ กวนอูคลายความสําคัญ
ในกองทัพลง ให้ ทหารได้ เห็นว่าคนทีสําคัญกว่าและเก่ง

กว่าคือขงเบ้ ง
๓. กวนอูติดหนีชีวิตขงเบ้ ง
ต่อไปขงเบ้ งใช้ ให้ กวนอูไป
ตายก็ต้องไป ชีวิตกวนอูกลายเป็ นสิทธิขาดของขงเบ้ ง
นีคือสันดานของขงเบ้ งทีได้ แสดงออกมาให้ เห็น
เป็ นอันว่าเราได้ ร้ แู ล้ วว่าเส้ นทางสู่บัลลังก์ของเล่าปี นันอาศัย
พ่อค้ าหมูคนหนึง ผู้ร้ายฆ่าคนตายสองคน นักวิชาการโรคจิต
อีกคนหนึง ทังหมดนีคือกําลังสําคัญทีช่วยผลักดันให้ เล่าปี ขึนไป
นังบัลลังก์ได้
การขึนสู่บัลลังก์ของเล่าปี นันเริมมาจากการสร้ างฐานอํานาจ
หาคนมาช่วยจัดการงาน หาคนมาเติมในสิงทีตัวขาด ซึงคน
อย่างเล่าปี นันขาดทุกอย่าง ไม่มีดีอะไรเลย เคราะห์ดีแต่ว่าเล่าปี
ยอมรับว่าตัวเองไม่มีดี จึงพยายามหาสิงดีดีใส่ตัว หาคนมาช่วย
ทํางาน หาคนมาคิดแทนตัว ไม่ดันทุรังคิดแผนการอะไรเองทังๆ
ทีคิดไม่เป็ น ไม่พยายามทําในสิงทีตัวเองทําไม่ได้ อะไรขาดก็หา
มาเติม เล่าปี จึงปี นขึนนังบัลลังก์ได้
เส้ นทางของเล่าปี นันเหมาะสําหรับคนโง่ซึงไม่มีอะไรดีสักอย่าง
จะศึกษาเอาไว้ แล้ วจะเห็นได้ ว่าคนโง่ซึงคิดอะไรเองไม่เป็ น ทํา

อะไรเองไม่ได้ แต่ถ้าตังความหวังไว้ สูง ล่อลวงให้ คนเก่งๆเชือว่า
ต่อไปจะเป็ นผู้ยิงใหญ่ได้ จะแบ่งปันผลประโยชน์ให้ ได้ คนเก่งๆ
ก็อาจจะยอมมาเป็ นลูกน้ องคนโง่ได้ เหมือนกัน
เพราะฉะนัน การสร้ างฐานอํานาจ หนทางไปสู่ดวงดาว ทํา
คนเดียวไม่สาํ เร็จ ต้ องมีคนช่วย มีคนมาเป็ นมือเป็ นเท้าให้
หรือเป็ นมันสมองให้ สิงทีหวังไว้ จึงจะเป็ นจริง

ใช้ ลูกน้ องทําการร้ าย แล้ วฆ่าให้ ตายเมือภายหลัง
เมือโจมอขึนครองราชย์ ขุนนางก็ทูลให้ โจมอตังสุมาเจียว
เป็ นมหาอุปราช
โจมอก็นิงอยู่ สุมาเจียวจึงเอะอะโวยวาย
เพราะอยากเป็ นมหาอุปราชจนตัวสัน โจมอจึงประชดว่าท่านมี
ความชอบอยู่แล้ ว จะเป็ นมหาอุปราชก็ตามเถิด ใครจะอาจขัด
ท่านได้ สุมาเจียวก็ต่อว่าต่อขานโจมออีกมาก
โจมอเห็นว่าสุมาเจียวจะเป็ นขบถแน่ จึงเรียกอองซิมออง
เก๋งอองเหงียบเข้ ามาปรึกษาว่าจะกําจัดสุมาเจียว ทังสามก็เออออ
ด้ วย แต่แล้ วอองซิมอองเหงียบก็เห็นว่าโจมอคงจะสู้สุมาเจียว

ไม่ได้ ชนะไหนเข้ าด้ วยช่วยกระพือดีกว่า ก็ปรึกษากันว่าจะเอา
ความไปบอกสุมาเจียว
อองเก๋งจึงว่าพระเจ้ าโจมอเจ้ าเราได้ ความเดือดร้ อน ควรเรา
จะสนองคุณกว่าจะสินชีวิต ซึงท่านจะคิดทรยศเป็ นสองใจนันเรา
ไม่เห็นด้ วย แล้ วอองเก๋งก็ห้ามปรามอีกเป็ นอันมาก อองซิมออง
เหงียบก็ไม่ฟัง เอาความไปบอกสุมาเจียวจนได้
โจมอรู้เข้ าก็ยกพลออกจากวังจะไปฆ่าสุมาเจียว มาถึงประตู
วังก็พบแกฉงเซงจุยเซงเจคุมทหารมา จึงจับกระบีขึนแกว่งร้ องว่า
ตัวเราเป็ นกษัตริย์ อ้ ายเหล่านีบังอาจหักหาญเข้ ามาจะทําร้ ายเรา
หรือ ทหารขบถก็เลยยืนนิงไม่กล้ าทําอะไร
แกฉงเป็ นพวกหัวหมอ ไม่ยอมลงมือเอง แต่กระซิบให้ เซง
เจจัดการ เซงเจถามว่าท่านจะให้ ฆ่าเสีย หรือจะจับเอาตัวไป
แกฉงว่า สุมาเจียวสังมาว่าได้ โอกาสแล้ วก็ให้ ฆ่าเสียเถิด
เซงเจเห็นว่าทําตามคําสังนายนันไม่มีความผิด อย่างไรเสีย
นายก็คงออกรับแทน จึงขับม้ าตรงเข้ าเอาง้ าวแทงโจมอจนตกรถ
แล้ วฟันซําจนตาย เจียวเป๊ กขุนนางผู้ใหญ่ขับม้ าเข้ ามาจะรบเซงเจ
แต่คงจะเป็ นผู้ใหญ่ไปมาก เซงเจจึงฟันขาดสองท่อน ทหารของ
โจมอก็พากันหนีญญ่ายพายจแจ้ น

อองเก๋งเห็นเหตุการณ์เป็ นเช่นนี
แทนทีจะเข้ ารบเซงเจ
กลับทําแค่ร้องด่าว่าอ้ ายโจรขบถ มึงบังอาจฆ่าพระมหากษัตริย์
เสียเจียวหรือ แกฉงก็สังให้ ทหารจับตัวอองเก๋งไปหาสุมาเจียว
แล้ วรายงานเหตุ การณ์ให้ ทราบ
ถึงเวลาทีสุมาเจียวจะต้ องเล่นงิวตอนลวงโลกแล้ ว สุมาเจียว
พาทหารเข้ าวังแล้ วลงถวายบังคมพระศพ แกล้ งร้ องไห้ นาหู
ํ นาตา
ํ
ไหล เมือจัดการพระศพแล้ วก็ให้ ชาํ ระความ
ต้ านท่ายโทษแกฉงว่าเป็ นต้ นเหตุ ให้ เอาแกฉงไปฆ่า สุมา
เจียวไม่เห็นด้ วย เพราะแกฉงเป็ นลูกน้ องคนสนิท จึงว่าซึงจะให้
ฆ่าแกฉงเสียนันให้ คิดดูใหม่ก่อน ต้ านท่ายก็ว่าข้ าพเจ้ าพิจารณาดู
ตามธรรมเนียมก็เห็นแต่เท่านัน สุมาเจียวแก้ ว่าแกฉงมาด้ วยก็
จริง แต่หาได้ ทาํ การลงมือไม่ เซงเจเป็ นตัวขบถ ควรจะฆ่าเสีย
ทังสามชัวโคตรจึงจะชอบ
เซงเจโดนหักหลังอย่างนีก็นึกว่าเอากูเข้ าให้ แล้ วไง การเมือง
มันเล่นกูเข้ าให้ แล้ ว จึงร้ องตะโกนออกมาว่าเหตุใดท่านจะมาเอา
โทษกับเรา แกฉงบังคับเราว่าท่านสังให้ ฆ่าพระเจ้ าโจมอเสีย เรา
เกรงอาญาท่านจึงทําตาม
สุมาเจียวเห็นเรืองมันจะลามปามมาถึงตัว ก็เลยตัดบทว่าตัว
เป็ นขบถทําร้ ายเจ้ าแผ่นดินแล้ วยังมาเจรจาฉะนีอีกเล่า แล้ วจึงสัง

ทหารให้ เอาเซงเจไปฆ่า เซงเจก็ร้องด่าสุมาเจียวไปจนหัวหลุด
แล้ วสุมาเจียวก็จัดการกลบหลุมเสียเรียบร้ อย เอาเซงจุยกับออง
เก๋งและพรรคพวกของทังสองมาฆ่าจนสิน
นักการเมืองเขาเล่นกันแบบนีแหละ รู้อย่างนีแล้ วยังอยาก
เล่นการเมืองกันอีกหรือเปล่า
อ่านเรืองนีแล้ วสงสัยกันบ้ างหรือเปล่าว่าเซงเจทําอะไรผิด
ถ้ าสงสัย จะบอกให้ กไ็ ด้ ว่าเซงเจไม่ได้ ทาํ อะไรผิดเลย นาย
สังมาอย่างไรก็ทาํ ไปอย่างนัน ไม่ได้ ทาํ ผิดจากคําสังเลย
แล้ วทําไมสุมาเจียวจึงสังฆ่าเซงเจ
ก็ต้องตอบกันตรงๆว่าเพราะเซงเจทําตามคําสังนันเอง
สุมาเจียวคิดฆ่าโจมออยู่แล้ ว จึงใช้ ให้ ลูกน้ องจัดการ แต่
สุมาเจียวไม่ลงมือเอง
เพราะอะไร
ก็เพราะสุมาเจียวไม่ต้องการให้ ใครประณามว่าตัวเป็ นขบถ
แต่อยากจะสร้ างภาพว่าตัวเป็ นคนซือสัตย์
พิทกั ษ์รักษาราช
บัลลังก์ เป็ นคนทีควรยกย่อง
ความหวังของสุมาเจียวจะเป็ นไปไม่ได้ เลยถ้ าเซงเจอองเก๋ง
เซงจุยยังมีชีวิตอยู่

อองเก๋งนันต้ องฆ่าแน่เพราะเป็ นศัตรูอย่างเปิ ดเผย
เซงเจเซงจุยเป็ นลูกน้ องก็จริง แต่ไม่ใช่ลูกน้ องคนสนิทอย่าง
แกฉงซึงสุมาเจียวไว้ ใจ เมือใช้ เซงเจเซงจุยทําความชัวแล้ ว สุมา
เจียวก็ต้องกลบหลุมฝังความชัวตัวเอง ไม่ให้ แพร่กระจายไปให้
คนอืนประณามได้
เมือเซงเจเซงจุยทํางานให้ เสร็จแล้ ว จะเก็บเอาไว้ ทาํ ไม
ลูกน้ องทีไม่ใช่คนสนิทขืนเก็บเอาไว้ กจ็ ะเอาความชัวของสุมา
เจียวออกไปแพร่งพราย ทําให้ คนอืนรู้ความจริงว่าสุมาเจียวเป็ น
ศัตรูราชสมบัติ
ความตายของเซงเจเซงจุยจึงเป็ นสิงทีสุมาเจียวกําหนดไว้ นาน
แล้ ว
และแน่นอน แกฉงก็ถูกนายกําชับมาแล้ วว่าอย่าลงมือเอง
บอกแล้ วว่าการเมืองเขาเล่นกันอย่างนี ใช้ ลูกน้ องทําเรืองชัว
แล้ วก็ถีบหัวส่งเพือรักษาภาพตัวเองให้ ดูดี ดีไม่ดีกฆ็ ่าทิงเลย
สํารวจตัวเองดูหน่อยว่าตกทีนังเดียวกับเซงเจหรือเปล่า
ถ้ าใช่ ก็ขอแสดงความยินดีด้วย

เอาผลประโยชน์เข้ าล่อ เพือขอความร่วมมือ
โจผีชวนซุนกวนไปตีเสฉวน บอกว่าหากตีได้ กจ็ ะแบ่ง
แผ่นดินให้ ลกซุนแนะซุนกวนว่าให้ รอดูก่อนว่าโจผีจะทําการไป
ได้ แค่ไหน หากโจผีจวนได้ เมืองเสฉวนแล้ วจึงค่อยยกทหารไป
ช่วย
ขงเบ้ งใช้ ให้ เตงจีไปกล่อมซุนกวนไม่ให้ เข้ ากับโจผี เมือเตงจี
มาถึงเตียวเจียวก็แนะซุนกวนให้ ข่มขู่เตงจี ให้ ทหารยืนถืออาวุธ
เรียงราย เอากระทะใหญ่ใส่นามั
ํ นตังไว้ หน้ าทีนัง
เตงจีเข้ ามาพบซุนกวน เห็นเข้ าก็มิได้ กลัว เดินไปหาซุนกวน
แล้ วยกมือขึนคํานับ ซุนกวนโกรธ ถามว่าเป็ นไรท่านจึงดูหมิน
เรา ไม่กราบตามธรรมเนียม เตงจีตอบว่าข้ าพเจ้ าเป็ นขุนนางมา
แต่เมืองใหญ่ แค่ไหว้ ท่านเท่านีก็ดีนักหนาแล้ ว ทําไมจะให้ กราบ
เจ้ าเมืองน้ อยเล่า
ซุนกวนยัวะอีก ถามว่าขงเบ้ งใช้ ตัวมาเกลียกล่อมเราไม่ให้
ยกทัพไปตีเสฉวนใช่ไหม
เตงจีตอบว่าทีข้ าพเจ้ ามานีมิใช่ช่วย
เสฉวน แต่มาช่วยกังตังตะหาก
เจรจากันไปมาเตงจีก็กล่อมซุนกวนว่า หากโจผีตีเสฉวนได้
แล้ ว กังตังจะสู้ตามลําพังได้ หรือ แต่ถ้าเสฉวนกังตังร่วมกันยก

ทัพไปตีโจผี ก็เห็นจะได้ โดยสะดวก ข้ าพเจ้ าว่าทังนีเป็ นความ
สัตย์ ถ้ าท่านว่าช่างเจรจาหากแคลงอยู่ ข้ าพเจ้ าจะขอโจนลงใน
กระทะนํามันพิสูจน์ตัวให้ เห็นเท็จแลจริง แล้ วเตงจีก็เดินตรงไปที
กระทะนํามัน
ซุนกวนนึกว่าเตงจีกล้ าจริงอย่างทีคุย ก็ลุกขึนยุดเสือเตงจีไว้
แล้ วว่าเราเชือแล้ ว จากนันจึงนังลงเจรจากัน ซุนกวนก็โกหกไป
ว่าท่านว่ามาเหมือนเราคิดไว้ ทุกอย่าง เชิญท่านช่วยเอาธุระไปแจ้ ง
ด้ วยเถิด เตงจีได้ ทกี ข็ ีหมาไล่ บอกว่าตอนแรกท่านคิดจะต้ ม
ข้ าพเจ้ า ให้ ทหารตังนํามันไว้ บัดนีกลับจะใช้ ไป ข้ าพเจ้ าเห็นใจ
ท่านยังรวนเรไม่ปกติ เกลือกจะผันแปรไปเล่า ข้ าพเจ้ าผู้ไปว่า
กล่าวจะมิได้ ความผิดหรือ ขอท่านได้ ดาํ ริดูให้ แน่ก่อนเถิด
ซุนกวนก็โม้ ต่อไปว่า เราออกวาจาแล้ วมิได้ กลับคืน ท่าน
อย่าสงสัยเลย เชิญท่านออกไปตึกรับแขกเมืองกินอยู่ให้ สบาย
ก่อนเถิด
นีเป็ นเทคนิคการขอความร่วมมือ
แต่เป็ นการขอโดยชีให้ เห็นประโยชน์ทจะได้
ี รับร่วมกัน
ให้ เขาเห็นว่าหากเขาร่วมมือ
เขาจะได้ รับประโยชน์อะไร
เช่นทีเตงจีชีให้ ซุนกวนเห็นว่าหากร่วมมือกับเสฉวน กังตังก็ได้

ประโยชน์ จะอยู่รอดปลอดภัย ไม่ถูกโจผีตีเอาในภายหลัง
นีคือการขอความร่วมมือแบบผลประโยชน์ร่วมกัน
ไม่ใช่ขอความร่วมมือแบบช่วยฉันเถอะ ถ้ าไม่ช่วยฉัน ฉัน
ตายแน่
ขอความร่วมมือแบบนีเขาอาจจะช่วย
แต่เราก็เป็ นหนี
บุญคุณเขา ต่อไปเขาก็จิกหัวเราใช้ ได้
หรือไม่ยังงันเขาก็ไม่ช่วย
เพราะเขาไม่เห็นว่าเขาจะได้
ประโยชน์อะไรจากการช่วยเรา
จําไว้ ว่าการขอความช่วยเหลือต้ องเอาผลประโยชน์เข้ าล่อ เขา
จึงจะสนใจ และต้ องขอความช่วยเหลือในฐานะทีเท่าเทียมกัน
ไม่ใช่ทาํ ตัวเราให้ ด้อยกว่า
ต้ องเบ่งเข้ าไว้ อย่างเตงจี
การเกลียกล่อมนันไม่ใช่การอ้ อนวอน เมือใดทีเราอ้ อนวอน
เมือนันเรากําลังลดตัวลงให้ ตากว่
ํ าเขา
ความเสียเปรียบจะเกิดขึนทันที

ทํางานได้ ดี เมือมีคนดูถูก
เตียวคับยกทหารมาตีด่านเสฉวน เล่าปี ปรึกษากับขงเบ้ ง
ขงเบ้ งแกล้ งพูดว่าฝี มือเตียวคับนันต้ องเรียกเตียวหุยมาถึงจะสู้กนั
ได้
ฮองตงจึงพูดกับขงเบ้ งว่า ท่านอาจารย์หลู่ทหารทังปวงดังนี
จะมิเสียนําใจไปสินหรือ
แต่ตัวข้ าพเจ้ าชรานีจะขออาสาไปตัด
ศีรษะเตียวคับมาให้ ได้ ขงเบ้ งเลยแหย่คนแก่ว่าท่านมีฝีมือก็จริง
แต่เล่าเหลาเต็มทีแล้ ว จะสู้เตียวคับได้ หรือ
คนแก่ได้ ฟังก็ยัวะ ว่าอะไรก็ว่าได้ แต่ว่าแก่นียอมไม่ได้ จึง
ตอบขงเบ้ งว่าถึงเราจะแก่แต่กย็ ังแน่ เกาทัณฑ์หนักสามร้ อยชังก็
ยังยกไหว ทําไมกับไอ้ เตียวคับคนเดียวเราจะเอาชนะมันไม่ได้
ขงเบ้ งเห็นคนแก่โมโหก็ยัวต่อไปว่า เมืออายุทา่ นได้ ถึงเจ็ด
สิบเศษแล้ ว ยังขืนว่ามีกาํ ลังนันเราไม่เห็นด้ วย
คนแก่โมโหจนเกือบจะเป็ นลม เลยรําง้ าวให้ เหล่าขุนนางได้
ดูเป็ นขวัญตา รําเสร็จก็เกือบหน้ ามืด เหล่าขุนนางเกรงว่าคนแก่
จะน้ อยใจ เลยพูดประจบเอาใจว่าถึงฝี มือหนุ่มซึงชํานาญแลมี
กําลัง ก็หาเสมอฮองตงไม่

คนแก่ผ้ ไู ม่ยอมแก่ได้ กนิ ลูกยอลูกใหญ่กย็ ิมแก้ มแทบแตก
เรียกเอาเกาทัณฑ์มาเหนียวลองกําลัง จนเกาทัณฑ์หักไปสองคัน
ขงเบ้ งเห็นยัวคนแก่ได้ ทแล้
ี ว จึงอนุญาตให้ ยกทหารออกไปรบกับ
เตียวคับ และในทีสุดคนแก่บ้ายอคนนีก็เอาชนะเตียวคับได้ อย่าง
ทีคุย
และอีกครังหนึง
ขงเบ้ งจะหาคนลอบไปเผาค่ายเสบียงของโจโฉ ฮองตงอาสา
ขงเบ้ งจึงยัวว่าท่านอย่าเพ่อดูหมินก่อน อันโจโฉนันมีสติปัญญา
ลึกซึงอยู่ ไม่ได้ โง่อย่างแฮหัวเอียนทีท่านเคยชนะมา เล่าปี ก็ผสม
โรงว่าแฮหัว เอียนมีกาํ ลังกล้ าหาญก็จริง แต่ความคิดน้ อยกว่า
เตียวคับนัก ถึงจะฆ่าคนอย่างแฮหัวเอียนได้ สักสิบคนก็ยังหาเท่า
เตียวคับคนหนึงไม่
ทีเล่าปี เอาเตียวคับมาเปรียบเช่นนีเพราะถึงครังก่อนฮองตงจะ
ชนะเตียวคับได้ แต่กย็ ังฆ่าเตียวคับไม่ได้ และค่ายเสบียงนีเตียว
คับก็ทาํ หน้ าทีป้ องกันอยู่ คนแก่ถูกพูดกระทบกระเทียบเช่นนีก็
โมโหแทบลมใส่ จึงว่าท่านอย่าวิตกเลย ข้ าพเจ้ าไปทําการครังนี
จะตัดหัวเตียวคับมาให้ ท่านให้ ได้
ขงเบ้ งเห็นคนแก่โมโหมาก กลัวจะเป็ นลมตายไปเสียก่อน
จึงอนุญาตให้ คนแก่ยกทหารไปตีค่ายเสบียง และในทีสุดคนแก่

ขีโมโหก็ตีค่ายเสบียงได้ สาํ เร็จ
นีเป็ นวิธหี นึงในการเร่งรัดผลงาน
ธรรมดาฝี มือของฮองตงก็พอทีจะทําการได้ สาํ เร็จ แต่ขงเบ้ ง
ต้ องการความแน่นอนและความรวดเร็ว จึงพูดจาดูหมินฮองตง
เพือ ให้ เกิดมานะ มีความมุ่งมันทําการให้ สาํ เร็จโดยเร็ว
ครังแรกดูถูกว่าแก่
ฮองตงก็เกิดมานะ แสดงให้ เห็นว่าถึงจะแก่แต่กย็ ังมีไฟอยู่
ไม่ให้ ใครมาดูถูกคนแก่ได้
ครังทีสองพูดจายกย่องศัตรู
ฮองตงก็มีมานะ แสดงให้ เห็นว่าตัวมีฝีมือเหนือกว่าศัตรู
นีคือเทคนิคในการเร่งรัดผลงาน
พูดจาดูถูกลูกน้ องทํานองว่าความสามารถไม่ถึง ให้ เขาเกิด
มานะ ตังใจทํางานให้ เกิดผลดีและรวดเร็ว
แต่ต้องแน่ใจด้ วยว่าลูกน้ องทีเราดูถูกนันมีความสามารถ
พอทีจะทํางานนัน หากไปดูถูกคนทีไม่มคี วามสามารถ ถึงมันจะ
มีความมานะขนาดไหน มันก็ทาํ ไม่สาํ เร็จอยู่ดี
เมือลูกน้ องทํางานสําเร็จก็อย่าลืมขอโทษขอโพยไปตามระเบียบ

แล้ วให้ รางวัลกันให้ หนําใจ
ทําเช่นนีงานก็สาํ เร็จ ลูกน้ องก็เกิดความเชือมันในฝี มือของตัว

เข้ าตาจน เพราะไม่ร้ จู ักคนดีพอ
เตียวสงกล่อมเล่าเจียงให้ เชิญเล่าปี ยกทหารมาช่วยป้ องกัน
เมืองเสฉวน ขุนนางหลายคนทัดทานไว้ เพราะรู้สันดานเล่าปี ดี
ว่ามีความเนรคุณเป็ นเลิศ แต่เล่าเจียงก็ไม่เชือ
เวลาเช้ าเล่าเจียงให้ ทหารไปรับเล่าปี ทหารก็มาบอกว่าออง
ลุยผูกห้ อยตัวอยู่ทซุี ้ มประตูเมือง มือหนึงถือหนังสือมือหนึงถือ
กระบี ร้ องว่าหากเล่าเจียงไม่มารับหนังสือนีจะเอากระบีตัดเชือก
ให้ ตัวตกลงไปหัวแตกตาย เล่าเจียงก็ให้ คนไปรับหนังสือมา
ความในหนังสือนันว่าข้ าพเจ้ าอองลุยคํานับไว้ ถึงท่านให้ แจ้ ง
ด้ วยข้ าพเจ้ าได้ ยินโบราณเล่าสืบกันมาว่า ยาดีกนิ ขมปากแต่เป็ น
ประโยชน์แก่คนไข้ คนซือกล่าวคําไม่เพราะหู แต่เป็ นประโยชน์
แก่กาลภายหน้ า ซึงท่านไม่ฟังคําข้ าพเจ้ าจะออกไปรับเล่าปี ณ
เมืองโปยเสียนัน ข้ าพเจ้ าเห็นว่าเมือไปจะมีทางไปสะดวก แต่
เมือกลับมาเห็นจะขัดสนไม่มีทางมา ให้ ทา่ นพิเคราะห์ดูจงดีก่อน

แม้ ทา่ นฟังคําข้ าพเจ้ าจงจับตัวเตียวสงตัดศีรษะเสีย แล้ วสกัดเล่า
ปี อย่าให้ เข้ ามาเมืองเสฉวนได้ ตัวท่านก็จะได้ ครองสมบัติสืบไป
ราษฎรชาวเมืองทังปวงก็จะไม่มีความเดือดร้ อน
เล่าเจียงได้ แจ้ งในหนังสือดังนันก็โกรธ กล่าวว่าเล่าปี เป็ นคน
มีสติปัญญา แลกับเราก็รักใคร่เสมอพีน้ องเกิดร่วมอุทรเดียวกัน
มิได้ มีนาใจรั
ํ งเกียจกินแหนงกัน เหตุใดอ้ ายคนเหล่านีมันแกล้ ง
มาพูดจาขัดขวาง จะให้ เรากับเล่าปี เป็ นศัตรูกนั หรือ
อองลุยได้ ทราบคําพูดของนายก็น้อยใจ ร้ องขึนเสียงดังแล้ ว
เอากระบีตัดเชือกขาด หัวปักลงมาคอหักตาย เล่าเจียงไม่สนใจ
จัดทหารสามหมืน เอาแพรชันดีบรรทุกเกวียนสามเล่มกับสิงของ
เงินทองแลเสบียงอาหารอีกมาก
ยกออกจากเมืองไปคอยรับ
เล่าปี ทีเมืองโปยเสีย
เมือเล่าปี เข้ ามาอยู่ในเมืองเสฉวนได้ ไม่นาน สันดานเดิมก็
โผล่ออกมาให้ เห็น เล่าปี ยกทหารเข้ ายึดเมืองเสฉวน เล่าเจียงจํา
ใจต้ องอ่อนน้ อมยอมยกเมืองให้ เล่าปี ก็เล่นงิวตอนอวดคุณธรรม
ให้ เล่าเจียงดู ร้ องไห้ ฟูมฟายตามเคยเพราะเห็นว่าร้ องทีไรก็ได้ ผล
ทุกที
แล้ วพูดกับเล่าเจียงว่าตัวเรานีมีใจสุจริตคิดจะทํานุบาํ รุง
แผ่นดินให้ มีความสุขสืบไป
ซึงมาทําการทังนีเป็ นความจําใจ
ครันจะไม่ทาํ ฉะนีเล่า การซึงคิดไว้ กจ็ ะไม่ตลอด ท่านจงเห็นแก่

แผ่นดินซึงได้ ความเดือดร้ อนอยู่นีเถิด
เลย

อย่าได้ คิดถือโทษแก่เรา

เล่าเจียงต้ องเสียเมืองเสฉวนให้ คนเนรคุณเช่นเล่าปี เพราะ
ความผิดสองประการ
มิได้ ร้ จู ักคนดีแลคนชัว
ไม่เชือฟังผู้มีสายตายาวไกล
การทีเล่าเจียงเชิญเล่าปี ยกทหารมาทีเสฉวนเท่ากับชักนําเข้ าลึก
ชักศึกเข้ าบ้ าน เพราะเล่าปี นันไปอยู่กบั ใครก็ทรยศหักหลังเขาไป
เรือย
เล่าปี มีความเนรคุณเป็ นสันดาน แต่เล่าเจียงไม่ร้ ู หรือถึงรู้
ก็ไม่เชือ หลงงมงายอย่างคนทัวไปว่าเล่าปี เป็ นคนดีมีความสัตย์
ท้ายทีสุดคนดีของเล่าเจียงก็ยึดเมืองเสฉวนของเล่าเจียงไป
นีเรียกว่าเล่าเจียงไม่ร้ จู ักคนดีคนเลว แยกไม่ออกว่าใครดี
ใครเลว ใครคบได้ ใครคบไม่ได้ เอาเมืองของตัวเองไปฝากไว้
กับเล่าปี เท่ากับฝากปลาย่างไว้ กบั แมว
เมือไม่ร้ จู ักคนดีคนเลวเช่นนีความพินาศย่อมมาถึงในไม่ช้า
นอกจากไม่ร้ จู ักคนดีคนเลวแล้ ว เล่าเจียงยังไม่เชือฟังผู้มี
สายตายาวไกลมองเหตุการณ์ภายหน้ าได้ ว่าจะเกิดอะไรขึน คนที

ควรเชือฟังเช่นนีเล่าเจียงกลับไม่เชือฟัง
อองลุยรู้สันดานเล่าปี ดี มองออกว่าหากเล่าปี ยกทหารมาถึง
เสฉวนแล้ ว เล่าปี ไม่ปล่อยให้ เมืองเสฉวนหลุดมือไปแน่ เพราะ
เล่าปี อยากได้ เสฉวนมานานแล้ ว
อองลุยทัดทานเล่าเจียงไม่ให้ ไปรับเล่าปี ถึงขนาดเอาชีวิต
ตัวเป็ นเดิมพัน แต่เล่าเจียงก็ไม่ฟัง ความโง่เขลาและดือดึงของ
เล่าเจียงทําให้ ต้องเสียขุนนางทีซือสัตย์และมีปัญญา
ต้ องเสีย
เมืองเสฉวนทีครอบครองมานาน
นีเพราะไม่เชือฟังผู้มีสายตายาวไกล
เสียเมืองแล้ วยังต้ องมาดูเล่าปี เล่นงิวอวดอ้ างคุณธรรม ยึด
เมืองเสฉวนของเล่าเจียงมาเป็ นของตัวแล้ ว เล่าปี ก็ยังหน้ าด้ าน
อ้ างว่าทําไปเพือแผ่นดิน
ใครๆก็ร้ ทู งนั
ั นว่าเล่าปี ทําไปเพราะมักใหญ่ใฝ่ สูง คิดจะเอา
เสฉวนเป็ นฐานทีมันเพือยกทัพไปชิงราชบัลลังก์ แต่เล่าปี ก็เอา
การแผ่นดินมาอ้ าง ซีงเล่าปี ก็อ้างเช่นนีมาตลอด
ถ้ าเราพิจารณาให้ ดีกจ็ ะเห็นว่าตลอดชีวิตของเล่าปี นัน สิงที
เล่าปี ทําให้ กับแผ่นดินมาตลอดก็คือความเดือดร้ อนวุ่นวาย
ถ้ าไม่มีเล่าปี สักคน แผ่นดินจีนในสมัยนันคงสงบสุขราบคาบดี

หมดทางต่อสู้ เมือศัตรูเล่นตามเกมเรา

ขงเบ้ งคาดคะเนว่าโจโฉต้ องเสียทีจิวยีแตกทัพเรือแน่ จึง
เตรียม การจับตัวโจโฉ สังให้ จูล่งคุมทหารสามพันยกไปซุ่มที
ตําบลฮัวหลิม เมือโจโฉแตกไปให้ ยกเข้ าตีตัดกลางทัพ ให้ เตียว
หุยคุมทหารสามพันยกไปซุ่มทีเนินเขา ปากทางตําบลโฮโลก๊ก
โจโฉหนีจูล่งมาได้ จะมาหยุดพักหุงข้ าวกินทีนี เมือเห็นควันเพลิง
ก็ให้ ยกเข้ าตี อย่าให้ ทนั หุงข้ าวสุก บิตก๊ บิฮองนันให้ คุมเรือรบไป
แล่นอยู่ชายทะเลคอยจับทหารโจโฉทีแตกหนีมา ให้ เล่ากีคุมเรือ
รบอยู่ทตํี าบลฮูเชียง ถ้ าโจโฉหนีไปทางนันจับได้ กใ็ ห้ จับ ให้ เล่าปี
คุมทหารไปคอยดูอยู่ทเนิ
ี นเขา ว่าจิวยีจะฌาปนกิจทัพเรือโจโฉ
สําเร็จหรือไม่
สังเสร็จขงเบ้ งก็เลิกประชุม
กวนอูจึงถามว่าท่านแคลง
ข้ าพเจ้ าสิงใดหรือ จึงไม่ใช้ ไปทําการเหมือนคนทังปวง ขงเบ้ ง
ตอบว่ายังมีทสํี าคัญอยู่แห่งหนึง ครันจะให้ ทา่ นไปก็ยังมีความ
สงสัยอยู่ กวนอูถามว่าท่านสงสัยด้ วยเหตุใด
ขงเบ้ งว่าซึงเราแคลงท่านนันด้ วยเหตุว่าแต่ก่อนท่านได้ ไป
อยู่กบั โจโฉ โจโฉก็ได้ เอ็นดูทาํ นุบาํ รุงท่าน อันนําใจท่านมีความ

สัตย์ร้ จู ักคุณคน วันนีโจโฉจะแตกไปทางฮัวหยง ครันเราจะให้
ไปท่านจะคิดถึงคุณโจโฉอยู่ จะไม่ฆ่าโจโฉเสีย
กวนอูชักยัวะ บอกว่าถึงโจโฉจะเคยเลียงดูเรา แต่เราก็ได้
ฆ่างันเหลียงบุนทิวแทนคุณไปแล้ ว ท่านจะมาพูดทําไมอีก หาก
เราไปทางนัน ได้ พบโจโฉแล้ วปล่อยไป เราจะยอมให้ ท่าน
ประหาร แต่ถ้าโจโฉไม่ไปทางฮัวหยงท่านจะว่าอย่างไร
ขงเบ้ งว่าถ้ าท่านไปแล้ วไม่พบโจโฉก็รีบกลับมาเถิด เราจะ
ตัดหัวเราให้ ทา่ นดู แล้ วขงเบ้ งก็ให้ ทหารกวนอูไปห้ าร้ อย สังว่าที
ฮัวหยงนันมีสองทางทีจะไปเกงจิว ทางใหญ่อ้อมไกลกว่าทางลัด
ถึงห้ าร้ อยเส้ น ทางลัดไปเร็วแต่เดินยากด้ วยเป็ นซอกเขา ให้
ทหารขนฟื นฟางมาสุมเพลิงไว้ ปากทางลัด โจโฉเห็นเข้ าก็จะตรง
ไปยังทางลัด
กวนอูถามว่าโจโฉหนีความตายมา เห็นทางลัดมีกองไฟก็จะ
นึกว่ามีทหารอยู่ ทําไมจะเข้ าไปทางนัน ขงเบ้ งว่าโจโฉมีความคิด
ชํานาญล่อลวง เมือเห็นเข้ าก็จะคิดว่าเป็ นกลลวง ต้ องไปทางนี
แน่ ท่านเชือเราเถิด กวนอูจึงยกทหารไปทําตามทีขงเบ้ งสัง
เมือกวนอูไปแล้ วเล่าปี จึงถามขงเบ้ งว่า ตัวท่านก็ร้ นู าใจกวนอู
ํ
อยู่ว่าเป็ นคนกตัญ ู ถ้ าไปพบโจโฉเข้ าก็คงไม่ทาํ ร้ าย การทีคิดไว้
จะมิเสียไปหรือ

ขงเบ้ งตอแหลอย่างคล่องแคล่วว่า
ข้ าพเจ้ าดูดาวสําหรับ
มหาอุปราชก็ยังรุ่งเรืองสุกใสอยู่ เพราะชะตายังไม่ขาด ข้ าพเจ้ า
แกล้ งให้ กวนอูไปทําการครังนี
หวังจะให้ แทนคุณโจโฉเสียให้
สินกัน
ทีขงเบ้ งพูดมาทังหมดนีก็เป็ นเรืองตอแหลทังสิน ความจริง
ในใจขงเบ้ งคิดยังไงก็ได้ แสดงไว้ แล้ วในบททีหนึง ถ้ าลองสลับตัว
กวนอูกบั เตียวหุย มีหรือทีโจโฉจะรอดไปได้
ฝ่ ายโจโฉนันเมือแตกทัพเรือก็หนีหัวซุกหัวซุนพาทหารจํานวน
หนึงไปตามทางเนินเขา ทีบริเวณนันเป็ นดงไม้ ใหญ่ โจโฉ
พิจารณาภูมิสถานแล้ วก็แหงนหน้ าหัวเราะ
ทหารถามว่าท่าน
หัวเราะทําไม โจโฉบอกว่าเราหัวเราะนีด้ วยเหตุว่าความคิดขงเบ้ ง
จิวยียังน้ อยนัก ถ้ าเป็ นเราจะแต่งทัพซุ่มเอาไว้ ทีไหนข้ าศึกจะหนี
พ้ นมือ นีขงเบ้ งจิวยีมิได้ คิดเหมือนใจเรา
จบคําโจโฉจูล่งก็ยกทหารออกมาจากทีซุ่ม ร้ องว่าตัวเรานี
ขงเบ้ งให้ คอยมาสกัดจับอ้ ายศัตรูราชสมบัติฆ่าเสีย โจโฉจึงรีบ
ควบม้ าหนี ทหารโจโฉทิงม้ าและเครืองศาสตราวุธไว้ เป็ นอันมาก
โจโฉหนีมาถึงตําบลโฮโลก๊กจึงให้ หยุดหุงข้ าวกินกัน โจโฉ
นังมองภูมิสถานแล้ วก็หัวเราะขึนอีก ทหารก็ถามอีกว่าเมือเวลา
จะใกล้ ร่งุ นันท่านหัวเราะครังหนึงว่าขงเบ้ งจิวยีมีความคิดน้ อย จู

ล่งก็คุมทหารออกมาโจมตี ท่านจึงพาทหารหนี บัดนีเหตุใดท่าน
จึงหัวเราะอีกเล่า
โจโฉจึงว่าทีเราหัวเราะนีเพราะจิวยีขงเบ้ งยัง
ความคิดน้ อย ทําการไม่ตลอด ถ้ าเป็ นเรา เราจะซุ่มทัพไว้ ปาก
ทางนี ข้ าศึกมาก็จะจับตัวได้ โดยง่าย
สินคําโจโฉเตียวหุยก็ยกทัพออกมาจากทีซุ่ม ร้ องว่าอ้ าย
โจโฉนีเป็ นศัตรูแผ่นดิน ขงเบ้ งให้ กูมาตังสกัดทางอยู่ ครังนีเห็น
มึงจะไม่รอดชีวิต โจโฉเห็นเข้ าก็รีบโดดขึนม้ าพาทหารหนีตายอีก
ครันหนีไปได้ ไกลแล้ วโจโฉจึงถามทหารว่า เราจะไปเมืองลํา
กุน๋ นันไปทางใดจึงจะเร็ว ทหารบอกว่าทางลัดเร็วกว่าทางใหญ่
แต่เดินยากด้ วยเป็ นซอกเขามีหลุมบ่อก็มาก ข้ าพเจ้ าไปดูมาแล้ ว
ทางลัดนันมีกองเพลิง โจโฉฟังแล้ วจึงสังให้ ไปทางลัด ทหารก็
ท้วงว่าอาจมีข้าศึกซุ่มอยู่
โจโฉว่าขงเบ้ งนันจะลวงเรา จึงแกล้ งเอาเพลิงมากองไว้ ปาก
ทางลัด แล้ วเอาทหารไปซุ่มไว้ ทางใหญ่ หวังจะให้ เราคิดเกรง
กองเพลิงนันว่าจะมีทหารอยู่ จะได้ ไปทางใหญ่ซึงซุ่มทหารไว้
แล้ วโจโฉก็พาทหารไปทางลัด จนถึงฮัวหยงโจโฉก็หัวเราะ
ขึนอีก ทหารถามว่าท่านจะหัวเราะทําไมอีก หัวเราะสองครังก็
โดนดีเข้ าทังสองครัง โจโฉจึงว่าเราหัวเราะเยาะความคิดขงเบ้ ง
จิวยี ด้ วยทีนีชอบกลมิได้ แต่งทหารซุ่มไว้ แม้ มีพวกขงเบ้ งจิวยีมา

ตังสกัดอยู่ เราก็จะเสียทีพวกเขา
โจโฉพูดจบกวนอูกย็ กทหารออกมาสกัดทางไว้ โจโฉเห็นหนี
ไม่รอดจึงสังให้ ส้ ู ทหารก็ว่าสู้ไม่ไหว คนก็น้อยทังยังอิดโรย เทีย
หยกจึงว่าอย่าสู้เลย ท่านเข้ าไปพูดกับกวนอูดีๆเถิด เขาคงไม่ทาํ
อะไร เพราะท่านก็เคยเลียงดูเขามา
โจโฉเห็นด้ วยจึงชักม้ าเข้ าไปคํานับกวนอู แล้ วขอให้ กวนอู
เปิ ดทาง ลําเลิกบุญคุณทีเคยเลียงดูมา กวนอูกว็ ่าเราก็ได้ อาสา
ฆ่างันเหลียงบุนทิวให้ แล้ ว จะมาทวงอะไรอีก
โจโฉจึงว่าซึงท่านแทนคุณเราครังหนึงก็จริง แลเมือท่านหัก
ด่านออกมาถึงห้ าตําบล แล้ วฆ่านายด่านแลทหารทังปวงเสียเป็ น
อันมาก เราก็มิได้ โกรธด้ วยคิดถึงคําทีท่านว่าไว้ เราจึงให้ หนังสือ
ไปถึงแฮหัวตุ้นซึงอยู่แม่นาฮองโหให้
ํ
ปล่อยท่านไป บัดนีตัวเรา
เข้ าตาจนเหมือนหนึงคนตกนํา แล้ วก็ไม่ต่อสู้ท่าน ท่านจงเห็น
ไมตรีเราซึงได้ อ้อนวอน จงปล่อยเราให้ พ้นภัยเถิด
กวนอูได้ ฟังโจโฉว่าก็มีความสงสาร คิดถึงคุณทีมีแต่หนหลัง
จะจับตัวไว้ กอ็ ายใจ จึงขับม้ าพาทหารหลีกทางให้
ขงเบ้ งมิใช่ร้ เู พียงพิชัยสงคราม

แต่ยังรู้ความคิดรู้สติปัญญาของศัตรูว่าระดับไหน
ขงเบ้ งจึงทายถูกว่าโจโฉแตกทัพเรือแล้ วจะไปไหน หนีจาก
จูล่งจะไปทางไหน หนีจากเตียวหุยแล้ วจะไปทางไหน
ขงเบ้ งรู้ความคิดของศัตรูได้ ตลอด เหมือนว่าความคิดของ
ศัตรูนันคือความคิดของขงเบ้ งเอง
และขงเบ้ งก็ยังบีบโจโฉให้
ต้ องเล่นตามเกมทีตัวกําหนดไว้ เช่นการให้ จุดเพลิงไว้ ททางลั
ี ด
เพือยัวให้ โจโฉไปทางนัน นีเรียกว่าโจโฉเล่นเกมของขงเบ้ งโดยไม่
รู้ตัว เหมือนขงเบ้ งยืนมองอยู่เบืองบนแล้ วรู้ตลอดว่าโจโฉจะทํา
อะไรทีไหน จะหนีไปทางไหน
ขงเบ้ งอยู่ในฐานะทีเหนือกว่า จึงบีบโจโฉให้ อยู่ในเกมของ
ตัวได้ ตลอด
การเอาชนะศัตรูจึงมิใช่เพียงเล่นกันในเกม
แต่ต้องกําหนดเกมให้ ศัตรูเล่นโดยไม่ร้ ตู ัว ให้ เขาเล่นเกม
ตามทีเรากําหนด ชิงลงมือก่อนทีเขาจะคิดทําอะไร
เช่นทีขงเบ้ งไม่เปิ ดโอกาสให้ โจโฉได้ คิดทําอะไร แต่กาํ หนด
เกมขึนมาบังคับให้ โจโฉเล่นโดยไม่ร้ ตู ัว
ทําได้ เช่นนีศัตรูย่อมตกอยู่ในเงือมมือ

นําใจกวนอู

กวนอูอยู่รักษาเมืองแห้ ฝือ โจโฉยกทัพมาตีแตก ทําให้
กวนอูต้องพาทหารหนีขึนเขา แต่กย็ ังเป็ นห่วงครอบครัวเล่าปี ที
ติดอยู่ในเมือง โจโฉอยากได้ กวนอูมาอยู่ด้วย เตียวเลียวจึงไป
เกลียกล่อม กวนอูยอมมาอยู่กบั โจโฉ แต่ขอสัญญาสามข้ อ
หนึง กวนอูถือว่าตัวเป็ นข้ าพระเจ้ าเหียนเต้ ไม่ใช่ข้าของโจโฉ
สอง ขอดูแลภรรยาเล่าปี เบียหวัดทีเคยเป็ นของเล่าปี จะขอ
รับมาให้ ภรรยาเล่าปี ได้ ใช้ สาม ถ้ ารู้ว่าเล่าปี อยู่ทไหนก็
ี
จะไปหา
จะไม่อยู่กบั โจโฉอีกต่อไป โจโฉรับปากสัญญาสามข้ อ กวนอูจึง
ยอมมาอยู่ด้วย
เมือได้ กวนอูมาโจโฉก็ทาํ นุบาํ รุงเอาอกเอาใจเป็ นการใหญ่
หวังจะให้ กวนอูภักดี ของกินของใช้ แม้ แต่ผ้ ูหญิงก็หาให้ แต่
เมือกวนอูได้ ข่าวว่าเล่าปี ไปอยู่กบั อ้ วนเสียว กวนอูกห็ นีโจโฉไป
หาเล่าปี ทันที
เรืองของกวนอูในตอนนีทําให้ หลายคนเห็นว่ากวนอูเป็ นคน
ซือสัตย์ มีความภักดีต่อเล่าปี แม้ โจโฉจะทํานุบาํ รุงดีกว่าเล่าปี

เป็ นร้ อยเท่า กวนอูกย็ ังไม่ใจอ่อน พอได้ ข่าวว่าเล่าปี ไปอยู่กบั
อ้ วนเสียว กวนอูกย็ อมไปลําบากกับเล่าปี อีก ใครๆก็พากันยก
ย่องสรรเสริญกวนอูว่าเป็ นคนซือสัตย์หาทีเปรียบมิได้ บางคนถึง
ขนาดเพ้ อว่ากวนอูเป็ นเทพเจ้ าแห่งความซือสัตย์ ว่ากันไปโน่น
แต่ถ้าจะบอกว่าไม่ใช่ล่ะ
ทีกวนอูทาํ ลงไปนันไม่ใช่เรืองความซือสัตย์หรือความจงรัก
ภักดีอย่างทีเพ้ อกัน แต่เป็ นเรืองผลประโยชน์
ว่ากันอย่างนีจะคิดยังไง
อย่าลืมว่ากวนอูกเ็ ป็ นนักการเมืองคนหนึง
และไม่มีนัก
การเมืองคนไหนทีเล่นการเมืองโดยไม่คิดถึงผลประโยชน์
คนอย่างกวนอูไม่ใช่ว่าจะไร้ สมองเอาเสียเลย
เหตุใดกวนอูจึงหนีโจโฉกลับไปหาเล่าปี
เพราะกวนอูร้ วู ่าคนอย่างโจโฉไม่มีวันชิงบัลลังก์ โจโฉพอใจ
กับตําแหน่งมหาอุปราช
ถ้ าคิดจะชิงบัลลังก์กท็ าํ ไปนานแล้ ว
และเมือโจโฉไม่คิดชิงบัลลังก์ กวนอูอยู่กบั โจโฉไปก็ไม่ได้ ดิบได้ ดี
อย่างมากก็ได้ เป็ นแม่ทพั
แต่ทกวนอู
ี
ยึดมันอยู่กบั เล่าปี เพราะกวนอูร้ วู ่าคนอย่างเล่าปี มัก
ใหญ่ใฝ่ สูง มีโอกาสเมือไรก็ลงมือชิงบัลลังก์แน่นอน

และเมือเล่าปี ได้ เป็ นฮ่องเต้ มีหรือทีกวนอูจะได้ เป็ นเพียง
แม่ทพั
แต่กวนอูจะได้ เป็ นพระอนุชาธิราช
แล้ วกวนอูจะเอาตําแหน่งแม่ทพั จากโจโฉทําไม
คงไม่มีนักการเมืองคนไหนทีหวังจะได้ ตาํ แหน่งเล็กมากกว่า
ตําแหน่งใหญ่ จริงไหม

อย่ารับของร้ อน

เมือโจโฉยกทัพมาตีเมืองชีจิวอยู่นัน เล่าปี เป็ นเจ้ าเมืองเพง
งวนก๋วน ขงหยงชวนให้ เล่าปี ยกทัพมาช่วยโตเกียม เล่าปี ก็ยกมา
พอเล่าปี ตีฝ่าทัพโจโฉเข้ าเมืองชีจิวได้ แล้ ว โตเกียมก็เชิญให้ เล่าปี
ขึนเป็ นเจ้ าเมือง เล่าปี ก็ไม่รับ โตเกียมอ้ อนวอนเป็ นหลายครัง
เล่าปี ก็ยืนกรานไม่ยอมเป็ นเจ้ าเมืองชีจิว บิตก๊ รําคาญขึนมาก็ว่า
เวลานีข้ าศึกล้ อมเมืองอยู่ เรืองมอบเมืองเอาไว้ วันหลังเถอะ มา
คิดรับศึกกันก่อน
เล่าปี จึงว่าจะทําหนังสือถึงโจโฉขอให้ ถอยทัพไป เวลานัน

ลิโป้ ยกทัพไปตีเมืองกุนจิวของโจโฉ โจโฉจําต้ องกลับไปชิงเมือง
คืน เกรงว่าเล่าปี จะพาทหารตีตามหลัง จึงส่งหนังสือตอบมาว่า
ยอมถอยทัพครังนีเพราะเห็นแก่เล่าปี แล้ วจึงยกทัพไปรบกับลิโป้
ฝ่ ายในเมืองชีจิวนันเมือโจโฉถอยทัพไปแล้ ว โตเกียมก็อ้อน
วอนขอให้ เล่าปี เป็ นเจ้ าเมืองอีก เล่าปี ก็แก้ เกียวว่าทีมานีเพราะ
เห็นแก่ขงหยง ไม่ได้ หวังมาเป็ นเจ้ าเมือง ชาวบ้ านเขาไม่ร้ จู ะนึก
ว่ามาชิงตําแหน่งเจ้ าเมืองจากโตเกียม
บิตก๊ ก็ช่วยอ้ อนวอนให้
เล่าปี รับ เล่าปี ก็ไม่ยอมรับ คราวนีทังตันเต๋งขงหยงกวนอูเตียว
หุยก็ช่วยกันเชียร์เป็ นการใหญ่ แต่เล่าปี ก็ยืนกรานไม่ยอมรับอยู่ดี
โตเกียมจึงขอให้ เล่าปี ไปอยู่ทเมื
ี องเสียวพ่ายซึงเป็ นเมืองติดกัน
ทุกคนก็เชียร์กนั อีกว่าไม่เป็ นเจ้ าเมืองชีจิว ไปเป็ นเจ้ าเมืองเสียว
พ่ายก็ยังดี เล่าปี จึงยอมรับตําแหน่งเจ้ าเมืองเสียวพ่าย

เล่าปี มาช่วยโตเกียมทําไม
เพราะขงหยงขอร้ องหรือ?
เปล่าเลย ขงหยงไม่ใช่พ่อเล่าปี เรืองอะไรเล่าปี จะต้ องเสียง
ตายมาช่วยป้ องกันเมืองชีจิว
หากช่วยได้ แล้ วเล่าปี ก็ไม่ได้ เบีย

ออกข้ าวอะไร ทหารตัวเองจะล้ มตายไปเปล่าๆด้ วยซํา
แล้ วยังงันเล่าปี มาช่วยชีจิวไว้ ทาํ ไม
เพราะเล่าปี มาคิดสะระตะดูแล้ วว่าชีจิวเป็ นเมืองใหญ่ น่าที
จะขยับขยายจากเพงงวนก๋วนอันเป็ นเมืองเล็กมาอยู่ทนีี เพือเป็ น
ฐานในการชิงบัลลังก์
ส่วนทัพของโจโฉนันเล่าปี เก็งว่าเมืองใหญ่อย่างชีจิวพอจะต้ าน
ได้ แต่หากต้ านไม่ได้ กย็ ังไม่เข้ าตาจน
เพราะเล่าปี ไม่ได้ เป็ นเจ้ าเมืองชีจิว
นีเองจึงเป็ นเหตุทเมื
ี อเข้ าเมืองแล้ ว
ถึงโตเกียมจะขอให้
เล่าปี เป็ นเจ้ าเมือง เล่าปี ก็ไม่ยอมรับ เพราะตําแหน่งเจ้ าเมือง
ชีจิวเวลานันเป็ นของร้ อน
หากเล่าปี รับตําแหน่งเจ้ าเมือง
ยกทัพรบกับโจโฉ

เล่าปี ก็ต้องออกหน้ าในการ

แล้ วถ้ าแพ้ ขึนมาเล่าปี ก็จะไม่มีข้อแก้ ตัวอะไรเลย
มีหวังโดนโจโฉสังตัดหัวอย่างแน่นอน
เล่าปี จึงยืนกรานไม่ยอมรับตําแหน่งเจ้ าเมืองชีจิว จะได้ ไม่

ต้ องออกหน้ า และถ้ าแพ้ ขึนมาเล่าปี ก็ยังอ้ างได้ ว่าตัวไม่ได้ เป็ น
เจ้ าเมือง ไม่ใช่ตัวการ ทียกทัพมาช่วยก็เพราะขงหยงขอร้ อง ตัว
มีนาใจรั
ํ กใคร่เพือนฝูงก็เลยต้ องมาช่วย
แล้ วเล่าปี ก็จะอ้ าง
คุณธรรมอันลําเลิศของตัวเองอีกมากมายเพือให้ โจโฉเลือมใส จะ
ได้ ไม่สังลงโทษ
ชะดีชะร้ ายก็จะขอฝากตัวกับโจโฉเสียเลย
และเมือโจโฉเลิกทัพไปแล้ ว โตเกียมก็ออกปากยกเมืองให้
เล่าปี อีก แต่เล่าปี ก็ยังยืนกรานไม่ยอมรับอยู่ดี
เพราะอะไร
เพราะถึงโจโฉจะเลิกทัพไป
เป็ นของร้ อนอยู่

แต่ตาํ แหน่งเจ้ าเมืองชีจิวก็ยัง

เล่าปี ไม่ร้ ูว่าทําไมโจโฉถึงเลิกทัพไป
เล่าปี อาจคิดว่าเป็ น
อุบายโจโฉ จึงยังไม่ยอมรับตําแหน่งเจ้ าเมือง เพราะไม่ร้ ูว่าโจโฉ
จะยกทัพมาอีกหรือเปล่า
รอดูทศิ ทางลมให้ แน่ใจก่อนดีกว่า
อีกประการหนึง หากรับตําแหน่งแต่แรก เล่าปี ก็จะต้ องถูก
ครหานินทา ทําให้ ต้องเสียชือเสียงทีอวดอ้ างมาเป็ นเวลานาน

หากโจโฉไม่ยกทัพมาอีกแน่แล้ ว ไม่ช้าเล่าปี ก็จะต้ องได้ เป็ น
เจ้ าเมืองอยู่ดี เพราะโตเกียมก็เหลาเหย่เต็มทีแล้ ว ทําท่าว่าจะไป
ค้ าถ่านในอีกไม่กีวัน
หรือหากโตเกียมเป็ นตาแก่หนังเหนียวไม่ยอมไปค้ าถ่าน
เสียที เล่าปี ก็จะหาเหตุนานาสารพันมาเป็ นข้ ออ้ างในการยึดเมือง
ชีจิวเอง หากทนรอต่อไปไม่ไหว
นีเองจึงเป็ นเหตุทเล่
ี าปี ไม่ยอมรับเป็ นเจ้ าเมืองชีจิว แต่
ยอมรับเป็ นเจ้ าเมืองเสียวพ่ายซีงอยู่ติดกัน เพือวันข้ างหน้ าจะได้
ยกทัพมายึดชีจิวได้ สะดวก
ในชีวิตของเรา ถ้ าโชคดีมีคนให้ ตาํ แหน่ง ดูให้ ดีเสียก่อนว่า
ไม่ใช่ของร้ อน
ถ้ ามือพองแล้ วจะแก้ ยาก

