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คมัภีรเ์ตา้เตอ๋จิง 
(ฉบบัตีความจากภาษาดัง่เดิม) 

 
 

                 
                                        

 

 

ตีความและเรียบเรียงโดย 

อาจารย์จ้าวเม่ียวกว่อ 

แปลโดย กล่ินสคุนธ์ วงศ์สนุทร 

 

 

 

หนังสอืเล่มน้ีพิมพ์แจกเป็นธรรมทานโดยผู้มีจิตศรัทธา 
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บทท่ี 1  
ประตูสู่มวลล ้ าลึกอศัจรรย ์

 
วถิมีมีากมาย    
มใิชว่ถินีิรนัดร ์   
ชือ่มมีากมาย    
มใิชช่ือ่อมตะ   
“ไม่มนีาม” เริม่แรกฟ้าดนิ    
“มนีาม” มารดาสรรพสิง่   
“ไม่ม”ี  ส ารวจลีล้บัเต๋าได ้  
“ม”ี ส ารวจจุดเริม่และสิน้สุดได ้  
มาจากแหล่งเดยีวกนัแต่มนีามตา่งกนั    
เป็นประตูแห่งความลีล้บัอศัจรรยท์ัง้มวล    
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บทท่ี 2  
มีกบัไม่มีก่อเกิดซ่ึงกนัและกนั 

 
 

คนทัว่หลา้รูว้า่มคีวามงาม    
จงึมอีปัลกัษณ์    
ต่างรูว้า่มคีวามด ี   
จงึมคีวามชัว่    
มกีบัไม่มกีอ่เกดิซึ่งกนัและกนั 
ยากกบังา่ยประสานใหง้านส าเรจ็    
ยาวกบัสัน้เกดิเปรยีบเทยีบ    
สูงกบัต ่าเสรมิกนัและกนั    
เสยีงกบัเสยีงสะทอ้นประสานกนั    
หน้ากบัหลงัเรยีงกนั    
เป็นกฎนิรนัดร ์   
อรยิบุคคลจงึบรหิารดว้ยอู๋เหวย    
สอนดว้ยไรว้าจา    
ใหส้รรพสิง่เจรญิพฒันาโดยไม่กา้วกา่ย    
ใหเ้กดิโดยไม่ถอืครอง    
เกือ้กูลโดยไมห่วงัผล    
มผีลงานแตไ่ม่อวดตน    
เพราะไม่ถอืความดคีวามชอบ    
ผลงานจงึไม่สูญหาย  
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บทท่ี 3  
ใชอู้เ๋หวยอยา่งชาญฉลาด 

 
ไม่ยกย่องแต่ผูป้รชีา    
ประชาชนจะไม่ยือ้แย่ง    
ไม่สนใจสิง่หายาก    
ผูค้นไมเ่ป็นโจร    
ไม่มสีิง่ย ัว่ยุ    
จติใจไม่วา้วุน่ 
วธิขีองอรยิบุคคล    
ท าใหจ้ติผูค้นบรสิุทธิ ์   
ใส่ใจชวีติความเป็นอยู่ของผูค้น    
ลดการแก่งแย่ง    
เสรมิสุขภาพ    
ท าใหผู้ค้นไมฟุ้่งซ่านไม่โลภเป็นนิตย ์   
ผูฉ้ลาดกม็บิงัอาจก่อกรรมท าเขญ็    
ปฏบิตัอิย่างอู๋เหวย    
บรหิารไดท้กุเรื่อง 
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บทท่ี 4  
โครงร่างเตา๋ว่างเปล่า 

 
เต๋ากวา้งใหญ่ไพศาล    
มบีทบาทมริูส้ ิน้    
ลุ่มลกึยาวนาน     
คลา้ยบรรพบุรุษของสรรพสิง่    
ไม่อวดเก่ง    
สลายขอ้พพิาท    
กลมกลนืแสง    
คลุกเคลา้ฝุน่    
ล ้าลกึสุดหยัง่    
คลา้ยมคีลา้ยไมม่ ี   
ขา้ไม่รูเ้ป็นลูกใคร    

 ละมา้ยคลา้ยอยู่กอ่นหน้าพระผูเ้ป็นเจา้ 
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บทท่ี 5  
ไม่เอนไม่เอียง 

 
 

ไม่อาจกล่าววา่ฟ้าดนิมคีวามเมตตา    
สุดแต่สรรพสิง่เจรญิเอง    
ไม่อาจกล่าววา่อรยิบุคคลมคีวามเมตตา    
สุดแต่ประชาชนด ารงชวีติ    
ระหวา่งดนิฟ้า   เหมอืนกระบอกสูบลมมใิชห่รอื    
แมว้า่งเปล่าแต่มลีม    
ยิง่สูบยิง่มลีม    
พูดมากเป็นภยั    
มสิูร้กัษาความเป็นกลาง    
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บทท่ี 6  
มูลรากฟ้าดิน 

 
ธรรมชาตเิป็นอมตะ    
เป็นมารดาอศัจรรย ์   
ประตูอศัจรรย ์   
คอืทีม่าฟ้าดนิ    
ต่อเนื่องเนืองอนนัต ์
ใชไ้ม่หมดสิน้ 
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บทท่ี 7  
อยู่นอกเหนือสรรพสิง่ 

 
ดนิฟ้ายนืยง    
ดนิฟ้าอยู่ยนืยงได ้   
ใชอ่ยู่เพื่อตน    
จงึอยู่ย ัง่ยนื    
อรยิบุคคลวางตนอยู่หลงักลบัไดน้ าหน้า    
อยู่นอกเหนือเป็นตายผลไดเ้สยี    
กลบัรกัษาชวีติได ้   
เพราะไมเ่หน็แก่ตวัมใิชห่รอื     
จงึประสบความส าเรจ็ 
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บทท่ี 8  
อุปมาเตา๋ดัง่น ้ า 

 
ความดสีูงสุดเหมอืนดัง่น ้า    
หล่อเลีย้งสรรพสิง่โดยไมย่ือ้แย่ง    
อยู่ทีต่ ่าซึง่ผูค้นรงัเกยีจ     
จงึใกลเ้คยีงเต๋า 
สนัทดัเลอืกสรรทีอ่ยู่ได้เหมาะสม    
จติวา่งเปล่าสงบนิ่ง    
มรีกัเมตตา    
วาจามสีจัจะ    
เชีย่วชาญการปกครอง    
ท างานดว้ยจติส านึก   
เหมาะกาลเวลา    
เพยีงไม่แย่งชงิใคร    
จงึไม่ผดิพลาด  
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บทท่ี 9  
วตัถุพฒันาถึงท่ีสุดย่อมยอ้นกลบั 

 
เอาเสยีจนลน้ปรี ่   
มสิูร้บัพอดไีว ้   
มดีคมแหลมปลาย    
คงคมไดไ้ม่นาน    
มหียกมทีองเตม็หอ    
ใครหนอรกัษาไวไ้ด ้   
ยโสสูงศกัดิก์วา่ใคร    
น าภยัสู่ตน    
มสิูถ้อนตวัเมื่อสมัฤทธิผ์ล    
นี่คอืวถิเีต๋าเอย 
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บทท่ี 10  
อบรมบ่มเพาะคุณธรรมอนัล ้ าลึก 

 
รวมเป็นหนึ่งกายกบัใจ    
ไม่แยกกนัไดไ้หม    
อ่อนโยนแลตัง้ใจ    
คลา้ยทารกไดไ้หม    
ช าระลา้งจติใจ    
มจีุดดา่งพรอ้ยหรอืไม ่   
ดูแลรกัประชา    
คลอ้ยตามอู๋เหวยไหม    
ประตูสวรรคเ์ปิดปิด    
สงบนิ่งไดไ้หม    
รอบรูแ้ลเขา้ใจ    
อ่อนน้อมไดไ้หม    
ก าเนิดสรรพสิง่    
สรา้งสรรคไ์ม่ถอืครอง    
สรา้งคุณไมอ่วดตน    
ใหเ้ตบิโตไม่ครอบง า    
คอืคุณธรรมล ้าลกึ    
 

 
 

 



 - 12 - 

บทท่ี 11  
“มีกบัไม่มี” เป็นสองสิง่ตรงกนัขา้ม 

 
ซี่ดุมลอ้ลอ้มแกนรถ    
เพราะกลางแกนวา่งเปล่า    
รถจงึแล่นได ้   
เคลา้ดนิป ัน้ภาชนะ    
เนื่องจากมทีีว่า่ง    
จงึใชป้ระโยชน์ได ้   
สรา้งบา้นเจาะประตูหน้าต่าง    
ดว้ยบา้นมทีีว่า่ง    
จงึใชป้ระโยชน์ได ้   
“ม”ี  อ านวยความสะดวก    
“ไม่ม”ี  ก่อบทบาทนัน่เอง   
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บทท่ี 12  
ละท้ิงฟุ่ มเฟือย  อยู่อย่างสมถะ 

 
สทีัง้หา้ท าใหต้าพร่ามวั    
เสยีงทัง้หา้ท าใหหู้เสยีการฟงั    
รสทัง้หา้ท าใหล้ิน้ไม่รูร้สชาต ิ   
ล่าสตัวต์ามอ าเภอใจท าใหใ้จเสยีจรติ    
ของมน้ีอยท าใหค้นมพีฤตกิรรมเลวและละโมบ    
อรยิบุคคลใส่ใจแตอ่ิม่ทอ้ง  ไม่ใส่ใจเสยีงสสีมัผสั    
จงึพงึละทิง้สิง่หลงัเลอืกสรรสิง่หน้า 
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บทท่ี 13 
โลกดัง่ครอบครวัตน 

 
โปรดปรานเหยยีดหยามท าใหห้วัน่ไหว    
สนใจมหาภยัดงัร่างกายตน    
โปรดปรานเหยยีดหยามท าใหห้วัน่ไหวคอือะไร    
ผูถู้กโปรดปรานนัน้ต ่าตอ้ย    
ดใีจแลตกใจ   
สูญเสยีกห็วัน่ไหว    
นี่แหละคอืโปรดปรานเหยยีดหยามท าใหห้วัน่ไหว    
อะไรคอืสนใจมหาภยัดงัร่างกายตน    
การทีข่า้ประสบมหาภยั    
เป็นเพราะมอีตัตา    
หากขา้ไรอ้ตัตา    
จะไมม่เีภทภยั    
รบัใชค้นทัว่หลา้ดจุสนใจรา่งกายตน    
จงึมอบโลกใหเ้ขาดูแล    
ดว้ยรกัถนอมโลกดงัชวีติตน    
จงึฝากโลกใหเ้ขาดูแล    
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บทท่ี 14  
รูปลกัษณเ์ตา๋เลือนราง 

 
มองไม่เหน็เรยีกวา่ “ไรรู้ปลกัษณ์”    
ฟงัไมไ่ดย้นิเรยีก “ไรเ้สยีง”    
คล าดูแลว้ไมพ่บเรยีกวา่ “ไรต้วัตน” 
ทัง้สามดา้นนี้มอิาจซกัไซไ้ล่เลยีง    
เพราะรวมเป็นหนึ่งเดยีวมอิาจแบ่งแยก 
ดา้นบนไม่สกุใส    
ดา้นล่างไมม่ดืมวั    
เนืองอนนัตจ์นมอิาจบอกลกัษณะ    
ยอ้นสูค่วามวา่งเปล่า    
เรยีกวา่  ภาวะไรรู้ปลกัษณ์    
ไม่มภีาพของวตัถุนี้   
เรยีก  เลอืนราง    
เรยีกวา่  ภาวะไรรู้ปลกัษณ์    
เมื่ออยู่ต่อหน้ามองไม่เหน็ส่วนหวั    
ครัน้เดนิตามหลงักลบัไม่เหน็ส่วนหาง    
น าเต๋าแต่โบราณ     
รบัใชค้นปจัจุบนั    
รบัรูต้น้ธารจกัรวาล    
จงึเรยีกวา่  กฎแห่งเตา๋    
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บทท่ี 15  
ปฏิบติัตาม “เตา๋” ดว้ยความนอบนอ้ม 

 
นบัแต่โบราณมาผูป้ฏบิตัติามเต๋า    
เขา้ใจไดล้กึซึ้ง 
ยากจะหยัง่รู ้   
ดว้ยคนทัว่ไปยากจะหยัง่รู ้   
จงึฝืนพรรณนา    
ระวงัดงัเดนิขา้มธารน ้าแขง็    
กริง่เกรงคนรอบขา้ง    
เคร่งขรมึดงัแขกอาคนัตุกะ   
ปล่อยวางดงัน ้าแขง็ละลาย    
จรงิใจไมเ่สแสรง้    
จติกวา้งดงัหุบเขา    
สลวัดงัน ้าขุน่    
ใครท าใหใ้สได ้   
นิ่งจนใส    
ใครท าใหส้งบไดย้าวนาน    
มชีวีติชวีา    
ผูร้กัษาเต๋าไดเ้ชน่นี้    
ไม่เรยีกรอ้งเตม็เป่ียม 
เพราะไมเ่รยีกรอ้งเตม็เป่ียม    
จงึสามารถรุเก่ารบัใหม ่
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บทท่ี 16  
ว่างเปล่าสงบนิง่ยอ้นสู่มูลราก 

 
เขา้ถงึสุดข ัว้แห่งความวา่งเปล่า    
รกัษาความสงบนิ่งสุด    
สรรพสิง่ก าลงัเจรญิเตบิโต    
ขา้ใชห้ลกันี้ส ารวจวฏัจกัรของมนั    
สรรพสิง่มหีลากหลาย    
ต่างยอ้นสู่แหล่งก าเนิด    
เรยีกวา่ “สงบนิ่ง”    
ยอ้นสูภ่าวะเดมิ    
เรยีกวา่ “กฎเกณฑ”์     
รูก้ฎเต๋าเรยีก “กระจ่าง”    
ไม่รูก้ฎ  ท าเหลวไหลน าภยัมา    
รูก้ฎเต๋าจงึรองรบัได ้   
จงึเทีย่งธรรม    
จงึรอบคอบ    
จงึสอดคลอ้งธรรมชาต ิ
จงึสอดคลอ้งเตา๋    
เมื่อสอดคลอ้งเต๋าจงึยาวนาน    
ชัว่ชวีาปลอดภยั 
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บทท่ี 17 
ขา้คือธรรมชาติ 

 
ผูน้ าทีด่ ี   
ประชาชนรูว้า่ม ี   
ดรีองลงมา    
ประชาชนยกย่องและชดิใกล ้   
ดรีองลงมาอกี    
ประชาชนเกรงกลวั    
รองลงมาทา้ยสดุ   
คนเหยยีดหยาม   
ขาดความซื่อสตัย ์
จงึมคีนไมเ่ชือ่ถอื    
พงึระวงั 
ค าพูดและการกระท า    
มผีลงานราบรื่น    
ประชาชนพากนักล่าววา่  
“อนัทีจ่รงิ  เราเป็นเชน่นี้เอง” 
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บทท่ี 18 
ทุกสิง่กลบัตาลปัตรเมือ่ขาดเตา๋ 

 
เมื่อละทิง้เต๋า    
จงึเน้นเมตตายุตธิรรม    
เกดิมปีญัญามเีล่หเ์หลีย่ม    
จงึมสีิง่แปลกปลอม    
เครอืญาตไิม่ปรองดอง    
จงึเน้นเมตตากตญัํู    
เมื่อบา้นเมอืงมดืมน    
เกดิขนุนางภกัด ี   
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บทท่ี 19  
ลดความทะยานอยาก 

 
การปกครองละทิง้ปญัญาหลกัแหลม    
ประชาชนไดป้ระโยชน์รอ้ยเทา่พนัทว ี   
ละทิง้เมตตาจอมปลอม    
ประชาชนจงึฟ้ืนเมตตากตญัํ ู   
ละทิง้ลาภยศเล่หก์ล    
จะไมม่โีจร   
ทัง้สามประการนี้ไม่เพยีงพอ    
ดงันัน้  จะใหป้ระชาชนมสีิง่ยดึเหนี่ยว    
นัน่คอื  ความเรยีบง่ายบรสิุทธิ ์   
ลดความเหน็แก่ตวั  ละความทะยานอยาก    
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บทท่ี 20   
หลุดพน้ดว้ยตนเอง 

 
ความรูล้ ้าเลศิท าใหจ้ติใจไรก้งัวล    
ถอืตนสูงศกัดิแ์ลสอพลอ  ต่างกนัเพยีงใด    
ดงีามแลชัว่รา้ย  ตา่งกนัเพยีงใด    
สิง่ทีผู่ค้นหวาดหวัน่  จะไม่หวัน่กไ็ม่ได ้   
สิง่ทีเ่หลวไหล  ไม่มบีรรทดัฐาน    
มวลชนยนิดปีรดีา  ดัง่ร่วมงานเลีย้งฉลองและปีนหอคอย    
ขา้สมถะแต่ผูเ้ดยีว  รกัษาเต๋าในจติ    
มภีาวะไรเ้ดยีงสา   ดัง่ทารกน้อย    
ภาวะยา้ยไม่เป็นที ่  เหมอืนไม่มแีหล่งพกั    
ผูค้นต่างมขีองเหลอืเฟือ   ล าพงัขา้เหมอืนมขีองตกหล่น    
ขา้มจีติโง่เขลา    
ผูค้นต่างเขา้ใจชดัเจน  ล าพงัขา้เลอะเลอืน    
ชาวโลกต่างฉลาด  ล าพงัขา้ซื่อสตัยจ์รงิใจ  
สงบเงยีบเอย   ดัง่ทะเลสุดหยัง่    
พเนจรเอย   ดัง่ลมแรงพดัโหม    
ผูค้นต่างมผีลงาน    
แต่ขา้กลบัดงึดนัโง่งมและดอ้ยปญัญา    
ล าพงัขา้ผดิแผกแตกต่างจากผูค้น    
พึง่พงิแต่มารดาผูห้ล่อเลีย้งฟูมฟกัสรรพสิง่  
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บทท่ี 21  
ปฏิบติัตามเตา๋เท่านั้น 

 
การแสดงออกคุณธรรม    
เป็นการตดิตามเต๋าโดยสิน้เชงิ     
“เต๋า” เป็นวตัถุ    
ผลุบๆ โผล่ๆ    
เลอืนรางเอย  ในนัน้มภีาพ    
รางเลอืนเอย  ในนัน้มสีิง่ของ    
ลกึล ้ายากจะรบัรู ้
ในนัน้มพีลงัชวีติ    
คอืความเป็นจรงิ    
ศรทัธาเป็นพลงั    
นบัแต่โบราณมา     
ชือ่ไม่ถูกลบเลอืน    
อาศยัมารบัรูธ้าตุแทข้องสรรพสิง่    
ขา้รูผ้ลการพฒันาสรรพสิง่ดว้ยอะไร     
“เต๋า” นัน่เอง 
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บทท่ี 22  
ผลกัไสและส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั 

 
ยอมน้อมรบัจงึรกัษาความบรบิูรณ์    
โคง้งอยดืตรงได ้   
ทีลุ่่มต ่ารองรบัไดเ้ตม็ๆ    
รือ้เก่าสรา้งใหม่ได ้   
มกัน้อยไดม้าก    
โลภมากลาภหาย 
อรยิบุคคลจงึรกัษา “ความเป็นหนึ่ง”     
เป็นบรรทดัฐานการปกครอง    
ไม่คดิวา่ตนรู ้   
จงึเริม่เขา้ใจได ้   
ไม่คดิวา่ตนถูกตอ้ง    
จงึเหน็เต๋าชดัแจง้    
ไม่อวดตน   จงึจะสัง่สมความด ี   
ไม่ผยองจงึยัง่ยนื    
เพราะไมย่ือ้แยง่กบัใคร   จงึไมม่ใีครชงิอยู่เหนอืท่าน    
โบราณท่านวา่ “ยอมน้อมรบัจงึรกัษาความบรบิรูณ์”    
เป็นค าเลื่อนลอยไดอ้ย่างไร    
เพราะท าใหเ้กดิความบรบิูรณ์และไดอ้านิสงสด์ทีีสุ่ด   
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บทท่ี 23  
ใฝ่หาคุณธรรมย่อมเขา้ใกล ้“เตา๋” 

 
พูดน้อยสอดคลอ้งธรรมชาต ิ   
พายุมโิหมพดัตลอดกาล    
ฝนไม่กระหน ่าซดัตลอดวนั    
ผูใ้ดท าเชน่นี้ได ้  คอืดนิฟ้า    
ฟ้าดนิยงัมอิาจยนืหยดัยาวนาน    
มนุษยอ์ายยุนืยาวไดอ้ย่างไร    
ดงันัน้  ผูป้ฏบิตัเิต๋าจะสอดคลอ้งกบัเต๋า 
ผูป้ฏบิตัเิต๋อจงึมคีุณธรรม     
ผูข้าด “เต๋า”  แล “เต๋อ” เท่ากบัสูญเสยี    
ผูส้อดคลอ้ง “เต๋า”     
“เต๋า” ยนิดเีคยีงขา้งเขา    
ผูม้ ี“เต๋อ”   “เต๋อ” ยนิดอียู่ร่วมกบัเขา     
ผูท้ าตวัเสื่อมเสยี    
ความสูญเสยียอ่มเป็นของเขา    
ขาดความซื่อสตัย ์   
ย่อมไม่มคีวามน่าเชือ่ถอื 
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บทท่ี 24 
ส าคญัตนว่าถูกตอ้ง 

มิอาจจ าแนกความถูกความผิด 
 

เขย่งเทา้ยนืไดไ้ม่นาน    
สาวเทา้เดนิไมไ่ดไ้กล    
ผูเ้ขา้ใจวา่รูม้อิาจแจง้กระจ่าง    
ถอืตนถูกตอ้งมอิาจเหน็ชดัเจน    
อวดตนมอิาจพบความส าเรจ็    
ผูส้ าคญัตนยิง่ใหญ่มอิาจยัง่ยนื    
ส าหรบั “เต๋า”  พฤตกิรรมเหลา่นี้คอืเนื้อรา้ยเศษขยะ     
ผูค้นรงัเกยีจ    
ดงันัน้  ผูม้ ี“เต๋า”  ไม่พงึกระท า 
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บทท่ี 25  
เตา๋เจริญรอยตามธรรมชาติ 

 
มสีิง่หนึ่งมอิาจแบ่งแยก    
เกดิกอ่นฟ้าดนิ     
เงยีบไรสุ้ม้เสยีง    
ด ารงอยูอ่ย่างอสิระชัว่นิรนัดร ์   
หมุนเวยีนไมห่ยุดตลอดกาล    
ถอืเป็นมารดาใตห้ลา้    
ขา้มริูช้ ือ่    
จงึฝืนเรยีกวา่ “เต๋า”     
และใหน้ามวา่ “ยิง่ใหญ่”    
ยิง่ใหญ่จนมองไม่เหน็  เรยีกวา่  “ด าเนนิไป”    
ด าเนินไปถงึสุดขอบฟ้า  เรยีกวา่  “ยาวไกล”    
เมื่อยอ้นกลบัเรยีกวา่  “หวนกลบั”    
เหตุนี้จงึเรยีกวา่เต๋ายิง่ใหญ่ ฟ้ายิง่ใหญ่ ดนิยิง่ใหญ่ คนกย็ิง่ใหญ่   
ในจกัรวาลม ี4 ยิง่ใหญ่    
คนเป็นหนึ่งในนัน้    
คนเจรญิรอยตามดนิ    
ดนิเจรญิรอยตามฟ้า    
ฟ้าเจรญิรอยตามเตา๋     
เต๋าเจรญิรอยตามธรรมชาต ิ
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บทท่ี 26  
อบรมบ่มเพาะประมุข 

 
ความหนกัแน่นเป็นพืน้ฐานแห่งความไม่ประมาท    
ความสงบนิง่เป็นตวัสยบความหนุหนัพลนัแล่น    
ดงันัน้  ปฏบิตักิารของผูน้ าไม่ต่างจากรถบรรทกุของหนกั    
แมสู้งศกัดิม์ ัง่ม ี   
แต่อยู่เหนอืวตัถุได ้   
เหตุใดประมุขซึ่งมขีบวนรถมา้    
กลบัปกครองใตห้ลา้ดว้ยความประมาท    
เมื่อประมาทย่อมสูญเสยีรากฐาน    
หุนหนัพลนัแล่นยอ่มเสยีต าแหน่งผูน้ า    
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บทท่ี 27  
จดัการปัญหาตอ้งชาญฉลาด 

 
ท าความดไีม่ทิง้ร่องรอย    
วาจาดไีม่มดี่างพรอ้ย   
ค านวณดไีม่ตอ้งใชเ้ครื่องมอื    
ปิดประตูดไีม่มใีครเปิดได ้   
ผกูดีๆ  ไม่ตอ้งใชเ้ชอืกกลบัไม่มใีครแกไ้ด ้   
ดงันัน้   อรยิบคุคลสนัทดัชว่ยเหลอืคน    
ไม่มใีครถูกทอดทิง้    
สนัทดัใชส้ิง่ของ    
ไม่มสีิง่ใดถูกทิง้    
นี่เรยีกวา่   เขา้ใจเหตุผล    
คนดจีงึเป็นครูของคนไม่ด ี   
คนไม่ดเีป็นกระจกเงาของคนด ี   
หากไม่เคารพครูบาอาจารย ์   
ไม่ดูเป็นแบบอยา่ง    
แมจ้ะฉลาดกลบัเลอะเลอืน    
ในนี้มเีหตุผลลีล้บัอศัจรรย์ 
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บทท่ี 28 
ความเรียบง่ายเป็นคุณธรรมนรินัดร ์

 
เมื่อรูว้า่แขง็    
กลบัรกัษาความออ่นไว ้   
จงึเป็นสายน ้าของโลก    
เมื่อเป็นสายน ้าของโลกได ้   
คุณธรรมนิรนัดรจ์งึคงอยู ่   
แลว้ยอ้นสู่ทารกน้อย    
รูถ้งึความสวา่ง  แตร่กัษาความมดืไว ้   
จงึเป็นแม่แบบของคนทัว่หลา้    
เมีอ่เป็นแม่แบบของคนทัว่หลา้    
มคีุณธรรมนิรนัดรจ์งึไรผ้ดิพลาด    
แลว้ยอ้นสู่ถิน่ก าเนิด    
เมื่อเขา้ใจเกยีรตยิศ    
แตร่กัษาความอปัยศไว ้   
จงึเป็นแม่น ้าของโลก  
เมื่อเป็นแมน่ ้าของโลก    
คุณธรรมนิรนัดรจ์งึเป่ียมลน้    
แลว้ยอ้นสู่ความใสเรยีบงา่ย     
ความเรยีบงา่ยขจรขจายเป็นสรรพสิง่    
อรยิบุคคลใชอ้ย่างพลกิแพลงจงึเป็นผูน้ า     
ดงันัน้  ระบบทีส่มบูรณ์ไม่แบ่งแยก  
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บทท่ี 29  
ปกครองดว้ยอูเ๋หวย 

 
คดิจะใชก้ าลงัยดึครองโลก    
ไม่อาจบรรลุเป้าหมายได ้   
เพราะโลกอนัศกัดิส์ทิธิ ์   
มอิาจใชก้ าลงั    
ถา้ใชต้อ้งลม้เหลว    
ถา้ยดึตอ้งสูญเสยี    
สรรพสิง่ทัว่หลา้ 
มกีารน ามกีารตาม    
มหีลกัมรีอง    
มแีขง็มอี่อน    
มสีูงมตี ่า    
ดงันัน้  อรยิบุคคลตอ้งละทิง้ความสุดโต่ง    
ละทิง้ความฟุ่มเฟือย 
และความหลงระเรงิ 
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บทท่ี 30  
วิถีการใชท้หาร 

 
ผูใ้ชเ้ต๋าชว่ยผูน้ า    
ไม่อาศยัก าลงัทหาร    
จงึจดัการปญัหาไดด้ ี   
ทีใ่ดมสีงคราม    
มหีญ้าดงพงหนาม    
หลงัสงคราม    
มทีุพภกิขภยั    
ใชก้ารทหารไดด้ ี   
ลุผลชอบธรรม    
มอิวดอา้งศกัดา    
ไม่ยกตนขม่ท่าน    
ส าเรจ็แลว้ไม่โออ้วด    
ไม่หยิง่ผยอง    
ไดผ้ลโดยไม่ตัง้ใจ    
สมัฤทธิผ์ลแลว้ไมอ่วดอา้ง    
เฟ่ืองฟูแลว้เสือ่มโทรม    
ผูอ้วดอา้งไม่ใชเ่ต๋า    
จะสูญสลายรวดเรว็ 
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บทท่ี 31  
ภาวะจิตท่ีใชก้ าลงัทหาร 

 
อาวธุคอืสิง่อปัมงคล    
ทุกคนตา่งรงัเกยีจ  ดงันัน้  ผูม้เีต๋าจะไม่ใช ้   
ซ้ายมอืเป็นผูสู้งศกัดิ ์   
การรบและเดนิทพันิยมขวา    
อาวธุไมเ่ป็นมงคล  ไม่ใชข่องคนด ี   
ใชเ้มื่อจ าเป็นเท่านัน้    
ทางทีด่ตีอ้งสงบนิ่ง    
อย่าภูมใิจเมื่อไดช้ยั    
ผูภู้มใิจในชยั  ถอืการเขน่ฆา่เป็นความสุข    
เขน่ฆา่แลว้เป็นสุข  จะไม่มวีนัพบความส าเรจ็    
เรื่องมงคลนิยมซ้าย    
ฌาปนกจิและเรื่องเลวรา้ยนิยมขวา    
รองแม่ทพัอยู่ซา้ย  แม่ทพัอยู่ดา้นขวา    
แสดงวา่มงีานศพทหาร    
ฆา่คนมากมาย    
มอีารมณ์ร่วมเศรา้    
ถงึไดช้ยัมากต็อ้งจดัพธิศีพ 
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บทท่ี 32  
เตา๋ขบัเคลื่อนโลก 

 
เต๋าตลอดกาลไรน้าม    
เลก็เรยีบง่าย    
ไม่มใีครท าใหอ้ยูเ่หนอืเต๋า    
ถา้เจา้เมอืงรกัษาเต๋าไวไ้ด ้   
สรรพสิง่จะมาสวามภิกัดิ ์   
ฟ้าดนิเคลา้ประสานกลมกลนื    
น ้าคา้งฝนจะพรัง่พรม    
ผูค้นไดร้บัความชุม่ฉ ่า    
สรรพสิง่เจรญิเริม่มนีาม    
เมื่อมพีงึรูพ้อเหมาะ     
พงึหยดุแต่พอควร    
จงึไมม่อีนัตราย    
เพราะเต๋ามอียู่ทัว่หลา้    
ดัง่ธารน ้าไหลสูท่ะเล    
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บทท่ี 33  
การฝึกอบรมของผูป้ราดเปร่ือง 

 
รูจ้กัผูอ้ ื่นเป็นผูม้ปีญัญา    
รูจ้กัตนเองเป็นผูล้ ้าเลศิ    
เอาชนะผูอ้ื่นเป็นผูม้กี าลงั    
ชนะตนเป็นผูเ้ขม้แขง็ 
รูจ้กัพอจงึมัง่ม ี   
มปีณธิานจงึรุดหน้า    
ไม่สูญเสยีรากฐานเป็นผูย้ ัง่ยนื    
ตวัตายความดอียู ่
เป็นผูย้ ัง่ยนืแทจ้รงิ 
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บทท่ี 34  
คุณสมบติัเตา๋ท่ียิง่ใหญ่ 

 
“เต๋า” กวา้งใหญ่ไรข้อบเขต    
มอียู่ทกุทศิทาง    
ใหส้รรพสิง่พึง่พาโดยไม่บ่ายเบีย่ง    
มคีุณูแต่ไม่ถอืครอง    
หล่อเลีย้งสรรพสิง่แต่ไม่ครอบง า    
เต๋าไรค้วามทะยานอยาก    
ดูเหมอืนเลก็สุดเลก็    
ใหอ้าศยัแต่ไม่บงการ    
นี่แหละยิง่ใหญ่     
อรยิบุคคลไม่ถอืตนเป็นผูย้ิง่ใหญ่    
ดงันัน้  เขาจงึยิง่ใหญ่    
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บทท่ี 35  
บทบาท “เตา๋” ไม่มีวนัหมดส้ิน 

 
เขา้ใจและพลกิแพลงใชเ้ต๋าทีย่ ิง่ใหญ่ได ้   
คนทัว่หลา้พึง่พา    
ไม่มอีนัตราย    
จงึสงบสุข    
ดนตรดีอีาหารโอชะ    
ผูเ้ดนิทางผา่นตอ้งหยุดแวะ    
พอกล่าวถงึ “เต๋า”    
จดืชดืไรร้สชาต ิ   
มองกไ็ม่เหน็    
ฟงักไ็ม่ไดย้นิ    
กลบัใชไ้ดไ้ม่หมดสิน้ 
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บทท่ี 36  
ปัญญาท่ียิง่ใหญ่แฝงเรน้ลุ่มลึก 

 
จะรวมสิง่ใดๆ    
ตอ้งแผส่ิง่นัน้ก่อน    
จะทอนสิง่ใด   
ตอ้งเสรมิใหแ้ขง็กอ่น    
จะยกเลกิสิง่ใดๆ    
ตอ้งใหเ้จรญิก่อน    
จะยดึครองสิง่ใดๆ    
ตอ้งใหป้ระโยชน์กอ่น    
นี่เรยีกวา่ชาญฉลาดล ้าลกึ    
อ่อนแอพชิติความแขง็แกร่ง 
มจัฉามอิาจแยกจากน ้า    
อาวธุของชาตมิอิาจแพร่งพรายตามใจชอบ 
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บทท่ี 37  
วิถีแห่งฟ้ากบัความทะยานอยากของคน 

 
“เต๋า” อู๋เหวยตลอดกาลและกระท าทุกสิง่    
หากเจา้เมอืงรกัษาเต๋าได ้   
ทุกสิง่จกัพฒันาดว้ยตนเอง    
เกดิหน่อความโลภ    
ขา้จงึระงบัดว้ยความเรยีบง่ายไรน้าม    
รกัษาความเรยีบง่ายไรน้าม    
จะไม่เกดิความโลภ    
จติใจจงึสงบสขุ    
ทัว่หลา้จงึสงบสขุ 
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บทท่ี 38  
บรรทดัฐานคุณงามความดี 

 
เลศิคุณธรรมไม่ถอืตนมคีุณธรรม  จงึมคีุณธรรม    
ดอ้ยคุณธรรมแต่ถอืวา่ตนมคีุณธรรม   จงึไม่มคีณุธรรม    
ผูเ้ลศิคุณธรรมสรา้งคุณธรรมดว้ยจติส านกึ    
ผูด้อ้ยคุณธรรมสรา้งคุณธรรมดว้ยทฐิ ิ   
ผูเ้ลศิเมตตาธรรมสรา้งคุณธรรมดว้ยเมตตา    
ผูเ้ลศิเทีย่งธรรมสรา้งคุณธรรมดว้ยใจรกั    
ผูถ้อืจารตีเป็นเลศิ  ชาวโลกไมข่านรบั    
จงึต่อวา่ต่อขานไม่ท าตาม    
ดงันัน้  สูญเสยีเต๋าจงึเน้นคุณธรรม     
สูญเสยีคุณธรรมหนัหาเมตตาธรรม    
สูญเสยีเมตตาธรรมหนัหาความเทีย่งธรรม    
สูญเสยีความเทีย่งธรรมหนัหาประเพณ ี   
อนัประเพณนีี้   มภีกัดแีลสจัจาน้อย    
เป็นการเริม่ความวุน่วาย    
รูเ้หน็ล่วงหน้าเป็นค าหรู  คอืเริม่โงไ่รส้าระ    
ดงันัน้  รกัษาความซื่อ    
ไม่หน้าไหวห้ลงัหลอก   รกัษาความเรยีบง่าย    
ไม่เอาความหรูทีไ่รส้าระ    
ดงันัน้   ทิง้สิง่หลงัคดัสิง่หน้า 
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บทท่ี 39  
บรรลเุตา๋ย่อมมีความเป็นหนึง่ 

 
 

นบัแต่โบราณมาผูลุ้ “ความเป็นหนึ่ง”    
ฟ้า “เป็นหนึ่ง” จงึสดใส    
ดนิ “เป็นหนึ่ง” จงึสงบ    
เทพ “เป็นหนึ่ง” จงึศกัดิส์ทิธิ ์   
ธญัพชื “เป็นหนึ่ง” จงึสมบูรณ์    
ทุกสิง่ “เป็นหนึ่ง” จงึเตบิใหญ่    
เจา้เมอืงม ี“ความเป็นหนึ่ง” จงึยุตธิรรม    
มฉิะนัน้แลว้ไซร ้  ฟ้าไม่สดใสจะทลาย    
ดนิไมน่ิ่งจะภนิทพ์งั    
เทพไม่ขลงัจะสญูหาย    
พชืไม่สมบูรณ์จะเฉาตาย 
สรรพสิง่ไม่เจรญิจะสูญพนัธุ ์   
เจา้เมอืงอธรรมจะพงัทลาย    
ดงันัน้  สูงศกัดิใ์ชไ้พร่ต ่าเป็นฐาน    
บนมลี่างเป็นฐาน    
เจา้เมอืงเรยีกตนวา่ “ผูโ้ดดเดีย่ว” “ไม่สมบูรณ์” แล “ผูน้้อย”     
มใิชใ่ชต้ ่าตอ้ยเป็นฐาน  กระนัน้หรอื      
สดุดโีดยไมม่คี าสรรเสรญิ    
ไม่ขอเป็นหยกงาม    
ขอเป็นศลิาเป่ียมค่า (ขอเป็นศลิาทีซ่ื่อสตัยจ์รงิใจ) 
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บทท่ี 40  
ทวนวิถีคือการเคลื่อนไหวของเตา๋ 

 
ทวนวถิคีอืการเคลื่อนไหวของเต๋า    
(การเคลื่อนไหวของเต๋าคอืความเป็นเอกภาพของสองสิง่ตรงกนัขา้ม) 
การกระท านุ่มนวลไม่แย่งชงิ    
สรรพสิง่ใตห้ลา้ถอืก าเนิดจาก “ม”ี 
มเีกดิจากไม่ม ี
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บทท่ี 41  
เขา้ใจเตา๋รีบด าเนินการ 

 
ผูม้รีะดบัสูงรบัฟงั “เต๋า”  จะมานะด าเนนิการ    
ผูม้รีะดบักลางรบัฟงั “เต๋า”  จะเชือ่ครึง่ไมเ่ชือ่ครึง่    
ผูม้รีะดบัต ่ารบัฟงั “เต๋า”  จะหวัเราะเยาะเยย้    
ถา้ไม่ถูกหวัเราะเยาะ  ยอ่มมไิดเ้ป็น “เต๋า”    
คนทัว่ไปกลา่วกนัวา่    
“เต๋า” สวา่งไสวคลา้ยดงัมดืมวั    
กา้วรุดหน้าดูคลา้ยถดถอย    
ทางทีร่าบเรยีบคลา้ยขรขุระ    
เลศิคุณธรรมเหมอืนหุบหว้ย    
“คุณธรรม” กวา้งใหญ่คลา้ยไม่สมบูรณ์    
สรา้งคุณูคลา้ยขโมย 
บรสิุทธิเ์รยีบง่ายคลา้ยขุน่มวั 
ขาวสะอาดเหมอืนมรีอยเป้ือน    
สีเ่หลีย่มกวา้งใหญ่เหมอืนไรมุ้ม    
ภาชนะใหญ่มอิาจสรา้งเสรจ็เรว็    
เสยีงกกึกอ้งกมัปนาทไรสุ้ม่เสยีง    
รูปลกัษณ์ใหญ่มหมึาไรรู้ปทรงสณัฐาน    
“เต๋า” แฝงเรน้นิรนาม    
ม ี“เต๋า” เท่านัน้   ช านาญการใหแ้ลความส าเรจ็ 
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บทท่ี 42  
เตา๋ใหก้ าเนิดสรรพสิง่ 

 
“เต๋า” ใหก้ าเนดิหนึ่ง    
หนึ่งใหก้ าเนดิสอง    
สองใหก้ าเนดิสาม    
สามใหก้ าเนดิสรรพสิง่    
สรรพสิง่ประกอบดว้ยหยนิและหยาง     
หยนิและหยางประสานเกดิสมดุล    
ผูค้นไมอ่ยากเป็น  “ก าพรา้”   “คนโง”่  และ “โดดเดีย่ว”    
ทวา่เจา้เมอืงขนุนางเรยีกตนดว้ยค าเหล่านี้    
สรรพสิง่ถูกท าลายกลบัไดคุ้ณ    
หรอืไดคุ้ณกลบัถูกท าลาย    
เป็นเหตุผลทีผู่ค้นสอนขา้    
ขา้กน็ ามาสอนผูค้น    
ผูใ้ชอ้ านาจโหดรา้ยไม่มจีุดจบทีด่ ี
ขา้ใชเ้หตุผลนี้สอนผูอ้ืน่    
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บทท่ี 43  
อูเ๋หวยมีคุณ 

 
สิง่ทีอ่่อนนุ่มทีสุ่ดในโลก    
ย่อมชนะสิง่ทีแ่ขง็แกร่งทีสุ่ดในโลกได ้   
สิง่ไรรู้ปไมม่ชีอ่งกผ็า่นได ้   
ขา้จงึทราบวา่อู๋เหวยมคีุณ      
การสอนโดยไรว้าจา    
“อู๋เหวย”  มคีุณ    
โลกนี้คนท าไดม้น้ีอยมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 45 - 

 บทท่ี 44   
รูจ้กัพอไมอ่ปัยศ 

 
ชือ่เสยีงกบัร่างกายอะไรใกลต้วั    
ร่างกายกบัทรพัยส์นิอะไรส าคญั 
สูญเสยีชวีติกบัลาภยศอะไรใหโ้ทษ    
ตระหนี่เกนิไปจะสิน้เปลอืงมาก    
สมบตัลิน้ฟ้ากลบัเสยีหายยบัเยนิ    
รูจ้กัพอไมอ่ดสู 
รูห้ยุดไดเ้หมาะไม่มภียัรา้ย    
จงึอยู่เยน็เป็นสขุยาวนาน 
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บทท่ี 45  
ภาพแห่งความส าเร็จ 

 
สมบูรณ์เลศิคลา้ยบกพรอ่ง    
แตบ่ทบาทนัน้มเิสือ่มสูญ    
เป่ียมลน้คลา้ยวา่งเปล่า    
แต่มบีทบาทมจิบสิน้    
ความเทีย่งตรงมากคลา้ยคดงอ    
หลกัแหลมมากคลา้ยโง่งม    
มคีารมคมคายดุจซื่อๆ     
การเล่นกฬีาชนะความหนาวเหน็บ    
นิ่งชนะรอ้นแรง    
สงบนิ่งเป็นวถิทีีถู่กตอ้งใชท้ัว่หลา้ 
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บทท่ี 46  
รูจ้กัพอสุขนิรนัดร ์

 
ใชธ้รรมะปกครองทัว่หลา้    
ใชม้า้ท านาใส่ปุ๋ ย    
ไรธ้รรมะปกครองทัว่หลา้    
แมลู้กมา้ยงัเกดิในสมรภูม ิ   
ผดิหนกัทีสุ่ดคอืเหน็แก่ตวัและทะยานอยาก    
ภยัใหญ่หลวงคอืไม่รูจ้กัพอ    
ไม่มผีดิใดยิง่กวา่ความโลภ    
ดงันัน้  รูจ้กัพอยอ่มสมบูรณ์ยัง่ยนื    
จะมพีอเพยีงนิรนัดร ์
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บทท่ี 47  
ความอศัจรรยข์องสติปัญญา 

 
ถงึไม่ออกนอกบา้น    
กร็ูเ้รื่องทัว่หลา้    
ไม่มองออกขา้งนอก    
กร็ูก้ฎธรรมชาต ิ   
เดนิทางยิง่ไกลเท่าไร    
สิง่ทีรู่ย้ ิง่น้อย    
อรยิบุคคลไม่ตอ้งเดนิทางกร็ูไ้ด ้   
ไม่ตอ้งดูกร็ูมู้ลเหตุ    
ไม่กระท าตามใจกลบัไดผ้ล  
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บทท่ี 48  
ฝึกฝน “เตา๋” ลดกิเลส 

 
 

รูเ้พิม่เมือ่ศกึษา    
ฝึกธรรมะบกพรอ่งลดน้อย    
ลดน้อยและลดน้อยลง    
ลุถงึภาวะ “อู๋เหวย”    
กลบัประสบความส าเรจ็ทุกประการ    
การปกครองทัว่หลา้ตอ้งไม่หยมุหยมิ    
หากบา้นเมอืงวุน่วาย    
ย่อมไรคุ้ณสมบตักิารปกครอง 
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บทท่ี 49  
ความปรารถนาของปวงชน 

 
อรยิบุคคลเปลีย่นความปรารถนาตามความตอ้งการของมวลชน    
คนดขีา้ดตีอ่เขา    
คนไม่ดขีา้กด็ดีว้ย    
เรยีกวา่  ความดงีาม    
ผูม้สีจัจะขา้ใหค้วามเชือ่ถอื    
ผูไ้รส้จัจะขา้กจ็รงิใจ    
เรยีกวา่  เชือ่ถอืความมคีุณธรรม    
ดงันัน้  อรยิบุคคลวางตนมจีติหนึ่งใจเดยีวกบัคนทัว่หลา้    
ปวงชนต่างมองและฟงัซึ่งกนัและกนั    
อรยิบุคคลถอืปวงชนเป็นลูกหลานของตน 
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บทท่ี 50  
วิธีบ ารุงรกัษาสุขภาพ 

 
คนตัง้แต่เกดิจนตาย    
สามในสบิอายยุนื    
สามในสบิอายสุัน้    
สามในสบิเดมิมสีุขภาพดแีต่กลบัอายุสัน้    
เพราะเหตุใด    
เพราะเลีย้งชวีติเกนิสมบูรณ์    
เขาเล่ากนัวา่  ผูรู้ร้กัษาชวีติ    
เดนิเทา้ไม่พานพบเสอืสงิห ์   
เขา้สมรภูมไิม่ถูกฆา่    
แรดไม่ใชน้อของมนั    
เสอืดุรา้ยไมไ่ดใ้ชเ้ขีย้วเลบ็    
อาวธุไมไ่ดใ้ชค้วามคม    
เพราะเหตุใดเล่า   
เพราะเขามไิดก้ล ้ากรายเขา้แดนมรณะ 
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บทท่ี 51  
ยกย่อง “เตา๋” เทิดทูน “คุณธรรม” 

 
“เต๋า” ใหก้ าเนดิสรรพสิง่    
“คุณธรรม” หล่อเลีย้งสรรพสิง่    
วตัถุมรีูป   เหตุการณ์ประสานใหส้ าเรจ็    
ดงันัน้  ดนิฟ้ามแีต่เทดิเต๋าทูนคุณธรรม    
“เต๋า” น่าเคารพ    
คุณธรรมล ้าเลศิดว้ยจติส านึก    
ไม่มใีครออกค าสัง่    
ดงันัน้  เต๋าสรา้งสรรคส์รรพสิง่    
คุณธรรมหล่อเลีย้งเจรญิเตบิใหญ่ใหส้มบูรณ์และคงอยู ่   
โดยไม่ถอืครอง    
ชว่ยเหลอืโดยไม่ถอืเป็นความชอบ    
ใหผ้ลโดยไมค่รอบง า     
เรยีกวา่คุณธรรมล ้าลกึ 
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บทท่ี 52   
ผูรู้แ้จง้เอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั 

 
สรรพสิง่ทัว่หลา้ลว้นมทีีม่า    
เป็นมารดาของโลก    
รูว้า่มารดาเป็นเชน่ไร    
กอ็นุมานถงึลูกได ้   
เมื่อรูว้า่เป็นลูก    
จงึรกัษามารดาไว ้   
ชัว่ชวีติจงึไม่มอีนัตราย    
ถา้กัน้ความโลภ    
ปิดสิง่รบกวน    
ชัว่ชวีติจกัไม่มกีงัวล    
หากเปิดทางใหห้ลงระเรงิไรข้ดีจ ากดั     
ชัว่ชวีติมอิาจเยยีวยา    
เหน็วถินีิรนัดรค์อื “เขา้ใจ”     
รกัษ์ความอ่อนละมุนคอืแขง็แกร่ง    
ใชพ้ลงัแสงเต๋ายอ้นสู่ “ความผอ่งใส” ทีม่อียู่เดมิ    
ตนจะไมห่ายนะ    
นี่คอืวถิชี ัว่นิรนัดร ์
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บทท่ี 53  
เดินสวนทาง “เตา๋” 

 
หากแมน้ขา้มคีวามรูส้กัหน่อย    
จงึเดนิบนทางสายใหญ่    
กลวัทีสุ่ดคอืเดนิทางผดิ    
ทางสายใหญ่แมจ้ะราบเรยีบ    
ยงัมคีนชอบเดนิทางผดิ       
เมื่อบา้นเมอืงเสื่อมโทรม    
ไร่นารกรา้ง    
พระคลงัวา่งเปล่า    
กลบัใส่เสือ้ผา้หรู    
คาดกระบี ่   
กนิดื่มเลศิรส    
ทรพัยส์นิมเีหลอืเฟือ    
นี่แหละคอืโจร    
มใิชว่ถิทีีถู่กตอ้ง 
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บทท่ี 54  
ฝึกฝนคุณธรรมเป็นพื้ นฐาน 

 
สนัทดัสรา้งผลงานไม่หวัน่ไหว    
ช านาญอุม้ไมห่ลุดมอื    
จดัพธิเีซ่นไหวเ้พื่อสบืสาน “เต๋า”     
ชัว่ลูกชัว่หลานไม่สิน้สุด    
ฝึกฝนตนมคีุณธรรม    
มนี ้าใสใจจรงิ    
ฝึกฝนคนทัง้ครอบครวั    
ความดจีะมากลน้    
ฝึกคนทัง้หมู่บา้น    
ความดจีะเพิม่ทว ี   
ฝึกคนทัง้ประเทศ    
ความดจีะอุดมสมบูรณ์     
ฝึกคนทัง้โลก    
ความดจีะมทีัว่ปฐพ ี   
ดงันัน้  ส ารวจตนจะเขา้ใจผูอ้ ื่น      
ส ารวจครวัตนกเ็ขา้ใจครอบครวัอื่น       
ส ารวจหมู่บา้นใดจะเขา้ใจหมู่บา้นอื่น        
ส ารวจประเทศใดจะเขา้ใจประเทศอื่น    
ส ารวจทัว่โลกจะเขา้ใจทัง้จกัรวาล    
ขา้รูส้ภาพโลกไดอ้ย่างไร  โดยใชว้ธินีี้แล 
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บทท่ี 55  
สรรพสิง่เมือ่แข็งแกร่งเต็มท่ียอ่มเสือ่ม 
 
ผูฝึ้กฝนคุณธรรมล ้าลกึ    
เปรยีบดัง่ทารกแรกเกดิ    
แมลงมพีษิไมก่ดัต่อย    
สตัวร์า้ยไมก่ระโจนใส ่   
นกดุรา้ยไม่โฉบจกิ    
กระดูกเอน็ออ่นแต่มอืก าไดแ้น่น    
อวยัวะเพศมสีมรรถภาพตามธรรมชาต ิ   
เพราะมพีลงัชวีติสมบูรณ์    
รอ้งทัง้วนัแต่เสยีงไม่แหบ    
เพราะมภีาวะสมดุล    
กลมกลนืเรยีกนิรนัดร ์   
รู ้“นิรนัดร”์ เรยีก “รูแ้จง้”     
มคีุณต่อชวีติเรยีกสริมิงคล    
จติเลีย้งพลงัชวีติเรยีกเขม้แขง็    
สรรพสิง่มรีูปแขง็แกรง่ย่อมโรยรา    
เรยีกไม่ปฏบิตัติาม “เต๋า”  
ไม่ปฏบิตัติาม “เต๋า” จะดบัสูญก่อนเวลาอนัควร 
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บทท่ี 56   
เขา้กบัสงัคมไมอ่วดความสามารถ 

 
ผูรู้ไ้ม่พูดมาก    
พูดมากไม่รู ้“เต๋า”     
สกดักัน้ความโลภ    
ปิดกัน้สิง่รบกวน    
ท าลายพลงัฮกึเหมิ 
ขจดัขอ้พพิาทนานา    
ปรบัแสงใหส้มดุล    
เขา้กบัทางโลก    
นี่แหละคุณธรรมล ้าลกึ    
ผูลุ้ “คุณธรรมล ้าลกึ”     
ไม่มสีิง่ทีใ่กลช้ดิ    
ไม่มสีิง่ทีเ่หนิห่าง    
ไม่มสีิง่ทีเ่ป็นผลประโยชน์    
ไม่มสีิง่ทีท่ าลาย    
ไม่มสีิง่ทีสู่งศกัดิ ์   
ไม่มสีิง่ทีต่ ่าตอ้ย    
จงึเป็นทีเ่คารพของคนทัว่หลา้ 
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บทท่ี 57  
ปกครองดว้ยความเท่ียงธรรม 

 
ปกครองเทีย่งธรรม    
ชนะดว้ยกลยุทธ ์   
ปกครองโดยไมก่่อปญัหา    
ขา้รูเ้หตุผลไดอ้ยา่งไร    
เพราะวา่ทัว่หลา้มขีอ้หา้มมากหลาย    
ปวงชนจงึยิง่อดอยาก   
ปวงชนมอีาวธุมาก    
ชาตจิงึยิง่มดืมนสบัสน    
คนละโมบยิง่ฉกฉวย 
ความชัว่รา้ยจงึเกดิขึน้มากมาย    
กฎหมายมากเขม้งวด    
โจรผูร้า้ยจงึเพิม่ทว ี   
ดงันัน้  อรยิบุคคลกลา่ววา่    
ขา้อู๋เหวยปวงชนจงึเปลีย่นแปลงเอง   
ขา้ไม่ก่อปญัหาประชาจะมัง่คัง่     
ขา้สงบนิ่ง  ปวงชนจงึสภุาพเรยีบรอ้ย    
ขา้ไรท้ะยานอยาก  ปวงชนจะเรยีบงา่ย 
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บทท่ี 58  
หลกัการปกครอง 

 
ปกครองแบบมนี ้าใจ    
ประชาจะซื่อสตัยจ์รงิใจ     
ปกครองแบบโหดรา้ย    
ประชาจะแคน้เคอืง     
ภยัเอย๋  โชคลาภไดพ้ึง่พา    
โชคเอ๋ย  ภยัแฝงเรน้อยู่ดว้ย    
ใครรูผ้ลการเปลีย่นแปลง    
ไม่มขีอ้ก าหนดภยักบัโชค    
ทุกสิง่พลกิผนัได ้   
ดงีามเป็นเลวรา้ยได ้   
ผูค้นฉงนมาชา้นาน    
ดงันัน้  อรยิบุคคลจงึมคีวามซื่อไม่เถรตรง    
สุจรติไม่ท าลายคน    
เปิดเผยแต่ไม่ผดิใจคน    
มคีวามรุ่งโรจน์แต่ไม่โออ้วด 
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บทท่ี 59  
การปกครองเนน้คุณธรรม 

 
ปกครองปวงชนตามกฎธรรมชาต ิ   
ดทีีสุ่ดคอืประหยดัเรยีบง่าย    
หากประหยดัเรยีบง่าย    
เรยีกวา่เตรยีมแต่เนิ่น      
เตรยีมแต่เนิ่นเป็นการสัง่สมความด ี     
สัง่สมความดไีมม่วีนัปราชยั      
ย่อมมพีลงังานมอิาจประเมนิได ้
จงึปกครองชาตบิา้นเมอืงได ้   
สรา้งชาตมิรีากฐาน    
จะรกัษาไดย้าวนาน    
นี่แลหยัง่รากไดล้กึ    
มฐีานเหนยีวแน่น 
เป็นเหตุทีอ่ยูไ่ดย้าวนาน 
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บทท่ี 60  
ปกครองดว้ยเตา๋ 

 
การปกครองชาตใิหญ่    
เหมอืนทอดปลาตวัน้อยๆ    
ใช ้“เต๋า” ปกครองแผน่ดนิ   
ปีศาจไม่ส าแดงฤทธิ ์   
ใชว่า่เขาไม่มฤีทธิ ์   
แมเ้ทพกไ็ม่ท ารา้ยคน    
มเิพยีงผแีละเทพไมท่ ารา้ยคน    
อรยิบุคคลปฏบิตัติามเตา๋ไม่ท ารา้ยคน    
ทัง้สองไม่ท ารา้ยกนั    
คุณธรรมทัง้ปวงหวนสู่ประชา 
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บทท่ี 61  
การทูตควรอ่อนนอ้มถ่อมตน 

 
“มหาประเทศ” วางตวัอยู่ต ่า    
เป็นทีบ่รรจบของสายน ้า    
จงึเป็นมารดาทัว่หลา้    
ใชอ้่อนพชิติแขง็แกร่ง 
ใชค้วามนิ่งแสดงความลกึ    
ประเทศใหญ่ใชค้วามออ่นน้อม    
ประเทศเลก็จะซาบซึ้งใจ    
ประเทศเลก็อ่อนน้อม 
มหาประเทศไวเ้นื้อเชือ่ใจ    
ใชค้วามออ่นน้อมไดค้วามสวามภิกัดิ ์   
ใชค้วามออ่นน้อมไดร้บัการยอมรบั    
ประเทศใหญ่สรา้งความสุขใหม้าก    
ประเทศเลก็เพยีงตอ้งการพึง่พา    
ทัง้สองต่างพอใจในสิง่ทีต่นปรารถนา    
ประเทศใหญ่พงึตอ้งสนใจการถ่อมตน    
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บทท่ี 62   
“เตา๋” ปราศจากความดีความชัว่ 

 
“เต๋า” คุม้ครองสรรพสิง่    
เป็นสิง่วเิศษของคนด ี   
เป็นทีพ่ึง่ของคนเลว    
ค าไพเราะแลกความเคารพได ้   
ความประพฤตดิไีดร้บัความสนใจ    
คนเรายงัมคีนเลว   
จะละทิง้  “เต๋า”  ไดอ้ยา่งไร    
เจา้ฟ้าขึน้ครองราชยแ์ต่งตัง้มหาอ ามาตย ์   
แมม้พีธิถีวายอาชาไนย  หนิหยกเป็นบรรณาการ    
มเิท่าเคารพและคยุเรื่องเตา๋    
เหตุใดนบัแต่โบราณจนถงึปจัจุบนัจงึใหค้วามส าคญักบัเต๋าเลา่    
เพราะกล่าววา่ท าตามเตา๋ขอสิง่ใดย่อมได ้   
มโีทษทณัฑก์ไ็ดอ้ภยัโทษมใิชห่รอื    
จงึเป็นสิง่ล ้าค่าของโลก 
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บทท่ี 63  
เร่ิมท าจากเร่ืองเล็ก 

 
การกระท าไม่เสแสรง้    
ท างานไม่กอ่ปญัหา    
อาหารการกนิเน้นสมถะ    
ปญัหาใหญ่เลก็และมากหรอืน้อย    
ลว้นทดแทนแคน้เคอืงดว้ยคุณธรรม    
แกค้วามยากเริม่จากง่าย    
ท างานใหญ่เริม่จากเลก็    
เรื่องยากในโลกตอ้งเริม่จากเรื่องง่าย    
เรื่องใหญ่ในโลกตอ้งเริม่จากเรือ่งเลก็    
อรยิบุคคลไมอ่วดดเีสมอ    
จงึสมัฤทธิผ์ลทีย่ิง่ใหญ่ได ้   
รบัปากง่ายยอ่มเสยีความน่าเชือ่ถอื    
มองปญัหาง่ายเกนิยอ่มประสบความล าบากมากมาย    
อรยิบุคคลจงึใหค้วามส าคญักบัความยาก    
สุดทา้ยจงึไม่ล าบาก 
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บทท่ี 64  
ดีเสมอตน้เสมอปลาย 

 
ยามสงบงา่ยทีจ่ะประคอง   ยงัไม่เกดิปญัหาวางแผนง่าย    
เมื่อหน่อยงัอ่อนแยกออกงา่ย   เมือ่ยงัเลก็สลายง่าย    
ตอ้งจดัการก่อนเกดิปญัหา   และก่อนเกดิความวุน่วาย    
ตน้ไมใ้หญ่สองโอบ   เตบิโตจากหน่อน้อย    
หอคอยสูงเกา้ชัน้   สรา้งจากดนิทลีะกอง    
การเดนิทางไกลพนัลี ้  เริม่ตน้จากกา้วแรก    
ใชอ้ านาจบงัคบัย่อมลม้เหลว ไม่ยดืหยุ่นยอ่มสญูเสยี    
ดงันัน้  อรยิบุคคลใชอู้๋เหวย จงึไมม่วีนัลม้เหลว    
ไม่ควบคมุสิง่ใด จงึไม่สูญเสยี    
คนทัง้หลายประกอบกจิ มกัลม้เหลวในเวลาใกลจ้ะส าเรจ็    
เมื่องานจะเสรจ็มคีวามรอบคอบเหมอืนเริม่แรก    
จะไม่ลม้เหลว    
ดงันัน้  อรยิบุคคลไม่เกดิความละโมบ    
ไม่สนใจสิง่ทีม่คีา่    
เรยีนสิง่ทีผู่อ้ ืน่ไม่เรยีน    
แกค้วามผดิของผูค้น    
ชว่ยพฒันาสรรพสิง่โดยมบิงัอาจท าเรื่องเหลวไหล 
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บทท่ี 65   
สติปัญญาเลิศดูคลา้ยโง่เขลา 

 
โบราณผูน้ าเต๋าแพร่สู่ทัว่โลก    
ไม่สนใจคนทีฉ่ลาด    
แต่สนใจคนซื่อสตัยจ์รงิใจ    
การทีป่วงชนปกครองยาก    
เพราะฉลาดหลกัแหลมเกนิไป    
ดงันัน้  การใชค้วามหลกัแหลมปกครอง    
บา้นเมอืงจงึหายนะ    
ไม่ใชค้วามหลกัแหลมปกครอง    
บา้นเมอืงจงึมปีระโยชน์สขุ    
เมื่อรูท้ ัง้สองดา้นนี้แลว้    
จงึรูแ้บบอย่างการปกครอง    
รูก้ฎเกณฑแ์บบนี้    
เป็นคุณธรรมล ้าลกึ    
คุณธรรมอนัล ้าลกึสุดหยัง่   
ไกลสุดขอบฟ้า    
ตรงกนัขา้มกบัความรูท้ ัว่ไป    
แลว้จงึมคีวามกลมกลนืและราบรื่นมาก 
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บทท่ี 66  
อ่อนนอ้มไม่วางตนเหนือผูอ่ื้น 

 
เหตุทีท่อ้งทะเลเป็นทีบ่รรจบของล าน ้านบัรอ้ยๆ    
เพราะทะเลอยู่ปลายน ้า    
จงึเป็นเจา้แห่งสายน ้านบัพนัหมืน่มาบรรจบ    
หากอรยิบุคคลจะอยู่เหนอืผูค้น    
พงึใชค้ าพูดทีอ่่อนน้อม    
จะอยู่หน้าผูค้น   พงึตอ้งวางลาภยศอยู่หลงั 
ดงันัน้  อรยิบุคคลจงึอยู่เหนือแต่ประชาไม่รูส้กึเป็นภาระ    
แมอ้ยู่หน้าแต่ไม่รูส้กึเป็นภยั    
คนทัว่โลกจงึยนิดใีหก้ารสนบัสนุน 
ดว้ยเหตุทีเ่ขาไม่แย่งยือ้    
จงึไมม่ใีครแย่งชงิกบัเขาได ้
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บทท่ี 67  
ของวิเศษสามสิง่ 

 
ทัว่หลา้กล่าววา่เต๋ายิง่ใหญ่   ไม่มใีครเหมอืน    
เป็นเพราะเต๋ายิง่ใหญ่มากจนไม่มอีะไรเทยีบ   
หากเต๋าเหมอืนสิง่ใด  กเ็ป็นสิง่เลก็กระจริดิมานานแลว้    
ขา้มสีามสิง่วเิศษ   ยนืหยดัรกัษาไว ้   
หนึ่งคอื  รกัเมตตา    
สองคอื  ประหยดั    
สิง่ทีส่ามคอื   ออ่นน้อมถอ่มตน    
มรีกัเมตตาจงึกลา้หาญ    
ประหยดัจงึมัง่ม ี   
อ่อนน้อมถอ่มตน   จงึเป็นผูน้ าปวงชน    
ปจัจุบนัทิง้เมตตาแสวงความกลา้    
ทิง้ประหยดัแสวงมัง่ม ี   
ทิง้อ่อนน้อม  เอาแต่อวดด ี   
สุดทา้ยมแีต่ความตาย    
ใชค้วามรกัเมตตา    
สูร้บย่อมมชียั    
รกัษายอ่มมัน่คง    
สวรรคจ์ะชว่ยเหลอื    
ดว้ยรกัเมตตาปกป้องไว ้

 



 - 69 - 

บทท่ี 68   
ใชพ้ลงัของคน 

 
แม่ทพัทีด่ไีม่บา้บิน่    
ผูเ้ชีย่วชาญการรบไม่โมโห    
ผูเ้ชีย่วชาญชนะขา้ศกึไม่ประจนัหน้า    
ผูเ้ชีย่วชาญใชค้นย่อมออ่นน้อม    
นี่คอืคุณธรรมทีไ่ม่ชงิด ี   
นี่คอืการใชพ้ลงัของคน    
นี่เรยีกวา่บรรทดัฐานสูงสุดแต่โบราณ 
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บทท่ี 69  
ประมาทขา้ศึกภยัมหนัต ์

 
พชิยัสงครามวา่    
“ไม่รุกรบก่อน    
ยนิดตีัง้รบั    
ไม่รุกคบืหน้า    
ยอมถอยร่น”     
นี่กค็อื  มกีารปฏบิตักิารแลว้แต่ดูเหมอืนไม่ม ี 
ชแูขนใหบุ้กเขา้โจมตแีต่ดูเหมอืนไม่ไดช้ ู   
บุกตศีตัรูเหมอืนไรศ้ตัรู    
มอืถอือาวธุแต่ดูเหมอืนไมไ่ดถ้อื    
ประมาทขา้ศกึมภียัมหนัต ์   
ดูหมิน่ขา้ศกึจะสูญเสยีของวเิศษ    
สองทพัประจนัหน้ากนั    
ฝา่ยรนัทดมรีกัเมตตาและเป็นธรรมยอ่มก าชยั 
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บทท่ี 70  
ตน้ก าเนิดจิตอริยบุคคล 

 
วาจาขา้เขา้ใจง่าย    
ปฏบิตักิง็่าย    
แต่ใครๆ ไม่เขา้ใจ   และท าไมไ่ด ้   
ค าพูดมมีูลราก    
เรื่องราวมหีลกัมรีอง    
สตัยซ์ื่อไม่ใชโ่ง่    
คอืไม่อวดตน    
ผูท้ีเ่ขา้ใจขา้จงึมน้ีอยมาก    
ผูด้ าเนินตามรอยจงึทรงคุณค่า    
ภายนอกดูพืน้ๆ   
มขีมุทรพัยอ์ยู่ภายใน    
คอือรยิบุคคล  
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บทท่ี 71  
รูจ้กัภาวะจิตตน 

 
รูแ้ต่ไม่คดิวา่ตนถูกตอ้ง  คอืยอดคน    
ไม่รูแ้ต่กลบัคดิวา่ตนถูกตอ้ง  จงึเป็นขอ้บกพร่อง    
อรยิบุคคลไรข้อ้บกพร่อง    
เพราะท่านแกไ้ขขอ้บกพร่อง    
รูข้อ้บกพรอ่งแลว้แกไ้ขเท่านัน้    
ท่านจงึไรข้อ้บกพร่อง    
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บทท่ี 72  
บารมีแทจ้ริง 

 
ไม่เกรงกลวัอ านาจบารม ี   
มหาภยัจะคบืคลานมา    
ไม่กดขีป่ระชาชนจนไม่เป็นสุข    
อย่าบบีคัน้ประชาชน    
ขอเพยีงไม่บบีคัน้    
ประชาชนจะไม่ชงิชงัและทอดทิง้    
อรยิบุคคลรูช้ดัแจง้แต่ไมค่ดิวา่ตนถกูตอ้ง    
รกัเกยีรตขิองตนแต่ไม่ถอืวา่สงูศกัดิ ์   
จงึทิง้สิง่หลงัใชส้ิง่หน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 74 - 

บทท่ี 73   
ตาข่ายฟ้ากวา้งใหญ่ไพศาล 

 
กลา้แลอวดดจีะตอ้งถงึฆาต    
กลา้แต่ไมอ่วดดยีอ่มมชีวี ี   
ความกลา้สองประเภทนี้    ใหคุ้ณหรอืใหโ้ทษ 
สิง่ทีส่วรรคเ์กลยีดชงั    
ผูใ้ดทราบเหตุผล    
อรยิบุคคลใหค้วามส าคญัต่อสิง่หลงั    
เหตุผลของเบือ้งบน   ไม่แยง่แต่ชนะได ้   
ไม่พาทแีต่สนองตอบ    
ไม่เรียกหาแต่มาเอง    
สุขมุแปรเปล่ียนเอง    
กฎเกณฑต์าข่ายฟ้า    
กวา้งใหญ่ไพศาลแต่ไม่มีส่ิงใดเล็ดลอด    
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บทท่ี 74  
ประมวลกฎหมายอาญาแบบวิภาษ 

 
ประชาไม่กลวัตาย    
เหตุใดจงึใชค้วามตายไปขม่ขูเ่ขา    
หากท าใหป้ระชากลวัตาย    
พวกก่อกรรมท าเขญ็ 
จบัมาประหารเสยี   ใครยงัจะกลา้อกี    
มอีงคก์รเฉพาะดูแลการประหาร    
หากผูไ้ม่มหีน้าทีม่าท าแทน    
ดัง่รอิ่านตดัไมแ้ทนชา่งไม ้   
ผูร้อิ่าน   มกัตดัถูกมอืตนเอง 
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บทท่ี 75 
การบ ารุงรกัษาสุขภาพจนเกินเลย 

 
 
 

การทีป่ระชาหวิโหย    
เพราะถูกรดีนาทาเรน้เกนิไป    
จงึอดอยากปากแหง้    
การทีป่ระชาปกครองยาก    
เป็นเพราะผูป้กครองท าตามอ าเภอใจ    
จงึยากแก่การปกครอง    
เหตุทีป่ระชาไมก่ลวัตาย    
เป็นเพราะผูป้กครองฟุ่มเฟือย    
ประชาจงึไม่กลวัตาย    
ไม่ถอืบ ารุงสุขภาพเกนิไป    
จงึเป็นผูถ้นอมชวีติ 
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บทท่ี 76   
อยู่ในฐานท่ีอ่อนนุ่ม 

 
มชีวีติร่างกายจะอ่อนนุ่ม    
สิน้ชวีติจะแขง็ทื่อ    
ตน้ไมม้ชีวีติจะอ่อนละมุน    
หลงัจากตายแลว้จะเฉาแหง้    
ดงันัน้  สิง่ทีแ่ขง็คอืไมม่ชีวีติ    
สิง่มชีวีติอ่อนละมุน    
อวดอ านาจดว้ยทหารไม่ไดช้ยั    
ตน้ไมใ้หญ่จะถูกตดัโค่น    
เขม้แขง็ใหญ่โตอยู่ทีฐ่าน    
สิง่ทีนุ่่มนวลอยู่ดา้นบน 
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บทท่ี 77   
กฎธรรมชาติและหลกัเกณฑท์างสงัคม 

 
กฎธรรมชาต ิ เหมอืนการรัง้คนัธนูมใิชห่รอื    
สูงไปกดลดต ่าลง    
ดนัคนัสูงขึน้ถา้เลง็ต ่า    
มากเกนิกล็ดลง    
ไม่พอกเ็พิม่เตมิ    
กฎธรรมชาต ิ ลดส่วนเกนิเพิม่ส่วนขาด     
แตก่ารปฏบิตัขิองผูค้นหาเป็นเชน่นี้ไม ่   
ตดัส่วนขาดแคลนมาสนองความพอใจผูเ้หลอืเฟือ    
ใครจะน าสิง่ทีเ่หลอืมาเผือ่แผใ่หค้นทัว่หลา้    
มเีพยีงผูม้เีต๋าเทา่นัน้    
ดว้ยเหตุนี้  อรยิบคุคลสรา้งสุขแก่ผูค้นไม่ถอืเป็นผลงาน    
มคีุณูปการแต่ไมย่กตนมคีุณธรรม    
ไม่ทะเยอทะยานกลบัส าเรจ็ 
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บทท่ี 78   
ความคิดเห็นท่ีถูกตอ้งดูเหมือนไม่ถูกตอ้ง 

 
โลกนี้ไมม่สีิง่ใดอ่อนละมุนเท่าน ้า    
ท าลายสิง่ทีแ่ขง็ไม่มสีิง่ใดเหนือกวา่น ้า    
ดงันัน้   ไม่มสีิง่ใดทดแทนได ้   
อ่อนพชิติแขง็ได ้   
นุ่มพชิติแกร่งได ้   
ผูค้นทัว่หลา้รูด้ ี แต่ท าไม่ได ้   
อรยิบุคคลจงึกล่าววา่   ผูร้บัอปัยศของชาตไิด ้   
จงึสมเป็นประมขุของชาต ิ   
ยอมรบัภยัพบิตั ิ  จงึเรยีกวา่ผูน้ าได ้   
พูดดา้นตรงเหมอืนดา้นกลบันัน่เอง 
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บทท่ี 79   
วิถีแห่งฟ้าไม่นบัญาติ 

 
สลายความแคน้    
ตอ้งมคีวามแคน้หลงเหลอื    
จะจดัการใหเ้หมาะสมอยา่งไร    
อรยิบุคคลรกัษาหลกัฐานการกูย้มื    
ไม่บงัคบัทวงหนี้    
จดัการสญัญาดว้ยคุณธรรม   
หากไรคุ้ณธรรมจะเร่งรดัทวงหนี้    
วถิเีต๋าไม่นบัญาต ิ   
มกัจะชว่ยเหลอืคนด ี
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บทท่ี 80   
สงัคมท่ีรกัใคร่ปรองดอง 

 
ประเทศเลก็มปีระชากรน้อย    
หากมเีครื่องใชไ้มส้อยไม่น ามาใช ้   
ท าใหป้ระชาชนไม่ยอมยา้ยไปถิน่อื่น    
แมม้รีถมเีรอื  แต่ไม่ตอ้งโดยสาร    
มอีาวธุพรอ้ม   แต่ไม่ตอ้งวางแผนรบ    
ใหป้วงชนยอ้นสู่ยุคเรยีบง่าย    
กนิดอียู่ดอีาภรณ์งามวฒันธรรมประเพณดีงีาม    
ประเทศเพื่อนบา้นแลเหน็ซึ่งกนัและกนั    
เสยีงไก่ขนัไดย้นิถว้นหน้า    
ประชาชนอยู่จนลม้ตาย    
ไม่ยอมยา้ยไปถิน่อื่น 

 
 

 
 
 
 
 
 



 - 82 - 

บทท่ี 81   
ช่วยเหลือโดยไม่ชิงดีชิงเด่น 

 
ค าพูดเชือ่ถอืไดอ้าจจะไม่สวยหรู     
ค าสวยหรไูม่แน่วา่จะเชือ่ถอืได ้   
คนดไีม่แกต้่าง    
คนแกต้่างไม่แน่วา่เป็นคนด ี   
ผูรู้จ้รงิใชจ่ะรูม้ากหลายดา้น    
ผูรู้ม้ากหลายดา้นไม่แน่วา่รูจ้รงิ    
อรยิบุคคลไม่สะสมเพื่อส่วนตน    
ชว่ยเหลอืผูอ้ ื่นสดุใจตนเองยิง่มัง่คัง่    
ใหผู้อ้ ื่นเตม็ที ่ ตนเองยิง่อุดมสมบูรณ์    
วถิธีรรมชาต ิ ใหคุ้ณไม่เป็นพษิเป็นภยั    
วถิขีองอรยิบคุคลคอื  มอบอทุศิไมค่ดิชงิดกีบัใคร 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 


