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เดิมแผ่นดินเมืองจีนทั้งปวงนั้น เปนสุขมาช้านานแล้วก็เปนศึก ครั้นศึกสงบแล้วก็เปนสุข  
มีพระมหากษัตริย์ทรงพระนามพระเจ้าจิวบูอ๋อง๑ แลพระวงศ์ได้เสวยราชย์ต่อ ๆ ลงมาเปนหลาย
พระองค์ ได้ความสุขมาถึงเจ็ดร้อยปี จึงมีผู้ตั้งแขงเมืองถึงเจ็ดหัวเมือง ครั้งนั้นพระเจ้าจิ๋นอ๋องได้      

                                                           
๑ เรื่องห้องสิน   
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 ตอนที่ ๑ ๙ 

สามก๊กวิทยา 

เสวยราชย์ในเมืองจิ๋นก๊กให้ไปตีเอาหัวเมืองทั้ง เจ็ดนั้น เข้าอยู่ในอาณาจักรพระเจ้าจิ๋นอ๋องทั้งสิ้น๒ ครั้น
อยู่มาพระเจ้าจิ๋นอ๋องเสียแก่ฮั่นฌ้อ แล้วฮั่นโกโจกับฮั่นฌ้อรบกัน จึงได้ราชสมบัติแก่ฮั่นโกโจ ฮั่นโกโจ
แลพระราชวงศ์ได้เสวยราชสมบัติต่อ ๆ มาในแผ่นดินจีนนั้นถึงสิบสององค์ มีขุนนางคนหนึ่งช่ืออองมัง    
เปนขบถชิงเอาราชสมบัติได้ เปนเจ้าแผ่นดินอยู่สิบแปดปี แล้วจึงมีหลานพระเจ้าฮั่นโกโจช่ือฮั่นกองบู๊
จับอองมังฆ่าเสียชิงเอาราช สมบัติได้เสวยราชย์สืบวงศ์มาสิบสององค์ พระองค์ได้เสวยราชย์ที่สุดนั้น 
ทรงพระนามพระเจ้าเหี้ยนเต้ จึงแตกเปนสามเมือง ภาษาจีนเรียกว่า สามก๊ก 

เหตุทั้งนี้เพราะพระเจ้าฮั่นเต้๓ หาพระราช
บุตรมิได้ ขอเลนเต้มาเลี้ยง จนเลนเต้ได้เสวยราชย์มี
พระราชบุตรสององค์ ช่ือหองจูเปียนหนึ่ง หองจูเหียบ
หนึ่ง แลเมืองพระเจ้าเลนเต้เสวยราชย์นั้น มิได้ตั้งอยู่
ในโบราณราชประเพณี แลมิได้คบหาคนสัตย์ธรรม 
เชื่อถือแต่คนอันเปนอาสัตย์ ประพฤติแต่ตามอ่าเภอใจ
แห่งพระองค์เสียราชประเพณีไป จึงมีขันทีผู้ใหญ่คน
หนึ่งช่ือเทาเจียดกับพวกขันทีทั้งปวง เห็นว่าพระเจ้า
เลนเต้รักใคร่ไว้พระทัย จึงคิดกันกระท่าการหยาบช้า
ต่าง ๆ แต่บันดาราชกิจสิ่งใดนั้น ขันทีว่ากล่าวเอาผิด
เปนชอบ ขุนนางแลอาณาประชาราษฎรได้ความ
เดือดร้อนนัก จึงมีขุนนางผู้ใหญ่ทั้งสองช่ือเตาบูตันผวน
เห็นผิดคิดอ่านจะจับขันทีฆ่าเสีย เทาเจียดขันทีรู้ตัวจึง
ให้พัครพวกจับเตาบูตันผวนไปฆ่าเสีย เทาเจียดแล
พวกขันทีทั้งปวงยิ่งท่าการก่าเริบขึ้นกว่าแต่ก่อน 

ครั้นอยู่มาพระเจ้าเลนเต้เสวยราชสมบัติได้สิบสองปี (พ.ศ. ๗๒๒) ณ เดือนสี่ขึ้นสิบห้าค่่า
เสด็จอยู่บนพระเก้าอี้ณพระที่นั่งอุนต๊กเตี้ยน เวลาตะวันเที่ยงเกิดลมพายุหนัก มีงูสีเขียวใหญ่ตกลงมา
พันอยู่ที่เท้าพระเก้าอี้ซึ่งเสด็จอยู่นั้น พระเจ้าเลนเต้ตกพระทัยล้มลงจากพระเก้าอี้หาพระสติมิได้    

                                                           
๒ เรือ่งไซ่ฮั่น 
๓ เรือ่งตั้งฮ่ัน 

พระเจ้าเลนเต้ (Emperor Ling) 
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ชาวรักษาพระองค์เข้าช่วยพยุงเชิญเสด็จเข้าไปที่ข้างใน บันดาขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยซึ่งเฝ้าอยู่นั้น เห็นงูก็
ตกใจกลัวต่างคนก็วิ่งหนีไป อยู่หน่อยหนึ่งงูนั้นก็หายไป จึงเกิดฟ้าร้องฝนตกห่าใหญ่ ลูกเห็บตกลงตึก
แลเรือนราษฎรทั้งปวงหักทลายเปนอันมาก จนเวลาเที่ยงคืนฝนจึงหยุด ครั้นอยู่มาได้สี่ปี (พ.ศ. ๗๒๖) 
ณเดือนยี่ เมืองลกเอี๋ยงแผ่นดินไหว น่้าทเลเกิดใหญ่ท่วมตึกแลเรือนอาณาประชาราษฎร ซึ่งอยู่ตีนท่า
นั้นถล่มลอยไปเปนอันมาก ไก่ตัวเมียกลายเปนตัวผู้ 

ครั้นถึงเดือนหกขึ้นค่่าหนึ่ง เกิดนิมิตเปนควันเพลิงพลุ่งขึ้นไปสูงประมาณยี่สิบวา แล้วควัน
เพลิงนั้นพลุ่งเข้าไปในพระที่นั่งอุนต๊กเตี้ยน ครั้นณเดือนเจ็ดเกิดนิมิตรัศมีรุ้งตกลงในพระราชวัง         
แลเขารันซัวสูงใหญ่บันดาลแตกทลายลง พระเจ้าเลนเต้จึงถามขุนนางทั้งปวงว่า นิมิตวิปริตดังนี้จะดี
ร้ายประการใด ยีหลงขุนนางจึงเขียนหนังสือลับกราบทูลว่า เหตุทั้งปวงนี้เพราะขันทีประพฤติล่วง  
พระราชอาญา จึงเกิดนิมิตให้พระองค์ปรากฎ 

พระเจ้าเลนเต้เห็นหนังสือนั้น ทอดพระทัยอยู่มิได้ตรัส
ประการใด แล้วเสด็จลุกขึ้นผลัดฉลองพระองค์ใหม่   
เทาเจียดขันทีเฝ้าอยู่หลังพระที่นั่งมองเห็นหนังสือนั้นจึง
คิดอ่านกับพรรคพวกว่า จะหาความผิดข้อใหญ่ใส่โทษ 
ยีหลงให้ออกจากที่ขุนนาง แลพวกเทาเจียดขันทีซึ่งเปน
ผู้ใหญ่นั้นเก้าคน ช่ือเตียวต๋งหนึ่ง เตียวเหยียงหนึ่ง ฮองสี
หนึ่ง ต๋วนกุยหนึ่ง เหาล่าหนึ่ง เกียนสิดหนึ่ง เห้หุยหนึ่ง 
ก๊กเสงหนึ่ง เชียกง๔หนึ่ง เปนสิบคนทั้งเทาเจียด ถ้า 
ขุนนางผู้ใดมิได้อยู่ในโอวาทก็ให้ถอดเสีย ผู้ใดอยู่ในบังคับ
บัญชานั้นก็ให้ยกตั้งแต่งขึ้น แลเทาเจียดกับพวกเก้าคน
นั้นตั้งช่ือตัวเปนสิบเสียงสี แลพระเจ้าเลนเต้นั้นเช่ือถือ
ถ้อยค่าเตียวเหยียงเรียกเปนบิดาเลี้ยง ราชการกฎหมาย
แผ่นดินก็ผันแปรไป อาณาประชาราษฎรทั้งปวงได้ความ
เดือดร้อน เกิดโจรผู้ร้ายปล้นสะดมภ์เปนอันมาก 

                                                           
๔ ตามฉบับไทยมีชือ่ขันทีเพียง ๙ คน สอบฉบับจีนได้ชื่อ “เชียกง” อีกคน ๑ จงึรวมเตม็ ๑๐ คน 

เตียวเหยียง (Zhang Rang) 
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ฝ่ายเมืองกิลกกุ๋นนั้น มีชายพ่ีน้องสามคน ช่ือเตียวก๊กหนึ่ง เตียวโป้หนึ่ง เตียวเหลียงหน่ึง แล
เตียวก๊กนั้นไปเที่ยวหายาบนภูเขา พบคนแก่คนหนึ่ง ผิวหน้านั้นเหมือนทารก จักษุนั้นเหลืองมือถือไม้
เท้า คนนั้นพาเตียวก๊กเข้าไปในถ้่าจึงให้หนังสือต่าราสามฉบับ ช่ือไทแผงเยาสุด แล้วว่าต่ารานี้ท่านเอา
ไปช่วยท่านุบ่ารุงคนทั้งปวงให้อยู่เย็นเปนสุข ถ้าตัวคิดร้ายมิซื่อตรงต่อแผ่นดิน ภัยอันตรายจะถึงตัว 
เตียวก๊กกราบไหว้แล้วจึงถามว่าท่านนี้ช่ือใด คนแก่นั้นจึงบอกว่า เราเปนเทวดา บอกแล้วก็เปนลมหายไป 
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ฝ่ายเตียวก๊กก็กลับมาบ้าน จึงเรียนตามต่าราทั้งกลางวันกลางคืน ก็เรียกลมเรียกฝนได้
สาระพัดทุกประการ จึงตั้งตัวเปนโต๋หยิน แปลภาษาไทยว่าพราหมณ์มีความรู้ ครั้งนั้นห่าลงเมือง  
กิลกกุ๋น ชาวเมืองทั้งปวงเกิดความไข้ เตียวก๊กจึงเขียนเลขยันตร์ตามต่ารา ไปแจกให้ชาวเมืองบ่าบัด
ความไข้ คนก็นับถือเตียวก๊กมาเปนศิษย์ให้สั่งสอนอยู่ประมาณร้อยเศษ เตียวก๊กจึงไปเที่ยวรักษาไข้
ตามเมืองใหญ่น้อย คนท้ังปวงได้เลขยันตร์ซึ่งเตียวก๊กให้น้ัน ความไข้อันตรายนั้นก็หาย ชาวเมืองทั้งนั้น
ก็นับถือไปอยู่เปนศิษย์เตียวก๊กทวีมากข้ึนทุกวัน เตียวก๊กครั้นมีศิษย์มากแล้ว จึงตั้งศิษย์ไว้เปนนายบ้าน
ซ่องสามสิบต่าบล ต่าบลใหญ่คนประมาณหมื่นเศษ ต่าบลน้อยมีคนประมาณหกพันเจ็ดพัน มีนายคุม
ไพร่มีธงส่าหรับรบศึกทุกต่าบล 

เตียวก๊กตั้งตัวเปนจงกุ๋น แปลว่าพระยา แล้วจึงแต่งอุบายให้ปรากฎไปว่า แผ่นดินจะผัน
แปรปรวนไปแล้ว จะมีผู้มีบุญมาครองแผ่นดินใหม่บ้านเมืองจะเปนสุข แล้วให้เอาปูนขาวเขียนเปน
อักษรไว้ท่ีประตูบ้านเรือนสองตัว อักษรว่า ปีชวดบ้านเมืองจะเปนสุข แลเมืองเฉงจิ๋ว เมืองอิวจิ๋ว เมือง
ชิวจิ๋ว เมืองเกงจิ๋ว เมืองยังจิ๋ว เมืองกุนจิ๋ว เมืองอิจิ๋ว ชาวเมืองทั้งแปดเมืองนี้นับถือเขียนเอาช่ือเตียวก๊ก
ไว้บูชาทุกบ้านเรือน เตียวก๊กจึงใช้ม้าอ้วนยี่เอาเงินทองไปให้ฮองสีขันทีเปนก่านัล แล้วม้าอ้วนยี่บอก
ความลับแก่ฮองสีขันทีว่า เตียวก๊กสั่งมาว่าให้ฮองสีช่วยท่าการเปนไส้ศึกในเมือง แล้วเตียวก๊กจึงคิด
อ่านกับน้องชายสองคนว่า ถ้าจะคิดอ่านการสิ่งใดเอาใจไพร่เปนประมาณ บัดนี้ชาวเมืองทั้งแปดเมืองก็
รักใคร่นับถืออยู่ในโอวาทเราสิ้นแล้ว เมื่อการพร้อมฉนี้ ควรจะคิดเอาแผ่นดิน ครั้นจะมิคิดการบัดนี้ก็
เสียดายดูมิควร น้องสองคนก็ยอมด้วย เตียวก๊กจึงซ่องสุมทหาร แลเครื่องศัสตราวุธพร้อมเตรียมไว้  
ถึงก่าหนดแล้วจะได้ท่าการสดวก 
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แล้วเตียวก๊กจึงใช้ศิษย์คนหนึ่งช่ือตองจิ๋ว ถือหนังสือลับไปบอกฮองสี ตองจิ๋วมิได้เอาหนังสือ
นั้นไปให้ฮองสี เอาหนังสือนั้นไปให้ขุนนางกราบทูลพระเจ้าเลนเต้ ๆ จึงให้โฮจิ๋นขุนนางผู้ใหญ่  
ยกกองทัพไปจับม้าอ้วนยี่ซึ่งเอาของก่านัลไปให้ฮองสีขันทีมาฆ่าเสีย จับฮองสีขันทีใส่คุกไว้ 

ฝ่ายเตียวก๊กครั้นรู้ข่าวก็ไปเตรียม
ทหารไว้พร้อม แล้วจึงตั้งตัวเปนเทียนก๋งจงกุ๋น
แปลว่าเปนเจ้าพระยาสวรรค์ แล้วตั้งเตียวโป้ 
ผู้น้องเปนแตก๋งจงกุ๋น แปลว่าเจ้าพระยาแผ่นดิน 
ตั้ ง เตียวเหลียงน้องผู้น้อยเปนยินก๋งจงกุ๋น 
แปลว่าเจ้าพระยามนุษย์ เตียวก๊กป่าวประกาศ
แก่ทหารแลไพร่พลทั้งปวงว่า เมืองพระเจ้า
เลนเต้จะสาบสูญฉิบหายแล้ว ผู้มีบุญจะมาเสวย
สมบัติใหม่ คนท้ังปวงจงท่าตามค่าเทวดาท่านาย
เถิด จะได้อยู่เย็นเปนสุขพร้อมมูลกัน 

ไพร่พลทั้งปวงก็ยินดีด้วย เตียวก๊กให้เอาผ้าเหลืองโพกสีสะเปนส่าคัญ คนประมาณสี่สิบห้า
สิบหมื่น เตียวก๊กกับทหารทั้งปวงพร้อมใจกันเปนโจร หาผู้ใดจะต้านทานมิได้มีก่าลังมากขึ้น โฮจิ๋นจึง
เอาเนื้อความกราบทูลพระเจ้าเลนเต้ ๆ ให้มีตราไปทุกหัวเมืองว่า ถ้าผู้ใดมีฝีมือกล้าหาญให้ช่วยกันจับ
โจรโพกผ้าเหลือง ได้แล้วจะปูนบ่าเหน็จให้เปนขุนนาง แล้วสั่งจงลงเจียงทหารเอกหนึ่ง โลจิ๋นหนึ่ง    
ฮองฮูสงหนึ่ง จูฮีหนึ่ง ให้คุมทหารยกออกไปเปนสามด้าน ให้จับตัวเตียวก๊กจงได้ 

ฝ่ายเตียวก๊กยกทหารเข้าตีปลายแดนเมืองอิวจิ๋ว เล่าเอี๋ยนเจ้าเมืองอิวจิ๋วนั้นเปนชาวเมือง 
กังแฮ เปนเชื้อฮั่นโกโจเปนหลานหลังจงฮอง รู้ข่าวว่าโจรโพกผ้าเหลืองมาตีปลายแดนเมืองอิวจิ๋ว จึงให้
หาเจาเจ้งนายทหารมาปรึกษา เจาเจ้งจึงว่าโจรมีก่าลังมากนักทหารเมืองเราน้อย จ่าจะให้มีหนังสือไป
เกลี้ยกล่อมป่าวร้องชาวเมืองซึ่งอยู่ปลายแดนว่า ถ้าผู้ใดกล้าหาญมีปัญญาจับโจรได้ จะบอกความชอบ
ไปให้กราบทูลพระเจ้าเลนเต้ เล่าเอี๋ยนเห็นชอบด้วยจึงให้ท่าตาม แล้วแต่งเปนหนังสือเกลี้ยกล่อมแจก
ไปทุกหัวเมือง ให้เจ้าเมืองเอาหนังสือปิดไว้ทุกประตูเมือง 
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แลเมืองตุ้นก้วนมีชายคนหนึ่งช่ือเล่าปี่ เมื่อ
น้อยช่ือเหี้ยนเต๊ก ก็ไม่สู้รักเรียนหนังสือแต่มีปัญญา 
น่้าใจนั้นดี ความโกรธความยินดีมิได้ปรากฎออกมา
ภายนอก ใจนั้นอารีย์นักมีเพื่อนฝูงมาก ใจกว้างขวาง 
หมายจะเปนใหญ่กว่าคนทั้งปวง กอปด้วยลักษณ 
รูปใหญ่สมบูรณ์สูงประมาณห้าศอกเศษ หูยานถึงบ่า 
มือยาวถึงเข่า หน้าขาวดังสีหยก ฝีปากแดงดังชาด
แต้ม จักษุช่าเลืองไปเห็นหู แลเล่าปี่นั้นเปนบุตร์ 
เล่าเหง  เล่าเหงเปนเช้ือวงศ์พระเจ้าฮั่นเกงเต้ เล่าเหง
ตายยังแต่ภรรยา เล่าปี่ผู้บุตรมีกตัญญูรักษามารดา 
มิให้อนาทร แลเล่าปี่กับมารดาเปนคนเข็ญใจไร้ทรัพย์ 
ทอเสื่อขายเลี้ยงชีวิต บ้านที่เล่าปี่อยู่นั้น ช่ือบ้านเล่าซองฉุนอยู่ใกล้เมืองตุ้นก้วน เรือนนั้นอยู่ริมต้น
หม่อน ๆ นั้นสูงประมาณแปดวาเศษ กิ่งนั้นเปนพุ่มดังฉัตร์ มีหมอดูคนหนึ่งเดิรมาเห็นภูมิบ้านแลต้น
หม่อนต้องต่ารา จึงทายว่าบ้านนี้มีผู้มีบุญอยู่ เล่าปี่เมื่อยังเด็กอยู่นั้น เล่นกับลูกชาวบ้านทั้งปวง เล่าปี่
จึงว่า ถ้ากูได้เปนเจ้ากูจะเอาต้นหม่อนต้นนี้ไปท่าคันเศวตฉัตร์กั้น เล่าอ้วนกีผู้เปนอาว์ได้ยินเล่าปี่ว่า
ประหลาด จึงชมเล่าปี่ว่าจะมีบุญเปนมั่นคง เล่าอ้วนกีท่านุบ่ารุงให้เงินทองแก่เล่าปี่เนือง ๆ เมื่อเล่าปี่
อายุได้สิบห้าปี มารดาจึงให้ไปเรียนหนังสือกับเต้เหี้ยนผู้เปนครู เล่าปี่นั้นมีเพื่อนสองคน ช่ือโลติดหนึ่ง 
กองซุนจ้านหนึ่ง เรียนหนังสืออยู่ด้วยกันจนอายุได้ยี่สิบห้าปี ขณะนั้นเล่าปี่เดิรไปเห็นหนังสือซึ่งปิดไว้ท่ี
ประตูเมือง เล่าปี่คิดไปมิตลอดยืนดูหนังสือทอดใจใหญ่อยู่ 

มีคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเล่าปี่แล้วว่า เปนผู้ชายไม่
ช่วยท่านุบ่ารุงแผ่นดินแล้วสิมาทอดใจใหญ่ ฝ่ายเล่าปี่กลับหน้า
มาดู เห็นผู้นั้นสูงประมาณห้าศอก สีสะเหมือนเสือ จักษุกลม
ใหญ่ คางพองโต เสียงดังฟ้าร้อง กิริยาดังม้าควบ เห็นผิด   
ประหลาทจึงถามว่าท่านนี้ช่ือใด ผู้นั้นจึงตอบว่าเราชื่อเตียวหุย
เอ๊กเต๊กบ้านอยู่ตุ้นก้วน เรามีทรัพย์สินไร่นาเปนอันมาก  
ทั้งร้านสุกรสุราก็มีขาย เราพอใจคบเพื่อนฝูงซึ่งมีสติปัญญา 
บัดนี้เห็นท่านดูหนังสือแล้วทอดใจใหญ่จึงทักจะใคร่รู้เนื้อความ      

เล่าปี่ (Liu Bei) 

เตียวหุย (Zhang Fei) 
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เล่าปี่จึงว่าเราเปนเช้ือพระเจ้าฮั่นเกงเต้ช่ือเล่าปี่ ได้ยินข่าวว่าโจรโพกผ้าเหลืองมาท่าอันตรายแผ่นดิน 
เราคิดจะใคร่อาสาแผ่นดินไปปราบโจร แต่ขัดสนด้วยก่าลังน้อยทรัพย์ก็น้อยคิดไปมิตลอด จึงทอดใจ
ใหญ่ เตียวหุยจึงว่าทรัพย์นั้นเรามีอยู่ เราจะคิดกันไปเกลี้ยกล่อมชาวเมืองซึ่งมีฝีมือกล้าหาญ ท่านกับ
เราจะยกออกไปจับโจรจะเห็นประการใด เล่าปี่ได้ฟังก็ดีใจจึงชวนเตียวหุยเข้าไปในร้านสุราซื้อสุราแล้ว
ก็ชวนกัน นั่งกินอยู่ 

มีคนหนึ่งรูปร่างโตใหญ่ขับเกวียนมาถึงหน้า
ร้านสุราเข้าไปเรียกผู้ขายสุรา ว่า เอาสุรามาขายจง
เร็ว เรากินแล้วจะรีบไปอาสาแผ่นดิน เล่าปี่เห็นผู้นั้น
สูงประมาณหกศอกหนวดยาวประมาณศอกเศษ หน้า
แดงดังผลพุทราสุก ปากแดงดังชาดแต้ม คิ้วดังตัวไหม 
จักษุยาวดังนกการะเวก เห็นกิริยาผิดประหลาทกว่า
คนทั้งปวง เล่าปี่จึงชวนเข้าไปนั่งกันสุราด้วยแล้วถาม
ว่าท่านนี้ช่ือไร ผู้นั้นจึงบอกว่าเราช่ือกวนอู อีกช่ือหน่ึง
นั้น หุนเตี๋ยง บ้านเราอยู่เมืองฮอตั๋งไกเหลียง ที่เมือง
ฮอตั่งไกเหลียงนั้น มีคนๆหนึ่งมีทรัพย์มากร้ายกาจ
สามหาวข่มเหงคนท้ังปวง เราเห็นผิดนักเราจึงฆ่าผูน้ัน้
เสียแล้วหนีไปเที่ยวอยู่เปนหลายหัวเมือง บัดนี้เราได้

ยินว่าเมืองนี้มีหนังสือเกลี้ยกล่อมป่าวร้องให้อาสาแผ่นดิน จับโจรโพกผ้าเหลือง เราจึงมาหวังจะอาสา
แผ่นดิน เล่าปี่จึงตอบว่า เรากับเตียวหุยคิดต้องกันกับท่าน กวนอูได้ยินก็ดีใจ เตียวหุยจึงว่าเราทั้งสาม
คิดการต้องกัน เชิญท่านทั้งสองมาไปบ้านเรา ที่หลังบ้านเรามีสวนดอกไม้แล้วเปนที่สงัด ดอกยิโถก็
บานอยู่เปนอันมาก จะได้บูชาพระแลเทวดา แล้วจะได้ให้สัตย์ต่อกันทั้งสามให้เปนน้่าหนึ่งใจเดียวกัน 
จะได้คิดการใหญ่สืบไป เล่าปี่กวนอูได้ยินก็ยินดี จึงชวนกันไปยังบ้านเตียวหุย ครั้นรุ่งขึ้นเตียวหุยจึงจัด
ม้าขาวกระบือด่าแลธูปเทียนสิ่งของทั้งปวง แล้วชวนกันออกมายังสวนดอกไม้ จึงจุดธูปเทียนไหว้พระ
แลบูชาเทวดาแล้วจึงตั้งสัตย์สาบาลต่อกันว่า ข้าพเจ้าเล่าปี่กวนอูเตียวหุยทั้งสามคนนี้อยู่ต่างเมือง วันน้ี
ได้มาพบกัน จะตั้งสัตย์สบถเปนพ่ีน้องร่วมท้องกันเปนน้่าใจเดียวซื่อสัตย์ต่อกันสืบไปจน วันตาย จะได้
ช่วยท่านุบ่ารุงแผ่นดินให้อยู่เย็น เปนสุข ถ้ามีภัยอันตรายสิ่งใดแลรบศึกเสียที ข้าพเจ้ามิได้ทิ้งกัน จะแก้
กันกว่าจะตายทั้งสาม แลความสัตย์นี้ข้าพเจ้าได้สาบาลต่อหน้าเทวดาทั้งปวงจงเปนทิพย์พยาน        

กวนอู (Guan Yu) 
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ถ้าสืบไปภายหน้าข้าพเจ้าทั้งสามมิได้ซื่อตรงต่อกัน ขอให้เทวดาสังหารผลาญชีวิตให้ประจักษ์แก่ตาโลก 
จึงเรียกเล่าปี่เปนพี่เอื้อย กวนอู เปนน้องกลาง เตียวหุยเปนน้องสุด แลชาวบ้านซึ่งกล้าหาญนั้นมาเข้า
เกลี้ยกล่อมด้วย เปนคนสามร้อยคน ก็กินโต๊ะเลี้ยงดูกันแล้ว จัดเครื่องศัสตราวุธเปนอันมากยังขัดสน
แต่ม้า 

จึ ง มี ค น ม า บ อก เ ล่ า ปี่ ว่ า  
มีพ่อค้าม้าต้อนม้าเข้ามาในบ้านเรา  
เล่าปี่จึงออกไปรับพ่อค้าม้าสองคนเข้า
มา คนหนึ่งช่ือเตียวสิเผง คนหนึ่งช่ือ 
เล่าสง บอกเล่าปี่ว่าข้าพเจ้าค้าขาย
ม้าเปนหลายปี มาปีนี้ไปขายม้าพบโจร
กลางทางไปไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงกลับมา
เมืองนี้ เล่าปี่จึงชวนพ่อค้าม้าสองคน
เข้าไปในบ้าน ให้แต่งโต๊ะเลี้ยงแล้วบอก
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ว่าเราคิดกันจะไปจับโจรซึ่งท่าจลาจลในแผ่นดิน เตียวสิเผงเล่าสงว่า ท่านคิดนี้ต้องกับข้าพเจ้าแล้ว  
จึงจัดแจงม้าห้าสิบม้ากับเงินห้าร้อยต่าลึง เหล็กร้อยหาบให้เปนก่าลัง เล่าปี่จึงขอบคุณพ่อค้าม้าทั้งสอง
คน แล้วหานายช่างมาตีเปนกระบี่สองเล่มส่าหรับถือ ซึ่งกวนอูจะถือนั้นให้ช่างตีเปนง้าวเล่มหนึ่ง  
ยาวสิบเอ็ดศอกหนักแปดสิบสองช่ัง เตียวหุยถือนั้นให้ตีเปนทวนเล่มหนึ่ง ยาวสิบศอกหนักแปดสิบห้า
ช่ัง แล้วให้ท่าเครื่องเกราะแลอานม้า ส่าหรับรบครบทั้งสามนาย แล้วจึงเกลี้ยกล่อมชาวบ้านที่มีฝีมือ
กล้าแข็งได้ห้าร้อยคนจึงพาไปหาเจาเจ้ง ๆ จึงพาไปหาเล่าเอี๋ยนผู้เปน เจ้าเมือง ทั้งสามพี่น้องจึงค่านับ
แล้วบอกช่ือแลแซ่ เล่าเอี๋ยนได้ยินว่าเปนแซ่เดียวกันก็ยินดีนัก จึงรับไว้เปนหลานชาย 

ครั้นอยู่มาหลายวัน จึงมีคนถือหนังสือบอกเข้ามา
ว่า โจรโพกผ้าเหลืองทหารเอกช่ือ เทียอ้วนจี้ คุมพลประมาณ
ห้าหมื่น ยกเข้ามาแดนเมืองตุ้นก้วน เล่าเอี๋ยนจึงสั่งเจาเจ้ง 
ให้หาตัวเล่าปี่กวนอูเตียวหุยมา แล้วให้คุมพลห้าร้อยยก
ออกไปจับโจร เล่าปี่กวนอูเตียวหุยยินดีนัก ก็ยกทหาร        
ห้าร้อยออกไปถึงต่าบลเขาไทเหียงสัน แลไปเห็นพวกโจรยก
มาเปนอันมาก แลพวกโจรนั้นมิได้เกล้ามวย กระจายผมเอา
แต่ผ้าเหลืองโพกสีสะทั้งสิ้น เล่าปี่จึงให้ตั้งค่ายลงไว้ แล้วขับ
ม้าออกไปหน้าทหาร แลฝ่ายขวาน้ันม้ากวนอู ฝ่ายซ้ายนั้นม้า
เตียวหุย เล่าปี่จึงเอาแซ่ม้าช้ีหน้าด่าพวกโจรว่าอ้ายพวกขบถ 
เทียอ้วนจี้โกรธนักจึงใช้ทหารเอกช่ือเตงเมาขี่ม้าออกไปรบ 
เตียวหุยถือทวนยาวสิบศอกขับม้าเข้ารบกับเตงเมา เตียวหุย
ร่าเพลงทวนแทงถูกอกเตงเมาตกม้าตาย 

เทียอ้วนจี้โกรธนักถือง้าวขับม้าออกจะรบด้วยเตียวหุย กวนอูเห็นจึงขับม้าผ่านหน้าม้า
เตียวหุยออกมาจะรบ เทียอ้วนจี้เห็นรูปกวนอูก็ตกใจเสียที กวนอูเอาง้าวฟันเทียอ้วนจี้ตัวขาดออก
เปนสองท่อน พวกโจรทั้งนั้นก็แตกกระจายไปสิ้น เล่าปี่จึงขับทหารเข้าไล่จับพวกโจรได้เปนอันมาก 
แล้วยกทหารกลับมาเมืองตุ้นก้วน 

เล่าเอี๋ยน (Liu Yan) 
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ฝ่ายเล่าเอี๋ยนครั้นรู้ข่าวก็ออกไปรับเล่าปี่ถึงประตูเมือง แล้วพากันกลับเข้ามา จึงปูนบ่าเหน็จ
พวกทหารตามสมควร ครั้นรุ่งขึ้นม้าใช้ถือหนังสือสิบเกงเจ้าเมืองเฉงจิ๋วมาถึงเจ้าเมือง ตุ้นก้วนว่า บัดนี้
มีโจรโพกผ้าเหลืองยกมาล้อมเมืองเฉงจิ๋วจะขอกองทัพไปช่วย เล่าเอี๋ยนจึงหาเล่าปี่มาปรึกษา เล่าปี่ว่า
ข้าพเจ้าแลน้องข้าพเจ้าจะขออาสายกไปช่วยเมืองเฉงจิ๋ว เล่าเอี๋ยนมีความยินดี จึงสั่งเจาเจ้งให้คุม
ทหารห้าพันยกไปกับเล่าปี่กวนอูเตียวหุย เล่าปี่กับเจาเจ้งยกทหารมาถึงเมืองเฉงจิ๋ว พวกโจรเห็น
กองทัพยกออกมาก็เข้าตี 

ฝ่ายเล่าปี่เจาเจ้งทหารน้อยจึงถอยทัพออกมา แล้วปรึกษากันกับกวนอูเตียวหุยว่า ทหารเรา
น้อยกว่าพวกโจร เราจะคิดเปนกลศึกจึงจะเอาชัยชนะได้ แล้วเล่าปี่ให้กวนอูคุมทหารพันหนึ่ง ไปซุ่มอยู่
ต่าบลเขาข้างซ้ายทาง ให้เตียวหุยคุมทหารพันหนึ่ง ไปซุ่มอยู่ข้างขวาทาง ก่าหนดว่าถ้าได้ยินเสียง        
ม้าฬ่อแล้วเมื่อใด ให้ยกทหารตีกระหนาบเข้ามาทั้งสองข้าง กวนอูเตียวหุยก็ยกไปตามสั่ง ครั้นรุ่งขึ้น
เล่าปี่กับเจาเจ้งยกทหารไปตามทางซึ่งกวนอูเตียวหุยซุ่มอยู่ นั้น 

ฝ่ายพวกโจรก็รุกไล่เล่าปี่มา เล่าปี่ก็ให้ถอยทัพมาถึงภูเขาซึ่งซุ่มทหารอยู่นั้น แล้วให้ตีม้าฬ่อ
สัญญาขึ้น ฝ่ายกวนอูเตียวหุยซึ่งคุมทหารอยู่นั้น ก็ยกตีกระหนาบออกมาทั้งสองข้าง เล่าปี่ก็ขับทหาร
ตีเปนหน้ากระดานขึ้นไป 
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ฝ่ายทัพโจรเสียทีก็แตกหนีเข้า
มาชาลก่าแพงเมืองเฉงจิ๋ ว  ทัพเล่าปี่      
กวนอูเตียวหุยก็ไล่ตีกระหนาบพวกโจรมา 
สิบเกงเจ้าเมืองเฉงจิ๋วเห็น จึงยกทหารออก
ตี กระหนาบเปนสี่ ด้ าน  พวกโจรนั้ น
ระส่่าระสายเจ็บป่วยล้มตายเปนอันมาก  
ก็แตกหนีไปสิ้น สิบเกงจึงปูนบ่าเหน็จ
ทหารเล่าปี่ตามสมควร แล้ว เจาเจ้งว่าเรา
จะยกทหารกลับไปเมืองตุ้นก้วน 

เล่าปี่จึงว่า ได้ยินข่าวว่าโลติดผู้เปนตงลงเจียงเปนทหารเอกพระเจ้าเลนเต้รบกับเตียวก๊กนาย 
โจรอยู่ต่าบลเมืองกงจ๋ง ข้าพเจ้าจะขอทหารไปรบพวกโจร เจาเจ้งจึงจัดทหารให้เล่าปี่ห้าร้อย เจาเจ้งก็
ยกทหารสี่พันห้าร้อยกลับมาเมืองตุ้นก้วน ฝ่ายเล่าปี่กวนอูเตียวหุยก็ยกไปถึงเมืองกงจ๋ง แล้วชวนกันไป
หาโลติด จึงเอาข้อราชการซึ่งได้รบโจรนั้นแจ้งแก่โลติด ๆ ยินดีนัก จึงว่าท่านทั้งสามอยู่ท่าราชการด้วย
เราเถิด 

ฝ่ายเตียวก๊กมีพวกโจรประมาณสิบห้าหมื่น     
โลติดนั้นมีทหารประมาณห้าหมื่น แลทัพโลติดกับ 
เตียวก๊กตั้งค่ายประชิดกันอยู่ยังมิได้แพ้ชนะกัน โลติดจึง
ว่าแก่เล่าปี่ว่า เตียวโป้เตียวเหลียงผู้น้องเตียวก๊กนั้น  
คุมโจรไปรบกับฮองฮูสงแลจูฮีอยู่ณเมืองเองฉวน เราจะ
เกณฑ์ทหารให้พันหนึ่งกับทหารของท่านนั้น จงยกไป
ช่วยฮองฮูสง จูฮี ณ เมืองเองฉวน แล้วให้สืบเอาข่าว
ราชการหนักเบามาจงได้ เล่าปี่รับค่าแล้วยกทหารรีบไป
ทั้งกลางวันกลางคืน 

 

 โลตดิ (Lu Zhi) 
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ฝ่ายฮองฮูสงกับจูฮีนั้นแต่งทหารออกรบ
กับพวกโจรยังมิได้แพ้ชนะกัน พ้นเวลาแล้วเตียวโป้
เตียวเหลียงให้ทหารถอยเข้ามาที่มั่น แล้วให้เอาฟาง
ท่าซุมรุมขึ้นในค่าย ฝ่ายฮองฮูสงกับจูฮีรู้จึงปรึกษา
กันว่า บัดนี้พวกโจรเอาฟางท่าซุมรุมขึ้นในค่าย เรา
จะคิดเอาเพลิงเผาค่ายพวกโจรเสียจงได้ จึงให้ทหาร
มัดหญ้าคนละมัด ให้ขุดอุโมงค์เข้าไปถึงริมค่ายโจร 
ให้ เอาหญ้าไปกองซุ่มไว้ตามริมค่าย ครั้นเวลา
กลางคืนประมาณสองยามเกิดลมพายุใหญ่พัดหนัก 
ทหารทั้งปวงได้ทีให้สัญญาพร้อมกันแล้ว จุดเพลิง
ระดมเผาค่ายโจรไหม้ขึ้นสิ้น แสงเพลิงดุจกลางวัน 
พวกโจรทั้งปวงตกใจมิทันใส่เกราะแลผูกอานม้า ก็
แตกกระจายหนีเพลิงวุ่นวายอยู่ ฮองฮูสงจูฮีขับทหาร
เข้าไล่แทงฟันพวกโจรป่วยเจ็บล้มตายเปนอันมาก 

 

ฮองฮูสง (Huangfu Song) 
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ครั้นรุ่งขึ้น เตียวโป้ เตียวเหลียง 
กับพวกโจรซึ่งเหลือนั้นก็ชวนกันหาทางที่จะ
หนีเอาชีวิตรอด จึงไปพบทัพหนึ่งธงแดงทั้ง
ทัพ ทหารกองหน้าเข้าสกัดพวกโจรไว้มิให้
หนีได้ แลนายทัพนั้นช่ือโจโฉ สูงประมาณ 
ห้าศอก จักษุเล็ก หนวดยาว เปนบุตรโจโก๋ 
แลโจโฉเมื่อน้อยนั้นมักพอใจไปเล่นป่า      
ยิงเนื้อ มักพอใจฟังร้องร่าท่าเพลงมีปัญญา
ความคิดรวดเร็ว ฝ่ายว่าโจเต๊กนั้นเห็น 
โจโฉเปนนักเลงไม่ท่ามาหากิน ก็มีใจชังเปน
อันมาก จึงเดิรไปจะเอาเนื้อความบอกโจโก๋ผู้
พิ่ โจโฉเห็นว่าอาว์ชังอยู่จะเอาเนื้อความไป
บอกบิดา โจโฉท่ามีอันเปนล้มลง อาว์เห็นจึง

ร้องบอกโจโก๋ว่าโจโฉมีอันเปน โจโก๋ตกใจว่าบุตรมีอันเปนก็ว่ิงมาดู โจโฉลุกขึ้นเล่นปรกติอยู่ โจโก๋จึงว่า
อาว์เองไปบอกว่าเองมีอันเปน บัดนี้หายแล้วหรือ โจโฉจึงว่าแต่น้อยมาข้าหาเจ็บป่วยสิ่งใดไม่ เพราะ
อาว์ชังข้าจึงเอาความมิดีมาใส่ แต่นั้นไปโจโก๋ก็เช่ือค่าโจโฉ ถึงอาว์จะเอาความสิ่งใดมาบอกโจโก๋มิได้
เช่ือค่าน้องชาย โจโฉยิ่งก่าเริบใจเล่นหัวหยาบช้าไปกว่าแต่ก่อน เพื่อนเล่นทั้งปวงพูดจายกยอโจโฉว่า 
แผ่นดินบัดนี้เปนจลาจลอยู่ หาผู้ใดซึ่งมีสติปัญญาจะปราบปรามอันตรายให้อยู่เย็นเปนสุขไม่ เราทั้ง
ปวงเห็นแต่ท่านมีสติปัญญา จะคิดอ่านปราบปรามให้แผ่นดินเปนสุขได้ แลเมืองล่าหยงนั้นมีคนหนึ่ง
ช่ือโหเง้า ว่าแก่คนทั้งปวงว่า แผ่นดินเมืองหลวงนั้นจะสูญเสียแล้ว ซึ่งจะปราบแผ่นดินให้ราบนั้นเห็น
แต่โจโฉผู้เดียว แลในเมืองหลิหล่ามีหมอคนหนึ่งช่ือเขาเฉียวรู้ดูลักษณคน โจโฉจึงไปหาเขาเฉียวถามว่า 
ข้าพเจ้านี้สืบไปภายหน้าเห็นดีช่ัวประการใด เขาเฉียวนิ่งอยู่ โจโฉจึงถามซ้่าไปอีก เขาเฉียวจึงว่าท่านมี
ปัญญามาก จะป้องกันแผ่นดินได้อยู่ แต่มิได้สัตย์ซื่อต่อแผ่นดิน จะเปนศัตรูราชสมบัติ โจโฉหัวเราะ
ชอบใจ ครั้นอายุโจโฉได้ยี่สิบปี จึงเข้าไปท่าราชการฝ่ายทหารในเมืองลกเอี๋ยง โจโฉจึงให้เอาไม้ส่าคัญ
ห้าสิบไปปักไว้ทั้งสี่ประตูเมือง ห้ามมิให้คนเดิรกลางคืน ถ้าเดิรไปมาผิดประหลาทให้จับเอาตัวมาท่า
โทษ ครั้นกลางคืนวันหนึ่งโจโฉไปตระเวนพบเอาขันทีเดิรมาผิดเวลา โจโฉให้จับเอาตัวมาตีสิบห้าที 
แลโจโฉนั้นท่าราชการเข้มแข็งขึ้นทุกวัน คนทั้งปวงย่าเกรงเปนอันมาก พระเจ้าเลนเต้จึงตั้งให้เปน
ตุนขิวเหล็ง ครั้นพวกโจรโพกผ้าเหลืองก่าเริบจลาจลขึ้นในเมืองเองฉวน พระเจ้าเลนเต้จึงให้โจโฉเลื่อน

โจโฉ (Cao Cao) 
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ที่เปนโตะอุ๋ยให้คุมทหารห้าพันยกไปช่วยเมือง เองฉวน จึงพบเตียวโป้เตียวเหลียงกับพวกโจรที่เหลือ
ตายแตกหนีมานั้น โจโฉจึงรบสกัดไว้ ฆ่าพวกโจรเสียประมาณหมื่นเศษ ทหารโจโฉได้ม้าแลเครื่อง
ศัสตราวุธเปนอันมาก แต่ตัวเตียวโป้เตียวเหลียงนั้นหนีได้ โจโฉจึงเข้าไปหาฮองฮูส ง จูฮี บอกข้อ
ราชการแล้ว โจโฉขอเอาทหารไปตามเตียวโป้เตียวเหลียง 

ฝ่ายเล่าปี่กวนอูเตียวหุยยกมาถึงเมืองเองฉวน ได้ยินเสียงรบพุ่งกันแล้วแลเห็นแสงเพลิงสว่าง 
จึงเร่งทหารรีบไปจะช่วย พอมาถึงเข้าพวกโจรนั้นก็แตกไป เล่าปี่จึงพากวนอูเตียวหุยเข้าไปหาฮองฮูสง
จูฮี แล้วบอกว่าโลติดให้ข้าพเจ้ามาช่วยราชการท่าน ฮองฮูสงจูฮีว่าขอบใจนักแล้วบอกว่า บัดนี้เตียวโป้
เตียวเหลียงแลพวกโจรนั้นแตกแล้ว เราเห็นเตียวโป้เตียวเหลียงจะหนีไปหาเตียวก๊กผู้พี่ณเมืองจงก๋ง 
ถ้าท่านเร่งยกทหารรีบตามก้าวสกัดเห็นจะได้ตัว เล่าปี่กวนอูเตียวหุยก็ลายกทหารกลับไป ถึงกลางทาง
พอพบข้าหลวงคุมคนโทษขังกรงใส่เกวียนมา จึงแลไปเห็นโลติดจ่าขังอยู่ในกรง เล่าปี่ตกใจโจนลงจาก
ม้าเข้าไปถามโลติดว่าเหตุใดจึงเปนโทษฉนี้ โลติดบอกว่าเราล้อมเตียวก๊กไว้จะใกล้แตกอยู่แล้ว เตียวก๊ก
มีความรู้เปนอันมากจะเอาโดยเร็วยังมิได้ พระเจ้าเลนเต้จึงใช้จูฮงชาววังมาสืบข่าวราชการ จูฮงจะเอา
ของก่านัลสินบนแก่เรา ๆ จึงว่าในกองทัพนี้ก็ขาดสเบียงอยู่ เราจะมีสิ่งใดให้สินบนเล่า จูฮงโกรธ
กลับไปทูลกล่าวโทษว่าเรานี้มิได้มีใจรบพุ่ง ราชการจึงเนิ่นช้าอยู่ พระเจ้าเลนเต้จึงให้ตั๋งโต๊ะมาเปนนาย
ทัพแทนเรา แล้วให้จ่าเราใส่กรงส่งไปเมืองหลวง เตียวหุยได้ยินก็โกรธชักดาบออกจะฆ่าผู้คุมเสีย       
จะถอดโลติดออกจากกรง เล่าปี่จึงห้ามว่าอย่าท่า เนื้อความนี้เปนข้อรับสั่งอยู่ จะท่าแต่อ่าเภอใจด้วย
โกรธนั้นไม่ได้ กวนอูจึงว่าบัดนี้โลติดสิเปนโทษแล้ว คนอื่นมาเปนนายทัพซึ่งจะท่าราชการด้วยนั้นเห็น
จะพึ่งพาอาศรัยขัดสน ถึงจะมี
ค ว า ม ช อ บ ก็ ก ลั บ เ ป น ผิ ด
เหมือนโลติดฉนี้ เราจะกลับไป
เ มื อ ง ตุ้ น ก้ ว น ดี ก ว่ า  เ ล่ า ปี่
เ ห็ น ชอบด้ ว ยก็ ย ก ไป เ มื อ ง  
ตุ้นก้วน ยกมาทางสองวันแล้วได้
ยินเสียงโห่ร้องข้างหลังเขา เล่าปี่
จึงพากวนอูเตียวหุยควบม้าขึ้น
ไปดูบนเขาแลไปเห็นทัพหลวง
แตก พวกโจรโพกผ้าเหลือง 
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ไล่มา เล่าปี่เห็นธงส่าคัญจึงรู้ว่าทัพ 
เตียวก๊กไล่ทัพตั๋งโต๊ะมา เล่าปี่กวนอู
เตียวหุยจึงลงไปช่วยรบ ทัพเตียวก๊ก
กลับแตกหนีไปทางประมาณห้าร้อย 
ตั๋งโต๊ะจึงได้กลับไปค่าย แล้วให้หา  
เล่าปี่กวนอูเตียวหุยมาถามว่า ตัวนี้
เปนขุนนางต่าแหน่งใด เล่าปี่บอกว่า 
ข้าพเจ้าจะได้เปนต่าแหน่งที่ขุนนาง
นั้นหามิได้  ตั๋ งโต๊ะได้ยินดังนั้นท่า
กิริยาดูหมิ่นมิได้นับถือ เล่าปี่กวนอู
เตียวหุยก็ลาออกมา เตียวหุยจึงว่า
เราพี่น้องสามคนช่วยเอาชีวิตมันไว้
รอดมันก็ไม่รู้คุณเรา กลับท่าหยาบช้า

ดูหมิ่น ชอบแต่ฆ่าเสียจึงจะหายความแค้น แล้วจับดาบจะไปฆ่าตั๋งโต๊ะเสีย เล่าปี่กวนอูห้ามว่าอย่าท่า
เขาเปนข้าหลวง เตียวหุยตอบว่าถ้าไม่ฆ่ามันเสียเราจะต้องอยู่ให้มันใช้ มันจะดูถูกยิ่งกว่านี้ เพราะมันมี
อาญาสิทธิ์ พี่ทั้งสองจะอยู่ก็อยู่เถิดข้าจะลาไปหาที่พึ่งอื่นแล้ว เล่าปี่  กวนอูจึงว่าเราพี่น้องทั้งสามคน   
เปนกระไรก็เปนด้วยกัน ซึ่งจะพลัดกันนั้นไม่ควร จะไปไหนต้องไปด้วยกัน เตียวหุยจึงว่าถ้าดังนั้นจะ
ค่อยคลายความแค้น แล้วเล่าปี่กวนอูเตียวหุยก็ยกทหารกลับไปหาจูฮีณเมืองเองฉวน ให้ทหารรีบเดิร
ทั้งกลางวันกลางคืน ครั้นถึงก็พากันเข้าไปหาจูฮี แล้วเล่าข้อราชการทั้งปวงให้จูฮีฟังสิ้น จูฮีรักใคร่นับ
ถือเล่าปี่กวนอูเตียวหุย เอาไว้เปนกองเดียวกัน จูฮีจึงว่าตั๋งโต๊ะนั้นบ้านอยู่ณเมืองหลวง ลายลิมโหย่เปน
ขุนนางช่ือฮ่องโต๋งทายสิว แลตั๋งโต๊ะนั้นมิได้รู้การหนักเบา มิได้รู้จักคนดีแลชั่วมีแต่ถือตัว ซึ่งท่านจะอยู่
ดว้ยนั้นหาประโยชน์มิได้ 

ฝ่ายโจโฉซึ่งไปตามเตียวโป้เตียวเหลียง ครั้นไม่พบแล้วก็กลับมาหาฮองฮูสงณเมืองเองฉวน 
เข้าท่าราชการกองเดียวกันกับฮองฮูสง ๆ กับโจโฉ ครั้นรู้ข่าวว่าเตียวเหลียงอยู่ณเมืองโฉเหียง จึงยก
ทหารไปรบเตียวเหลียง ฝ่ายเตียวโป้นั้นไปตั้งอยู่ต่าบลหลังเขาแห่งหนึ่ง มีพวกโจรอยู่ประมาณ 
แปดหมื่นเก้าหมื่น 

ตั๋งโต๊ะ (Dong Zhuo) 

ZDong ZhuoX 
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จูฮีครั้นรู้ข่าวจึงให้เล่าปี่กวนอูเตียวหุยเปน
ทัพหน้า จูฮีเปนทัพหลวง ยกทหารมารบเตียวโป้  
ฝ่ายเตียวโป้จึงใช้โกเสงคุมพวกโจรออกมารบกับทัพ
หน้า เล่าปี่จึงให้เตียวหุยออกรบด้วยโกเสง ยังมิทันได้
สามเพลงเตียวหุยเอาทวนแทงถูกโกเสงตกม้าตาย  
พวกโจรทั้งนั้นก็แตกไป เล่าปี่ขับทหารเข้าไล่ตีพวกโจร 
เตียวโป้จนความคิดจึงเสกคาถาให้เปนเมฆมืดอากาศ
ฟ้าร้องลมพายุพัดหนักฝนตกแล้ว มีคนขี่ม้าถืออาวุธลง
มาแต่อากาศ ทหารเล่าปี่เห็นก็ตกใจ เล่าปี่จึงให้ถอย
ทัพมาปรึกษากับจูฮี ๆ จึงว่าเขาท่าด้วยความรู้ เราจะ
ให้ทหารเอาของโสโครกข้ึนไปซ่อนไว้บนเขา ถ้าท่าดังนี้
อีกให้ทหารสาดเอาความรู้ก็จะเสื่อมไป เล่าปี่จึงให้ 
กวนอูเตียวหุยคุมทหารคนละพัน เอาของโสโครกข้ึนไป
ไว้บนเขาทั้งสองข้างซึ่งกระหนาบทางที่จะรบกันนั้น 
ครั้นรุ่งขึ้นเตียวโป้ยกพวกโจรออกมา เล่าปี่ยกทหารออกโจมตีพวกโจร เตียวโป้จึงเสกคาถาเปนเมฆมืด
ฟ้าร้องลมพัดหนักฝนตก เปนคนขี่ม้าถืออาวุธลงมาจากอากาศเปนอันมาก เล่าปี่เห็นก็ท่าถอยทัพมา 
เตียวโป้ก็ขับพวกโจรไล่ทหารเล่าปี่มาถึงเขากระหนาบสองข้างทาง กวนอูเตียวหุยจึงให้ทหารเอาของ
โสโครกแลโลหิตสุกรสุนัขนั้นสาดไปถูกพวกโจร แลคนขี่ม้าซึ่งลงมาแต่อากาศนั้นก็กลายเปนกระดาษ 
ม้านั้นก็กลายเปนมัดหญ้าไป เมฆแลฝนลมนั้นก็หายสว่างไป เตียวโป้เห็นเขาแก้ความรู้ได้ก็ถอยทัพมา 

จูฮีเล่าปี่ยกทหารตามรบไปจนถึงเขา
ทั้งสองนั้น ฝ่ายกวนอูเตียวหุยซึ่งอยู่
บนเขาก็ยกทหารลงรบกระหนาบทั้ง
สองข้าง ทัพเตียวโป้แตกหนี เล่าปี่ยก
ทหารตามจึงแลไปเห็นมีหนังสือช่ือ
เตียวโป้ เตียวโป้นั้นหนีเข้าในป่า  
เล่าปี่เอาเกาทัณฑ์ตามยิงถูกไหล่ซ้าย
เตียวโป้  ลูก เกาทัณฑ์ติด ไหล่ ไป  
เ ตี ย ว โ ป้ จึ ง ห นี เ ข้ า ใ น เ มื อ ง 

จูฮี (Zhu Jun) 
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เยียงเซียแล้วปิดประตูเมืองไว้ จูฮีกับเล่าปี่ขับทหารเข้าล้อมเมืองไว้ แล้วจึงเกณฑ์ทหารให้ไปสืบข่าว 
ฮองฮูสงที่ไปรบ เตียวเหลียง พอม้าใช้มาบอกแก่จูฮีเล่าปี่ว่า บัดนี้ฮองฮูสงยกพลไปรบกับเตียวก๊ก ๆ 
ตายก่อนแล้ว เตียวเหลียงผู้น้องเตียวก๊กคุมพลออกไปรบกับฮองฮูสง ๆ รบเตียวเหลียงแตกถึงเจ็ดครั้ง 
ครั้งหลัง ฮองฮูสงฟันเตียวเหลียงตายที่เมืองโฉหยงแล้ว แลพรรคพวกเตียวเหลียงน้ันมาเข้าเกลี้ยกล่อม
เปนอันมาก ฮองฮูสงจึงคุมเอาพรรคพวกเตียวก๊กกับศพเตียวก๊กข้ึนไปถวายพระเจ้าเลนเต ้ๆ จึงเลื่อนที่
ให ้ฮองฮูสงเปนที่ติจงกุ๋น แปลว่าทหารส่าหรับรักษาพระองค์ ให้กินเมืองบุยจิ๋วด้วย แล้วฮองฮูสงกราบ
ทูลพระเจ้าเลนเต้ว่า โลติดนั้นมีความชอบในสงคราม จะได้มีความผิดเหมือนจูฮงกราบทูลนั้นหามิได้   
พระเจ้าเลนเต้จึงให้ถอดโลติดออกพ้นโทษ แล้วจะให้คงที่ดังก่อน ฝ่ายโจโฉนั้นมีความชอบจึงโปรดให้
ไปกินเมืองเจล่าเซียง จูฮีเล่าปี่ซึ่งล้อมเมืองเยียงเซียอยู่ รู้ว่าทหารผู้ใหญ่ผู้น้อยมีความชอบให้ไปกิน
เมืองเปนหลายต่าบล จึงเร่งทหารเข้าตีเมืองเยียงเซียจะใกล้ได้อยู่แล้ว ล่าแจ้งนายทหารโจรจึงคิดอ่าน
กับพวกโจรทั้งปวงลอบฆ่าเตียวโป้ผู้นายเสีย แล้วตัดสีสะออกมาให้จูฮีเล่าปี่ถึงนอกเมือง ตัวนั้นก็ยอม
เข้าเกลี้ยกล่อมท่าราชการด้วย จูฮีมีความยินดีนัก จึงแต่งหนังสือซึ่งได้ท่าราชการมีความชอบนั้นบอก
ขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าเลนเต้ 

ฝ่ายเตียวฮ่องฮั่นต๋งซุนต๋อง
ทหารเตียวก๊ก ครั้นเตียวก๊กตายแล้ว
ก็ซ่องสุมพวกโจรได้หลายหมื่น ยกไป
เที่ยวปล้นตีบ้านเมืองเผาเสียเปน 
หลายเมือง ม้าใช้จึงเอาเนื้อความไป
บอกให้กราบทูลพระเจ้าเลนเต้ ๆ จึง
ให้มีตราไปถึงจูฮีให้จัดทหารที่มีฝีมือ
ยกไปจับพวกโจร จูฮีจึงจัดทหารยก
ไปล้อมเมืองอ้วนเซียด้านตวันออก 
ให้เล่าปี่กวนอูเตียวหุยล้อมด้านตวันตก ฝ่ายเตียวฮ่องแต่งให้ฮั่นต๋งคุมทหารออกไปรบด้านซึ่งเล่าปี่ลอ้ม
อยู่นั้น จูฮีคุมทหารเอกสองพันเข้ารบกระหนาบ ฝ่ายพวกโจรเหลือก่าลังก็หนีกลับเข้าเมือง เล่าปี่แล
ทหารทั้งปวงตามตีเข้าไปจนถึงเชิงก่าแพงล้อมเมืองไว้รอบ พวกโจรอยู่ในเมืองขัดสนด้วยสเบียงอาหาร 
ฮั่นต๋งจึงใช้ทหารออกมาหาจูฮี ขอเข้าเกลี้ยกล่อมด้วยจูฮี จูฮีไม่รับ เล่าปี่จึงว่าครั้งพระเจ้าฮั่นโกโจได้
ราชสมบัตินั้น เพราะมีผู้มาเข้าเกลี้ยกล่อมเปนอันมาก เหตุไฉนท่านจึงไม่รับเกลี้ยกล่อมฮั่นต๋ง จูฮีตอบ
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ว่า ครั้งพระเจ้าฮั่นโกโจนั้น บ้านเมืองมิได้ปรกติมีเสี้ยนหนามเปนอันมาก พระเจ้าฮั่นโกโจจึงรับเกลี้ย
กล่อมคนทั้งปวง ครั้งนี้มีจลาจลแต่โจรพวกเดียว ครั้นจะเอาพวกโจรเข้าไว้ในเกลี้ยกล่อม คนทั้งปวงก็
จะดูเยี่ยงอย่างว่าท่าผิด แลถ้ามีผู้มาปราบปรามก็จะละพยศอันร้ายเสีย นานไปก็จะรื้อท่าความช่ัวไป
อีก เล่าปี่จึงตอบว่าควรแล้ว แลซึ่งเราล้อมเมืองไว้นี้ก็รอบทั้งสี่ด้าน เมืองก็จวนจะเสียอยู่แล้ว อันพวก
โจรก็เปนชายชาติทหาร อุปมาเหมือนสุนัขจนตรอก ไหนจะนิ่งให้ทหารเราจับโดยง่าย คงจะรบเปน
สามารถ ทหารเราก็จะเสียบ้าง พวกโจรก็จะเสียบ้าง เหมือนเอาพิมเสนไปแลกเกลือ ขอให้ยกทหาร
ด้านตวันออกเสีย เปิดให้พวกโจรออกไป จึงค่อยตามจับเอาเห็นจะได้สดวก จูฮีเห็นชอบด้วย สั่งทหาร
ให้เลิกด้านตวันออกเสียแล้วมารุมตี ฮั่นต๋งจึงยกพลหนีออกจากเมืองด้านตวันออก จูฮีเล่าปี่กวนอู  
เตียวหุยสี่นายคุมทหารไล่ไป แล้วยิงเกาทัณฑ์ไปถูกฮั่นต๋งตาย ทหารทั้งนั้นก็แตกไป 

จูฮี เล่ าปี่กวนอู เตียวหุยสี่นายพบ    
เตียวฮ่องซุนต๋งซึ่งเปนพวกฮั่นต๋งนั้น คุมทหาร
ขวางหน้าเข้ารบจูฮี ๆ เห็นพลเตียวฮ่องมากนัก
ก็ถอยกลับมา เตียวฮ่องซุนต๋งก็ไล่รบไปชิงคืน
เอาเมืองได้ จูฮีก็ถอยไปตั้งค่ายมั่นทางไกลเมือง
ประมาณร้อยหนึ่ง จูฮีคิดจะยกเข้ารบเอาเมือง
อ้วนเซียอีก พอแลไปเห็นทหารพวกหนึ่งยกมา
ทางตวันออก แลนายทหารซึ่งยกมานั้น ช่ือ      
ซุน เกี๋ ยนกิ ริ ยา เหมือนเสือ  หน้าผากใหญ่         
หน้ายาวเกิดณเมืองต๋องง่อ แลซุนเกี๋ยนเมื่ออายุ       
สิบเจ็ดปีนั้น ไปเมืองเจียนต๋องกับบิดา ครั้นถึง
ปากน่้าเมืองเจียนต๋อง พบโจรสิบคนตีชิงลูกค้า
เอาของมาปันกันอยู่บนบก ซุนเกี๋ยนจึงว่าแก่
บิดาว่า โจรเหล่านี้หยาบช้านักข้าจะขึ้นไปจับตัว
ให้ได้ แล้วซุนเกี๋ยนก็เดิรขึ้นไปท่าอาการดุจดัง
ขุนนางเรียกบ่าวไพร่ทั้งปวงอื้ออึง ฝ่ายโจร      

สิบคนเห็นก็ตกใจทิ้งของเสียวิ่งหนีไป ซุนเกี๋ยนไล่ตามฆ่าโจรตายคนหนึ่ง เก้าคนนั้นหนีไปได้ กิตติศัพท์
ทั้งนี้ก็รู้ไปถึงเจ้าเมืองเจียนต๋อง ๆ จึงเอาตัวเข้าไปตั้งให้เปนนายทหาร 

ซุนเกี๋ยน (Sun Jian) 
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อยู่มาหือฉงเปนขบถคุมพลได้หลายหมื่น ตั้งตัวเปนเจ้าช่ือว่าเจ้ายังเป๋ง แลผู้รักษาเมืองกับ
ซุนเกี๋ยนรู้ จึงเกลี้ยกล่อมชาวเมืองซึ่งกล้าแขงได้พันเศษ จึงไปรบที่เมืองหือฉงฟันหือฉงกับลูกหือฉง
ตาย ผู้รักษาเมืองจึงบอกหนังสือความชอบขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าเลนเต้ให้แก่ซุน เกี๋ยน ครั้นอยู่มา
พวกโจรโพกผ้าเหลืองคุมพวกเพื่อนเที่ยวตีบ้านเมืองก่าเริบใหญ่หลวง ขึ้น ฝ่ายซุนเกี๋ยนรู้ข่าวว่าจูฮีจะ
ปราบโจรทั้งปวงมีความยินดีนัก จึงเกลี้ยกล่อมชาวบ้านชาวเมือง กับทหารเมืองอ้วนเซียทั้งสองเหล่า 
ได้คนประมาณพันห้าร้อยแล้วยกมา ซุนเกี๋ยนมาถึงจูฮีแล้วบอกแก่จูฮีว่าข้าพเจ้าจะขออาสาปราบโจร 
จูฮีมีความยินดีนัก จึงจัดทหารทั้งปวงแล้วให้เล่าปี่ยกเข้าตีด้านเหนือ ให้ซุนเกี๋ยนยกเข้าตีด้านใต้ แล้ว
จูฮีนั้นยกเข้าตีด้านตวันตกเมืองอ้วนเซีย ไว้ช่องแต่ด้านตวันออก แลซุนเกี๋ยนนั้นปีนก่าแพงเมือง
อ้วนเซียเข้าไปไล่ฟันพวกโจรบนเชิงเทินตาย ยี่สิบเศษ แลพวกโจรทั้งปวงตกใจแตกไป ฝ่ายเตียวฮ่อง
เห็นซุนเกี๋ยนปีนก่าแพงเมืองขึ้นมาฆ่าฟันพรรคพวกตายก็โกรธ จึงข้ึนม้าถือง้าวมาจะรบด้วยซุนเกี๋ยน ๆ 
เห็นเตียวฮ่องขี่ม้ามาถึงริมเชิงเทิน ซุนเกี๋ยนจึงโจนด้วยก่าลังไปชิงเอาง้าวได้ แล้วฟันเตียวฮ่องตกม้า
ตาย จับเอาม้านั้นมาขี่แล้วขับม้าไล่ฟันพวกโจรทั้งนั้นแตกตื่นไป ฝ่ายซุนต๋งเห็นจะต่อสู้ด้วยซุนเกี๋ยน
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มิได้ ก็ข่ีม้าพาพวกโจรทั้งนั้นจะหนีออกประตูด้านเหนือ พอเห็นเล่าปี่ตีกระหนาบเข้ามา ซุนต๋งตกใจคิด
ว่ากูครั้งนี้เห็นจะไม่พ้นมือเล่าปี่จะคิดเอาแต่รอดชีวิตเถิด ซุนต๋งก็ถอยเข้ามา เล่าปี่ก็ยิงเกาทัณฑ์ไปถูก
ซุนต๋งตกม้าตาย ฝ่ายจูฮีเห็นก็ขับทหารทั้งปวงเข้าเมืองได้ ฆ่าพวกโจรตายประมาณหมื่นเศษ แล้วยกไป
ตีเมืองทั้งปวงซึ่งโจรรบได้ไว้นั้นถึงสิบสี่สิบห้าหัวเมือง แลอาณาประชาราษฎรทั้งปวงก็ค่อยอยู่เย็น    
เปนสุข แล้วจูฮีก็ยกทัพกลับไปเมืองหลวง แจ้งเนื้อความแก่เสนาบดี แลเสนาบดีจึงเอาความกราบทูล
แก่พระเจ้าเลนเต้ ๆ ให้ปูนบ่าเหน็จจูฮีให้เปนนายทหารใหญ่มีต่าแหน่งเฝ้า แล้วให้เปนที่เจ้าเมือง
โห้หล่้า จูฮีจึงกราบทูลความชอบซุนเกี๋ยนกับเล่าปี่ซึ่งได้ท่าการปราบโจร พระเจ้าเลนเต้ให้ซุนเกี๋ยน
ไปเปนกรมการหัวเมือง แต่เล่าปี่นั้นมิได้ตรัสประการใด แต่เล่าปี่คอยท่าบ่าเหน็จอยู่ในเมืองหลวงนั้น
ประมาณเดือนเศษ มิได้สมความปรารถนาก็เสียน่้าใจนัก 

 


