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ภาคที่ 130 ตี๋ เหรินเจี๋ย ขุนนางชูคุณธรรม
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ตี๋ เหรินเจี๋ย ตามสําเนียงจีนกลาง หรือ เต๊กยิ่นเกี๊ยด ตามสําเนียงฮกเกี้ยน (จีน: 狄仁傑; พิน
อิน: Dí Rénjié; ค.ศ. 630—15 สิงหาคม ค.ศ. 700) สมัญญาว่า ไหวฺอิง (จีน: 懷英) เป็นอัครมหาเสนาบดี
แห่งราชวงศ์ถัง ในรัชศกอู่ เจ๋อเทียน เป็นข้าราชการหนึ่งในหลาย ๆ คนซึ่งได้รับการสรรเสริญมากที่สุดในรัชศก
ดังกล่าว และเป็นที่สดุดีว่ามีบทบาทผลักดันให้ อู่ เจ๋อเทียนเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบอันโหดร้าย
เป็นระบอบอันเชิดชูคุณธรรม
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ตี๋ เหรินเจี๋ยเกิดในตระกูลขุนนางจากจังหวัดไท่หยวน (จีน: 太原) เมื่อ ค.ศ. 630 ในรัชศกถัง
ไท่จง (จีน: 唐太宗) ตี๋ เซี่ยวซู่ (จีน: 狄孝緒) ผู้เป็นปู่ เคยดํารงตําแหน่งเลขาธิ การสํานักบริหารการ
ปกครอง (จีน: 尚書左丞; อังกฤษ: Secretary-General of the Executive Bureau of Government)
ส่วน ตี๋ จือซุ้น (จีน: 狄知遜) บิดา เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกุ๋ย (จีน: 夔州; อังกฤษ: Kui Prefecture)
ซึ่งปัจจุบันคือ นครฉงชิ่ง
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ในวัยเยาว์ ตี๋ เหรินเจี๋ยนั้นเป็นที่เลื่องลือในความใฝ่รู้ใฝ่เรียน หลังจากสอบได้เป็น จอหงวน เขา
ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดนครไคเฟิง (อังกฤษ: Secretary at the prefectural government of Bian
Prefecture) มณฑลเหอหนาน ซึ่งครั้งนั้น เพื่อนร่วมงานของเขาได้ร้องเรียนเท็จต่อผู้บังคั บบัญชาว่า เขาขาด
คุณสมบั ติเป็ น ข้ า ราชการ ประจวบกับ ที่ หยาน ลี่ เปิ่น (จีนตัว เต็ม : 閻立本) ผู้ เป็นเสนาบดีกระทรวง
สวัสดิการสาธารณะ (อังกฤษ: Minister of Public Works) ผ่านมาตรวจราชการในท้องที่นั้น และขึ้นพิจารณา
ข้อร้องเรียนดังกล่าว เมื่อหยาน ลี่เปิ่น ได้พบตี๋ เหรินเจี๋ย ก็ประทับใจในบุคลิกลักษณะ และกล่าวว่า
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“ขงจื่อนั้นเคยกล่าวว่า 'อันความดีงามของบุคคลใดก็ดี ย่อมชี้วัดได้โดยความ
ผิดพลาดของบุคคลนั้นเอง' ตัวท่านนี้อุปมาดังไข่มุกจากริมสมุทร แลขุมทรัพย์อันกู้
ได้มาแต่แดนอาคเนย์ก็มิปาน”
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หยาน ลี้เปิ่นได้สนับสนุนให้ตี๋ เหรินเจี๋ยเป็น "ผู้ว่าราชการ" (อังกฤษ: bailiff) บังคับบัญชานครไค
เฟิง ซึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่นั้น ตี๋ เหรินเจี๋ยเป็นที่เลื่องชื่อในด้านความเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาแลอาณา
ประชาราษฎรทั้งปวง โอกาสหนึ่ง เจิ้ง ฉงจื้อ (จีน: 鄭崇質) เพื่อนร่วมงานของเขา ได้รับคําสั่งให้ไปตรวจ
ราชการในที่ห่างไกล ขณะนั้น เขาทราบว่ามารดาผู้ชราของเจิ้ง ฉงจื้อ กําลังเจ็บไข้ ก็รุดไปหา ลิ้น เหรินจือ (จีน:
藺仁基) ผู้เป็นเลขาธิการสํานักบริหารการปกครอง เพื่อร้องขอให้ตั้งเขาไปตรวจราชการแทน ฝ่ายลิ้น เห
รินจือนั้น ก็ประทับใจในความการุญเพื่อนฝูงของตี๋ เหรินเจี๋ยเป็นอันมาก
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ใน ค.ศ. 676 รัชศกถัง เกาจง (จีน: 唐高宗) ตี๋ เหรินเจี๋ยได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการศาล
สูงสุด (จีน: 大理丞; อังกฤษ: Secretary-General of the Supreme Court) ณ ที่นั้น ตี๋ เหรินเจี๋ยปฏิบัติ
หน้ า ที่ตุล าการด้ว ยความบริ สุ ทธิ์ยุ ติธ รรม และเป็นที่ก ล่ า วขานว่า ระหว่า งดํา รงตํา แหน่งดังกล่ า ว เขาได้
พิพากษาคดีถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันราย และไม่มีคู่ความไม่พอใจคําพิพากษาของเขาแม้แต่คนเดียว
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ในปีเดียวกันนั้น มีเหตุการณ์ซึ่ง นายพลฉวน ช้านไฉ (จีน: 權善才) และพลทหารฟั้น ไหวฺอี้
(จีน: 范懷義) ทําลายหมู่ไม้มงคลบนสุสานถัง ไท้จง ไปโดยอุบัติเหตุ โดยการตัดไม้มงคลบนสุสานหลวงนั้น
ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทํา ต้องระวางโทษไล่ออก ฝ่ายถัง เกาจง ทราบฝ่าละอองพระธุลีบาทแล้วก็ทรงกริ้ว
จึงมีพ ระราชโองการให้ป ระหารชีวิตทหารทั้งสองเสี ยโดยไม่ชักช้า ตี๋ เหรินเจี๋ยจึงกราบบังคมทูล ว่า ตาม
กฎหมายแล้ว ทหารทั้งคู่มีโทษไม่ถึงชีวิต เพียงแต่พึงไล่ออก ถัง เกาจง สดับคําทัดท้านแล้วก็ทรงกริ้วเป็นทวีคูณ
มีรับ สั่งให้ทหารไล่ตี๋ เหริ นเจี๋ย ออกไปจากที่เฝ้ า แต่ตี๋ เหรินเจี๋ยนั้น เพื่อรักษากฎหมาย จะได้หยุดทัดทาน
พระมหากษัตริย์ก็หาไม่ ที่สุดถัง เกาจง ก็เข้าพระราชหฤทัย และมีพระราชโองการให้ไล่ทหารทั้งสองออกจาก
ตําแหน่งตามกฎหมายแทน หลังจากนั้นไม่กี่วัน ก็มีพระราชโองการโปรดให้ตี๋ เหรินเจี๋ยดํารงตําแหน่ง ขุนนาง
ฝ่ายคัดค้าน (จีน: 御史; อังกฤษ: Imperial Censor)
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ในหรือราว ๆ ค.ศ. 679 เหวย หงจือ (จีน: 韋弘機) ผู้เป็นเสนาบดีกระทรวงเกษตรกรรม
(อังกฤษ: Minister of Agriculture) ได้สร้างพระที่นั่งสามหลังทางด้านตะวันออกของนครลั่วหยาง (จีนตัวเต็ม:
洛陽; จีนตัวย่อ: 洛阳) คือ พระที่นั่งซู่ยู่ (จีน: 宿羽宮) หนึ่ง พระที่นั่งเกาชาน (จีน: 高山宮) หนึ่ง
พระที่นั่งช่างหยาง (จีน: 上陽宮) หนึ่ง ตี๋ เหรินเจี๋ยได้กราบบังคมทูลพระกรุณาว่า เหวย หงจือกําลังนําพา
พระมหากษัตริย์ไปสู่หายนะแห่งความสุรุ่ยสุร่าย พระมหากษัตริย์ตรับแล้วก็เห็นด้วย มีพระราชโองการไล่เหวย
หงจือ ออกจากตําแหน่งทันที

