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ตอนที่

๑

เดิมแผ่นดินเมืองจีน  ทั้งปวงนั้น เป็นสุขมาช้านานแล้วก็เป็นศึก ครั้นศึกสงบแล้วก็เป็นสุข  

มพีระมหากษตัริย์ทรงพระนามพระเจา้จวิบอูอ๋ง๑ แลพระวงศไ์ดเ้สวยราชยต์อ่  ๆลงมาเปน็หลายพระองค ์ ไดค้วามสขุ 

มาถงึเจ็ดร้อยป ี จงึมผีูต้ัง้แขง็เมอืงถงึเจด็หวัเมอืง ครัง้นัน้พระเจา้จิน๋ออ๋งไดเ้สวยราชยใ์นเมอืงจิน๋กก๊ ใหไ้ปตเีอา 

หวัเมอืงทัง้เจด็นัน้เขา้อยูใ่นอาณาจกัรพระเจา้จิน๋ออ๋งทัง้สิน้๒ ครัน้อยูม่าพระเจา้จิน๋ออ๋งเสยีแกฮ่ัน่ฌอ้ แลว้ฮัน่โกโจ 

กบัฮัน่ฌอ้รบกนั จงึไดร้าชสมบตัแิกฮ่ัน่โกโจ ฮัน่โกโจแลพระราชวงศไ์ดเ้สวยราชสมบตัติอ่  ๆมาในแผน่ดนิจนีนัน้ 

ถึงสิบสององค์ มีขุนนางคนหนึ่งชื่ออองมังเป็นขบถชิงเอาราชสมบัติได้เป็นเจ้าแผ่นดินอยู่สิบแปดปี แล้วจึงมี 

หลานพระเจ้าฮั่นโกโจชื่อฮั่นกองบู๊จับอองมังฆ่าเสียชิงเอาราชสมบัติ ได้เสวยราชย์สืบวงศ์มาสิบสององค์  

พระองคไ์ดเ้สวยราชยท์ีส่ดุนัน้ ทรงพระนามวา่พระเจา้เหีย้นเต ้ จงึแตกเปน็สามเมอืง ภาษาจนีเรยีกวา่ สามกก๊

เหตุทั้งนี้เพราะพระเจ้าฮั่นเต้๓ หาพระราชบุตรมิได้ ขอเลนเต้มาเลี้ยง จนเลนเต้ได้เสวยราชย์  

มพีระราชบตุรสององค ์ ชือ่หองจเูปยีนหนึง่ หองจเูหยีบหนึง่ แลเมือ่พระเจา้เลนเตเ้สวยราชยน์ัน้ มไิดต้ัง้อยูใ่น 

โบราณราชประเพณี แลมิได้คบหาคนสัตย์ธรรม เชื่อถือแต่คนอันเป็นอาสัตย์ ประพฤติแต่ตามอำเภอใจ 

แหง่พระองค ์ เสยีราชประเพณไีป จงึมขีนัทผีูใ้หญค่นหนึง่ชือ่เทาเจยีดกบัพวกขนัททีัง้ปวง เห็นวา่พระเจา้เลนเต ้

รักใคร่ไว้พระทัย จึงคิดกันกระทำการหยาบช้าต่าง ๆ  แต่บรรดาราชกิจสิ่งใดนั้น ขันทีว่ากล่าวเอาผิดเป็นชอบ  

ขุนนางแลอาณาประชาราษฎรได้ความเดือดร้อนนัก จึงมีขุนนางผู้ใหญ่ทั้งสองชื่อเตาบู ตันผวน เห็นผิด 

คดิอา่นจะจบัขนัทฆีา่เสยี เทาเจยีดขนัทรีูต้วัจงึใหพ้รรคพวกจบัเตาบ ู ตนัผวนไปฆา่เสยี เทาเจยีดแลพวกขนัท ี

ทั้งปวงยิ่งทำการกำเริบขึ้นกว่าแต่ก่อน

๑ เรื่อง ห้องสิน
๒ เรื่อง ไซ่ฮั่น
๓ เรื่อง ตั้งฮั่น
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๔ ตามต้นฉบับไทยมีชื่อขันทีเพียง ๙ คน สอบฉบับจีนได้ชื่อ “เชียกง” อีกคน ๑ จึงรวมเต็ม ๑๐ คน

ครัน้อยูม่าพระเจา้เลนเตเ้สวยราชสมบตัไิดส้บิสองป ี (พ.ศ. ๗๒๒) ณ เดอืนสี ่ ขึน้สบิหา้คำ่ เสดจ็อยูบ่น 

พระเก้าอี้ ณ พระที่นั่งอุนต๊กเตี้ยน เวลาตะวันเที่ยงเกิดลมพายุหนัก มีงูสีเขียวใหญ่ตกลงมาพันอยู่ที่เท้า- 

พระเก้าอี้ซึ่งเสด็จอยู่นั้น พระเจ้าเลนเต้ตกพระทัยล้มลงจากพระเก้าอี้หาพระสติมิได้ ชาวรักษาพระองค์ 

เขา้ชว่ยพยงุเชญิเสดจ็เขา้ไปทีข่า้งใน บรรดาขนุนางผูใ้หญผู่น้อ้ยซึง่เฝา้อยูน่ัน้เหน็งกูต็กใจกลวั ตา่งคนกว็ิง่หนไีป  

อยู่หน่อยหนึ่งงูนั้นก็หายไป จึงเกิดฟ้าร้องฝนตกห่าใหญ่ ลูกเห็บตกลงตึกแลเรือนราษฎรทั้งปวงหักทลาย 

เปน็อนัมาก จนเวลาเทีย่งคนืฝนจงึหยดุ ครัน้อยูม่าไดส้ีป่ ี (พ.ศ. ๗๒๖) ณ เดอืนยี ่ เมอืงลกเอีย๋งแผน่ดนิไหว  

น้ำทะเลเกิดใหญ่ท่วมตึกแลเรือนอาณาประชาราษฎรซึ่งอยู่ตีนท่านั้น ถล่มลอยไปเป็นอันมาก ไก่ตัวเมีย 

กลายเป็นตัวผู้

ครั้นถึงเดือนหก ขึ้นค่ำหนึ่ง เกิดนิมิตเป็นควันเพลิงพลุ่งขึ้นไปสูงประมาณยี่สิบวา แล้วควันเพลิงนั้น 

พลุง่เขา้ไปในพระทีน่ัง่อนุตก๊เตีย้น ครัน้ ณ เดือนเจ็ด เกดินมิติรศัมรีุง้ตกลงในพระราชวงั แลเขารนัซวัสงูใหญ ่

บนัดาลแตกทลายลง พระเจา้เลนเตจ้งึถามขนุนางทัง้ปวงวา่ นมิติวปิรติดงันีจ้ะดรีา้ยประการใด ยหีลงขนุนาง 

จึงเขียนหนังสือลับกราบทูลว่า เหตุท้ังปวงน้ีเพราะขันทีประพฤติล่วงพระราชอาญา จึงเกิดนิมิตให้พระองค์ปรากฏ

พระเจ้าเลนเต้เห็นหนังสือนั้น ทอดพระทัยอยู่มิได้ตรัสประการใด แล้วเสด็จลุกขึ้นผลัดฉลองพระองค์ 

ใหม่ เทาเจียดขันทีเฝ้าอยู่หลังพระที่นั่ง มองเห็นหนังสือนั้นจึงคิดอ่านกับพรรคพวกว่า จะหาความผิด 

ข้อใหญ่ใส่โทษยีหลงให้ออกจากที่ขุนนาง แลพวกเทาเจียดขันทีซึ่งเป็นผู้ใหญ่นั้นเก้าคน ชื่อเตียวต๋งหนึ่ง  

เตียวเหยียงหนึ่ง ฮองสีหนึ่ง ต๋วนกุยหนึ่ง เหาลำหนึ่ง เกียนลิดหนึ่ง เห้หุยหนึ่ง ก๊กสงหนึ่ง เชียกง๔ หนึ่ง  

เปน็สบิคนทัง้เทาเจยีด ถา้ขนุนางผูใ้ดมไิดอ้ยูใ่นโอวาทกใ็หถ้อดเสยี ผูใ้ดอยูใ่นบงัคบับญัชานัน้กใ็หย้กแตง่ตัง้ขึน้  

แลเทาเจียดกับพวกเก้าคนนั้นตั้งชื่อตัวเป็นสิบเสียงส ี แลพระเจ้าเลนเต้นั้นเชื่อถือถ้อยคำเตียวเหยียงเรียกเป็น 

บิดาเลี้ยง ราชการกฎหมายแผ่นดินก็ผันแปรไป อาณาประชาราษฎรทั้งปวงได้ความเดือดร้อน เกิดโจรผู้ร้าย 

ปล้นสะดมเป็นอันมาก

ฝา่ยเมอืงกลิกกุน๋นัน้ มชีายพีน่อ้งสามคน ชือ่เตยีวกก๊หนึง่ เตยีวโปห้นึง่ เตยีวเหลยีงหนึง่ แลเตยีวกก๊ 

นั้นไปเที่ยวหายาบนภูเขา พบคนแก่คนหนึ่ง ผิวหน้านั้นเหมือนทารก จักษุนั้นเหลือง มือถือไม้เท้า คนนั้น 

พาเตียวก๊กเข้าไปในถ้ำจึงให้หนังสือตำราสามฉบับ ชื่อไทแผงเยาสุด แล้วว่าตำรานี้ท่านเอาไปช่วยทำนุบำรุง 

คนทั้งปวงให้อยู่เย็นเป็นสุข ถ้าตัวคิดร้ายมิซื่อตรงต่อแผ่นดิน ภัยอันตรายจะถึงตัว เตียวก๊กกราบไหว้ 

แล้วจึงถามว่าท่านนี้ชื่อใด คนแก่นั้นจึงบอกว่า เราเป็นเทพดา บอกแล้วก็เป็นลมหายไป

ฝา่ยเตยีวกก๊กก็ลบัมาบา้น จงึเรยีนตามตำราทัง้กลางวนักลางคนื กเ็รยีกลมเรยีกฝนไดส้ารพดัทกุประการ  

จึงตั้งตัวเป็นโต๋หยิน แปลภาษาไทยว่าพราหมณ์มีความรู้ ครั้งนั้นห่าลงเมืองกิลกกุ๋น ชาวเมืองทั้งปวงเกิด 

ความไข ้ เตยีวกก๊จงึเขยีนเลขยันต์ตามตำรา ไปแจกใหช้าวเมอืงบำบดัความไข้ คนกน็บัถอืเตยีวกก๊มาเปน็ศษิย์ 
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ให้สั่งสอนอยู่ประมาณร้อยเศษ เตียวก๊กจึงไปเที่ยวรักษาไข้ตามเมืองใหญ่น้อย คนทั้งปวงได้เลขยันต์ 

ซึ่งเตียวก๊กให้นั้น ความไข้อันตรายนั้นก็หาย ชาวเมืองทั้งนั้นก็นับถือไปอยู่เป็นศิษย์เตียวก๊กทวีมากขึ้นทุกวัน  

เตียวก๊กครั้นมีศิษย์มากแล้ว จึงตั้งศิษย์ไว้เป็นนายบ้านซ่องสามสิบตำบล ตำบลใหญ่คนประมาณหมื่นเศษ  

ตำบลน้อยมีคนประมาณหกพันเจ็ดพัน มีนายคุมไพร่มีธงสำหรับรบศึกทุกตำบล

เตียวก๊กตั้งตัวเป็นจงกุ๋น แปลว่าพระยา แล้วจึงแต่งอุบายให้ปรากฏไปว่า แผ่นดินจะผันแปรปรวน 

ไปแล้ว จะมีผู้มีบุญมาครองแผ่นดินใหม่ บ้านเมืองจะเป็นสุข แล้วให้เอาปูนขาวเขียนเป็นอักษรไว้ที่ประตู 

บ้านเรือนสองตัวอักษรว่า ปีชวดบ้านเมืองจะเป็นสุข แลเมืองเฉงจิ๋ว เมืองอิวจิ๋ว เมืองชิวจิ๋ว เมืองเกงจิ๋ว  

เมืองยังจิว เมืองกุนจิ๋ว เมืองอิจิ๋ว ชาวเมืองทั้งแปดเมืองนี้นับถือเขียนเอาชื่อเตียวก๊กไว้บูชาทุกบ้านเรือน  

เตียวก๊กจึงใช้ม้าอ้วนยี่เอาเงินทองไปให้ฮองสีขันทีเป็นกำนัล แล้วม้าอ้วนยี่บอกความลับแก่ฮองสีขันทีว่า  

เตียวก๊กสั่งมาว่าให้ฮองสีช่วยทำการเป็นไส้ศึกในเมือง แล้วเตียวก๊กจึงคิดอ่านกับน้องชายสองคนว่า ถ้าจะ 

คิดอ่านการสิ่งใดเอาใจไพร่เป็นประมาณ บัดนี้ชาวเมืองทั้งแปดเมืองก็รักใคร่นับถืออยู่ในโอวาทเราสิ้นแล้ว  

เมื่อการพร้อมฉะนี้ควรจะคิดเอาแผ่นดิน ครั้นจะมิคิดการบัดนี้ก็เสียดายดูมิควร น้องสองคนก็ยอมด้วย  

เตียวก๊กจึงซ่องสุมทหารแลเครื่องศัสตราวุธพร้อมเตรียมไว้ ถึงกำหนดแล้วจะได้ทำการสะดวก

แลว้เตยีวกก๊จงึใชศ้ษิยค์นหนึง่ชือ่ตองจิว๋ ถอืหนงัสอืลบัไปบอกฮองส ี ตองจิว๋มไิดเ้อาหนงัสอืนัน้ใหฮ้องส ี 

เอาหนังสือนั้นไปให้ขุนนางกราบทูลพระเจ้าเลนเต้ พระเจ้าเลนเต้จึงให้โฮจิ๋นขุนนางผู้ใหญ่ ยกกองทัพไปจับม้า 

อ้วนยี่ซึ่งเอาของกำนัลไปให้ฮองสีขันทีมาฆ่าเสีย จับฮองสีขันทีใส่คุกไว้

ฝ่ายเตียวก๊กครั้นรู้ข่าวก็เตรียมทหารไว้พร้อม แล้วจึงตั้งตัวเป็นเทียนก๋งจงกุ๋น แปลว่าเจ้าพระยาสวรรค ์ 

แล้วตั้งเตียวโป้ผู้น้องเป็นแตก๋งจงกุ๋น แปลว่าเจ้าพระยาแผ่นดิน ตั้งเตียวเหลียงน้องผู้น้อยเป็นยินก๋งจงกุ๋น  

แปลว่าเจ้าพระยามนุษย์ เตียวก๊กป่าวประกาศแก่ทหารแลไพร่พลทั้งปวงว่า เมืองพระเจ้าเลนเต้จะสาบสูญ 

ฉิบหายแล้ว ผู้มีบุญจะมาเสวยสมบัติใหม่ คนทั้งปวงจงทำตามคำเทพดาทำนายเถิด จะได้อยู่เย็นเป็นสุข 

พร้อมมูลกัน

ไพร่พลทั้งปวงก็ยินดีด้วย เตียวก๊กให้เอาผ้าเหลืองโพกศีรษะเป็นสำคัญ คนประมาณสี่สิบห้าสิบหมื่น  

เตยีวกก๊กบัทหารทัง้ปวงพรอ้มใจกนัเปน็โจร หาผูใ้ดจะตา้นทานมไิดม้กีำลงัมากขึน้ โฮจิน๋จงึเอาเนือ้ความกราบทลู 

พระเจ้าเลนเต้ พระเจ้าเลนเต้ให้มีตราไปทุกหัวเมืองว่า ถ้าผู้ใดมีฝีมือกล้าหาญให้ช่วยกันจับโจรโพกผ้าเหลือง  

ได้แล้วจะปูนบำเหน็จให้เป็นขุนนาง แล้วสั่งจงลงเจียงทหารเอกหนึ่ง โลจิ๋นหนึ่ง ฮองฮูสงหนึ่ง จูฮีหนึ่ง  

ให้คุมทหารยกออกไปเป็นสามด้าน ให้จับตัวเตียวก๊กจงได้

ฝ่ายเตียวก๊กยกทหารเข้าตีปลายแดนเมืองอิวจิ๋ว เล่าเอี๋ยนเจ้าเมืองอิวจิ๋วนั้นเป็นชาวเมืองกังแฮ เป็นเชื้อ 

ฮั่นโกโจเป็นหลานหลังจงฮอง รู้ข่าวว่าโจรโพกผ้าเหลืองมาตีปลายแดนเมืองอิวจิ๋ว จึงให้หาเจาเจ้งนายทหาร 

มาปรกึษา เจาเจง้จงึวา่โจรมีกำลงัมากนกั ทหารเมอืงเรานอ้ย จำจะใหม้หีนงัสอืไปเกลีย้กลอ่มปา่วรอ้งชาวเมอืง 

ซึง่อยูป่ลายแดนวา่ ถา้ผูใ้ดกลา้หาญมปีญัญาจบัโจรไดจ้ะบอกความชอบไปใหก้ราบทลูพระเจา้เลนเต ้ เลา่เอีย๋น 

เห็นชอบด้วยจึงให้ทำตาม แล้วแต่งเป็นหนังสือเกลี้ยกล่อมแจกไปทุกหัวเมือง ให้เจ้าเมืองเอาหนังสือปิดไว้ 
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ทุกประตูเมือง

แลเมอืงตุน้กว้นมชีายคนหนึง่ชือ่เลา่ปี ่ เมือ่นอ้ยชือ่เหีย้นเตก๊ กไ็มสู่ร้กัเรยีนหนงัสอืแตม่ปีญัญานำ้ใจนัน้ดี  

ความโกรธความยินดีมิได้ปรากฏออกมาภายนอก ใจนัน้อารนีกัมเีพือ่นฝงูมาก ใจกวา้งขวาง หมายจะเปน็ใหญ ่

กวา่คนทัง้ปวง กอปรด้วยลกัษณะรปูใหญส่มบรูณส์งูประมาณหา้ศอกเศษ หยูานถงึบา่ มอืยาวถงึเขา่ หนา้ขาว 

ดังสีหยก ฝีปากแดงดังชาดแต้ม จักษุชำเลืองไปเห็นหู แลเล่าปี่นั้นเป็นบุตรเล่าเหง เล่าเหงเป็นเชื้อพระวงศ์ 

พระเจ้าฮั่นเกงเต ้ เล่าเหงตาย ยังแต่ภรรยา เล่าปี่ผู้บุตรมีกตัญญูรักษามารดามิให้อนาทร แลเล่าปี่กับมารดา 

เปน็คนเขญ็ใจไร้ทรพัย ์ ทอเสือ่ขายเลีย้งชวีติ บา้นทีเ่ลา่ปีอ่ยูน่ัน้ชือ่บา้นเลา่ซองฉนุอยูใ่กลเ้มอืงตุน้กว้น เรอืนนัน้ 

อยูร่มิตน้หมอ่น ตน้หมอ่นนัน้สงูประมาณแปดวาเศษ กิง่นัน้เปน็พุม่ดงัฉตัร มหีมอดคูนหนึง่เดนิมาเหน็ภมูบิา้น 

แลต้นหม่อนต้องตำรา จึงทายว่าบ้านนี้มีผู้มีบุญอยู่ เล่าปี่เมื่อยังเด็กอยู่นั้น เล่นกับลูกชาวบ้านทั้งปวง  

เล่าปี่จึงว่า ถ้ากูได้เป็นเจ้า กูจะเอาต้นหม่อนต้นนี้ไปทำคันเศวตฉัตรกั้น เล่าอ้วนกีผู้เป็นอาได้ยินเล่าปี่ว่า 

ประหลาด จึงชมเล่าปี่ว่าจะมีบุญเป็นมั่นคง เล่าอ้วนกีทำนุบำรุงให้เงินทองแก่เล่าปี่เนือง ๆ เมื่อเล่าปี่อายุได้ 

สิบห้าปี มารดาจึงให้ไปเรียนหนังสือกับเต้เหี้ยนผู้เป็นครู เล่าปี่นั้นมีเพื่อนสองคน ชื่อโลติดหนึ่ง กองซุนจ้าน 

หนึ่ง เรียนหนังสืออยู่ด้วยกันจนอายุได้ยี่สิบห้าปี ขณะนั้นเล่าปี่เดินไปเห็นหนังสือซึ่งปิดไว้ที่ประตูเมือง  

เล่าปี่คิดไปมิตลอดยืนดูหนังสือทอดใจใหญ่อยู่

มีคนหนึ่งยืนอยู่ข้างเล่าปี่แล้วว่า เป็นผู้ชายไม่ช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินแล้วสิมาทอดใจใหญ่ ฝ่ายเล่าปี่ 

กลับหน้ามาดู เห็นผู้นั้นสูงประมาณห้าศอก ศีรษะเหมือนเสือ จักษุกลมใหญ่ คางพองโต เสียงดังฟ้าร้อง  

กริยิาดงัมา้ควบ เหน็ผดิประหลาดจงึถามวา่ทา่นนีช้ือ่ใด ผูน้ัน้จงึตอบวา่เราชือ่เตยีวหยุเอก๊เตก๊ บา้นอยูตุ่น้กว้น  

เรามีทรัพย์สินไร่นาเป็นอันมาก ทั้งร้านสุกรสุราก็มีขาย เราพอใจคบเพื่อนฝูงซึ่งมีสติปัญญา บัดนี้เห็นท่าน 

ดหูนงัสอืแลว้ทอดใจใหญ ่ จงึทกัจะใครรู่เ้นือ้ความ เลา่ปีจ่งึวา่เราเปน็เชือ้พระเจา้ฮัน่เกงเตช้ือ่เลา่ปี ่ ไดย้นิขา่ววา่ 

โจรโพกผ้าเหลืองมาทำอันตรายแผ่นดิน เราคิดจะใคร่อาสาแผ่นดินไปปราบโจร แต่ขัดสนด้วยกำลังน้อย 

ทรัพย์ก็น้อยคิดไปมิตลอด จึงทอดใจใหญ่ เตียวหุยจึงว่าทรัพย์นั้นเรามีอยู่ เราจะคิดกันไปเกลี้ยกล่อม 

ชาวเมืองซึ่งมีฝีมือ กล้าหาญ ท่านกับเราจะยกออกไปจับโจรจะเห็นประการใด เล่าปี่ได้ฟังก็ดีใจ จึงชวน 

เตียวหุยเข้าไปในร้านสุราซื้อสุราแล้วก็ชวนกันนั่งกินอยู่

มีคนหนึ่งรูปร่างโตใหญ่ขับเกวียนมาถึงหน้าร้านสุราเข้าไปเรียกผู้ขายสุราว่า เอาสุรามาขายจงเร็ว เรา 

กินแล้วจะรีบไปอาสาแผ่นดิน เล่าปี่เห็นผู้นั้นสูงประมาณหกศอก หนวดยาวประมาณศอกเศษ หน้าแดง 

ดังผลพุทราสุก ปากแดงดังชาดแต้ม คิ้วดังตัวไหม จักษุยาวดังนกการเวก เห็นกิริยาผิดประหลาดกว่า 

คนทัง้ปวง เลา่ปีจ่งึชวนเขา้ไปนัง่กนิสรุาดว้ยแลว้ถามวา่ทา่นนีช้ือ่อะไร ผูน้ัน้จงึบอกวา่เราชือ่กวนอ ู อกีชือ่หนึง่นัน้ 

หนุเตีย๋ง บา้นเราอยูเ่มอืงฮอตัง๋ไกเหลยีง ทีเ่มอืงฮอตัง๋ไกเหลยีงนัน้ มคีนคนหนึง่มทีรพัยม์ากรา้ยกาจสามหาว 

ข่มเหงคนทั้งปวง เราเห็นผิดนักเราจึงฆ่าผู้นั้นเสียแล้วหนีไปเที่ยวอยู่เป็นหลายหัวเมือง บัดนี้เราได้ยินว่า 

เมืองนี้มีหนังสือเกลี้ยกล่อมป่าวร้องให้อาสาแผ่นดินจับโจรโพกผ้าเหลือง เราจึงมาหวังจะอาสาแผ่นดิน เล่าปี่ 

จึงตอบว่า เรากับเตียวหุยคิดต้องกันกับท่าน กวนอูได้ยินก็ดีใจ เตียวหุยจึงว่าเราทั้งสามคิดการต้องกัน  
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เชิญท่านทั้งสองมาไปบ้านเรา ที่หลังบ้านเรามีสวนดอกไม้แล้วเป็นที่สงัด ดอกยี่โถก็บานอยู่เป็นอันมาก  

จะไดบ้ชูาพระแลเทพดาแลว้จะไดใ้หส้ตัยต์อ่กนัทัง้สามใหเ้ปน็นำ้หนึง่ใจเดยีวกนั จะไดค้ดิการใหญ่สืบไป เลา่ปี ่

กวนอูได้ยินก็ยินดี จึงชวนกันไปยังบ้านเตียวหุย ครั้นรุ่งขึ้นเตียวหุยจึงจัดม้าขาวกระบือดำแลธูปเทียนสิ่งของ 

ทัง้ปวง แลว้ชวนกนัออกมายงัสวนดอกไม ้ จงึจดุธปูเทยีนไหวพ้ระแลบชูาเทพดาแลว้จงึตัง้สตัยส์าบานตอ่กนัวา่  

ข้าพเจ้า เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ทั้งสามคนนี้อยู่ต่างเมือง วันนี้ได้มาพบกัน จะตั้งสัตย์สบถเป็นพี่น้อง 

รว่มทอ้งกนัเปน็นำ้ใจเดยีวซือ่สตัยต์อ่กนัสบืไปจนวนัตาย จะไดช้ว่ยทำนบุำรงุแผน่ดนิใหอ้ยูเ่ยน็เปน็สขุ ถา้มภียั  

อนัตรายสิง่ใดแลรบศกึเสยีท ี ขา้พเจา้มไิดท้ิง้กนั จะแกก้นักวา่จะตายทัง้สาม แลความสตัยน์ีข้า้พเจา้ไดส้าบาน 

ตอ่หนา้เทพดาทัง้ปวงจงเปน็ทพิยพ์ยาน ถา้สบืไปภายหนา้ขา้พเจา้ทัง้สามมไิดซ้ือ่ตรงตอ่กนั ขอใหเ้ทพดาสงัหาร 

ผลาญชีวิตให้ประจักษ์แก่ตาโลก จึงเรียกเล่าปี่เป็นพี่เอื้อย กวนอูเป็นน้องกลาง เตียวหุยเป็นน้องสุด  

แลชาวบา้นซึง่กลา้หาญนัน้มาเขา้เกลีย้กลอ่มดว้ย เปน็คนสามรอ้ยคน กก็นิโตะ๊เลีย้งดกูนัแลว้จดัเครือ่งศสัตราวธุ 

เป็นอันมาก ยังขัดสนแต่ม้า

จึงมีคนมาบอกเล่าปี่ว่า มีพ่อค้าม้าต้อนม้าเข้ามาในบ้านเรา เล่าปี่จึงออกไปรับพ่อค้าม้าสองคนเข้ามา  

คนหนึ่งชื่อเตียวสิเผง คนหนึ่งชื่อเล่าสง บอกเล่าปี่ว่า ข้าพเจ้าค้าขายม้าเป็นหลายปี มาปีนี้ไปขายม้าพบโจร 

กลางทางไปไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงกลับมาเมืองนี้ เล่าปี่จึงชวนพ่อค้าม้าสองคนเข้าไปในบ้าน ให้แต่งโต๊ะเลี้ยงแล้ว 

บอกว่า เราคิดกันจะไปจับโจรซึ่งทำจลาจลในแผ่นดิน เตียวสิเผง เล่าสงว่า ท่านคิดนี้ต้องกับข้าพเจ้าแล้ว  

จึงจัดแจงม้าห้าสิบม้ากับเงินห้าร้อยตำลึง เหล็กร้อยหาบให้เป็นกำลัง เล่าปี่จึงขอบคุณพ่อค้าม้าทั้งสองคน  

แล้วหานายช่างมาตีเป็นกระบี่สองเล่มสำหรับถือ ซึ่งกวนอูจะถือนั้นให้ช่างตีเป็นง้าวเล่มหนึ่ง ยาวสิบเอ็ดศอก  

หนักแปดสิบสองชั่ง เตียวหุยถือนั้นให้ตีเป็นทวนเล่มหนึ่ง ยาวสิบศอก หนักแปดสิบห้าชั่ง แล้วให้ทำ 

เครื่องเกราะแลอานม้าสำหรับรบครบทั้งสามนาย แล้วจึงเกลี้ยกล่อมชาวบ้านที่มีฝีมือกล้าแข็งได้ห้าร้อยคน  

จึงพาไปหาเจาเจ้ง เจาเจ้งจึงพาไปหาเล่าเอี๋ยนผู้เป็นเจ้าเมืองทั้งสามพี่น้องจึงคำนับแล้วบอกชื่อแลแซ่ เล่าเอี๋ยน 

ได้ยินว่าเป็นแซ่เดียวกันก็ยินดีนัก จึงรับไว้เป็นหลานชาย

ครั้นอยู่มาหลายวัน จึงมีคนถือหนังสือบอกเข้ามาว่า โจรโพกผ้าเหลือง ทหารเอกชื่อเทียอ้วนจี ้ คุมพล 

ประมาณหา้หมืน่ ยกเขา้มาแดนเมอืงตุน้กว้น เลา่เอีย๋นจงึสัง่เจาเจง้ใหห้าตวัเลา่ปี่ กวนอ ู เตยีวหยุมา แลว้ให้ 

คมุพลหา้ร้อยยกออกไปจบัโจร เลา่ปี ่ กวนอ ู เตยีวหยุยนิดนีกั กย็กทหารหา้รอ้ยออกไปถงึตำบลเขาไทเหยีงสนั  

แลไปเห็นพวกโจรยกมาเป็นอันมาก แลพวกโจรนั้นมิได้เกล้ามวยกระจายผมเอาแต่ผ้าเหลืองโพกศีรษะทั้งสิ้น  

เล่าปี่จึงให้ตั้งค่ายลงไว้ แล้วขับม้าออกไปหน้าทหาร แลฝ่ายขวานั้นม้ากวนอู ฝ่ายซ้ายนั้นม้าเตียวหุย เล่าปี่ 

จึงเอาแส้ม้าชี้หน้าด่าพวกโจรว่า อ้ายพวกขบถ เทียอ้วนจี้โกรธนักจึงใช้ทหารเอกชื่อเตงเมาขี่ม้าออกไปรบ  

เตียวหุยถือทวนยาวสิบศอกขับม้าเข้ารบกับเตงเมา เตียวหุยรำเพลงทวนแทงถูกอกเตงเมาตกม้าตาย

เทยีอว้นจีโ้กรธนกัถอืงา้วขบัมา้ออกจะรบดว้ยเตยีวหยุ กวนอเูห็นจึงขับม้าผา่นหน้าม้าเตียวหุยออกมาจะรบ  

เทียอ้วนจี้เห็นรูปกวนอูก็ตกใจเสียที กวนอูเอาง้าวฟันเทียอ้วนจี้ตัวขาดออกเป็นสองท่อน พวกโจรทั้งนั้น 

ก็แตกกระจายไปสิ้น เล่าปี่จึงขับทหารเข้าไล่จับพวกโจรได้เป็นอันมาก แล้วยกทหารกลับเมืองตุ้นก้วน
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ฝ่ายเล่าเอี๋ยนครั้นรู้ข่าวก็ออกไปรับเล่าปี่ถึงประตูเมือง แล้วพากันกลับเข้ามา จึงปูนบำเหน็จพวกทหาร 

ตามสมควร ครัน้รุง่ขึน้มา้ใชถ้อืหนงัสอืสบิเกง เจา้เมอืงเฉงจิว๋มาถงึเจา้เมอืงตุน้กว้นวา่ บดันีม้โีจรโพกผา้เหลอืง 

ยกมาล้อมเมือง เฉงจิ๋วจะขอกองทัพไปช่วย เล่าเอี๋ยนจึงหาเล่าปี่มาปรึกษา เล่าปี่ว่าข้าพเจ้าแลน้องข้าพเจ้า 

จะขออาสายกไปช่วยเมืองเฉงจิ๋ว เล่าเอี๋ยนมีความยินดีจึงสั่งเจาเจ้งให้คุมทหารห้าพันยกไปกับเล่าปี่ กวนอู  

เตียวหุย เล่าปี่กับเจาเจ้งยกทหารมาถึงเมืองเฉงจิ๋ว พวกโจรเห็นกองทัพยกออกมาก็เข้าตี

ฝ่ายเล่าปี ่ เจาเจ้งทหารน้อยจึงถอยทัพออกมา แล้วปรึกษากันกับกวนอ ู เตียวหุยว่า ทหารเราน้อยกว่า 

พวกโจร เราจะคิดเปน็กลศึกจงึจะเอาชยัชนะได ้ แลว้เลา่ปีใ่หก้วนอคูมุทหารพนัหนึง่ ไปซุม่อยูต่ำบลเขาขา้งซา้ย 

ทาง ให้เตียวหุยคุมทหารพันหนึ่งไปซุ่มอยู่ข้างขวาทาง กำหนดว่าถ้าได้ยินเสียงม้าล่อแล้วเมื่อใด ให้ยกทหาร 

ตีกระหนาบเข้ามาทั้งสองข้าง กวนอู เตียวหุยก็ยกไปตามสั่ง ครั้นรุ่งขึ้นเล่าปี่กับเจาเจ้งยกทหารไปตามทาง 

ซึ่งกวนอู เตียวหุยซุ่มอยู่นั้น

ฝ่ายพวกโจรก็รุกไล่เล่าปี่มา เล่าปี่ก็ให้ถอยทัพมาถึงภูเขาซึ่งซุ่มทหารอยู่นั้น แล้วให้ตีม้าล่อสัญญาณขึ้น  

ฝ่ายกวนอ ู เตียวหุยซึ่งคุมทหารอยู่นั้น ก็ยกตีกระหนาบออกมาทั้งสองข้าง เล่าปี่ก็ขับทหารตีเป็นหน้ากระดาน 

ขึ้นไป

ฝ่ายทัพโจรเสียทีก็แตกหนีเข้ามาชานกำแพงเมืองเฉงจิ๋ว ทัพเล่าปี่ กวนอู เตียวหุยก็ไล่ตีกระหนาบ 

พวกโจรมา สบิเกงเจา้เมอืงเฉงจิว๋เหน็ จงึยกทหารออกตกีระหนาบเปน็สีด่า้น พวกโจรนัน้ระสำ่ระสายเจบ็ปว่ย 

ล้มตายเปน็อนัมาก กแ็ตกหนไีปสิน้ สบิเกงจงึปนูบำเหนจ็ทหารเลา่ปีต่ามสมควร แลว้เจาเจง้วา่เราจะยกทหาร 

กลับไปเมืองตุ้นก้วน

เล่าปี่จึงว่า ได้ยินข่าวว่าโลติดผู้เป็นตงลงเจียง เป็นทหารเอกพระเจ้าเลนเต้ รบกับเตียวก๊กนายโจร 

อยู่ตำบลเมืองกงจ๋ง ข้าพเจ้าจะขอทหารไปรบพวกโจร เจาเจ้งจึงจัดทหารให้เล่าปี่ห้าร้อย เจาเจ้งก็ยกทหาร 

สี่พันห้าร้อยกลับมาเมืองตุ้นก้วน ฝ่ายเล่าปี่ กวนอู เตียวหุยก็ยกไปถึงเมืองกงจิ๋ว แล้วชวนกันไปหาโลติด  

จึงเอาข้อราชการซึ่งได้รบโจรนั้นแจ้งแก่โลติด โลติดยินดีนัก จึงว่าท่านทั้งสามอยู่ทำราชการด้วยเราเถิด

ฝ่ายเตียวก๊กมีพวกโจรประมาณสิบห้าหมื่น โลติดนั้นมีทหารประมาณห้าหมื่น แลทัพโลติดกับเตียวก๊ก 

ตั้งค่ายประชิดกันอยู่ยังมิได้แพ้ชนะกัน โลติดจึงว่าแก่เล่าปี่ว่า เตียวโป้ เตียวเหลียงผู้น้องเตียวก๊กนั้นคุมโจร 

ไปรบกับฮองฮูสง แลจูฮีอยู่ ณ เมืองเองฉวน เราจะเกณฑ์ทหารให้พันหนึ่งกับทหารของท่านนั้นจงยกไปช่วย 

ฮองฮูสง จูฮี ณ เมืองเองฉวน แล้วให้สืบเอาข่าวราชการหนักเบามาจงได้ เล่าปี่รับคำแล้วยกทหารรีบไป 

ทั้งกลางวันกลางคืน

ฝา่ยฮองฮสูงกบัจฮูนีัน้แตง่ทหารออกรบกบัพวกโจรยงัมไิดแ้พช้นะกนั พน้เวลาแลว้เตยีวโป้ เตยีวเหลยีง 

ให้ทหารถอยเข้ามาที่มั่น แล้วให้เอาฟางทำซุมรุมขึ้นในค่าย ฝ่ายฮองฮูสงกับจูฮีรู้จึงปรึกษากันว่า บัดนี้ 

พวกโจรเอาฟางทำซุมรุมขึ้นในค่าย เราจะคิดเอาเพลิงเผาค่ายพวกโจรเสียจงได้ จึงให้ทหารมัดหญ้าคนละมัด  

ให้ขุดอุโมงค์เข้าไปถึงริมค่ายโจร ให้เอาหญ้าไปกองซุ่มไว้ตามริมค่าย ครั้นเวลากลางคืนประมาณสองยาม 

เกิดลมพายุใหญ่พัดหนัก ทหารทั้งปวงได้ทีให้สัญญาณพร้อมกัน แล้วจุดเพลิงระดมเผาค่ายโจรไหม้ขึ้น 
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สิ้นแสงเพลิงดุจกลางวัน พวกโจรทั้งปวงตกใจมิทันใส่เกราะแลผูกอานม้า ก็แตกกระจายหนีเพลิงวุ่นวายอยู่  

ฮองฮูสง จูฮีขับทหารเข้าไล่แทงฟันพวกโจรป่วยเจ็บล้มตายเป็นอันมาก

ครัน้รุง่ขึน้ เตยีวโป ้ เตยีวเหลยีง กบัพวกโจรซึง่เหลอืนัน้กช็วนกนัหาทางทีจ่ะหนเีอาชวีติรอด จงึไปพบ 

ทพัหนึง่ธงแดงทัง้ทพั ทหารกองหนา้เขา้สกดัพวกโจรไวม้ใิหห้นไีด้ แลนายทพันัน้ชือ่โจโฉ สงูประมาณหา้ศอก  

จักษุเล็ก หนวดยาว เป็นบุตรโจโก ๋ แลโจโฉเมื่อน้อยนั้นมักพอใจไปเล่นป่ายิงเนื้อ มักพอใจฟังร้องรำทำเพลง  

มีปัญญาความคิดรวดเร็ว ฝ่ายว่าโจเต๊กนั้นเห็นโจโฉเป็นนักเลงไม่ทำมาหากินก็มีใจชังเป็นอันมาก จึงเดินไป 

จะเอาเนื้อความบอกโจโก๋ผู้พี่ โจโฉเห็นว่าอาชังอยู่จะเอาเนื้อความไปบอกบิดา  โจโฉทำมีอันเป็นล้มลง  

อาเห็นจึงร้องบอกโจโก๋ว่าโจโฉมีอันเป็น โจโก๋ตกใจว่าบุตรมีอันเป็นก็วิ่งมาดู โจโฉลุกขึ้นเล่นปรกติอยู่ โจโก๋ 

จึงว่าอาเอง็ไปบอกวา่เอง็มีอนัเปน็ บดันีห้ายแลว้หรอื โจโฉจงึวา่แตน่อ้ยมาขา้หาเจบ็ปว่ยสิง่ใดไม่ เพราะอาชงัขา้ 

จึงเอาความมิดีมาใส่ แต่นั้นไปโจโก๋ก็เชื่อคำโจโฉ ถึงอาจะเอาความสิ่งใดมาบอก โจโก๋มิได้เชื่อคำน้องชาย  

โจโฉยิง่กำเรบิใจเลน่หวัหยาบชา้ไปกวา่แตก่อ่น เพือ่นเลน่ทัง้ปวงพดูจายกยอโจโฉวา่แผน่ดนิบดันีเ้ปน็จลาจลอยู ่ 

หาผูใ้ดซึง่มสีตปิญัญาจะปราบปรามอนัตรายใหอ้ยูเ่ยน็เปน็สขุไม่ เราทัง้ปวงเหน็แตท่า่นมสีตปิญัญา จะคดิอา่น 

ปราบปรามใหแ้ผน่ดนิเปน็สขุได ้ แลเมอืงลำหยงนัน้มคีนหนึง่ชือ่โหเงา้ วา่แกค่นทัง้ปวงวา่แผน่ดนิเมอืงหลวงนัน้ 

จะสูญเสียแล้ว ซึ่งจะปราบแผ่นดินให้ราบนั้นเห็นแต่โจโฉผู้เดียว แลในเมืองหลิหลำมีหมอคนหนึ่งชื่อเขาเฉียว 

รู้ดูลักษณะคน โจโฉจึงไปหาเขาเฉียวถามว่า ข้าพเจ้านี้สืบไปภายหน้าเห็นดีชั่วประการใด เขาเฉียวนิ่งอยู่  

โจโฉจึงถามซ้ำไปอีก เขาเฉียวจึงว่าท่านมีปัญญามาก จะป้องกันแผ่นดินได้อยู่ แต่มิได้สัตย์ซื่อต่อแผ่นดิน 

จะเปน็ศตัรรูาชสมบัต ิ โจโฉหัวเราะชอบใจ ครัน้อายโุจโฉไดย้ีส่บิปจีงึเขา้ไปทำราชการฝา่ยทหารในเมอืงลกเอีย๋ง  

โจโฉจึงให้เอาไม้สำคัญห้าสิบไปปักไว้ทั้งสี่ประตูเมือง ห้ามมิให้คนเดินกลางคืน ถ้าเดินไปมาผิดประหลาด  

ให้จับเอาตัวมาทำโทษ ครั้นกลางคืนวันหนึ่งโจโฉไปตระเวนพบเอาขันทีเดินมาผิดเวลา โจโฉให้จับเอาตัวมาต ี

สิบห้าที แลโจโฉนั้นทำราชการเข้มแข็งขึ้นทุกวัน คนทั้งปวงยำเกรงเป็นอันมาก พระเจ้าเลนเต้จึงตั้งให้เป็น 

ตุนขิวเหล็ง ครั้นพวกโจรโพกผ้าเหลืองกำเริบจลาจลขึ้นในเมืองเองฉวน พระเจ้าเลนเต้จึงให้โจโฉเลื่อนที่ 

เปน็โตะ๊อุย๋ใหค้มุทหารหา้พนัยกไปชว่ยเมอืงเองฉวน จงึพบเตยีวโป้ เตยีวเหลยีง กบัพวกโจรทีเ่หลอืตายแตก 

หนมีานัน้ โจโฉจงึรบสกัดไว ้ ฆา่พวกโจรเสยีประมาณหมืน่เศษ ทหารโจโฉไดม้า้แลเครือ่งศสัตราวธุเปน็อนัมาก  

แต่ตัวเตียวโป้ เตียวเหลียงนั้นหนีได้ โจโฉจึงเข้าไปหาฮองฮูสง จูฮี บอกข้อราชการแล้ว โจโฉขอเอาทหาร 

ไปตามเตียวโป้ เตียวเหลียง

ฝ่ายเล่าปี่ กวนอู เตียวหุยยกมาถึงเมืองเองฉวน ได้ยินเสียงรบพุ่งกันแล้วแลเห็นแสงเพลิงสว่าง  

จึงเร่งทหารรีบไปช่วย พอมาถึงเข้าพวกโจรนั้นก็แตกไป เล่าปี่จึงพากวนอู เตียวหุยเข้าไปหาฮองฮูสง จูฮี 

แล้วบอกว่า โลติดใหข้้าพเจา้มาช่วยราชการทา่น ฮองฮสูง จฮูวีา่ขอบใจนกัแลว้บอกวา่บดันีเ้ตยีวโป ้ เตยีงเหลยีง 

แลพวกโจรนั้นแตกแล้ว เราเห็นเตียวโป้ เตียวเหลียงจะหนีไปหาเตียวก๊กผู้พี่ ณ เมืองจงก๋ง ถ้าท่านเร่ง 

ยกทหารรบีตามกา้วสกดัเหน็จะไดต้วั เลา่ปี ่ กวนอ ู เตยีวหยุกล็ายกทหารกลบัไป ถงึกลางทางพอพบขา้หลวง 

คุมคนโทษขังกรงใส่เกวียนมา จึงแลไปเห็นโลติดจำขังอยู่ในกรง เล่าปี่ตกใจโจนลงจากม้าเข้าไปถามโลติดว่า  
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เหตุใดจึงเป็นโทษฉะนี้ โลติดบอกว่า เราล้อมเตียวก๊กไว้จะใกล้แตกอยู่แล้ว เตียวก๊กมีความรู้เป็นอันมาก 

จะเอาโดยเร็วยังมิได้ พระเจ้าเลนเต้จึงใช้จูฮงชาววังมาสืบข่าวราชการ จูฮงจะเอาของกำนัลสินบนแก่เรา  

เราจึงว่าในกองทัพนี้ก็ขาดเสบียงอยู ่ เราจะมีสิ่งอันใดให้สินบนเล่า จูฮงโกรธกลับไปทูลกล่าวโทษว่าเรานี้มิได ้

มีใจรบพุ่ง ราชการจึงเนิ่นช้าอยู่ พระเจ้าเลนเต้จึงให้ตั๋งโต๊ะมาเป็นนายทัพแทนเรา แล้วให้จำเราใส่กรงส่งไป 

เมอืงหลวง เตยีวหุยได้ยินก็โกรธ ชกัดาบออกจะฆา่ผูค้มุเสยี จะถอดโลตดิออกจากกรง เลา่ปีจ่งึหา้มวา่อยา่ทำ  

เนือ้ความนีเ้ปน็ขอ้รบัสัง่อยู่ จะทำแตอ่ำเภอใจดว้ยโกรธนัน้ไมไ่ด้ กวนอจูงึวา่บดันีโ้ลตดิสเิปน็โทษแลว้ คนอืน่ 

มาเป็นนายทัพซึ่งจะทำราชการด้วยนั้น เห็นจะพึ่งพาอาศัยขัดสน ถึงจะมีความชอบก็กลับเป็นผิดเหมือนโลติด 

ฉะนี ้ เราจะกลบัไปเมอืงตุน้กว้นดกีวา่ เลา่ปีเ่หน็ชอบดว้ยกย็กไปเมอืงตุน้กว้น ยกมาทางสองวนัแล้วได้ยนิเสยีง 

โห่ร้องข้างหลังเขา เล่าปี่จึงพากวนอู เตียวหุยควบม้าขึ้นไปดูบนเขา แลไปเห็นทัพหลวงแตก พวกโจรโพก 

ผ้าเหลืองไล่มา เล่าปี่เห็นธงสำคัญจึงรู้ว่าทัพเตียวก๊กไล่ทัพตั๋งโต๊ะมา เล่าปี่ กวนอู เตียวหุยจึงลงไปช่วยรบ  

ทพัเตยีวกก๊กลบัแตกหนไีปทางประมาณหา้รอ้ย ตัง๋โตะ๊จงึไดก้ลบัไปคา่ย แลว้ใหห้าเลา่ปี ่ กวนอ ู เตียวหุยมาถามวา่  

ตัวนี้เป็นขุนนางตำแหน่งใด เล่าปี่บอกว่า ข้าพเจ้าจะได้เป็นตำแหน่งที่ขุนนางนั้นหามิได้ ตั๋งโต๊ะได้ยินดังนั้น 

ทำกิริยาดูหมิ่นมิได้นับถือ เล่าปี่ กวนอู เตียวหุยก็ลาออกมา เตียวหุยจึงว่าเราพี่น้องสามคนช่วยเอาชีวิตมัน 

ไว้รอดมันก็ไม่รู้คุณเรา กลับทำหยาบช้าดูหมิ่น ชอบแต่ฆ่าเสียจึงจะหายความแค้น แล้วจับดาบจะไปฆ่า 

ตั๋งโต๊ะเสีย เล่าปี่ กวนอูห้ามว่าอย่าทำ เขาเป็นข้าหลวง เตียวหุยตอบว่า ถ้าไม่ฆ่ามันเสีย เราจะต้องอยู่ 

ใหม้นัใช ้ มนัจะดถูกูยิง่กวา่นี้ เพราะมนัมอีาญาสทิธิ์ พีท่ัง้สองจะอยูก่อ็ยูเ่ถดิ ขา้จะลาไปหาทีพ่ึง่อืน่แลว้ เลา่ปี ่ 

กวนอูจึงว่า เราพี่น้องทั้งสามคนเป็นกระไรก็เป็นด้วยกัน ซึ่งจะพลัดกันนั้นไม่ควร จะไปไหนต้องไปด้วยกัน  

เตียวหุยจึงว่า ถ้าดังนั้นจะค่อยคลายความแค้น แล้วเล่าปี่ กวนอู เตียวหุย ก็ยกทหารกลับไปหาจูฮี  

ณ เมืองเองฉวน ให้ทหารรีบเดินทั้งกลางวัน กลางคืน ครั้นถึงก็พากันเข้าไปหาจูฮ ี แล้วเล่าข้อราชการทั้งปวง 

ให้จูฮีฟังสิ้น จูฮีรักใคร่นับถือเล่าปี่ กวนอู เตียวหุยเอาไว้เป็นกองเดียวกัน จูฮีจึงว่า ตั๋งโต๊ะนั้นบ้านอยู่  

ณ เมืองหลวง ลายลิมโหย่เป็นขุนนางชื่อฮ่องโต๋งทายสิว แลตั๋งโต๊ะนั้นมิได้รู้การหนักเบา มิได้รู้จักคนดีแลชั่ว  

มีแต่ถือตัว ซึ่งท่านจะอยู่ด้วยนั้นหาประโยชน์มิได้

ฝ่ายโจโฉซึ่งไปตามเตียวโป้ เตียวเหลียง ครั้นไม่พบแล้วก็กลับมาหาฮองฮูสง ณ เมืองเองฉวน เข้าทำ 

ราชการกองเดียวกันกับฮองฮูสง ฮองฮูสงกับโจโฉครั้นรู้ข่าวว่าเตียวเหลียงอยู่ ณ เมืองโฉเหียง จึงยกทหาร 

ไปรบเตียวเหลียง ฝ่ายเตียวโป้นั้นไปตั้งอยู่ตำบลหลังเขาแห่งหนึ่ง มีพวกโจรอยู่ประมาณแปดหมื่น เก้าหมื่น

จูฮีครั้นรู้ข่าวจึงให้เล่าปี่ กวนอู เตียวหุยเป็นทัพหน้า จูฮีเป็นทัพหลวง ยกทหารมารบเตียวโป้ ฝ่าย 

เตยีวโปจ้งึใชโ้กเสงคมุพวกโจรออกมารบกบัทพัหนา้ เลา่ปีจ่งึใหเ้ตยีวหยุออกรบดว้ยโกเสง ยงัมทินัไดส้ามเพลง  

เตียวหุยเอาทวนแทงถูกโกเสงตกม้าตาย พวกโจรทั้งหลายก็แตกไป เล่าปี่ขับทหารเข้าไล่ตีพวกโจร เตียวโป้ 

จนความคิดจึงเสกคาถาให้เป็นเมฆมืดอากาศฟ้าร้องลมพายุพัดหนักฝนตก แล้วมีคนขี่ม้าถืออาวุธลงมา 

แต่อากาศ ทหารเล่าปี่เห็นก็ตกใจ เล่าปี่จึงถอยทัพมาปรึกษากับจูฮี จูฮีจึงว่าเขาทำด้วยความรู้ เราจะให้ทหาร 

เอาของโสโครกขึน้ไปซอ่นไวบ้นเขา ถา้ทำดงันีอ้กีใหท้หารสาดเอาความรูก้จ็ะเสือ่มไป เลา่ปีจ่งึใหก้วนอ ู เตยีวหยุ 
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คมุทหารคนละพนั เอาของโสโครกขึน้ไปไวบ้นเขาทัง้สองขา้งซึง่กระหนาบทางทีจ่ะรบกนันัน้ ครัน้รุง่ขึน้เตยีวโป ้

ยกพวกโจรออกมา เลา่ปีย่กทหารออกโจมตพีวกโจร เตยีวโปจ้งึเสกคาถาเปน็เมฆมดืฟา้รอ้งลมพดัหนกัฝนตก  

เป็นคนขี่ม้าถืออาวุธลงมาจากอากาศเป็นอันมาก เล่าปี่เห็นก็ทำถอยทัพมา เตียวโป้ก็ขับพวกโจรไล่ทหารเล่าปี ่

มาถึงเขากระหนาบสองข้างทาง กวนอู เตียวหุยจึงให้ทหารเอาของโสโครกแลโลหิตสุกรสุนัขนั้นสาดไปถูก 

พวกโจร แลคนขีม่า้ซึง่ลงมาแตอ่ากาศนัน้กก็ลายเปน็กระดาษ มา้นัน้กก็ลายเปน็มดัหญา้ไป เมฆแลฝนลมนัน้ 

ก็หายสว่างไป เตียวโป้เห็นเขาแก้ความรู้ได้ก็ถอยทัพมา จูฮี เล่าปี่ยกทหารตามรบไปจนถึงเขาทั้งสองนั้น  

ฝา่ยกวนอ ู เตยีวหยุซึง่อยูบ่นเขากย็กทหารลงรบกระหนาบทัง้สองขา้ง ทพัเตยีวโปแ้ตกหน ี เลา่ปีย่กทหารตาม 

จึงแลไปเห็นมีหนังสือชื่อเตียวโป้ เตียวโป้นั้นหนีเข้าในป่า เล่าปี่เอาเกาทัณฑ์ตามยิงถูกไหล่ซ้ายเตียวโป้  

ลูกเกาทัณฑ์ติดไหล่ไป เตียวโป้จึงหนีเข้าไปในเมืองเยียงเซียแล้วปิดประตูเมืองไว้ จูฮีกับเล่าปี่ขับทหาร 

เข้าล้อมเมืองไว้ แล้วจึงเกณฑ์ทหารให้ไปสืบข่าวฮองฮูสงที่ไปรบเตียวเหลียง พอม้าใช้มาบอกแก่จูฮี เล่าปี่ว่า  

บัดนี้ฮองฮูสงยกพลไปรบกับเตียวก๊ก เตียวก๊กตายก่อนแล้ว เตียวเหลียงผู้น้องเตียวก๊กคุมพลออกไปรบกับ 

ฮองฮูสง ฮองฮูสงรบเตียวเหลียงแตกถึงเจ็ดครั้ง ครั้งหลังฮองฮูสงฟันเตียวเหลียงตายที่เมืองโฉหยงแล้ว  

แลพรรคพวกเตยีวเหลยีงนัน้มาเขา้เกลีย้กลอ่มเปน็อนัมาก ฮองฮสูงจงึคมุเอาพรรคพวกเตยีวกก๊กบัศพเตยีวกก๊ 

ขึน้ไปถวายพระเจา้เลนเต ้ พระเจา้เลนเตจ้งึเลือ่นทีใ่หฮ้องฮสูงเปน็ทีต่จิงกุน๋ แปลวา่ทหารสำหรบัรกัษาพระองค ์ 

ใหก้นิเมอืงบยุจิว๋ดว้ย แลว้ฮองฮสูงกราบทลูพระเจา้เลนเตว้า่ โลตดินัน้มคีวามชอบในสงคราม จะไดม้คีวามผดิ 

เหมอืนจฮูงกราบทลูนัน้หามไิด ้ พระเจา้เลนเตจ้งึใหถ้อดโลตดิออกพน้โทษ แลว้จะใหค้งทีด่งักอ่น ฝา่ยโจโฉนัน้ 

มีความชอบจึงโปรดให้ไปกินเมืองเจลำเซียง จูฮี เล่าปี่ซึ่งล้อมเมืองเยียงเซียอยู่ รู้ว่าทหารผู้ใหญ่ผู้น้อย 

มคีวามชอบใหไ้ปกินเมืองเป็นหลายตำบล จงึเรง่ทหารเขา้ตเีมอืงเยยีงเซยีจะใกลไ้ดอ้ยูแ่ลว้ ลำแจง้นายทหารโจร 

จึงคิดอ่านกับพวกโจรทั้งปวงลอบฆ่าเตียวโป้ผู้นายเสีย แล้วตัดศีรษะออกมาให้จูฮี เล่าปี่ถึงนองเมือง ตัวนั้น 

ก็ยอมเข้าเกลี้ยกล่อมทำราชการด้วย จูฮีมีความยินดีนัก จึงแต่งหนังสือซึ่งได้ทำราชการมีความชอบนั้น 

บอกขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าเลนเต้

ฝ่ายเตียวฮ่อง ฮั่นต๋ง ซุนต๋องทหารเตียวก๊ก ครั้นเตียวก๊กตายแล้วก็ซ่องสุมพวกโจรได้หลายหมื่น  

ยกไปเที่ยวปล้นตีบ้านเมืองเผาเสียเป็นหลายเมือง ม้าใช้จึงเอาเนื้อความไปบอกให้กราบทูลพระเจ้าเลนเต้  

พระเจ้าเลนเต้จึงให้มีตราไปถึงจูฮีให้จัดทหารที่มีฝีมือยกไปจับพวกโจร จูฮีจึงจัดทหารยกไปล้อมเมืองอ้วนเซีย 

ดา้นตะวันออก ใหเ้ลา่ปี ่ กวนอ ู เตยีวหยุลอ้มด้านตะวนัตก ฝา่ยเตยีวฮอ่งแตง่ใหฮ้ัน่ตง๋คมุทหารออกไปรบดา้น 

ซึ่งเล่าปี่ล้อมอยู่นั้น จูฮีคุมทหารเอกสองพันเข้ารบกระหนาบ ฝ่ายพวกโจรเหลือกำลังก็หนีกลับเข้าเมือง เล่าปี่ 

แลทหารทั้งปวงตามตีเข้าไปจนถึงเชิงกำแพงล้อมเมืองไว้รอบ พวกโจรอยู่ในเมืองขัดสนด้วยเสบียงอาหาร  

ฮั่นต๋งจึงใช้ทหารออกมาหาจูฮี ขอเข้าเกลี้ยกล่อมด้วยจูฮี จูฮีไม่รับ เล่าปี่จึงว่าครั้งพระเจ้าฮั่นโกโจได้ 

ราชสมบัตินั้น เพราะมีผู้มาเข้าเกลี้ยกล่อมเป็นอันมาก เหตุไฉนท่านจึงไม่รับเกลี้ยกล่อมฮั่นต๋ง จูฮีตอบว่า  

ครัง้พระเจา้ฮัน่โกโจนัน้บา้นเมอืงมไิดป้รกตมิเีสีย้นหนามเปน็อนัมาก พระเจา้ฮัน่โกโจจงึรบัเกลีย้กลอ่มคนทัง้ปวง  

ครั้งนี้มีจลาจลแต่โจรพวกเดียว ครั้นจะเอาพวกโจรเข้าไว้ในเกลี้ยกล่อม คนทั้งปวงก็จะดูเยี่ยงอย่างว่าทำผิด  
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แลถ้ามีผู้มาปราบปรามก็จะละพยศอันร้ายเสีย นานไปก็จะรื้อทำความชั่วไปอีก เล่าปี่จึงตอบว่าควรแล้ว  

แลซึ่งเราล้อมเมืองไว้นี้ก็รอบทั้งสี่ด้าน เมืองก็จวนจะเสียอยู่แล้ว อันพวกโจรก็เป็นชายชาติทหารอุปมาเหมือน 

สุนัขจนตรอก ไหนจะนิ่งให้ทหารเราจับโดยง่าย คงจะรบเป็นสามารถ ทหารเราก็จะเสียบ้าง พวกโจร 

กจ็ะเสยีบา้ง เหมอืนเอาพมิเสนไปแลกเกลอื ขอใหย้กทหารดา้นตะวนัออกเสยี เปดิใหพ้วกโจรออกไป จงึคอ่ย 

ตามจบัเอาเหน็จะไดส้ะดวก จฮูเีห็นชอบดว้ย สัง่ทหารใหเ้ลกิดา้นตะวนัออกเสยีแลว้มารมุตฮีัน่ตง๋จงึยกพลหนี 

ออกจากเมืองด้านตะวันออก จูฮี เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย สี่นายคุมทหารไล่ไป แล้วยิงเกาทัณฑ์ไปถูก 

ฮั่นต๋งตาย ทหารทั้งนั้นก็แตกไป

จฮู ี เลา่ปี ่ กวนอ ู เตยีวหยุ สีน่ายพบเตยีวฮอ่ง ซนุตง๋ซึง่เปน็พวกฮัน่ตง๋นัน้ คุมทหารขวางหน้าเขา้รบจฮู ี 

จฮูเีหน็พลเตยีวฮอ่งมากนกักถ็อยกลบัมา เตยีวฮอ่ง ซนุตง๋กไ็ลร่บไปชงิคนืเอาเมอืงได ้ จฮูกีถ็อยไปตัง้คา่ยมัน่ 

ทางไกลเมืองประมาณร้อยหนึ่ง จูฮีคิดจะยกเข้ารบเอาเมืองอ้วนเซียอีก พอแลเห็นทหารพวกหนึ่งยกมาทาง 

ตะวันออกแลนายทหารซึ่งยกมานั้นชื่อซุนเกี๋ยนกิริยาเหมือนเสือ หน้าผากใหญ่หน้ายาว เกิด ณ เมืองต๋องง่อ  

แลซุนเกี๋ยนเมื่ออายุสิบเจ็ดปีนั้น ไปเมืองเจียนต๋องกับบิดา ครั้นถึงปากน้ำเมืองเจียนต๋อง พบโจรสิบคน 

ตีชิงลูกค้าเอาของมาปันกันอยู่บนบก ซุนเกี๋ยนจึงว่าแก่บิดาว่า โจรเหล่านี้หยาบช้านัก ข้าจะขึ้นไปจับตัวให้ได้  

แลว้ซนุเกีย๋นกเ็ดนิขึน้ไปทำอาการดจุดงัขนุนางเรยีกบา่วไพรท่ัง้ปวงอือ้องึ ฝา่ยโจรสบิคนเหน็กต็กใจทิง้ของเสยี 

วิ่งหนีไป ซุนเกี๋ยนไล่ตามฆ่าโจรตายคนหนึ่ง เก้าคนนั้นหนีไปได้ กิตติศัพท์ทั้งนี้ก็รู้ไปถึงเจ้าเมืองเจียนต๋อง  

เจ้าเมืองเจียนต๋องจึงเอาตัวเข้าไปตั้งให้เป็นนายทหาร

อยู่มาหือฉงเป็นขบถคุมพลได้หลายหมื่น ตั้งตัวเป็นเจ้าชื่อว่าเจ้ายังเป๋ง แลผู้รักษาเมืองกับซุนเกี๋ยนรู้  

จึงเกลี้ยกล่อมชาวเมืองซึ่งกล้าแข็งได้พันเศษ จึงไปรบที่เมืองหือฉง ฟันหือฉงกับลูกหือฉงตาย ผู้รักษาเมือง 

จงึบอกหนงัสอืความชอบขึน้ไปกราบทลูพระเจา้เลนเตใ้หแ้กซ่นุเกีย๋น ครัน้อยูม่าพวกโจรโพกผา้เหลอืงคมุพวกเพือ่น 

เทีย่วตบีา้นเมอืงกำเรบิใหญห่ลวงขึน้ ฝา่ยซนุเกีย๋นรูข้า่ววา่ จฮูจีะปราบโจรทัง้ปวงมคีวามยนิดนีกั จงึเกลีย้กลอ่ม 

ชาวบ้านชาวเมือง กับทหารเมืองอ้วนเซียทั้งสองเหล่า ได้คนประมาณพันห้าร้อยแล้วยกมา ซุนเกี๋ยนมาถึงจูฮี  

แลว้บอกแกจ่ฮูวีา่ข้าพเจา้จะขออาสาปราบโจร จฮูมีคีวามยนิดนีกั จงึจดัทหารทัง้ปวงแลว้ใหเ้ลา่ปีย่กเขา้ตดีา้นเหนอื  

ให้ซุนเกี๋ยนยกเข้าตีด้านใต้ แล้วจูฮีนั้นยกเข้าตีด้านตะวันตกเมืองอ้วนเซีย ไว้ช่องแต่ด้านตะวันออก  

แลซุนเกี๋ยนนั้นปีนกำแพงเมืองอ้วนเซียเข้าไปไล่ฟันพวกโจรบนเชิงเทินตายยี่สิบเศษ แลพวกโจรทั้งปวงตกใจ 

แตกไป ฝ่ายเตียวฮ่องเห็นซุนเกี๋ยนปีนกำแพงเมืองขึ้นมาฆ่าฟันพรรคพวกตายก็โกรธ จึงขึ้นม้าถือง้าวมาจะรบ 

ด้วยซุนเกี๋ยน ซุนเกี๋ยนเห็นเตียวฮ่องขี่ม้ามาถึงริมเชิงเทิน ซุนเกี๋ยนจึงโจนด้วยกำลังไปชิงเอาง้าวได้ แล้ว 

ฟนัเตยีวฮอ่งตกมา้ตาย จบัเอามา้นัน้มาขีแ่ลว้ขบัมา้ไลฟ่นัพวกโจรทัง้นัน้แตกตืน่ไป ฝา่ยซนุตง๋เหน็จะตอ่สูด้ว้ย 

ซุนเกี๋ยนมิได้ ก็ขี่ม้าพาพวกโจรทั้งนั้นจะหนีออกประตูด้านเหนือ พอเห็นเล่าปี่ตีกระหนาบเข้ามา ซุนต๋งตกใจ 

คดิวา่กคูรัง้นีเ้หน็จะไมพ่น้มอืเลา่ปี ่ จะคิดเอาแตร่อดชวีติเถดิ ซนุตง๋กถ็อยเขา้มา เลา่ปีก่ย็งิเกาทณัฑไ์ปถกูซนุตง๋ 

ตกมา้ตาย ฝา่ยจฮูเีหน็กข็บัทหารทัง้ปวงเขา้เมอืงได้ ฆา่พวกโจรตายประมาณหมืน่เศษ แลว้ยกไปตเีมอืงทัง้ปวง 

ซึ่งโจรรบได้ไว้นั้นถึงสิบสี่สิบห้าหัวเมือง แลอาณาประชาราษฎรทั้งปวงก็ค่อยอยู่เย็นเป็นสุข แล้วจูฮีก็ยกทัพ 
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กลับไปเมืองหลวงแจ้งเนื้อความแก่เสนาบด ี แลเสนาบดีจึงเอาความกราบทูลแก่พระเจ้าเลนเต ้ พระเจ้าเลนเต้ 

ให้ปูนบำเหน็จจูฮีให้เป็นนายทหารใหญ่มีตำแหน่งเฝ้า แล้วให้เป็นที่เจ้าเมืองโห้หล้ำ จูฮีจึงกราบทูลความชอบ 

ซุนเกี๋ยนกับเล่าปี่ซึ่งได้ทำการปราบโจร พระเจ้าเลนเต้ให้ซุนเกี๋ยนไปเป็นกรมการหัวเมือง แต่เล่าปี่นั้นมิได้ตรัส 

ประการใด แต่เล่าปี่คอยท่าบำเหน็จอยู่ในเมืองหลวงนั้นประมาณเดือนเศษ  มิได้สมความปรารถนา 

ก็เสียน้ำใจนัก



ตอนที่
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ตอนที่

๒

วันหนึ่งเล่าปี่  จึงชวนกวนอู เตียวหุยไปเที่ยวชมบ้านเมืองจะให้หายรำคาญใจ พอพบเตียวกิ๋นซึ่งเป็น 

ขนุนางอยูใ่นพระเจา้เลนเตข้ีเ่กวยีนมา เลา่ปีม่คีวามยนิดยีกมอืขึน้คำนบัแลว้บอกวา่ ขา้พเจา้นีม้คีวามชอบไดช้ว่ยจฮู ี

ทำการปราบโจร หาผู้ใดจะทูลเสนอความชอบให้ไม่ เตียวกิ๋นได้ฟังดังนั้นก็ตกใจจึงพาเล่าปี่เข้าไปเฝ้า แล้วทูล 

พระเจา้เลนเตว่้า เกดิโจรโพกผา้เหลอืงขึน้ทัง้นีเ้พราะเหตดุว้ยพระองคเ์ชือ่ฟงัขนัทสีบิคน ขนัทสีบิคนนัน้ตดัสนิ 

เนือ้ความอาณาประชาราษฎรกลบัจรงิเปน็เทจ็ เทจ็เปน็จรงิ ขนุนางผูใ้หญผู่น้อ้ยซึง่เปน็ยตุธิรรมนัน้ใหถ้อดเสยี  

เอาสินบน ผู้หาสัตย์ไม่เอามาตั้งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยบ้านเมืองก็เกิดจลาจล อาณาประชาราษฎรได้ความ 

เดือดร้อนมาคุ้มเท่าบัดนี ้ ข้าพเจ้าคิดว่าจะให้เอาขันทีสิบคนไปตัดศีรษะตระเวนประกาศแก่อาณาประชาราษฎร 

ทั้งปวงให้ทั่วทุกหัวเมืองซึ่งขึ้นแก่เมืองหลวง ใครมีสติปัญญาเป็นยุติธรรม มีความชอบก็ให้ตั้งเป็นขุนนาง 

โดยยศถาศักดิ์ตามสมควร บ้านเมืองก็จะอยู่ เย็นเป็นสุขสืบไป ขันทีสิบคนเฝ้าอยู่ได้ยินจึงกราบทูล 

พระเจ้าเลนเต้ว่า เตียวกิ๋นเป็นแต่ขุนนางผู้น้อย บังอาจมิได้กลัวพระราชอาญา เข้ามาทูลสั่งสอนพระองค์นั้น 

ไม่ควร พระเจ้าเลนเต้จึงสั่งบู๋ซูให้ขับเตียวกิ๋นออกไปเสียจากที่เฝ้า ขันทีสิบคนจึงคิดกันว่าเตียวกิ๋นมากราบทูล 

กล่าวโทษเราทั้งนี้เป็นข้อใหญ่ ชะรอยมันไปทำการศึกรบโจรมีความชอบ หาผู้ใดจะทูลความชอบให้ไม่ มันจึง 

โกรธอาจใจเขา้มาทลูเองดงันี ้ ครัน้เราจะใหท้ำโทษตอบบดันี ้ ความนนิทากจ็ะมแีกเ่รา อยา่เลยเราจะนิง่ไวก้อ่น  

ต่อนานไปจึงคิดอ่านฆ่าเสียก็จะไม่พ้นมือเรา พระเจ้าเลนเต้จึงทรงพระดำริว่า เล่าปี่ก็มีความชอบอยู่จึงสั่งให้ 

เสนาบดีปูนบำเหน็จเล่าปี่ เสนาบดีปรึกษาให้เล่าปี่เป็นผู้รักษาเมืองอันห้อก้วน เล่าปี่จึงให้ทหารซึ่งมาด้วยนั้น 

กลับไปที่อยู่ จัดเอาแต่คนสนิทประมาณยี่สิบคนไว้ แล้วพากวนอู เตียวหุยกับคนยี่สิบคนนั้นไปอยู่ ณ เมือง 

อันห้อก้วนได้ประมาณเดือนเศษ เล่าปี่เกลี่ยไกล่อาณาประชาราษฎรซึ่งวิวาทมีคดีแก่กันนั้น มากให้น้อยลง  

น้อยนั้นให้หายเสีย ราษฎรทั้งปวงได้ความสุข ยกมือไหว้สรรเสริญเล่าปี่เป็นอันมาก แล้วกวนอ ู เตียวหุยนั้น 

มีใจภักดีต่อเล่าปี่เป็นอันมาก เวลาเล่าปี่ออกว่าราชการ กวนอ ู เตียวหุยมิได้ขาดหน้า อุตส่าห์พิทักษ์รักษากัน 

ครั้นอยู่ประมาณเดือนหนึ่ง มีหนังสือรับสั่งให้ต๊กอิ้วถือมาถึงเล่าปี่ว่า ถ้าเป็นไพร่ได้เลื่อนที่เป็นขุนนางหัวเมือง 
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ขึ้นแล้ว จะเรียกเอาส่วย เล่าปี่รู้ข่าวก็ออกไปรับถึงนอกเมือง เล่าปี่คำนับหนังสือรับสั่งตามธรรมเนียมแล้ว 

ถามข้อราชการแก่ต๊กอิ้ว ต๊กอิ้วมิได้เกรงเล่าปี่ บอกข้อราชการแล้วเอาแส้ม้าชี้หน้าเล่าปี่ กวนอู เตียวหุย 

เห็นดังนั้นก็โกรธ แต่มิได้ว่าประการใด แล้วเล่าปี่เชิญต๊กอิ้วเข้าไปในเมือง จัดแจงที่ให้อยู่ตามธรรมเนียม  

แลต๊กอิ้วนั่งอยู่บนที่สูง เล่าปี่นั้นยืนอยู่ตามตำแหน่ง ต๊กอิ้วจึงถามเล่าปี่ว่าตัวมีความชอบสิ่งใดจึงได้เป็น 

ผู้รักษาเมือง เล่าปี่ตอบว่า ข้าเป็นเชื้อพระเจ้าฮั่นโกโจอยู่ แต่ว่าบุญน้อยจึงได้เป็นผู้น้อยอยู่ ณ เมืองตุ้นก้วน  

ครั้งโจรโพกผ้าเหลืองเป็นขบถนั้น ข้าก็ได้อาสาแผ่นดินออกรบโจรถึงสามสิบสี่สามสิบห้าครั้ง มีความชอบ 

หนอ่ยหนึง่ จงึโปรดใหม้ารกัษาเมอืงนี ้ ตก๊อิว้ไดย้นิดงันัน้ตวาดเพดิใหเ้ลา่ปีแ่ลว้วา่ เอง็นีท้ะนงศกัดิอ์า้งอวดวา่ 

เปน็เชือ้พระวงศ ์ ขอ้วา่ไดไ้ปรบโจรถงึสามสบิสีส่ามสบิหา้ครัง้นัน้ เราพเิคราะหด์รูปูรา่งเชน่นีไ้มเ่หน็สมทำการศกึ  

อยา่พดูโกหกเราหาเชือ่ตวัทา่นไม ่ ซึง่วา่เปน็ผูร้กัษาเมอืงกด็แีลว้ บดันีม้รีบัสัง่ใหเ้ราลงมาเรยีกเอาสว่ยแกข่นุหมืน่ 

ที่เป็นขึ้นใหม ่ เล่าปี่รับคำแล้วมิได้ตอบคำประการใดก็ลาไปที่อยู ่ เล่าปี่จึงหาปลัดมาปรึกษาว่า ต๊กอิ้วถือรับสั่ง 

มาวา่ดงันีเ้ราจะทำประการใด ปลดัจงึวา่ตก๊อิว้ทำสงา่ทัง้นีป้รารถนาจะเอาสนิบนเปน็ประโยชนแ์กต่วั เลา่ปีจ่งึวา่ 

ตั้งแต่เรามาอยู่เมืองนี้จะได้ค่าธรรมเนียมแลเบียดเบียนด้ายเส้นหนึ่งเข็มเล่มหนึ่งแก่อาณาประชาราษฎร 

ใหไ้ดค้วามเดอืดรอ้นหามไิด ้ จะเอาสิง่ใดมาใหส้นิบนแกต่ก๊อิว้นัน้กข็ดัสนอยูแ่ลว้ ครัน้รุง่ขึน้ตก๊อิว้จงึเอาตวัปลดั 

ลอบมาขูเ่ขญ็โบยตจีะใหป้ลดันัน้วา่เลา่ปีฉ่อ้ราษฎร ปลดัจะไดว้า่ตามคำตก๊อิว้หามไิด ้ เลา่ปีรู่ก้ม็าจะเขา้ไปหาตก๊อิว้  

นายประตูห้ามมิให้เข้าไป เล่าปี่ก็กลับมาที่อยู่

ฝ่ายเตียวหุยเสพสุราแล้วขี่ม้าจะไปเที่ยวเล่น ครั้นมาถึงตรงประตูที่อยู่ต๊กอิ้ว เห็นคนแก่ยืนร้องไห้อยู่ 

ประมาณหา้สบิหกสบิคน เตยีวหยุจงึถามวา่มารอ้งไหอ้ยูน่ีด่ว้ยเหตอุนัใด คนทัง้ปวงจงึบอกวา่ตก๊อิว้ใหเ้อาปลดั 

มาโบยตใีหซ้ดัวา่เลา่ปีฉ่อ้ราษฎร ครัน้ขา้พเจา้ชวนกนัจะเขา้ไปขอโทษ นายประตมูใิหเ้ขา้ไปแลว้ซำ้ตขีา้พเจา้อกีเลา่  

ข้าพเจ้าได้ความเจ็บอายจึงร้องไห้อยู่ฉะนี้ เตียวหุยได้ยินดังนั้นก็โกรธโจนลงจากหลังม้าวิ่งเข้าไปถึงประตู  

นายประตูห้ามก็มิฟัง ครั้นเตียวหุยเข้าไปในประตูเห็นปลัดต้องมัดมือมัดเท้าอยู่ ต๊กอิ้วนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้  

เตียวหุยตวาดแล้วร้องว่า อ้ายขี้ฉ้อใหญ่มึงรู้จักกูหรือไม่ ต๊กอิ้วตกใจเงยขึ้นเห็นเตียวหุย ยังมิทันจะตอบ 

ประการใด เตียวหุยเข้าจับจิกผมกระชากต๊กอิ้วตกลงจากเก้าอี้ แล้วเอาผมกระหมวดมือลากออกมาถึง 

ศาลากลาง จงึเอาผมตก๊อิว้ผกูกบัหลกัมา้ แลว้หกัเอากิง่สนมาตตีก๊อิว้เจบ็ปวดเปน็สาหสั ฝา่ยเลา่ปีก่ลบัเขา้มา 

นัง่ทกุขอ์ยู ่ พอไดย้นิเสยีงตก๊อิว้รอ้งอือ้องึขึน้ จงึถามทนายวา่เสยีงอนัใดองึอยูน่ัน้ ทนายบอกวา่เสยีงเตยีวจงกุน๋ 

นอ้งทา่นเอาผูใ้ดมาตนีัน้ไมแ่จง้ เลา่ปีก่ริง่ใจเดนิออกไปเหน็เตยีวหยุเอาตก๊อิว้มาผกูตอียู ่ เลา่ปีต่กใจจงึวิง่เขา้ไป 

ถามเตียวหุยว่า เอาท่านข้าหลวงมาตีด้วยเหตุใด เตียวหุยจึงบอกว่าอ้ายนี่มันขี้ฉ้อใหญ่ แล้วเป็นคนหยาบช้า 

ไว้มันมิได้ ชอบตีเสียให้ตาย ต๊กอิ้วเห็นเล่าปี่มาจึงร้องว่าเล่าปี่เอ๋ยช่วยชีวิตข้าพเจ้าด้วย เล่าปี่ได้ยินดังนั้นมีใจ 

เมตตาสตัว์หาความพยาบาทมไิด ้ จงึหา้มเตยีวหยุ เตยีวหยุกห็ยดุมอืลง พอกวนอเูดนิออกมาจงึวา่แกเ่ลา่ปีว่า่  

เราทำความชอบอาสาแผ่นดินมาเป็นหลายครั้งก็ได้เป็นแต่เพียงนี้ แต่ต๊กอิ้วถือรับสั่งมาแล้วว่าหยาบช้าดูหมิ่น 

นอกรับสั่งให้ได้อัปยศดังนี้ อันเราพี่น้องสามคนอุปมาประดุจหงส์ ซึ่งจะอาศัยในป่านี้ไม่สมควร เราจะฆ่า 

ต๊กอิ้วเสียแล้วชวนกันไปอยู่บ้านเมืองที่อาศัยแห่งเราดีกว่า ภายหลังจึงจะค่อยคิดการใหญ่สืบไป เล่าปี่ได้ยิน 
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กวนอูว่าดังนั้นเห็นชอบด้วย จึงกลับเข้าไปเอาตราสำหรับที่มาผูกคอต๊กอิ้วไว้แล้วจึงว่า ตัวเอ็งเป็นข้าหลวง 

มาทำขี้ฉ้อดังนี้ควรแต่เราจะตัดศีรษะเสีย นี่เราให้ชีวิตตัวไว้ บัดนี้เราไม่พอใจอยู่ทำราชการแล้ว เอ็งจงเอา 

ตรานี้กลับไปเมืองด้วยเถิด เราก็จะไปบ้านเมืองที่อาศัยแห่งเรา แล้วเล่าปี่ก็พากวนอู เตียวหุยกับพรรคพวก 

ยี่สิบคนนั้นออกจากเมืองอันห้อก้วน

ฝา่ยตก๊อิว้จงึเอาตราสำหรบัทีเ่ลา่ปี ่ พาพรรคพวกมาถงึเมอืงเตง๊จิว๋แลว้เอาเนือ้ความทัง้ปวงบอกแกเ่จา้เมอืง 

เต๊งจิ๋ว เจ้าเมืองเต๊งจิ๋วจึงให้มีหนังสือไปทุกหัวเมือง ให้จับเล่าปี่ กวนอู เตียวหุยสามคนผู้กระทำผิดส่งเข้ามา  

ฝ่ายเล่าปี่ครั้นมาถึงกลางทาง ได้ยินกิตติศัพท์ซึ่งเจ้าเมืองเต๊งจิ๋วให้มีหนังสือมาให้จับตัวส่งนั้น ครั้นจะไปให้ถึง 

เมอืงตุน้กว้นเหน็จะไมท่นัที เลา่ปีรู่ว้า่เลา่เกง๊ซึง่เปน็เจา้เมอืงไตจ้ิว๋นัน้เปน็แซเ่ดยีวกนั จงึคดิวา่อยา่เลยจะเขา้ไป 

อาศยัเลา่เกง๊เหน็จะพน้ภยั คดิแลว้กพ็ากวนอ ู เตยีวหยุกบัพรรคพวกเขา้ไปหาเลา่เกง๊ ณ เมอืงไตจ้ิว๋ แลว้บอก 

เนื้อความแต่หลังให้ฟัง เล่าเก๊งนั้นแจ้งในหนังสือเจ้าเมืองเต๊งจิ๋วซึ่งให้มา ครั้นแจ้งคำซึ่งเล่าปี่มาบอกดังนั้น 

ก็คิดสงสารว่าเป็นแซ่เดียวกัน แล้วเป็นเชื้อพระวงศ์อยู่ เล่าเก๊งจึงเอาเล่าปี่ กวนอู เตียวหุยเปลี่ยนชื่อเสีย 

ซ่อนไว้ในบ้าน

ฝ่ายขันทีสิบคนนั้นพระเจ้าเลนเต้โปรดปรานนัก จะว่ากล่าวสิ่งใดก็สิทธิ์ขาด แลเตียวต๋ง เตียวเหยียง 

ขันทีสองนายนั้น จึงใช้ทนายสองคนไปว่ากล่าวแก่ขุนนางแลทหารทั้งปวงซึ่งได้ไปรบโจรโพกผ้าเหลืองนั้นว่า  

ถา้ผูใ้ดมทีรพัยข์า้วของเงนิทองเอาไปใหแ้กข่นัทนีายเราแลว้ นายเราจะชว่ยทลูเสนอความชอบให ้ ถา้ใครมไิดใ้ห ้ 

นายเราจะทลูใหถ้อดเสยีจากทีข่นุนาง ฝา่ยหอ้งหโูกแ๋ลจฮูซีึง่เปน็ทหารผูใ้หญน่ัน้ มไิดท้ำตามคำทนายทัง้สองวา่นัน้  

เตยีวตง๋ เตยีวเหยียงจงึกราบทลูยุยงพระเจา้เลนเต้ ใหถ้อดหอ้งหโูก ๋ จฮู ี ออกเสยีจากทีข่นุนาง พระเจา้เลนเต ้

กท็ำตาม แลว้ตัง้ใหเ้ตยีวตง๋ เตยีวเหยยีงเปน็ทีแ่ทนหอ้งหโูก ๋ แลขนัทแีปดคนกเ็ลือ่นขึน้ไปเปน็ขนุนางผูใ้หญส่ิน้  

ราชการนั้นก็ฟั่นเฟือนไป ราษฎรทั้งปวงได้ความเดือดร้อน

ฝ่ายคูเสงเป็นพวกโจรโพกผ้าเหลือง หนีมาอยู่ ณ เมืองเตียงสา เกลี้ยกล่อมชักชวนพวกเพื่อนปล้นตี 

อาณาประชาราษฎรทัง้ปวงเปน็หลายตำบล หาผูใ้ดจะตา้นตอ่จบักมุมไิด ้ แลเตียวกี เตยีวซุน่อยู ่ ณ เมืองยหียง 

เกลีย้กลอ่มผูค้นไดเ้ปน็อนัมากคดิขบถ เตยีวกนีัน้ตัง้ตวัเปน็เจา้ เตยีวซุน่เปน็เสนาบดผีูใ้หญท่ำการหยาบชา้ตา่ง ๆ  

แลหัวเมืองทั้งปวงรู้จึงบอกหนังสือขึ้นไปถึงเมืองหลวงเป็นหลายครั้ง ขันทีสิบคนปิดเสียมิได้เอาเนื้อความ 

กราบทูล

ครัน้อยูม่าวนัหนึง่พระเจา้เลนเตเ้สดจ็ไปประพาสสวนดอกไม ้ จงึเสวยชยับานอยู ่ แลขนัทสีบิคนกก็นิสรุา 

อยู่หน้าที่นั่ง แลเล่าโต๋พระพี่เลี้ยง พระเจ้าเลนเต้นั้นรู้ว่าพวกโจรเป็นขบถขึ้นอีก พระเจ้าเลนเต้มิได้ทราบ  

เล่าโต๋ตกใจจึงตามเสด็จเข้าไปในสวน พระเจ้าเลนเต้เห็นจึงตรัสถามว่า เล่าโต๋ทำหน้าตื่นตกใจเข้ามาว่าไร  

เลา่โตจึ๋งกราบทลูวา่พระองคไ์มแ่จง้หรอื บดันีห้วัเมอืงทัง้ปวงเกดิจลาจลขึน้อกี บา้นเมอืงจะเปน็อนัตรายอยูแ่ลว้  

พระองคย์งัมาเสวยสรุาอยูอ่กีเลา่ พระเจา้เลนเตจ้งึตรสัวา่หวัเมอืงทัง้ปวงเกดิจลาจล เราใชใ้หท้หารไปปราบสงบ 

แล้วเป็นไฉนมาซ้ำว่าดังนี้เล่า เล่าโต๋จึงกราบทูลว่าหัวเมืองทั้งปวงซึ่งเกิดจลาจลครั้งนี้ เพราะเหตุขันทีสิบคน 

วา่ราชการตดัสนิคดีราษฎรมิได้เป็นยุตธิรรม ขา้พเจา้แจง้เนือ้ความแลว้ครัน้จะมกิราบทลูกเ็หมอืนหนึง่หามกีตญัญ ู
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ต่อพระองค์ไม่ แลขันทีสิบคนได้ยินเล่าโต๋ทูลก็ตกใจเข้าไปหน้าที่นั่ง ทำอุบายถอดหมวกแล้วร้องไห้ ทูลว่า  

ขุนนางผู้ใหญ่ทั้งปวงเห็นว่าพระองค์โปรดเลี้ยงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ทำราชการโดยสุจริต ขุนนางทั้งปวงกับเล่าโต ๋

มีใจริษยาข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าจะทำราชการสืบไปนั้นเห็นจะไม่รอดชีวิต ข้าพเจ้าทั้งสิบคนนี้จะขอออกจากที่ 

เอาแต่ชีวิตรอดไว้ แลทรัพย์สินสิ่งของข้าพเจ้าทั้งปวงนั้น ขอถวายพระองค์ให้พระราชทานทแกล้วทหาร 

ซึ่งทำราชการ แต่ตัวข้าพเจ้าทั้งนี้จะขอกราบถวายบังคมลาไปทำไร่ไถนาเลี้ยงชีวิต พระเจ้าเลนเต้ได้ฟังขันที 

ทูลดังนั้นก็ทรงพระโกรธเล่าโต๋นัก จึงตรัสว่าตัวเป็นพี่เลี้ยง ที่บ้านเรือนของตัวนั้นก็ย่อมมีคนสนิทใช้สอยอยู่  

แลตวัเราเปน็เจา้อยูใ่นราชสมบตัมิคีนซึง่สนทิใชส้อยบา้ง ตวัมารษิยาวา่กลา่วใหเ้ราขดัเคอืงดงันี ้ ซึง่วา่มกีตญัญนูัน้ 

เราเห็นไม่จริง แล้วสั่งบู๋ซูฝ่ายซ้ายให้เอาตัวเล่าโต๋ไปฆ่าเสีย บู๋ซูก็เข้าลากเอาตัวเล่าโต๋ เล่าโต๋จึงร้องขึ้นหน้า 

พระที่นั่งว่า ซึ่งรับสั่งให้ฆ่าข้าพเจ้านั้นไม่เสียดายชีวิต ข้าพเจ้าคิดเสียดายแต่ราชสมบัติของพระเจ้าฮั่นโกโจ  

ซึ่งสั่งสมมาแต่ก่อนได้ถึงสี่ร้อยปีเศษมาแล้ว๑ บ้านเมืองหาเป็นจลาจลมิได้ ครั้งนี้จะเป็นอันตรายเสียมั่นคง  

บูซ๋กูพ็าเอาตวัเลา่โตอ๋อกไปถงึตำแหนง่ฆา่ คนเงือ้ดาบขึน้จะฆา่ พอตันต๋ำเห็นก็รอ้งห้ามไวว้า่ อย่าเพอ่ฆา่เสยีกอ่น  

เราจะเข้าไปทูลสนองพระเจ้าเลนเต้ให้รู้ความผิดแลชอบก่อน ตันต๋ำเข้าไปยังสวนดอกไม้ทูลถามพระเจ้าเลนเต ้

วา่เลา่โตเ๋ปน็พระพีเ่ลีย้งไดท้ำนบุำรงุสัง่สอนพระองคม์าแตก่อ่น แลเลา่โตก๋ระทำความผดิสิง่ใดพระองคจ์งึสัง่ให ้

ประหารชีวิต พระเจ้าเลนเต้ได้ฟังตันต๋ำทูลถามดังนั้นจึงตรัสว่า เล่าโต๋เป็นผู้ใหญ่หาความคิดมิได้ เอาความ 

มิจริงมาว่ากล่าวยุยงใส่โทษขันทีสิบคนซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ แล้วหยาบช้าต่อเรา ตันต๋ำจึงทูลว่า ขุนนาง 

ผูใ้หญผู่น้อ้ยทัง้อาณาประชาราษฎรในเมอืงแลหวัเมอืงไดค้วามเดอืดรอ้นเปน็อนัมาก มใีจชงัจะใครก่นิเนือ้ขนัท ี

สิบคนเสีย แลพระองค์มีพระทัยรักขันทีสิบคนดุจหนึ่งพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ แลจะได้มีความชอบสิ่งใดหามิได้  

พระองคต์ัง้ใหเ้ปน็ขนุนางผูใ้หญน่ัน้ไมส่มควร อนึง่ฮองสขีนัทกีค็ดิการขบถเปน็ไสศ้กึเขา้ดว้ยพวกโจรโพกผา้เหลอืง  

มผีูม้ากราบทลูพระองค ์ พระองคม์ไิดช้ำระใหเ้หน็เทจ็จรงิ พระองคแ์กลง้นิง่เสยี จะใหร้าชสมบตัเิปน็อนัตราย  

พระเจ้าเลนเต้จึงตรัสว่า มีผู้มากราบทูลว่าฮองสีเป็นขบถนั้นหาจริงไม่ แลขันทีสิบคนนี้เราเลี้ยงถึงขนาด  

ถ้าฮองสีเป็นขบถจริง ขันทีเก้าคนหาเป็นขบถสิ้นไม่ ดีร้ายจะมีใจสุจริตต่อเราสักคนหนึ่งสองคน เห็นจะเอา 

เนื้อความมาบอกเรา ตันต๋ำเห็นว่าพระเจ้าเลนเต้รักขันทีสิบคนอยู่ ซึ่งจะพิดทูลว่ากล่าวไปนั้นเห็นขัดสน  

ตันต๋ำมีความแค้นใจ จึงเอาศีรษะชนแท่นซึ่งพระเจ้าเลนเต้เสด็จประทับอยู่นั้นจนศีรษะแตกโลหิตไหล  

พระเจ้าเลนเต้ทรงพระโกรธ จึงสั่งบู๋ซูฝ่ายซ้ายให้เอาตัวตันต๋ำกับเล่าโต๋ซึ่งจะให้ฆ่าเสียนั้นเอาไปจำใส่คุกไว้  

ครั้นเวลาค่ำขันทีสิบคนคิดกันแล้วจึงเรียกผู้คุมมาสั่งว่า ถ้าเวลาเที่ยงคืนให้ลอบฆ่าตันต๋ำ เล่าโต๋เสีย ผู้คุม 

ก็ไปทำตามขันทีสั่ง แล้วขันทีสิบคนจึงแต่งเป็นหนังสือรับสั่งไปถึงซุนเกี๋ยนว่า ให้ซุนเกี๋ยนไปกินเมืองเตียงสา 

แล้วให้ปราบคูเสงซึ่งเป็นพวกโจรนั้นเสียให้ราบคาบ แลซุนเกี๋ยนรู้หนังสือรับสั่งแล้วก็ยกไปปราบพวกโจร  

ปราบแลว้กบ็อกหนงัสอืขึน้ไปกราบทลูพระเจา้เลนเต้ พระเจา้เลนเตท้ราบจงึทรงพระดำรวิา่ ซนุเกีย๋นมคีวามชอบ  

๑ รัชกาลพระเจ้าฮั่นโกโจ พ.ศ. ๓๓๘ อยู่ในเรื่อง ไซ่ฮั่น
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เมอืงกงัแฮเปน็หัวเมอืงเอก จงึใหแ้ตง่หนงัสอืรบัสัง่ใหซ้นุเกีย๋นไปกนิเมอืงกงัแฮ แลว้ใหเ้ลา่หงเีปน็เจา้เมอืงอจิิว๋  

ให้ยกไปตีเตียวกี เตียวซุ่นซึ่งตั้งตัวเป็นเจ้า ณ เมืองยีหยง

ฝ่ายเล่าเก๊งรู้ในรับสั่งว่าเล่าหงีจะไปรบเตียวกี เตียวซุ่น เล่าเก๊งจึงเขียนหนังสือให้เล่าปี่ถือไปหาเล่าหงี  

ในหนังสือนั้นว่าเล่าเก๊ง เล่าปี่กับเล่าหงีเป็นแซ่เดียวกัน จะขอให้เล่าปี่ไปทำการศึกด้วย เล่าหงีรู้หนังสือ 

นั้นแล้วก็มีความยินดีนัก จึงจัดแจงทหารทั้งปวง ตั้งให้เล่าปี่เป็นนายทหารแล้วยกไปเมืองยีหยง เล่าหงีจึงให้ 

เล่าปี่คุมทหารเข้าหักค่ายเมืองยีหยงเป็นสามารถ ทหารทั้งสองฝ่ายฆ่าฟันกันตายเป็นอันมาก แลเล่าปี่ตั้งรบ 

อยูน่ัน้เปน็หลายวนั แลเตยีวซุน่นัน้ใจหยาบชา้รา้ยกาจนกั พรรคพวกบา่วไพรท่ัง้ปวงมคีวามเจบ็แคน้เปน็อนัมาก  

ครั้นเวลากลางคืนเตียวซุ่นนอนหลับอยู่  ทหารซึ่งสนิทนั้นจึงลอบฆ่าเตียวซุ่นเสีย  แล้วตัดเอาศีรษะ 

พาพวกเพื่อนออกไปให้เล่าปี่ เตียวกีครั้นเห็นเตียวซุ่นตาย แลทหารทั้งปวงเอาใจออกหากเป็นอันมากก็สิ้น 

ความคิด จึงเอาดาบเชือดคอตาย แลราษฎรในเมืองยีหยงค่อยมีความสุขราบคาบ

เล่าหงีจึงแต่งหนังสือบอกความชอบเล่าปี่ ไปให้กราบทูลพระเจ้าเลนเต้ พระเจ้าเลนเต้จึงตรัสว่าเล่าปี่ 

มีความผิดอยู่ครั้งตีต๊กอิ้ว เอาความชอบนั้นยกโทษเสีย แล้วให้ไปรักษาบ้านแฮปิดปลายด่าน กองซุนจ้าน 

จึงทูลว่าเล่าปี่นี้แต่ก่อนก็มีความชอบอยู่ ขอให้ไปกินเมืองเพงงวนก๋วนเถิด พระเจ้าเลนเต้ก็โปรดให้เล่าปี่ไปอยู่ 

เมืองเพงงวนก๋วน เมืองนั้นมีทหารเป็นอันมาก ข้าวปลาอาหารก็บริบูรณ์ เล่าปี่ค่อยมีใจกว้างขวางกว่าแต่ก่อน  

ฝ่ายพระเจ้าเลนเต้จึงให้เล่าหงีซึ่งมีความชอบมาเป็นนายทหารอยู่ในเมืองหลวง

พระเจา้เลนเตม้อีคัรมเหสคีนหนึง่ชือ่นางโฮเฮา มพีระราชบตุรองคห์นึง่ชือ่หองจเูปยีน แลนางอองบหียนิ 

สนมเอกมพีระราชบตุรองคห์นึง่ชือ่หองจเูหยีบ แลนางโฮเฮานัน้มพีีช่ายคนหนึง่ชือ่โฮจิน๋ โฮจิน๋นัน้พระเจา้เลนเต ้

ตัง้ใหเ้ปน็ขนุนางผูใ้หญเ่ปน็ทีป่รกึษา แตพ่ระเจา้เลนเตเ้สวยราชยไ์ดห้กปเีศษแลว้ แลนางโฮเฮานัน้มคีวามหงึสา 

แก่นางอองบีหยิน นางโฮเฮาจึงพาลเอาความผิดเป็นข้อใหญ่ สั่งให้เอานางอองบีหยินไปฆ่าเสีย นางตังไทฮอ 

ผู้เป็นมารดาพระเจ้าเลนเต้นั้นจึงเอาหองจูเหียบผู้หลานไปเลี้ยงไว้ แล้วขึ้นไปว่าแก่พระเจ้าเลนเต้ว่า สมบัตินี้ 

ขอให้หองจูเหียบเสวยราชย์เถิด แต่นางตังไทฮอขึ้นอ้อนวอนพระเจ้าเลนเต้เป็นหลายครั้ง พระเจ้าเลนเต้ 

มีความรักแก่หองจูเหียบ จึงรับคำนางตังไทฮอผู้มารดา

ครั้นอยู่มา ณ เดือนหก พระเจ้าเลนเต้ทรงพระประชวรหนัก จึงมีขันทีคนหนึ่งชื่อเกนหวน นอกจาก 

ขันทีสิบคน กราบทูลพระเจ้าเลนเต้ว่า ซึ่งพระองค์รับคำตังไทฮอผู้เป็นพระมารดาว่า จะให้หองจูเหียบเสวย 

ราชสมบัตินั้น ข้าพเจ้ามีความยินดีด้วย แต่ว่าจะมิฆ่าโฮจิ๋นเสียก่อนนั้นเห็นไม่ได้ พระเจ้าเลนเต้เห็นชอบด้วย 

จงึใหห้าโฮจิน๋เขา้มาจะปรกึษาราชการดว้ย โฮจิน๋กเ็ขา้มาถงึประตวูงั พอพบขนุนางพวัอิน๋จงึบอกวา่ บดันีเ้กนหวน 

คดิอา่นจะฆ่าทา่นเสยี ทา่นอยา่เขา้ไปเลย โฮจิน๋ไดย้นิขา่วกต็กใจกลบัมาบา้น จงึใหห้าขนุนางทัง้ปวงมากนิโตะ๊ 

แลว้ปรกึษาว่า เราจะคดิฆา่เกนหวนเสยี ทา่นทัง้ปวงจะเหน็ประการใด โจโฉไดย้นิดงันัน้จงึวา่ อนัเกนหวนนัน้ 

พระเจ้าเลนเตก้โ็ปรดปราน พรรคพวกในวงัก็มเีปน็อนัมาก ทา่นคดิการทัง้นีเ้กลอืกจะมสิำเรจ็ จะไมต่ายแตต่วั  

จะพาญาติพี่น้องตายเสียสิ้น ขอท่านจงดำริดูให้ควรก่อน โฮจิ๋นได้ยินโจโฉว่าดังนั้นก็โกรธ จึงว่าตัวเป็นแต่ 

ผู้น้อยเราคิดการใหญ่หลวงตัวไม่รู้ ตัวมาว่าดังนี้ไม่ควร ขุนนางทั้งปวงยังนิ่งอยู่
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ฝ่ายพระเจ้าเลนเต้ทรงพระประชวรหนักก็สวรรคต พัวอิ๋นแจ้งเนื้อความซึ่งขันทีคิดนั้นจึงไปบอกโฮจิ๋นว่า  

บัดนี้พระเจ้าเลนเต้สวรรคตแล้ว ขันทีสิบคนกับเกนหวนคิดกันปิดเนื้อความเสีย จะให้มีรับสั่งพระเจ้าเลนเต้ 

มาหาท่านให้เข้าไปในวังแล้วจะจับฆ่าเสีย เพราะจะให้หองจูเหียบขึ้นเสวยราชสมบัติ จึงจะสิ้นเสี้ยนหนามไป 

ภายหนา้ โฮจิน๋ยงัมไิดต้อบประการใด พอขนัทเีลวมาบอกวา่ มรีบัสัง่ใหห้าโฮจิน๋เขา้ไปขา้งในจะปรกึษาราชการ 

เป็นการเร็ว โจโฉจึงว่าแก่โฮจิ๋นว่า เราจำจะตั้งให้หองจูเปียนผู้เป็นราชบุตรเอกให้เสวยราชสมบัติเสียก่อน  

เราจึงคิดฆ่าเกนหวนกับพรรคพวกเหล่าร้ายเสีย โฮจิ๋นจึงตอบว่าเมื่อเป็นดังนี้ผู้ใดจะอาสาฆ่าอ้ายเหล่าศัตรู 

ราชสมบตัเิสียไดบ้า้ง อว้นเสีย้วไดย้นิโฮจิน๋วา่ดงันัน้ จงึวา่ขา้พเจา้จะอาสาคมุทหารหา้พนัเขา้ทำการจบัขนัทสิีบคน 

กับเกนหวนฆ่าเสีย แล้วจึงยกหองจูเปียนขึ้นเสวยราชสมบัติตามราชประเพณี โฮจิ๋นได้ยินมีความยินดีนัก  

จึงจัดทหารห้าพันถือเครื่องศัสตราวุธครบมือกันให้แก่อ้วนเสี้ยว อ้วนเสี้ยวก็คุมทหารเข้าไป โฮจิ๋นให้โหหยอง  

ซุนสิว แตะถ้ายกับขุนนางใหญ่น้อยสามสิบเศษ ตามอ้วนเสี้ยวเข้าไปถึงตำหนักซึ่งไว้พระศพพระเจ้าเลนเต้  

แล้วเชิญเสด็จหองจูเปียนขึ้น ณ ที่นั่งพระเจ้าเลนเต้เสด็จออก ขุนนางทั้งปวงกราบถวายบังคมแล้วเฝ้าที่นั้น  

แตอ่ว้นเสีย้วกบัโฮจิน๋คมุทหารหา้พนัเปดิประตเูขา้ไปไลจ่บัเกนหวน เกนหวนรูต้วัหนเีขา้ไปอยูใ่นสวนดอกไมท้ีข่า้งใน  

แลกุยเสงขันทีคนหนึ่งนอกกว่าขันทีสิบคนมีใจพยาบาทเกนหวน ครั้นเกนหวนหนี กุยเสงก็ฆ่าเกนหวนตาย 

ในสวนดอกไม ้ เหลา่ทหารลอ้มวงัซึง่เกนหวนไดค้มุอยูน่ัน้ ครัน้เหน็เกนหวนตาย ตา่งคนตา่งวิง่เขา้หาอว้นเสีย้ว 

เป็นอันมาก อ้วนเสี้ยวจึงว่าแก่โฮจิ๋นว่า ได้ทำการถึงเพียงนี้แล้ว จำจะฆ่าขันทีสิบคนกับพรรคพวกของมัน 

เสียให้สิ้นทีเดียว ราชการจึงจะปรกติ แลเตียวเหยียงพวกขันทีสิบคนได้ยินอ้วนเสี้ยวว่าแก่โฮจิ๋นดังนั้น 

กต็กใจกลวั วิง่หนไีปหานางโฮเฮาผูเ้ปน็นอ้งโฮจิน๋ แล้วทูลออ้นวอนวา่ การซึง่จะยกหองจเูหยีบใหเ้ปน็ใหญน่ัน้  

ข้าพเจ้าทั้งสิบคนหาได้คบคิดรู้เห็นด้วยไม่ การทั้งนี้เกนหวนคิดอ่านแต่เพียงผู้เดียว บัดนี้โฮจิ๋นกับอ้วนเสี้ยว 

คิดอ่านจะฆ่าข้าพเจ้าเสีย พระองค์จงช่วยชีวิตข้าพเจ้าทั้งนี้ให้รอดไว้ด้วย นางโฮเฮาจึงว่า เตียวเหยียง 

อย่าเป็นทุกข์เราจะช่วย จึงสั่งให้ไปเชิญโฮจิ๋นเข้ามาแล้วว่า เตียวเหยียงกับขันทีเก้าคนหาความผิดมิได้  

เป็นไฉนพี่จะให้อ้วนเสี้ยวฆ่าเสีย แลเกนหวนซึ่งคิดมิชอบก็ตายแล้ว อันขันทีสิบคนนี้พี่อย่าทำวุ่นวายเลย  

โฮจิ๋นก็รับคำนางโฮเฮา แล้วก็ออกมาว่าแก่อ้วนเสี้ยวแลขุนนางทั้งปวงว่า เกนหวนซึ่งคิดร้ายต่อหองจูเปียน 

กับเรานั้นก็ตายแล้ว แลขันทีสิบคนนั้นจะได้คบคิดกับเกนหวนนั้นหามิได้ เราจะฆ่าเสียนั้นไม่ควร อ้วนเสี้ยว 

จึงตอบว่า ธรรมดาจะทำการสิ่งใด การนั้นมิสำเร็จ ก็หาสิ้นวิตกไม่ เกนหวนกับขันทีสิบคนเป็นพวกเดียวกัน  

เกนหวนคดิการครัง้นีใ้หญห่ลวงนกั หากทา่นรูต้วัจงึรอดชวีติอยู่ ซึง่ฆา่เกนหวนเสยีนัน้เหมอืนหนึง่ฟนัตน้หญา้ 

จะให้ตาย ขันทีสิบคนเปรียบเหมือนหนึ่งรากหญ้าตายแต่ต้นนั้นเห็นไม่สิ้นเชิง รากก็จะงอกแทนขึ้นมา  

ภายหน้าไปเห็นอันตรายจะมีแก่ท่านเป็นมั่นคง โฮจิ๋นจึงตอบว่า ความข้อนี้ท่านอย่าวิตกเลยไว้เป็นธุระเรา  

แล้วตา่งคนกอ็อกไปบ้าน ครัน้เวลารุง่ขึน้เชา้นางโฮเฮาจงึใหห้าโฮจิน๋เขา้มาปรกึษาราชการ แลว้ตัง้ใหเ้ปน็เสนาบด ี

ผูส้ำเรจ็ราชการ แลว้ตัง้ขนุนางทัง้ปวงซึง่ขนัทสีบิคนถอดออกเสยีจากราชการนัน้ ใหค้งอยูต่ามตำแหนง่ทีแ่ตก่อ่น

ครัน้อยูม่าวนัหนึง่ นางตงัไทฮอจงึให้หาเตียวเหยียงกับขนัทีเก้าคนมาวา่แต่ก่อนเราก็ได้ทำนุบำรงุนางโฮเฮา 

ให้อยู่เย็นเป็นสุข จนได้เป็นพระมเหสีพระเจ้าเลนเต้ผู้เป็นพระราชบุตรเรา บัดนี้หาบุญพระเจ้าเลนเต้ไม่  
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หองจูเปียนได้ว่าราชการเมือง นางโฮเฮาดูหมิ่นเรา ตั้งขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยมิได้ปรึกษาเราแล้ว เห็นกิริยา 

นางโฮเฮากำเริบขึ้นกว่าแต่ก่อน เรามีความอัปยศนัก ท่านทั้งปวงเห็นประการใด เตียวเหยียงจึงทูลว่า เวลา 

พรุ่งนี้เช้าเชิญพระองค์เสด็จออกไปยังพระแกลที่พระเจ้าเลนเต้เสด็จออก แล้วจึงตรัสว่าให้หองจูเหียบเป็นเจ้า 

ชื่อตันลิวอ๋อง แปลภาษาไทยว่าต่างกรม แล้วให้ตั๋งต๋งผู้น้องพระองค์เป็นเสนาบดีผู้สำเร็จราชการฝ่ายทหาร  

ขอให้ตั้งข้าพเจ้าทั้งสิบคนนี้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ ซึ่งราชการทั้งปวงนั้นจะได้คิดการสืบไป นางตังไทฮอได้ฟังแล้ว 

มีความยินดีนัก ครั้นเวลาเช้าจึงอุ้มหองจูเหียบเสด็จออกไป ณ ที่พระแกลมิได้เปิดมู่ลี่ขึ้นจึงตรัสตามคำ 

เตียวเหยียงว่าทุกประการแล้วเสด็จเข้า ฝ่ายนางโฮเฮาเห็นนางตังไทฮอทำดังนั้น จึงคิดเห็นว่าราชการเมือง 

จะแกง่แยง่กนั จงึแตง่โตะ๊แลว้เชญินางตงัไทฮอมากินโต๊ะ จึงเอาจอกสุราคำนับส่งให้นางตังไทฮอแล้ววา่แผน่ดนิ 

แต่ก่อนครั้งนางลิเฮา ซึ่งเป็นพระมเหสีพระเจ้าเล่าปัง๒ พระเจ้าเล่าปังสวรรคต นางลิเฮาออกว่าราชการเมือง 

ให้ผิดขนบธรรมเนียม ขุนนางทั้งปวงแลอาณาประชาราษฎรได้ความเดือดร้อน จึงเกิดจลาจลขึ้น นางลิเฮา 

กบัญาตวิงศท์ัง้ปวงกต็ายเปน็อนัมาก แลพระองคก์บัขา้พเจา้เปน็สตร ี จะออกวา่ราชการเมอืงนัน้ไมค่วร ถา้มฟิงั 

ข้าพเจ้าเห็นจะเป็นอันตรายเหมือนนางลิเฮา ฝ่ายนางตังไทฮอได้ฟังดังนั้นก็โกรธแล้วตอบว่า ตัวมิได้มีสัตย์ 

กอปรด้วยหึงสา พาลเอาความผิดนางอองบีหยินแล้วให้เอาไปฆ่าเสีย บัดนี้ลูกของตัวได้เป็นใหญ่ ตัวมิได้ 

ยำเกรงเรา มาว่ากล่าวถ้อยคำหยาบช้าดูหมิ่น เปรียบเทียบเราดังนี้เราหาฟังไม่ ถึงมาตรว่าโฮจิ๋นพี่ของตัว 

ซึ่งได้เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่นั้น เพียงแต่ตั๋งต๋งผู้น้องเราจะตัดเอาศีรษะโฮจิ๋นก็จะได้ในลัดนิ้วมือเดียวด้วยง่าย  

นางโฮเฮาได้ยินดังนั้นก็โกรธแล้วตอบว่า เราเห็นผิดช่วยเตือนสติ กลับมาโกรธเราอีกเล่า นางตังไทฮอจึงว่า  

ตัวเป็นผู้น้อยแต่ก่อนมาหาผู้ใดนับถือไม่ แลตัวได้เป็นพระมเหสีพระเจ้าเลนเต้ผู้บุตรเรา ตัวก็เคยอ่อนง้อเรา  

มาบัดนี้ลูกของตัวได้ว่าราชการเมือง ตัวตั้งตัวว่ารู้ขนบธรรมเนียมแผ่นดิน

ขณะนัน้เตยีวเหยยีงกบัขนัทเีกา้คนรูก้ม็าหา้มทัง้สองขา้ง นางตงัไทฮอกก็ลบัไปทีอ่ยู ่ ครัน้เวลาคำ่นางโฮเฮา 

จึงให้หาโฮจิ๋นเข้ามา แล้วบอกเนื้อความซึ่งนางตังไทฮอว่ากล่าวให้โฮจิ๋นฟัง โฮจิ๋นได้ฟังแล้วกลับมาบ้าน  

จึงหาขุนนางผู้ใหญ่มาปรึกษาว่า นางตังไทฮอนั้นจะได้เป็นพระมเหสีพระเจ้าฮั่นเต้หามิได้ ซึ่งเข้ามาอยู่ใน 

พระราชวงันี้ เพราะพระเจา้เลนเตผู้บ้ตุรไดเ้สวยราชสมบตัิ นีห่าบญุพระเจา้เลนเตไ้มแ่ลว้ ซึง่จะใหน้างตงัไทฮอ 

อยู่ในพระราชวังนั้นราชการเมืองจะเสียไป เราจะให้ออกไปอยู่ ณ ตำหนักกลางสระนอกเมือง ขุนนางทั้งปวง 

ก็เห็นด้วย ครั้นเวลาเช้าจึงชวนกันไปเฝ้านางตังไทฮอ นางตังไทฮอเสด็จมา ขุนนางจึงเชิญเสด็จนางตังไทฮอ 

ให้ออกไปอยู่ ณ ตำหนักกลางสระนอกเมือง แล้วโฮจิ๋นจึงแต่งทหารไปล้อมบ้านตั๋งต๋งผู้น้องนางตังไทฮอ  

ตั๋งต๋งเห็นก็ตกใจหนีไปเชือดคอตาย ณ สวนดอกไม้หลังตึก แลทหารโฮจิ๋นนั้นก็รีบราชบาตรข้าวของแลตรา 

สำหรับที่มาส่งให้โฮจิ๋น

๒ ในเรื่อง ไซ่ฮั่น
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ฝ่ายเตยีวเหยยีงกบัขนัทเีกา้คนจงึคดิพรอ้มกนัวา่ บดันีน้างตงัไทฮอออกไปอยูน่อกเมอืงแลว้ เราหาทีพ่ึง่ 

มิได้ จึงเอาเงินทองไปให้โฮเบี้ยวผู้น้องโฮจิ๋นหวังจะฝากตัว แล้วจัดทรัพย์สิ่งของทั้งปวงซึ่งมีราคามากนั้นไปให้ 

นางบูยงกุ๋นผู้มารดาโฮจิ๋นว่า ท่านจงกรุณาข้าพเจ้าทั้งสิบคนด้วย ช่วยว่ากล่าวเสนอความชอบความดีข้าพเจ้า  

ให้นางโฮเฮามีความกรุณาข้าพเจ้าด้วย นางบูยงกุ๋นรับคำแล้วไปว่ากล่าวนางโฮเฮาผู้บุตรตามคำขันทีสิบคน  

ขันทีสิบคนก็ได้ทำราชการปรกติอยู่ในพระราชวังเหมือนแต่ก่อน

ครั้นอยู่มา  ณ เดือนแปด โฮจิ๋นจึงแต่งทหารซึ่งสนิทไปลอบฆ่านางตังไทฮอ  ณ ตำหนักกลางสระ  

เจา้พนกังานแลขนุนางทัง้ปวงไปสง่สกัการะศพนางตงัไทฮอ แตโ่ฮจิน๋นัน้ทำเฉยเสยีมไิดไ้ป อว้นเสีย้วจงึมาเยอืน 

แล้วบอกว่าขันทีสิบคนนินทาว่า ท่านให้ทหารไปลอบฆ่านางตังไทฮอเสียหวังจะคิดเอาราชสมบัติ ซึ่งท่าน 

จะนอนใจอยู่จะมิคิดฆ่าขันทีสิบคนเสียภายหน้าไปเห็นจะเป็นอันตรายเป็นมั่นคง ครั้งนี้ท่านกับโฮเบี้ยวผู้น้อง 

ก็เป็นผู้สำเร็จราชการสิทธิ์ขาดขุนนางทั้งปวงก็อยู่ในเงื้อมมือท่านสิ้น ถ้าท่านคิดประการใดเห็นจะสมปรารถนา 

อุปมาเหมือนพลิกแผ่นดินกลับ ขอให้เร่งคิดฆ่าขันทีสิบคนเสียจงได้ โฮจิ๋นจึงว่า ท่านว่าทั้งนี้ก็ชอบอยู่แล้ว  

แต่เราขอทุเลาตรึกตรองดูสักเวลาหนึ่งก่อน แลคนใช้โฮจิ๋นได้ยินอ้วนเสี้ยวว่าดังนั้นคิดเอาใจออกหากโฮจิ๋น  

จึงเอาเนื้อความลอบไปบอกเตียวเหยียง เตียวเหยียงรู้เนื้อความดังนั้นจึงคิดกับขันทีสิบคนแล้วจัดหาเงินทอง 

ของตระการไปให้โฮเบี้ยว แล้วบอกว่าโฮจิ๋นนั้นทำการหยาบช้า ฆ่าผู้ฟันคนเสียตามอำเภอใจ เห็นจะเสียขนบ 

แผ่นดินไป อนึ่งข้าพเจ้าสิบคนนี้หามีความผิดสิ่งใดไม ่ โฮจิ๋นฟังคำคนยุยงจะฆ่าข้าพเจ้าทั้งสิบคนเสีย ขอท่าน 

ไดเ้อาเนือ้ความทัง้นีไ้ปทลูนางโฮเฮาใหแ้จง้ ขา้พเจา้ทัง้ปวงจงึจะรอดชวีติ โฮเบีย้วรบัคำเตยีวเหยยีงแลว้เขา้ไปทลู 

นางโฮเฮาตามคำเตียวเหยียง

ฝ่ายนางโฮเฮาได้ยินดังนั้นมิได้พิจารณาก็เชื่อ พอโฮจิ๋นเข้าไปหานางโฮเฮา แล้วบอกเนื้อความว่าขันที 

สบิคนนีถ้า้เอาไวส้บืไปจะมอีนัตราย เราจะคดิฆา่เสยีใหส้ิน้ นางโฮเฮาตอบวา่ขนัทสีบิคนไดท้ำราชการมาแตค่รัง้ 

พระเจ้าเลนเต ้ จะได้มีความผิดสิ่งใดหามิได ้ จะมาฆ่าเขาเสียนั้นไม่ควร ซึ่งว่าจะช่วยทำนุบำรุงการแผ่นดินนั้น 

เห็นไม่สม เหมือนหนึ่งจะแกล้งให้บ้านเมืองเป็นจลาจล โฮจิ๋นมิได้ตอบประการใดก็กลับมาบ้าน อ้วนเสี้ยว 

จึงถามว่า ซึ่งข้าพเจ้าว่านั้นท่านได้คิดประการใด โฮจิ๋นจึงตอบว่า เราเข้าไปบอกนางโฮเฮา นางโฮเฮาไม่ยอม  

แลการทัง้นีเ้ราจะคดิประการใดดี อว้นเสีย้วจงึวา่ขอใหม้หีนงัสอืทา่นออกไปใหห้าหวัเมอืงทัง้ปวงยกทหารเขา้มา 

เป็นกระบวนทัพ แล้วประกาศว่าจะเอาตัวขันทีสิบคนฆ่าเสีย นางโฮเฮากลัวจะเป็นอันตราย เห็นจะให้จับขันท ี

ส่งออกมาให้โดยสะดวก โฮจิ๋นเห็นชอบด้วยจะทำตามอ้วนเสี้ยวว่า แลตันหลิมได้ยินดังนั้น จึงเขียนเป็น 

กระบวนโคลงบทหนึง่วา่ ผูห้นึง่กำเรบิใจวา่ตวัชำนาญการกระสนุหลบัตายงินก ถา้กระสนุถกูมอืเขา้กจ็ะเสยีการ  

แล้วตันหลิมจึงทักโฮจิ๋นว่า ตัวท่านทุกวันนี้ราชการเมืองก็จะสิทธิ์ขาดอยู่แก่ท่าน ขุนนางทั้งปวงก็อยู่ใน 

เงือ้มมอืทา่น อนัขนัทสีบิคนเหมอืนหนึง่แมลงเมา่ ตัวท่านเหมอืนกองเพลิงอนัใหญ่ แมลงเมา่หรอืจะสูเ้พลงิได ้ 

ถา้ทา่นจะคดิประการใดก็จะสมดังปรารถนา ตวัทา่นเหมอืนพญาหงส ์ คดิการใหญแ่ลว้จะมาเครา่ทา่ฝงูกาอยูน่ัน้ 

ไม่ควร อันหัวเมืองทั้งปวงจะยกทหารเป็นกระบวนทัพเข้ามา ถ้าได้ตัวขันทีสิบคนแล้ว เห็นหัวเมืองทั้งปวง 

จะกำเริบ เกิดศึกกลางเมืองขึ้น การซึ่งคิดจะทำนุบำรุงแผ่นดินนั้นก็จะเสียท่วงทีไป โฮจิ๋นได้ยินดังนั้น 
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หัวเราะเยาะแล้วตอบว่า ตัวท่านจะมาร่วมคิดการใหญ่กับเรานั้น ความคิดท่านน้อยนัก อุปมาดังเด็กเลี้ยงโค  

พอโจโฉก็อยู่ที่นั่นด้วย ได้ยินตันหลิมกับโฮจิ๋นตอบกันดังนั้น โจโฉตบมือหัวเราะแล้วว่า การลัดนิ้วมือเดียว 

ไม่ควรที่จะเถียงกันอื้ออึง อย่างธรรมเนียมแผ่นดินแต่ก่อนก็มีมา พระมหากษัตริย์เชื่อฟังตั้งแต่งขันที 

เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ ราชการเมืองก็ผันแปรไปมีเนือง  ๆ  มาอยู่ ครั้งนี้ขันทีสิบคนซึ่งหยาบช้านั้น มีสติปัญญา 

เป็นใหญ่อยู่คนเดียวสองคนดอก ถ้าจะคิดจับเอาแต่นายใหญ่นั้นฆ่าเสียก็จะได้โดยง่าย ทำไมจะให้ร้อนถึง 

หวัเมอืงยกเปน็กระบวนทพัเอกิเกรกิมาเลา่ โฮจิน๋ไดฟ้งัโจโฉวา่กโ็กรธแลว้ตอบวา่ เราจะทำการใหญต่วัมาวา่ดงันี้  

คบคดิเปน็ใจเดยีวกันกับขันทีสบิคนหรอื โจโฉไดย้นิกโ็กรธมไิดต้อบประการใด จงึเดนิออกมาถงึนอกบา้นแลว้วา่  

แผน่ดนิครัง้นีจ้ะเกดิอนัตรายเพราะโฮจิน๋ ฝา่ยโฮจิน๋กแ็ตง่เปน็หนงัสอืรบัสัง่ ลอบใหท้นายรบีถอืไปใหแ้กหั่วเมือง 

ทั้งปวงตามซึ่งคิดไว้แต่ก่อนนั้น


