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คมัภีร ์« เตา้เตอ๋จิง » ของท่านเหลาจ่ือ 
เป็นรากฐานแห่งการสรา้ง 

ความปรองดองสมานฉนัท ์

 
 

สิง่ทีศ่ตวรรษที ่21 ตอ้งการมากทีสุ่ดคอือะไร  คอื  ความปรองดอง
สมานฉนัท ์  ไมว่่าจะเป็นมนุษยก์บัธรรมชาต ิ  มนุษยเ์ราดว้ยกนั  สงัคม
และประเทศชาต ิ ลว้นแต่ตอ้งมคีวามปรองดองสมานฉันทท์ัง้นัน้  เงือ่นไข
ประการแรกของความปรองดองคอื  ส่วนลกึของจติใจมนุษยเ์ราตอ้งมี
ความปรองดอง และหนงัสอืแบบเรยีนทีด่ทีีสุ่ดส าหรบัความปรองดองกค็อื 
คมัภีรเ์หลาจ่ือ « เต้าเต๋อจิง »   

 

 

 
 
 
 จา้วเมีย่วกว่อ 
  
  วนัที ่28 ตุลาคม  ค.ศ. 2008 
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บทที่ 1  
ประตูสู่มวลล ้ าลึกอศัจรรย ์

 
วถิมีมีากมาย    
มใิช่วถินีิรนัดร ์   
ชื่อมมีากมาย    
มใิช่ชื่ออมตะ   
“ไมม่นีาม” เริม่แรกฟ้าดนิ    
“มนีาม” มารดาสรรพสิง่   
“ไมม่”ี  ส ารวจลีล้บัเต๋าได ้  
“ม”ี ส ารวจจดุเริม่และสิน้สุดได ้  
มาจากแหล่งเดยีวกนัแต่มนีามต่างกนั    
เป็นประตูแห่งความลีล้บัอศัจรรยท์ัง้มวล    
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คติธรรม 
 

1)   เต๋าเป็นทีพ่ึง่พงิ  ยอ้นกลบั  และเป็นประตูทีเ่ผยความลีล้บัของ
ทุกสิง่บรรดาม ี 

2)  “ไมม่”ี  เป็นรปูแบบการด ารงอยูข่องเต๋า  สรรพสิง่ในโลกถอื
ก าเนิดจาก “ไมม่”ี  ถา้กุมวธิ ี “ม”ี และ “ไมม่”ี ได ้  แลว้คลอ้ย
ตามฟ้าสอดคลอ้งคน  จงึจะมคีวามเป็นอสิระ     

3) คนเราเกดิและดบัท่ามกลางธรรมชาต ิ เดมิทสีรรพสิง่ในโลกนัน้
เจรญิเตบิโตตามธรรมชาต ิ ไมจ่ าเป็นตอ้งใส่ใจ  แต่จะไมใ่ส่ใจก็
ไมไ่ด ้ ตอ้งรูจ้กัเป็นไปตามธรรมชาติ 

4)  พบปญัหา  ตอ้งใครค่รวญอยา่งสงบและเยอืกเยน็  ไมจ่ าเป็น 
ตอ้งรบีชีแ้จง  ขอเพยีงมคีวามบรสิุทธิใ์จกเ็พยีงพอแลว้  

5)  ประตูแห่ง “เต๋า” เกดิขึน้เพื่อความสงบ  ผูค้นทีส่่งเสยีงดงักใ็ห้
พวกเขาส่งเสยีงไปเถดิ  มใิช่ไมไ่ยดเีขา  แต่ตอ้งดแูลเขาดว้ย
ความสงบ  จะดแูลเขากต็อ้งสบายใจก่อน 

6) เดมิทมีนุษยแ์ละเต๋าธรรมชาตเิป็นองคเ์ดยีวกนั  เหนิห่างเต๋า
ธรรมชาตเิท่ากบัท าลายมนุษยใ์หพ้นิาศ  เพื่อใหโ้ลกและมนุษย์
ไดอ้ยูอ่ยา่งยัง่ยนื  และใหช้นรุ่นลกูรุ่นหลานของเราไดส้บืสาน
อยา่งต่อเนื่อง  ขอใหทุ้กท่านจงท าความเขา้ใจ “เต๋า” ใหล้กึซึง้
ดว้ยจติใจทีอ่่อนน้อมและอ่อนโยน  จงทะนุถนอม “เต๋า” ในดวง
จติของมนุษยชาต ิ
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บทที่ 2  
มีกบัไม่มีก่อเกิดซ่ึงกนัและกนั 

 
 

คนทัว่หลา้รูว้่ามคีวามงาม    
จงึมอีปัลกัษณ์    
ต่างรูว้่ามคีวามด ี   
จงึมคีวามชัว่    
มกีบัไม่มก่ีอเกดิซึง่กนัและกนั 
ยากกบัง่ายประสานใหง้านส าเรจ็    
ยาวกบัสัน้เกดิเปรยีบเทยีบ    
สงูกบัต ่าเสรมิกนัและกนั    
เสยีงกบัเสยีงสะทอ้นประสานกนั    
หน้ากบัหลงัเรยีงกนั    
เป็นกฎนิรนัดร ์   
อรยิบุคคลจงึบรหิารดว้ยอู๋เหวย    
สอนดว้ยไรว้าจา    
ใหส้รรพสิง่เจรญิพฒันาโดยไมก่า้วก่าย    
ใหเ้กดิโดยไมถ่อืครอง    
เกือ้กูลโดยไมห่วงัผล    
มผีลงานแต่ไมอ่วดตน    
เพราะไมถ่อืความดคีวามชอบ    
ผลงานจงึไมส่ญูหาย  
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คติธรรม 
 

1)  ภาวะสงูสุดของเต๋า  กค็อื “ไมม่”ี   ภาวะสงูสุดของคุณภาพ  คอื
ความว่างเปล่า    

2) การยดึตดิเป็นบ่อเกดิของขอ้บกพรอ่งทัง้ปวง จงอยา่ยดึตดิ  
ตอ้งปล่อยวาง  ปล่อยวางจงึจะเป็นอสิระได้ 

3)  ฟ้าดนิมคีวามสวยงามแต่ไม่ปรปิาก 
4)  ความส าเรจ็หมายถงึ ประสบผล มใิช่ไปถอืครองผล ควรคดิว่า

ผลเป็นของคนทัว่หลา้  อยา่คดิว่าผลนัน้เป็นของตน    
5) ค าว่า “อู๋เหวย” มไิดห้มายความว่า “ไมท่ า” แต่หมายถงึท าแลว้

ปล่อยวางได ้
6) การสอนโดยไรว้าจามใิช่ไม่พดู  แต่พดูดว้ยรปูแบบทีเ่หมาะสม  

ไมต่อ้งเป็นห่วง  ขอเพยีงจติเขา้ใจเป็นอนัใชไ้ด้ 
7) เราควรมจีติใจทีส่อนผูอ้ื่นโดยไมรู่จ้กัเบื่อหน่าย  ชัว่ชวีติพยายาม

สรา้งกุศลไปทัว่ใหเ้ตม็ที ่  อธษิฐานเป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวใหโ้ลก
และมนุษยชาตสินัตสิุข 
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บทที่ 3  
ใชอู้เ๋หวยอย่างชาญฉลาด 

 
ไมย่กยอ่งแต่ผูป้รชีา    
ประชาชนจะไมย่ือ้แยง่    
ไมส่นใจสิง่หายาก    
ผูค้นไมเ่ป็นโจร    
ไมม่สีิง่ย ัว่ย ุ   
จติใจไมว่า้วุ่น 
วธิขีองอรยิบุคคล    
ท าใหจ้ติผูค้นบรสิุทธิ ์   
ใส่ใจชวีติความเป็นอยูข่องผู้คน    
ลดการแก่งแย่ง    
เสรมิสุขภาพ    
ท าใหผู้ค้นไมฟุ้่งซ่านไมโ่ลภเป็นนิตย ์   
ผูฉ้ลาดกม็บิงัอาจก่อกรรมท าเขญ็    
ปฏบิตัอิยา่งอู๋เหวย    
บรหิารไดทุ้กเรือ่ง 

 

คตธิรรม 
 

1)  เราใชช้วีติรวมหมูใ่นสงัคม  ความตัง้ใจและอารมณ์ของเรามกัถูก
กระทบและรบกวนจากสงัคม เน่ืองจากจติใจฟุ้งซ่านท าใหจ้ติ
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ดัง้เดมิทีบ่รสิุทธิก์ลายเป็นสบัสนและหุนหนัพลนัแล่น  แลว้เราจะ
ตา้นทานสิง่รบกวนและผลกระทบจากความคดิสบัสนทีม่สีาเหตุมา
จากภายนอกไดอ้ยา่งไร 
ประการแรก  ฝึกฝนดว้ยตนเอง  ตอ้งสนัทดัจ าแนกผดิถูกของ
ความคดิสบัสน  ท าการกลัน่กรองดว้ยจติส านึกโดยเป็นไปเอง
ตามธรรมชาต ิ  

 ประการท่ีสอง  สรา้งฉากกัน้ตา้นทานความผดิถูก  โดยไม่รบั   
ไมต่ดิพนัและไมร่ว่ม     ท าใหค้วามคดิสบัสนไมอ่าจแทรกเขา้ได ้ 

 ประการท่ีสาม  บ่มเพาะตนเป็นผูม้ที านองคลองธรรมสามารถ
แกไ้ขปญัหาไดด้ ี 

2) มคีวามโลภมาก  ทิง้แก่นเอากระพี ้  แสวงแต่เรือ่งขีผ้ง  เพราะ
สนใจเรือ่งเลก็ท าใหเ้สยีการใหญ่  

3) อยา่ไดห้ลงใหลต่อสมญานามในมโนภาพ จติใจตอ้งสงบ อยา่ได้
สบัสน 

4)  วญิญาณส าคญัของคมัภรี ์“เตา้เต๋อจงิ” คอืการฝึกฝนจติ การปรบั
โภชนาการเป็นส่วนประกอบทีส่ าคญัของการบ ารุงรกัษาสุขภาพ 
อยา่ไดส้นใจกบัค าพดูทีไ่มถู่กใจมากเกนิไป สุขภาพรา่งกายเป็น
เรือ่งทีส่ าคญัทีสุ่ด   

5) อยา่ถอืว่าตนฉลาด  อยา่มวัท างานเพื่อชื่อเสยีงและผลประโยชน์
และจดุมุง่หมาย 

6) อยา่มวัคดิค านึงแต่ผลได ้ บางครัง้การเป็นไปเองตามธรรมชาตกิ็
คอืต ารบัยาทีแ่ทจ้รงิ 
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บทที่ 4  
โครงร่างเตา๋ว่างเปล่า 

 
เต๋ากวา้งใหญ่ไพศาล    
มบีทบาทมริูส้ ิน้    
ลุ่มลกึยาวนาน     
คลา้ยบรรพบุรษุของสรรพสิง่    
ไมอ่วดเก่ง    
สลายขอ้พพิาท    
กลมกลนืแสง    
คลุกเคลา้ฝุน่    
ล ้าลกึสุดหยัง่    
คลา้ยมคีลา้ยไม่ม ี   
ขา้ไม่รูเ้ป็นลกูใคร    

 ละมา้ยคลา้ยอยูก่่อนหน้าพระผูเ้ป็นเจา้ 
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คติธรรม    
 

1) จดุเทยีนเล่มหนึ่งไวใ้นหอ้งมดื  ความมดืหายไปในบดัดล  หาก
เพิม่จ านวนเทยีนไข  หอ้งจะสว่างมากยิง่ขึน้  แต่การแปรเปลีย่น
ชีข้าดอยู่ทีเ่ทยีนไขเล่มแรก เพราะเทยีนไดส้ลายความมดื ดงันัน้  
เราตอ้งท าใหเ้ต๋าในจติผุดผ่อง  การตัง้ปณธิานก้าวแรกจงึมคีวาม 
ส าคญัมาก   

2) ศึกษาจนชีวิตหาไม่และรกัษาจติให้ว่างเปล่าเสมอ  จงึจะมี
บรรยากาศแห่งความมงคลอยา่งต่อเนื่องได ้

3) อย่าใชค้ าพูดทีเ่หน็บแนม ท ารา้ยจติใจผูอ้ื่น  เป็นการท าลายตนเอง  
มที่าททีีอ่่อนโยนและช่วยเหลอืผูอ้ื่นดว้ยความจรงิใจ  กค็อื  การ
ท านาบุญ 

4) ต้องศึกษาเจตนารมณ์ของดอกบวัที่โผล่พ้นโคลนตมได้โดยไม่
แปดเป้ือนโคลนตม  รกัษาความบรสิุทธิ ์  มจีติใจผกูพนักบัมวล
มหาชน 

5) ต้องทะนุถนอมรกัคนรอบขา้งของท่าน  และเอาใจใส่พวกเขา  
อยากจะเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ให้ดยีิง่ขึน้  ต้องเปลีย่นแปลง
ตนเองใหด้ยีิง่ขึน้เสยีก่อน 

6) ความส าเรจ็ของคนเราเริม่จากในสู่นอก  มเีพยีงฝึกฝนหลอมหล่อ
จติใหด้ ี  จงึจะมคีวามส าเรจ็ไดแ้ทจ้รงิ  และมคีวามสุขยาวนาน  
ถา้ไมไ่ดฝึ้กฝนหลอมหล่อจติใหด้ ี  ถงึแมจ้ะประสบความส าเรจ็ก็
ไมอ่าจรกัษาไดย้ัง่ยนื 

7) ตอ้งใหค้วามเคารพผูใ้หญ่  เมตตาผูน้้อย  มที่าททีีอ่่อนโยนต่อ
ผูอ้ื่นและจรงิจงัต่อการงาน 
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บทที่ 5  
ไม่เอนไม่เอียง 

 
 

ไมอ่าจกล่าวว่าฟ้าดนิมคีวามเมตตา    
สุดแต่สรรพสิง่เจรญิเอง    
ไมอ่าจกล่าวว่าอรยิบุคคลมคีวามเมตตา    
สุดแต่ประชาชนด ารงชวีติ    
ระหว่างดนิฟ้า   เหมอืนกระบอกสบูลมมใิช่หรอื    
แมว้่างเปล่าแต่มลีม    
ยิง่สบูยิง่มลีม    
พดูมากเป็นภยั    
มสิูร้กัษาความเป็นกลาง    
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คติธรรม 
 

1) ตอ้งศกึษาเจตนารมณ์ดัง่ฟ้าดนิ  ลดความเหน็แก่ตวัละความ
ทะยานอยาก   อยา่ไดม้แีรงกดดนั   ท าอยา่งสุดความสามารถ 

2) หากมคีนท ารา้ยท่าน  ขอใหท้่านเผชญิเหตุการณ์ดว้ยความสงบ  
โดยไมส่นใจไยดเีขา  นี่เรยีกว่า  ท่านไดฝึ้กปฏบิตัจิติ  ปล่อยจติ
ใหก้วา้งขวาง  จะมบีุญวาสนามาก 

3) หากท่านจดจ าแต่เรือ่งทีผู่อ้ ื่นท ารา้ยท่าน  นี่เรยีกว่า  เขา้หาทาง
ตนั  เรยีกว่า  จติใจคบัแคบ   หากท่านยงัจะใส่สื่อใหม้อีายยุ ัง่ยนื  
มสีุขภาพแขง็แรง  ประสบความส าเรจ็  และมัง่มมีากยิง่ขึน้กไ็ม่มี
ทีใ่หใ้ส่ได ้ เพราะใจท่านไดบ้รรจเุรื่องสบัสนวุ่นวายจนเตม็หมดแลว้ 

4)  ชวีติตอ้งมคีวามสุขและประสบความส าเรจ็  จงึตอ้งคอยรกัษาดวง
จติตนใหว้่างเปล่าอยูเ่สมอ 

5) ถอืฟ้าดนิเป็นกระจกเงา  พูดน้อยแต่ท ามาก  ถอืผูอ้ื่นเป็นกระจก
เงา  ผูท้ีห่มัน่ตรวจสอบสิง่ทีต่นบกพรอ่ง  จงึจะเป็นการรกัษา
ความเป็นกลาง  มคีวามเป็นอสิระและประสบความส าเรจ็มาก  

6) อนัทีจ่รงิโลกเป็นมหาวทิยาลยัแห่งหนึ่ง  การรูจ้กัใชข้อ้มลูทีม่ ี
ชวีติชวีารอบขา้งประกอบการเรยีนการสอนไดด้ ี  ความมุง่หวงัที่
ดมีกีารสิน้สุดทีด่ ี  ความดแีบบอู๋เหวยประสบความส าเรจ็ทุก
ประการ 
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บทที่ 6  
มูลรากฟ้าดิน 

 
ธรรมชาตเิป็นอมตะ    
เป็นมารดาอศัจรรย ์   
ประตูอศัจรรย ์   
คอืทีม่าฟ้าดนิ    
ต่อเนื่องเนืองอนนัต์ 
ใชไ้มห่มดสิน้ 
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คติธรรม 
 
1) มจีติใจกวา้งขวางว่างเปล่ามาก เป็นต ารบัยาดทีีสุ่ดส าหรบัฟ้ืนฟู

สุขภาพ 
2) การปล่อยวางเป็นการไดอ้กีแบบหนึ่ง  การสละทิง้อาจท าใหม้ี

ไดม้ากยิง่ขึน้ 
3) เรือ่งราวในโลกมกัตอ้งมตีน้เหตุ  ตน้เหตุนัน้อยูใ่นฟ้าดนิ  ตอ้ง

สนใจบรหิารจดัการการใชช้วีติใหด้ ี  ยิง่ตอ้งสนใจฝึกปฏบิตัิส่วน
ลกึของจติใจใหก้วา้งขวางว่างเปล่า   

4) ตะเกยีบ 1 อนัหกัไดง้า่ย  แต่ตะเกยีบ 1 มดัหกัไดย้ากมาก  การ
พฒันาตนใหส้มบรูณ์ท่ามกลางการสรา้งพนาบุญ  เป็นการท าให้
จติใจคนเรายิง่กวา้งขวางและสงูส่ง 

5) ความทุกขท์รมานท่ามกลางความยากล าบากเป็นทรพัยากรอนั
ล ้าค่าของชวีติ  การด าเนินชวีติทีไ่มม่แีรงตา้น  ยอ่มไม่อาจแสดง
ใหเ้หน็คุณค่าของคนได ้ เสน้ทางสญัจรทีย่ากล าบากและอนัตราย
จะท าใหช้วีติมสีสีนัทีอุ่ดมสมบรูณ์มากยิง่ขึน้  คนไมก่ลวัความทุกข์  
ทรมาน  กลวัแต่การละทิง้ความแขง็และอ่อน  คนไม่กลวัฝึกฝน
ดว้ยความยากล าบาก  กลวัแต่ความหมดหวงั       
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บทที่ 7  
อยู่นอกเหนอืสรรพสิง่ 

 
ดนิฟ้ายนืยง    
ดนิฟ้าอยู่ยนืยงได ้   
ใช่อยูเ่พื่อตน    
จงึอยูย่ ัง่ยนื    
อรยิบุคคลวางตนอยูห่ลงักลบัไดน้ าหน้า    
อยูน่อกเหนือเป็นตายผลไดเ้สยี    
กลบัรกัษาชวีติได ้   
เพราะไมเ่หน็แก่ตวัมใิช่หรอื     
จงึประสบความส าเรจ็ 
 

 
 
 
 
 
 



 - 15 - 

คติธรรม 
 

1) ในพุทธศาสนากล่าวว่า “จติใฝม่ารคอืมาร  จติใฝธ่รรมะคอืคนใจ
พระ”  ความสุขสนัตแ์ละความส าเรจ็ของคนเรา  ส่วนใหญ่ชีข้าด
ทีร่ะดบัการฝึกปฏบิตัจิติของตน 

2) ผูร้บัใชผู้อ้ ื่นไดเ้ป็นผูม้คีวามสุขมากทีสุ่ด 
3) ผูม้ชีวีติอยูเ่พื่อตนมากเป็นการท าลายตนเองมากไปดว้ย     
4) ภาวะจติก าหนดชะตาชวีติ  ดวงชะตาจงึกุมอยูใ่นมอืของตน 
5) ช่วยผูอ้ื่นประสบความส าเรจ็  เป็นการช่วยตวัท่านใหป้ระสบ

ความส าเรจ็ดว้ย 
6) หลกีทางใหโ้ดยไมแ่ก่งแยง่  เป็นต ารบัยาเอก  ผูอ้ื่นพฒันา ตวั

ท่านกไ็ดพ้ฒันาไปดว้ย   
7) จะใหเ้รือ่งราวเปลีย่นแปลง ตอ้งเปลีย่นแปลงตนเองก่อน อยาก

ใหเ้หตุการณ์เปลีย่นแปลงไดด้ยีิง่ขึน้  ตอ้งเปลีย่นแปลงตนเองให้
ดยีิง่ขึน้เสยีก่อน 

8) เรามนี ้าหนึ่งใจเดยีวกนัอธษิฐานใหค้รอบครวั มนุษยชาตแิละไตร
ภพสนัตสิุข  คอืหน้าทีข่องเรา 
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บทที่ 8  
อุปมาเตา๋ดัง่น ้ า 

 
ความดสีงูสุดเหมอืนดัง่น ้า    
หล่อเลีย้งสรรพสิง่โดยไมย่ือ้แยง่    
อยูท่ีต่ ่าซึง่ผูค้นรงัเกยีจ     
จงึใกลเ้คยีงเต๋า 
สนัทดัเลอืกสรรทีอ่ยูไ่ดเ้หมาะสม    
จติว่างเปล่าสงบน่ิง    
มรีกัเมตตา    
วาจามสีจัจะ    
เชีย่วชาญการปกครอง    
ท างานดว้ยจติส านึก   
เหมาะกาลเวลา    
เพยีงไมแ่ย่งชงิใคร    
จงึไมผ่ดิพลาด  
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คติธรรม 
 

1) หวัใจของคมัภรี ์« เตา้เต๋อจงิ » คอื วถิแีห่งจติ  เป็นวถิแีห่งความ
นุ่มนวลอ่อนโยน  อ่อนน้อมถ่อมตนและใหอ้ภยั 

2) ความปรองดองสมานฉันทเ์ป็นภูมปิญัญาและภาวะสูงสุดในการ
อยูร่ว่มกนั 

3) น ้าทีไ่หลลงสู่ทะเลมหาสมทุรมาจากแม่น ้าล าคลองและท่อน ้าเสยี  
สมมตุวิ่ามหาสมทุรเลอืกทีร่กัมกัทีช่งั  ไมย่อมใหส้ายน ้าเลก็และ
สกปรกไหลมา  จะกลายเป็นมหาสมุทรไดอ้ย่างไร 

4) ความสมัพนัธข์องผูค้นกอปรดว้ยภาษาและสญัญาณพเิศษ  ตอ้ง
สนใจค าพดูของตน  เพราะถอ้ยค าภาษาคอืพลงั  ซึง่สามารถ
สรา้งสวรรคแ์ละนรกได้ 

5) การยอมรบัและชมเชยผูอ้ื่น  ในเวลาเดยีวกนักเ็ป็นวธิปีลอบใจ
ตนเองไดด้ทีีสุ่ด 
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บทที่ 9  
วตัถุพฒันาถงึที่สุดย่อมยอ้นกลบั 

 
เอาเสยีจนลน้ปรี ่   
มสิูร้บัพอดไีว ้   
มดีคมแหลมปลาย    
คงคมไดไ้ม่นาน    
มหียกมทีองเตม็หอ    
ใครหนอรกัษาไวไ้ด้    
ยโสสงูศกัดิก์ว่าใคร    
น าภยัสู่ตน    
มสิูถ้อนตวัเมือ่สมัฤทธิผ์ล    
นี่คอืวถิเีต๋าเอย 
 

 
 
 
 
 
 



 - 19 - 

คติธรรม 
 

1) เล่าความยิง่ใหญ่ของตน  เท่ากบัยอมรบัความโงเ่ขลาของตน 
2) เราจะไมก่ล่าวผรสุวาทวาจาตลอดไป  ไมว่่าเขาจะเลวทรามและ

รา้ยมากแค่ไหน  ท่านด่าเขา  ใจท่านกม็มีลทนิแลว้ 
3) รูจ้กัหาเงนิ  ยิง่ตอ้งรูจ้กัใชเ้งนิดว้ย 
4) ใหผู้ม้าทหีลงัอยูใ่นต าแหน่งสงูกว่า  เมือ่สมัฤทธิผ์ลแลว้ถอนตวั 

แบบน้ีคอืความสงูส่ง  ยิง่เป็นชวีติทีม่รีปูแบบ  และมอีสิรเสร  ี
5) ท่านใหค้วามรกัจะไดโ้ลกทัง้โลก  ท่านใชค้วามแคน้จะสญูเสยี

โลกทัง้โลก 
6) วธิทีีท่ าใหต้นโดดเดีย่วและผูค้นรงัเกยีจไดร้วดเรว็ทีสุ่ดคอื  ความ 

เหน็แก่ตวั  เทีย่วนินทาผูอ้ื่น  จติใจคบัแคบและพดูจาถากถาง 
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บทที่ 10  
อบรมบ่มเพาะคุณธรรมอนัล ้ าลึก 

 
รวมเป็นหน่ึงกายกบัใจ    
ไมแ่ยกกนัไดไ้หม    
อ่อนโยนแลตัง้ใจ    
คลา้ยทารกไดไ้หม    
ช าระลา้งจติใจ    
มจีดุด่างพรอ้ยหรอืไม ่   
ดแูลรกัประชา    
คลอ้ยตามอู๋เหวยไหม    
ประตูสวรรคเ์ปิดปิด    
สงบนิ่งไดไ้หม    
รอบรูแ้ลเขา้ใจ    
อ่อนน้อมไดไ้หม    
ก าเนิดสรรพสิง่    
สรา้งสรรคไ์มถ่อืครอง    
สรา้งคุณไมอ่วดตน    
ใหเ้ตบิโตไมค่รอบง า    
คอืคุณธรรมล ้าลกึ    
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คติธรรม 
 

1) วาจาอ่อนโยน  ปฏบิตัตินและจดัการปญัหาค านึงความปรองดอง  
เซลลท์ัว่ทัง้รา่งกายกม็คีวามกลมกลนืไปดว้ย 

2) เป็นฝา่ยมเีหตุผลกต็อ้งใหอ้ภยัผูอ้ื่น  เมือ่มเีหตุผลพดูไดเ้ตม็ปาก
แต่สภาพจติตอ้งอ่อนโยน 

3) รูจ้กัตนเอง  เอาชนะตนเอง  เปลีย่นแปลงตนเอง  จงึจะสามารถ
เปลีย่นแปลงผูอ้ื่นได้ 

4) จติสงบเลอืดบรสิุทธิ ์ เลอืดบรสิุทธิไ์รโ้รคา 
5) อุปสรรคประสบไดแ้สวงไมไ่ด ้  ตอ้งทะนุถนอมและส านึกบุญคุณ  

เพราะมนัเป็นทุนส าหรบัการพฒันา 
6) การใหไ้ดบุ้ญเป็นอานิสงสม์ากกว่าการเรยีกขอ 
7) เคราะหด์เีคราะหร์า้ย  โชคและภยัชัว่ชวีติของเราทุกคน  ตนเป็น

ผูก่้อทัง้สิน้  หากกล่าวว่าผูอ้ื่นเป็นผูก่้อละก ็  เป็นความเทจ็และ
ปรกัปร าผูอ้ื่น 

8) หากเราก้มหน้าก้มตาสรา้งคุณงามความด ี โดยไมห่วงัผลตอบแทน  
เช่นนี้จะเป็นการสัง่สมคุณงามความดอีย่างต่อเนื่อง  จงึเกดิ
อานิสงสข์ึน้เบือ้งหน้าเองตามธรรมชาต ิ  ชวีติเช่นน้ีช่างอสิรเสรี
เหลอืเกนิ 
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บทที่ 11  
“มีกบัไม่มี” เป็นสองสิง่ตรงกนัขา้ม 

 
ซีดุ่มลอ้ลอ้มแกนรถ    
เพราะกลางแกนว่างเปล่า    
รถจงึแล่นได ้   
เคลา้ดนิป ัน้ภาชนะ    
เนื่องจากมทีีว่่าง    
จงึใชป้ระโยชน์ได ้   
สรา้งบา้นเจาะประตูหน้าต่าง    
ดว้ยบา้นมทีีว่่าง    
จงึใชป้ระโยชน์ได ้   
“ม”ี  อ านวยความสะดวก    
“ไมม่”ี  ก่อบทบาทนัน่เอง   
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คติธรรม 
 

1) ชวีติทีอ่สิระสมบูรณ์  มใิช่วางตนอยูเ่หนือผูอ้ื่นและสรรพสิง่  แต่
เป็นการปล่อยวางจติใหว้่าง  เชื่อมสมัพนัธก์บัสรรพสิง่ในโลกและ
คลุกคลตีโีมงกบัมหาชน  นี่คอืเคลด็ลบัแห่งความยัง่ยนื 

2) รูจ้กัพอ  รูคุ้ณ  สนัทดัการแกป้ญัหาและใหอ้ภยัประกอบขึน้เป็น
ยาบ าบดัรกัษาจติ 4 ประเภท  อนัเป็นต ารบัยาขนานเอกส าหรบั
รกัษา “ขอ้พพิาทโตแ้ยง้ต่างๆ ” 

3) มเีพยีงจติใจตนสอดคลอ้งกบัเต๋าเท่านัน้  จงึจะมที่าททีีด่ปีฏบิตัิ
ต่อผูอ้ื่นและสรรพสิง่ได ้

4) ชวีติคนเราจะใหผ้่านไปโดยเปล่าประโยชน์มไิด ้  ควรตอ้งมทีีว่่าง
ไวเ้ผื่อขาดเผื่อเหลอื  การมทีีว่่างไวเ้ราจะไดเ้ขยีนภาพทีใ่หมก่ว่า
และสวยงามกว่าได ้     

5) การปล่อยวาง  มแีต่ปล่อยวางเท่านัน้  อนัทีจ่รงิไมต่อ้งถามว่า  มี
ความเป็นไปไดห้รอืไม่  เพราะสิง่ทีเ่ป็นไปไดแ้ทจ้รงิ  คอืยอ้นคนื
สู่ภาวะทีว่่างเปล่า  ความว่างเปล่าเป็นภาวะสงูสุดในพุทธศาสนา 

6) การยดึตดิถอืทฐิยิอ่มน ามาซึง่ความทุกข ์  การปล่อยวางเป็นยา
ขนานเอก  การใชค้วามว่างเปล่าอยา่งชาญฉลาด  ผลรบัจงึจะ
อเนกอนนัต ์
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บทที่ 12  
ละท้ิงฟุ่มเฟือย  อยู่อย่างสมถะ 

 
สทีัง้หา้ท าใหต้าพรา่มวั    
เสยีงทัง้หา้ท าใหห้เูสยีการฟงั    
รสทัง้หา้ท าใหล้ิน้ไม่รูร้สชาต ิ   
ล่าสตัวต์ามอ าเภอใจท าใหใ้จเสยีจรติ    
ของมน้ีอยท าใหค้นมพีฤตกิรรมเลวและละโมบ    
อรยิบุคคลใส่ใจแต่อิม่ทอ้ง  ไมใ่ส่ใจเสยีงสสีมัผสั    
จงึพงึละทิง้สิง่หลงัเลอืกสรรสิง่หน้า 
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คติธรรม 
 

1) จติของเราควรตอ้งเหมอืนดัง่กระจกเงา  มองเหน็โลกและตนเอง 
2) ทดแทนบุญคุณโลกคอืความเมตตา  อุทศิจติแห่งความรกัคอืบุญ

วาสนา  ฝึกปฏบิตัไิรอ้ตัตาคอืการหลุดพน้ 
3) ผู้ที่ช่วยเหลอืผู้อื่นได้เป็นผู้มบีุญ  ผู้ที่ช่วยชวีติคนได้เป็นผู้มี

ธรรมะ 
4) ดวงตาเป็นหน้าต่างของวิญญาณ  หากมุ่งแต่ไล่ตามผู้อื่น 

วญิญาณอาจหนีไปจากหน้าต่างบานน้ีกเ็ป็นได้ 
5) อย่าท างานที่เกินความสามารถ  อย่าเพียรพยายามจนเกิน

ขดีจ ากดั  ความสามารถทีเ่กนิคนยิง่ตอ้งทะนุถนอม  พงึทราบไว้
ว่า  สิง่ใดทีเ่กนิเลย  อยากหนักลบัมานัน้ยากยิง่นกั 

6) มดีนิผสมมลูไวม้ากหน่อยด ี  เพราะเป็นปุ๋ ยแก่ทีน่าได ้  สว่น
ทรพัยส์นิเงนิทองตอ้งมไีวน้้อยหน่อย  เพราะมมีากเกนิไปอาจ
น ามาซึง่อนัตราย  

7) ยตุกิารไล่กวด  สิง่ทีท่่านตอ้งการคอืความสงบและสบายใจ 
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บทที่ 13  
โลกดัง่ครอบครวัตน 

 
โปรดปรานเหยยีดหยามท าใหห้วัน่ไหว    
สนใจมหาภยัดงัรา่งกายตน    
โปรดปรานเหยยีดหยามท าใหห้วัน่ไหวคอือะไร    
ผูถู้กโปรดปรานนัน้ต ่าตอ้ย    
ดใีจแลตกใจ   
สญูเสยีกห็วัน่ไหว    
นี่แหละคอืโปรดปรานเหยยีดหยามท าใหห้วัน่ไหว    
อะไรคอืสนใจมหาภยัดงัรา่งกายตน    
การทีข่า้ประสบมหาภยั    
เป็นเพราะมอีตัตา    
หากขา้ไรอ้ตัตา    
จะไมม่เีภทภยั    
รบัใชค้นทัว่หลา้ดุจสนใจรา่งกายตน    
จงึมอบโลกใหเ้ขาดแูล    
ดว้ยรกัถนอมโลกดงัชวีติตน    
จงึฝากโลกใหเ้ขาดแูล    
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คติธรรม 
 

1) ไมต่อ้งใส่ใจว่าจะถูกโปรดปรานหรอืเหยยีดหยาม  ยงัคงปฏบิตัิ
ตนเหมอืนเดมิ  ขอเพยีงเป็นผูม้จีติใจธรรมดาทัว่ไปกใ็ช่แลว้ 

2) ท่านทราบไหมว่ามหนัตภยัคอืตวัเราเอง  เนื่องจากวางตนใหญ่โต
เกนิไป  โลกจงึเลก็ลง   

3) ไรอ้ตัตาจงึจะเป็นโฉมหน้าที่แท้จรงิของตนและได้อสิระ  อสิระ
เป็นยาขนานเอกในการพชิติตวัตน 

4) จงลมืหน้าตาและรปูร่างของตน  จงึจะคน้พบตนเองได้ 
5) อยา่เอาความผดิของผูอ้ื่นมาลงโทษตนเอง 
6) อย่าเป็นเพราะถอืค่าประเพณีนิยมจนละทิง้จติใจอนับรสิุทธิข์อง

ตน 
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บทที่ 14  
รูปลกัษณเ์ตา๋เลือนราง 

 
มองไมเ่หน็เรยีกว่า “ไรร้ปูลกัษณ์”    
ฟงัไมไ่ดย้นิเรยีก “ไรเ้สยีง”    
คล าดแูลว้ไมพ่บเรยีกว่า “ไรต้วัตน” 
ทัง้สามดา้นน้ีมอิาจซกัไซไ้ล่เลยีง    
เพราะรวมเป็นหนึ่งเดยีวมอิาจแบ่งแยก 
ดา้นบนไมสุ่กใส    
ดา้นล่างไม่มดืมวั    
เนืองอนนัตจ์นมอิาจบอกลกัษณะ    
ยอ้นสู่ความว่างเปล่า    
เรยีกว่า  ภาวะไรร้ปูลกัษณ์    
ไมม่ภีาพของวตัถุนี้   
เรยีก  เลอืนราง    
เรยีกว่า  ภาวะไรร้ปูลกัษณ์    
เมือ่อยูต่่อหน้ามองไมเ่หน็ส่วนหวั    
ครัน้เดนิตามหลงักลบัไมเ่หน็ส่วนหาง    
น าเต๋าแต่โบราณ     
รบัใชค้นปจัจบุนั    
รบัรูต้น้ธารจกัรวาล    
จงึเรยีกว่า  กฎแห่งเต๋า    
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คติธรรม 
 

1) สิง่ที่ผู้มธีรรมะยดึถอืคอืเจตนารมณ์แห่งมหาเมตตา  ซึ่งขอให้
มวลมหาชนได้พ้นจากความทุกข์  ไม่แสวงความสงบสุขเพื่อ
ตนเอง 

2) เต๋านัน้ไร้รูปลกัษณ์  ไรเ้สยีงและไรต้วัตน  เมื่อเรารูจ้กัละทิ้ง
รูปลกัษณ์  เสยีงและตวัตนแล้ว  คุณงามความดทีี่ส ัง่สมจะไม่
ร ัว่ไหล 

3) ผูม้ผีลบุญไม่พอมกัจะไดย้นิเรือ่งทะเลาะววิาท ผูม้ผีลบุญเพยีงพอ 
จะไมเ่คยไดย้นิเรือ่งทะเลาะววิาทเลย 

4) คนเราอยู่ท่ามกลางธรรมะ  และธรรมะอยูใ่นตวัฉนั  จงึจะมี
มาตรการสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ไดไ้มม่ทีีส่ ิน้สุด  ไมจ่ าเป็นตอ้ง
อยูข่า้งหน้าหรอืขา้งหลงั  ขา้งซา้ยหรอืขา้งขวา  ถา้ลงัเลไมแ่น่ใจ
จะเสยีเวลาขบคดิ    

5) มติอ้งเป็นห่วงว่า  ปจัจบุนัจะมสีถานการณ์อยา่งไร  สามารถใช้
ธรรมะมาเขม้งวดตนเองได ้  เขา้ใจและสลายดว้ยธรรมะ  จงึจะ
สามารถมอีสิระไดม้ากมาย 
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บทที่ 15  
ปฏิบติัตาม “เตา๋” ดว้ยความนอบนอ้ม 

 
นบัแต่โบราณมาผูป้ฏบิตัติามเต๋า    
เขา้ใจไดล้กึซึง้ 
ยากจะหยัง่รู ้   
ดว้ยคนทัว่ไปยากจะหยัง่รู ้   
จงึฝืนพรรณนา    
ระวงัดงัเดนิขา้มธารน ้าแขง็    
กริง่เกรงคนรอบขา้ง    
เครง่ขรมึดงัแขกอาคนัตุกะ   
ปล่อยวางดงัน ้าแขง็ละลาย    
จรงิใจไมเ่สแสรง้    
จติกวา้งดงัหุบเขา    
สลวัดงัน ้าขุน่    
ใครท าใหใ้สได ้   
นิ่งจนใส    
ใครท าใหส้งบไดย้าวนาน    
มชีวีติชวีา    
ผูร้กัษาเต๋าไดเ้ช่นน้ี    
ไมเ่รยีกรอ้งเตม็เป่ียม 
เพราะไมเ่รยีกรอ้งเตม็เป่ียม    
จงึสามารถรเุก่ารบัใหม่ 
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คติธรรม 
 

1) วถิธีรรมชาตยิากจะเขา้ใจ  ไมจ่ าเป็นตอ้งสบืเสาะอยูเ่สมอ  พงึ
ทราบว่า  มคีวามเคารพย าเกรงเท่าไรกม็โีชควาสนาเท่านัน้ 

2) การรูจ้กัชวีติมใิช่ใชจ้ติใจทีแ่ปลกแยก  แต่สือ่เชื่อมดว้ยจติใจที่
เขา้ใจกนั  การสื่อเชื่อมทีช่ดัแจง้เริม่ตน้จากการเคารพย าเกรง 

3) หลงัจากสงบจติแลว้ค่อยเริม่ตน้ใหม ่ การเริม่ตน้อย่างนี้จงึจะทรง
พลงั 

4) ไมห่ลกีเลีย่งความขุน่ขอ้งหมองใจ  สามารถท าใหส้ดใสได ้ จงึจะ
เป็นฝีมอืแทจ้รงิ  เพื่อนมติรเอ๋ย  จงขจดัความฟุ้งซ่านและยตุิ
ความกงัวลเถดิ 

5) ชะตาของคนก าหนดจากระดบัจติทีส่งูและต ่า  รวมทัง้ภาวะชวีติ
ทีก่วา้งและแคบ 
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บทที่ 16  
ว่างเปล่าสงบนิง่ยอ้นสู่มูลราก 

 
เขา้ถงึสุดขัว้แห่งความว่างเปล่า    
รกัษาความสงบน่ิงสุด    
สรรพสิง่ก าลงัเจรญิเตบิโต    
ขา้ใชห้ลกันี้ส ารวจวฏัจกัรของมนั    
สรรพสิง่มหีลากหลาย    
ต่างยอ้นสู่แหล่งก าเนิด    
เรยีกว่า “สงบนิ่ง”    
ยอ้นสู่ภาวะเดมิ    
เรยีกว่า “กฎเกณฑ”์     
รูก้ฎเต๋าเรยีก “กระจ่าง”    
ไมรู่ก้ฎ  ท าเหลวไหลน าภยัมา    
รูก้ฎเต๋าจงึรองรบัได ้   
จงึเทีย่งธรรม    
จงึรอบคอบ    
จงึสอดคลอ้งธรรมชาต ิ
จงึสอดคลอ้งเต๋า    
เมือ่สอดคลอ้งเต๋าจงึยาวนาน    
ชัว่ชวีาปลอดภยั 
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คติธรรม 
 

1) ตอ้งเชื่อมัน่ว่า  ชวีติมวีถิโีคจรทีย่อ้นกลบัและพฒันาของตน  
ไมจ่ าเป็นตอ้งสรา้งและเป็นห่วงกงัวล 

2) คมัภรี ์« เตา้เต๋อจงิ » เป็นกระจกเงาส าหรบัฝึกฝนหลอมหล่อ
ชวีติใหป้ระสบความส าเรจ็  ใชก้ระจกเงานี้เป็นประโยชน์ใน
การสอดส่องตนเองและพฒันาตนใหส้มบูรณ์ 

3) น้อมใจเถดิ  ปล่อยเขาไปตามเรือ่งเถดิ  เขาจะเตบิโตไดด้เีอง  
เพยีงแต่คอยสนใจเอาใจใส่เขา  ไมต่อ้งควบคุมเขา   

4) การใหอ้ภยัทีแ่ทจ้รงิไม่จ าเป็นต้องฝืนใหอ้ภยั  ใหเ้ขาเจรญิ
พฒันาไปตามสบาย  

5) เราใชต้ามองดโูลกภายนอกและผูอ้ื่นมากเกนิไป มองดจูติ
ของตนน้อยเกนิไป 

6) เต๋าเป็นของเธอ  ของฉนั  ของเขา  และของเราทุกคน  เป็น
วถิอีนัยิง่ใหญ่ของกายทพิยเ์ดยีวกนัซึง่รว่มใชช้วีติในโลก การ
อธษิฐานจติใหม้นุษยชาตมิคีวามสุข  ป้องกนัเภทภยั  เป็น
หน้าทีร่ว่มกนัของมนุษยเ์รา   
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บทที่ 17  
ขา้คือธรรมชาติ 

 
ผูน้ าทีด่ ี   
ประชาชนรูว้่าม ี   
ดรีองลงมา    
ประชาชนยกยอ่งและชดิใกล ้   
ดรีองลงมาอกี    
ประชาชนเกรงกลวั    
รองลงมาทา้ยสุด   
คนเหยยีดหยาม   
ขาดความซื่อสตัย ์
จงึมคีนไมเ่ชื่อถอื    
พงึระวงั 
ค าพดูและการกระท า    
มผีลงานราบรื่น    
ประชาชนพากนักล่าวว่า  
“อนัทีจ่รงิ  เราเป็นเช่นนี้เอง” 
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คติธรรม 
 

1) ขอ้ส าคญัคอื  จะท างานใหด้อียา่งไร   มใิช่ใครมอี านาจกไ็ปท าให้
ส าเรจ็ลุล่วง  และผูน้ัน้เป็นผูไ้ดช้ื่อเสยีง 

2) สิง่ทีท่่านใหค้อื โลก น ้าใจ ความเป็นไปได ้ แต่มใิช่ชีน้ า  ควบคุม
และเรง่รดั 

3) การควบคุมอย่างเขม้งวดกวดขนั  เป็นรปูแบบการบรหิารทีไ่มด่ี
ทีสุ่ด  สนองเวทใีหทุ้กคนขยายจติแห่งความรกัตามความสามารถ
ของแต่ละคน  โดยเป็นไปเองตามธรรมชาตจิงึจะด ี

4) อยา่ใหน้กัเรยีนมคีวามรูส้กึว่าท่านเป็นผูส้อนเขา  อยา่ใหล้กูรูส้กึ
ว่าท่านเป็นผูถ่้ายทอดใหเ้ขา  ใหเ้ป็นไปตามธรรมชาตจิงึจะด ี
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บทที่ 18 
ทุกสิง่กลบัตาลปัตรเมือ่ขาดเตา๋ 

 
เมือ่ละทิง้เต๋า    
จงึเน้นเมตตายตุธิรรม    
เกดิมปีญัญามเีล่หเ์หลีย่ม    
จงึมสีิง่แปลกปลอม    
เครอืญาตไิมป่รองดอง    
จงึเน้นเมตตากตญัํ ู   
เมือ่บา้นเมอืงมดืมน    
เกดิขนุนางภกัด ี   
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คติธรรม 
 

1) เน้นหนกัอะไร  อนัทีจ่รงิคอื  สญูเสยีอะไรไป  ตอ้งรูจ้กัเสวยสุข
อยา่งสบายใจ  อยา่ไดไ้ล่กวดความสุข 

2) เต๋าธรรมชาต ิ  ไรน้ ้าใจหรอืมนี ้าใจ  ไมม่กีารบบีบงัคบั  แต่มี
เหตุผล  มติอ้งกงัวล 

3) สงัคมที่อยู่เย็นเป็นสุขต้องเริม่จากครอบครวัมคีวามปรองดอง  
ผูท้ีท่ าใหบ้ดิามารดาสบายใจเป็นผูม้บีุญทีสุ่ด 

4) สุขภาพแข็งแรงทัง้กายและใจ   ครอบครวัรกัใคร่ปรองดอง   
สรรพกจิเจรญิรุง่เรอืง  บา้นเมอืงสงบ  ประชาชนรุ่งเรอืงไพบลูย ์  

5) เรยีนรูก้ารใชช้วีติทีท่ดแทนคุณ  จะมคีวามสงบสุข  เกษมสนัต์
และมมีงคลสวสัดิย์าวนาน 
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บทที่ 19  
ลดความทะยานอยาก 

 
การปกครองละทิง้ปญัญาหลกัแหลม    
ประชาชนไดป้ระโยชน์รอ้ยเท่าพนัทว ี   
ละทิง้เมตตาจอมปลอม    
ประชาชนจงึฟ้ืนเมตตากตญัํ ู   
ละทิง้ลาภยศเล่หก์ล    
จะไมม่โีจร   
ทัง้สามประการน้ีไมเ่พยีงพอ    
ดงันัน้  จะใหป้ระชาชนมสีิง่ยดึเหนี่ยว    
นัน่คอื  ความเรยีบงา่ยบรสิุทธิ ์   
ลดความเหน็แก่ตวั  ละความทะยานอยาก    
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คติธรรม 
 

1) อยา่มุง่แต่อยากไดช้ื่อทีส่วยหร ู ตอ้งรูจ้กัด าเนินงานใหเ้กดิผลที่
เป็นจรงิ การด าเนินงานใหเ้กดิผลทีเ่ป็นจรงิคอืไม่บงัคบัเรยีกรอ้ง 
จงึจะเป็นไปตามธรรมชาต ิ

2) รูจ้กัพอยอ่มสมบูรณ์ยัง่ยนื สมถะ ไมห่วงัชื่อเสยีงผลประโยชน์ 
ควบคุมความเหน็แก่ตวัและทะยานอยาก หมัน่รกัษาจติใจให้
พอใจอยูเ่สมอ  ยอ่มมพีลงัชวีติชวีาอยา่งยัง่ยนื 

3) สิง่ทีถ่อืครองอยูค่อืภาระ  ไมจ่กุจกิจูจ้ ีจ้งึจะอสิรเสร ี 
4) ผูม้องโลกในแงด่จีะเหน็โอกาสท่ามกลางภยัพบิตั ิ  ผูม้องโลกใน

แงร่า้ยจะมองเหน็ภยัพบิตัทิ่ามกลางโอกาส 
5) ลดอตัตาถงึขดีต ่าสุด  จงึยกระดบัเป็นโฉมหน้าแทจ้รงิของฉนัได ้ 

ลดความทะยานอยากใหม้ากทีสุ่ด  จงึจะสามารถยกระดบัพลงั
ขบัเคลื่อนชวีติแทจ้รงิได ้

 

 
 
 
 
 



 - 40 - 

บทที่ 20   
หลุดพน้ดว้ยตนเอง 

 
ความรูล้ ้าเลศิท าใหจ้ติใจไรก้งัวล    
ถอืตนสงูศกัดิแ์ลสอพลอ  ต่างกนัเพยีงใด    
ดงีามแลชัว่รา้ย  ต่างกนัเพยีงใด    
สิง่ทีผู่ค้นหวาดหวัน่  จะไมห่วัน่กไ็มไ่ด ้   
สิง่ทีเ่หลวไหล  ไมม่บีรรทดัฐาน    
มวลชนยนิดปีรดีา  ดัง่รว่มงานเลีย้งฉลองและปีนหอคอย    
ขา้สมถะแต่ผูเ้ดยีว  รกัษาเต๋าในจติ    
มภีาวะไรเ้ดยีงสา   ดัง่ทารกน้อย    
ภาวะยา้ยไมเ่ป็นที่   เหมอืนไมม่แีหล่งพกั    
ผูค้นต่างมขีองเหลอืเฟือ   ล าพงัขา้เหมอืนมขีองตกหล่น    
ขา้มจีติโงเ่ขลา    
ผูค้นต่างเขา้ใจชดัเจน  ล าพงัขา้เลอะเลอืน    
ชาวโลกต่างฉลาด  ล าพงัขา้ซื่อสตัยจ์รงิใจ  
สงบเงยีบเอย   ดัง่ทะเลสุดหยัง่    
พเนจรเอย   ดัง่ลมแรงพดัโหม    
ผูค้นต่างมผีลงาน    
แต่ขา้กลบัดงึดนัโงง่มและดอ้ยปญัญา    
ล าพงัขา้ผดิแผกแตกต่างจากผูค้น    
พึง่พงิแต่มารดาผูห้ล่อเลีย้งฟูมฟกัสรรพสิง่  
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คติธรรม 
 

1) อยา่กงัวลว่าศกึษาไดไ้มด่ ี จงปล่อยวางเถดิ เมือ่ไมม่คีวามกงัวล 
ไมม่คีวามกลดักลุม้  ทุกสิง่ทุกอยา่งจะดไีด้ 

2) สิง่ทีผู่ค้นหวาดหวัน่ เราจะไมห่วาดหวัน่กไ็มไ่ด ้ เรือ่งราวของโลก
กเ็ป็นเช่นน้ีแล  

3) ไมจ่ าเป็นตอ้งคดิเพื่อตนเองเสมอ ในทางกลบักนัคอื ยนิดรีกัษา
วถิวี่างเปล่าสงบนิ่งตามธรรมชาต ิ

4) ผูป้รชีาสามารถมากจะแสรง้ท าเป็นคนเลอะเลอืน ผูท้ีช่อบคดิว่า
ตนเป็นผูเ้ฉลยีวฉลาดกลบัเป็นผูท้ีโ่งเ่ขลาทีสุ่ดในโลก 

5) ความสงบและสมถะจงึจะมสีุขภาพแขง็แรงและอยูเ่ยน็เป็นสุขได้ 
6) ผูม้สีตสิมัปชญัญะยอ่มปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัโลก แต่ผูไ้มม่สีต ิ

สมัปชญัญะกลบัจะใหโ้ลกปรบัเขา้หาตน 
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บทที่ 21  
ปฏิบติัตามเตา๋เท่านั้น 

 
การแสดงออกคุณธรรม    
เป็นการตดิตามเต๋าโดยสิน้เชงิ     
“เต๋า” เป็นวตัถุ    
ผลุบๆ โผล่ๆ    
เลอืนรางเอย  ในนัน้มภีาพ    
รางเลอืนเอย  ในนัน้มสีิง่ของ    
ลกึล ้ายากจะรบัรู ้   
ในนัน้มพีลงัชวีติ    
คอืความเป็นจรงิ    
ศรทัธาเป็นพลงั    
นบัแต่โบราณมา     
ชื่อไมถู่กลบเลอืน    
อาศยัมารบัรูธ้าตุแทข้องสรรพสิง่    
ขา้รูผ้ลการพฒันาสรรพสิง่ดว้ยอะไร     
“เต๋า” นัน่เอง 
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คติธรรม 
 

1) ตอ้งจ าแนกรปูลกัษณ์วตัถุใหช้ดัเจนอยา่งเป็นรปูธรรม  แต่ตอ้ง
กา้วขา้มวตัถุนัน้  ตอ้งเขา้ใจรปูภาพอยา่งแทจ้รงิ  แต่ตอ้งมพีืน้ที่
ใหม้นั     

2) เต๋าธรรมชาตนิัน้ไรน้าม ไรร้ปู ไรน้ ้าใจ และไรภ้าพ  เพราะเป็น
ธรรมชาตเิท่านัน้ 

3) การคลอ้ยตามเต๋าธรรมชาต ิ จงึไมจ่ าเป็นตอ้งเน้นใหม้คีุณธรรม
ดว้ยจติส านึก  การมนี ้าใสใจจรงิไมเ่ปลีย่นแปลงได ้  มนี ้าใสใจ
จรงิแทม้ใิช่ตอ้งบงัคบั  แต่เป็นไปเองตามธรรมชาต ิ

4) การยอ้นคนืสู่เต๋าธรรมชาต ิ  สิง่ต่างๆ ในโลกมคีวามเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย  มไีดม้เีสยี  ทุกสิง่ทุกอยา่งเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน 

5) ผูแ้สวงหาค าสรรเสรญิเยนิยอจอมปลอมจะมผีลงานไม่มาก  ส่วน
ผูไ้มย่นิดยีนิรา้ยกบัค าป้อยอเป็นคนท าจรงิ  จะมผีลงานมาก 

 

 
 
 
 
 



 - 44 - 

บทที่ 22  
ผลกัไสและส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั 

 
ยอมน้อมรบัจงึรกัษาความบรบิรูณ์    
โคง้งอยดืตรงได ้   
ทีลุ่่มต ่ารองรบัไดเ้ตม็ๆ    
รือ้เก่าสรา้งใหมไ่ด ้   
มกัน้อยไดม้าก    
โลภมากลาภหาย 
อรยิบุคคลจงึรกัษา “ความเป็นหนึ่ง”     
เป็นบรรทดัฐานการปกครอง    
ไมค่ดิว่าตนรู ้   
จงึเริม่เขา้ใจได ้   
ไมค่ดิว่าตนถูกตอ้ง    
จงึเหน็เต๋าชดัแจง้    
ไมอ่วดตน   จงึจะสัง่สมความด ี   
ไมผ่ยองจงึยัง่ยนื    
เพราะไมย่ือ้แย่งกบัใคร   จงึไมม่ใีครชงิอยูเ่หนือท่าน    
โบราณท่านว่า “ยอมน้อมรบัจงึรกัษาความบรบิูรณ์”    
เป็นค าเลื่อนลอยไดอ้ย่างไร    
เพราะท าใหเ้กดิความบรบิรูณ์และไดอ้านิสงสด์ทีีสุ่ด   
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คติธรรม 
 

1) การมเีหตุมผีลไมแ่น่ว่าตอ้งพดูเตม็ปากเตม็ค า เวลาท างานแมจ้ะ
มอุีปสรรค  เป็นไปไดว้่าจะมคีวามรอบคอบมากกว่า   

2) ตอ้งรูจ้กัหลบซ่อนเป็น แต่มใิช่ปิดบงั เพยีงแต่ใหต้นมสีภาพที่
สงบ  ท าการสรา้งสรรคอ์ยูเ่งยีบๆ และพฒันาไดด้ ี 

3) ไมต่อ้งกงัวลว่าเดนิผดิทาง ถา้เดนิผดิทางเท่ากบัไดรู้จ้กัทาง
เพิม่ขึน้  จงจดจ าทางนี้ใหด้ ี เผื่อวนัหน้าจะไดใ้ช ้ 

4) จดุเด่นของคนเหนือคนคอื  ในยามทีป่ระสบความยากล าบาก
และไมเ่ป็นผลด ี  สามารถยนืหยดัต่อสูด้ว้ยความทรหดอดทน  
งานใหญ่สมัฤทธิผ์ลไดห้าใช่อยูท่ีม่กี าลงัมากหรอืน้อยไม่  แต่อยู่
ทีส่ามารถเลง็เหน็ทศิทางไดแ้มน่ย าถูกตอ้ง และมคีวามพยายาม
ไมร่ะยอ่ทอ้ถอย 

5) ชวีติเปรยีบเสมอืนแผ่นกระดาษขาว  พงึตอ้งอาศยัตนเองตกแต่ง
รจนาโดยสิน้เชงิ  ทุกๆ คนต่างบนัทกึประสบการณ์ชวีติอนัทรง 
คุณค่าของตนเกบ็ไวใ้นแฟ้มขอ้มลู 
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บทที่ 23  
ใฝ่หาคุณธรรมย่อมเขา้ใกล ้“เตา๋” 

 
พดูน้อยสอดคลอ้งธรรมชาต ิ   
พายุมโิหมพดัตลอดกาล    
ฝนไมก่ระหน ่าซดัตลอดวนั    
ผูใ้ดท าเช่นน้ีได ้  คอืดนิฟ้า    
ฟ้าดนิยงัมอิาจยนืหยดัยาวนาน    
มนุษยอ์ายยุนืยาวไดอ้ยา่งไร    
ดงันัน้  ผูป้ฏบิตัเิต๋าจะสอดคลอ้งกบัเต๋า 
ผูป้ฏบิตัเิต๋อจงึมคีุณธรรม     
ผูข้าด “เต๋า”  แล “เต๋อ” เท่ากบัสญูเสยี    
ผูส้อดคลอ้ง “เต๋า”     
“เต๋า” ยนิดเีคยีงขา้งเขา    
ผูม้ ี“เต๋อ”   “เต๋อ” ยนิดอียู่ร่วมกบัเขา     
ผูท้ าตวัเสื่อมเสยี    
ความสญูเสยียอ่มเป็นของเขา    
ขาดความซื่อสตัย ์   
ยอ่มไม่มคีวามน่าเชื่อถอื 
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คติธรรม 
 

1) ขอใหล้มพายฝุนทีโ่หมกระหน ่าอย่างไมล่มืหลูมืตาจงผ่านไปเถดิ 
เมือ่ผ่านไปแลว้  ทอ้งฟ้าจงแจม่ใส  แผ่นดนิจงสงบสุข  

2) โลกนี้ไม่มภีาวะความเป็นอยู่ทีส่ ิน้หวงั มแีต่ผูห้มดหวงัในความ
เป็นอยู ่ ผูท้ีห่ว่านพชืเคลา้น ้าตา  จงึไดเ้กบ็เกีย่วดว้ยรอยยิม้ 

3) ผูรู้แ้จง้เต๋าแทจ้รงิ  อยูท่ีเ่ขารูจ้กัความเลก็กระจริดิของตน  ป้องกนั
ผูอ้ื่นมสิูป้้องกนัตนเอง  ศตัรทูีน่่ากลวัทีสุ่ดนัน้ซ่อนเรน้อยูใ่นใจ
ของตน  อารมณ์หุนหนัพลนัแล่นและดหูมิน่ถิน่แคลนผูอ้ื่น  รงัแต่
จะเพิม่เวรเพิม่กรรม  การเสยีใจภายหลงัมสิูแ้กไ้ขและปรบัปรงุ
ตนใหม ่   

4) การรูแ้จง้เต๋าเป็นเรือ่งทีม่คีวามสุขมากทีสุ่ดของชวีติ ถา้ท่านไมรู่้
แจง้เต๋า ใครกม็อิาจช่วยเหลอืท่านได ้ ท่านหวิ ใครกไ็มอ่าจ
รบัประทานอาหารแทนท่านได ้  ท่านงว่งนอน  ใครกน็อนหลบั
พกัผ่อนแทนท่านไมไ่ด ้ 

5) ถงึแมจ้ะเป็นความผดิ ยอมใหอ้ภยั อาจเกดิเป็นความถูกตอ้งได ้
ถงึแมจ้ะเป็นความถูกตอ้ง เมือ่เน้นหนกัอาจกลบักลายเป็นความ
ผดิพลาดกเ็ป็นได ้

6) การยอมรบัจากภายใน  เชื่อมัน่ความเป็นไปเองตามธรรมชาต ิ 
จะเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิ  เพราะในมหาธรรมชาตมิพีลงัที่
ยิง่ใหญ่เป็นเอกลกัษณ์อยูด่ว้ย  
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บทที่ 24 
ส าคญัตนว่าถูกตอ้ง 

มิอาจจ าแนกความถูกความผดิ 
 

เขยง่เทา้ยนืไดไ้ม่นาน    
สาวเทา้เดนิไมไ่ดไ้กล    
ผูเ้ขา้ใจว่ารูม้อิาจแจง้กระจา่ง    
ถอืตนถูกตอ้งมอิาจเหน็ชดัเจน    
อวดตนมอิาจพบความส าเรจ็    
ผูส้ าคญัตนยิง่ใหญ่มอิาจยัง่ยนื    
ส าหรบั “เต๋า”  พฤตกิรรมเหล่านี้คอืเนื้อรา้ยเศษขยะ     
ผูค้นรงัเกยีจ    
ดงันัน้  ผูม้ ี“เต๋า”  ไมพ่งึกระท า 
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คติธรรม 
 

1) ท างานสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ กา้วเดนิไปขา้งหน้าอย่าง
มัน่คง เมือ่เดนิไปถงึทางตนั  นัง่พกัดเูมฆบนทอ้งฟ้า  เป็นการ
พกัผ่อนได ้ 

2) ลมืผลงานและความตอ้งการของตน จงึจะเป็นผูท้ีม่คีวามสุข
แทจ้รงิ  สวรรคจ์ะช่วยท่านได ้ 

3) รวงขา้วลบี  ล าตน้จะตัง้ตรงชรูวงสลอน  ยามเมือ่รวงขา้วเหลอืง
อรา่มเตม็อิม่  มนัมกัจะโน้มรวงกม้ลงอยา่งอ่อนโยน 

4) สรา้งกรรมดจีากส่วนลกึของจติใจ  โดยไมส่รา้งกรรมชัว่  สรา้ง
กรรมดเีป็นกุญแจทองไขสู่คลงัวตัถุพลงังานสงู 

5) อยา่ฝืนความรูส้กึ  ถา้ฝืนความรูส้กึจะก่อใหเ้กดิโทษ  ขอใหเ้ป็น 
ไปเองตามธรรมชาต ิ
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บทที่ 25  
เตา๋เจริญรอยตามธรรมชาติ 

 
มสีิง่หนึ่งมอิาจแบ่งแยก    
เกดิก่อนฟ้าดนิ     
เงยีบไรสุ้ม้เสยีง    
ด ารงอยูอ่ย่างอสิระชัว่นิรนัดร ์   
หมนุเวยีนไมห่ยดุตลอดกาล    
ถอืเป็นมารดาใตห้ลา้    
ขา้มริูช้ ื่อ    
จงึฝืนเรยีกว่า “เต๋า”     
และใหน้ามว่า “ยิง่ใหญ่”    
ยิง่ใหญ่จนมองไมเ่หน็  เรยีกว่า  “ด าเนินไป”    
ด าเนินไปถงึสุดขอบฟ้า  เรยีกว่า  “ยาวไกล”    
เมือ่ยอ้นกลบัเรยีกว่า  “หวนกลบั”    
เหตุนี้จงึเรยีกว่าเต๋ายิง่ใหญ่ ฟ้ายิง่ใหญ่ ดนิยิง่ใหญ่ คนกย็ิง่ใหญ่   
ในจกัรวาลม ี4 ยิง่ใหญ่    
คนเป็นหนึ่งในนัน้    
คนเจรญิรอยตามดนิ    
ดนิเจรญิรอยตามฟ้า    
ฟ้าเจรญิรอยตามเต๋า     
เต๋าเจรญิรอยตามธรรมชาต ิ
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คติธรรม 
 

1) สนใจทศิทางการพฒันา ใครค่รวญดว้ยรปูแบบวงกลมแทนทาง
สายเดยีว  ค านึงถงึความเป็นไปไดย้าวนาน 

2) การปฏบิตัตินของคนเรา เป็นเพราะใจคนสามารถรองรบัทุกสิง่ 
ของโลกในเวลาอนัสัน้ได ้ เวน้ไวเ้สยีแต่ว่าท่านจะดถููกตนเอง 

3) โลกธรรมชาตมิหีลกัเกณฑส์มดุล หลกัเกณฑเ์หตุและผล  ยาม
ปกตยิอมเสยีเปรยีบสกันิด  ล าบากสกัหน่อย  ใหผู้อ้ื่นมากสกันิด  
ตนเองไดน้้อยสกัหน่อย ผูอ้ื่นจะกล่าวขวญัถงึท่านหรอืไม่ จงอย่า
มองว่าเป็นความล าบากหรอืเป็นการเสยีเปรยีบ  ยามปกตคิวรมี
ท่วงท่างามสง่า มที่วงท านองทีส่งูส่งและมรีะดบั  ดงันี้  จงึจะนบั
ไดว้่าเป็นคนใจกวา้งและชวีติมคีุณค่ามาก 

4) การฝึกฝนหลอมหล่อลงเรีย่วลงแรงในค าว่า “สลดัทิง้” ใหป้รากฏ
เป็นจรงิ อาท ิละทิง้ชื่อเสยีงผลประโยชน์  ละทิง้บุญคุณความแคน้  
สลดัทิง้ความทุกขแ์ละตวัตนได ้  เป็นตน้  จงึฝึกฝนหลอมหล่อ
ประสบความส าเรจ็ได ้ 

5) ตอ้งขอบคุณผูท้ีร่บัการช่วยเหลอืจากเรา  ท าใหเ้รามโีอกาสสรา้ง
กรรมดแีละรบัใชส้งัคม 
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บทที่ 26  
อบรมบ่มเพาะประมุข 

 
ความหนกัแน่นเป็นพืน้ฐานแห่งความไม่ประมาท    
ความสงบนิ่งเป็นตวัสยบความหุนหนัพลนัแล่น    
ดงันัน้  ปฏบิตักิารของผูน้ าไมต่่างจากรถบรรทุกของหนัก    
แมส้งูศกัดิม์ ัง่ม ี   
แต่อยูเ่หนือวตัถุได ้   
เหตุใดประมขุซึง่มขีบวนรถมา้    
กลบัปกครองใตห้ลา้ดว้ยความประมาท    
เมือ่ประมาทยอ่มสญูเสยีรากฐาน    
หุนหนัพลนัแล่นยอ่มเสยีต าแหน่งผูน้ า    
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คติธรรม 
 

1) บางครัง้ท าอะไรบุ่มบ่ามมกัจะน ามาซึง่ภยัพบิตั ิ ดงันัน้  ไมว่่าเรา
จะท างานอะไรกต็าม  ควรตอ้งขม่ความบุ่มบ่ามของตนดว้ยความ
หนกัแน่น 

2) อยา่คดิว่านัน่เป็นภาระทีห่นักอึง้  เพราะท่านมคีวามสามารถใน
การแบกรบัภาระหนกัอยูแ่ลว้  ตอ้งทะนุถนอมใหด้ี 

3) สรรพชวีติลว้นแลว้แต่ถอืการรกัษาชวีติตนเป็นเป้าหมายสงูสุด  น่ี
เป็นหลกัการของโลกสิง่มชีวีติ  ชะตาชวีติท่านอยู่ที่ไหน  กอ็ยู่
ในใจของท่านนัน่เอง  ท่านมจีติใจกวา้งมากเท่าไรจะมบีุญวาสนา
มากเท่านัน้  

4) การตดัสนิใจยาก  เรยีกว่า  มคีวามระมดัระวงัและรอบคอบ  ถา้
มคีวามระมดัระวงัและรอบคอบ  หมายความว่า  ตนมจีติใจที่
เคารพและย าเกรงผูอ้ื่น 

5) ตอ้งมจีติใจทีเ่คารพรกัผูท้ีอ่ยูร่อบขา้งท่านเสมอ จงึจะไดร้บัสื่อดีๆ  
จากคนรอบขา้งได ้ หากท่านไมเ่คารพผูอ้ื่น ผูอ้ื่นกจ็ะไมเ่คารพ
ท่าน  จะมสีื่อรบกวนท่านมากมาย 
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บทที่ 27  
จดัการปัญหาตอ้งชาญฉลาด 

 
ท าความดไีม่ทิง้รอ่งรอย    
วาจาดไีม่มดี่างพรอ้ย   
ค านวณดไีมต่อ้งใชเ้ครือ่งมอื    
ปิดประตูดไีม่มใีครเปิดได้    
ผกูดีๆ  ไมต่อ้งใชเ้ชอืกกลบัไมม่ใีครแกไ้ด ้   
ดงันัน้   อรยิบุคคลสนัทดัช่วยเหลอืคน    
ไมม่ใีครถูกทอดทิง้    
สนัทดัใชส้ิง่ของ    
ไมม่สีิง่ใดถูกทิง้    
นี่เรยีกว่า   เขา้ใจเหตุผล    
คนดจีงึเป็นครขูองคนไม่ด ี   
คนไมด่เีป็นกระจกเงาของคนด ี   
หากไมเ่คารพครบูาอาจารย ์   
ไมด่เูป็นแบบอย่าง    
แมจ้ะฉลาดกลบัเลอะเลอืน    
ในนี้มเีหตุผลลีล้บัอศัจรรย ์
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คติธรรม 
 

1) งานทีย่ ิง่ใหญ่  หาใช่ส าเรจ็ไดด้ว้ยพละก าลงัไม่  กลบัส าเรจ็ได้
โดยใชส้ตปิญัญาและความอดทนต่างหาก 

2) จติสามญัส านึกกค็อืเต๋า  ใครไปใครมาแลว้แต่บุญวาสนา  ไมต่อ้ง
ใส่ใจใหม้ากนกั  ทุกสิง่ใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ 

3) เอาแต่พูดมสิูก้้มหน้าก้มตาตัง้ใจท างานเป็นเวลายาวนาน  เหมอืน
ดัง่ตะวนัจนัทราใหแ้สงและความอบอุ่นตลอดกาล 

4) ใชท้องแดงเป็นกระจกเงา  แต่งตวัได ้ ใชป้ระวตัศิาสตรเ์ป็นกระจก
เงา  รบัรูค้วามเจรญิและความเสื่อมได ้  ยดึถอืคนเป็นกระจกเงา  
แจ่มชดัเรือ่งไดก้บัเสยี 

5) อยา่รงัเกยีจผูม้คีวามเหน็ต่อท่าน  ถ้าไม่มคีวามคดิเหน็ของพวก
เขา  จะเหน็ถงึขอ้บกพรอ่งของตนไดอ้ยา่งไร   

6) ระหว่างคนดว้ยกนัมคีลื่นสญัญาณชวีภาพตดิต่อกนัโดยถูกก าหนด
ไวเ้ป็นพเิศษ ระหว่างคนกบัสิง่มชีวีติอื่นๆ กม็สีญัญาณตดิต่อกนั  
ท าความดไีวม้ากเท่าไร  เวลาทีไ่ม่มใีครล่วงรู ้  จะเป็นเวลาทีร่บั
สญัญาณดีๆ  ไดง้า่ยมากๆ 
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บทที่ 28 
ความเรียบง่ายเป็นคุณธรรมนรินัดร ์

 
เมือ่รูว้่าแขง็    
กลบัรกัษาความอ่อนไว ้   
จงึเป็นสายน ้าของโลก    
เมือ่เป็นสายน ้าของโลกได ้   
คุณธรรมนิรนัดรจ์งึคงอยู่    
แลว้ยอ้นสู่ทารกน้อย    
รูถ้งึความสว่าง  แต่รกัษาความมดืไว ้   
จงึเป็นแมแ่บบของคนทัว่หลา้    
เมีอ่เป็นแมแ่บบของคนทัว่หลา้    
มคีุณธรรมนิรนัดรจ์งึไรผ้ดิพลาด    
แลว้ยอ้นสู่ถิน่ก าเนิด    
เมือ่เขา้ใจเกยีรตยิศ    
แต่รกัษาความอปัยศไว ้   
จงึเป็นแม่น ้าของโลก  
เมือ่เป็นแมน่ ้าของโลก    
คุณธรรมนิรนัดรจ์งึเป่ียมลน้    
แลว้ยอ้นสู่ความใสเรยีบงา่ย     
ความเรยีบงา่ยขจรขจายเป็นสรรพสิง่    
อรยิบุคคลใชอ้ยา่งพลกิแพลงจงึเป็นผูน้ า     
ดงันัน้  ระบบทีส่มบูรณ์ไมแ่บ่งแยก  
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คติธรรม 
 

1) ยามดใีจ  ตอ้งมภีาวะจติดัง่ยามลม้ลุกคลุกคลาน  ยามเสยีใจไม่
จ าเป็นตอ้งหงอยเหงา  แต่ตอ้งมจีติสามญัส านึก   

2) การเป็นผู้มฝีีมอืยอดเยี่ยมได้  อยู่ที่ว่าสามารถปล่อยวางได้  
และกลบัสู่ภาวะทารกทีม่คีวามนุ่มนวลได ้

3) ผูก้ระตอืรอืรน้สามารถมองเหน็โอกาสท่ามกลางวกิฤต  ส่วนผูท้ี่
ทอ้แทจ้ะเหน็แต่ความยุง่ยากล าบากท่ามกลางวกิฤต 

4) ท่วงท านองของผูย้ ิง่ใหญ่  จะไมท่อดถอนใจดว้ยความเศรา้กบัวนั
เวลาทีล่ าบากยากเขญ็  และไมเ่ศรา้เสยีใจกบัชะตาชวีติของตน  
ตอ้งยอมรบัสภาพทีเ่ป็นจรงิ  และอยูเ่หนือความเป็นจรงิได้ 

5) การควบคุมระบบทีด่ทีีสุ่ด ตอ้งมจีติใจจะกา้วออกจากระบบ การ 
กา้วออกจากระบบ  มใิช่ไม่รกัษาระบบ  แต่มจีติหนึ่งใจเดยีวมุง่สู่
ความเรยีบงา่ย   
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บทที่ 29  
ปกครองดว้ยอูเ๋หวย 

 
คดิจะใชก้ าลงัยดึครองโลก    
ไมอ่าจบรรลุเป้าหมายได ้   
เพราะโลกอนัศกัดิส์ทิธิ ์   
มอิาจใชก้ าลงั    
ถา้ใชต้อ้งลม้เหลว    
ถา้ยดึตอ้งสญูเสยี    
สรรพสิง่ทัว่หลา้ 
มกีารน ามกีารตาม    
มหีลกัมรีอง    
มแีขง็มอ่ีอน    
มสีงูมตี ่า    
ดงันัน้  อรยิบุคคลตอ้งละทิง้ความสุดโต่ง    
ละทิง้ความฟุ่มเฟือย 
และความหลงระเรงิ 
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คติธรรม 
 

1) การท างานตอ้งจรงิจงั  แต่อยา่ไดย้ดึตดิ  ตอ้งมคีวามตัง้ใจ  แต่
ไมต่อ้งเป็นห่วงกงัวล 

2) ผูท้ีย่ดึตดิแน่นไม่ยอมปล่อย  ท าไดแ้ต่งานเลก็ๆ  ผูท้ีท่ างานใหญ่  
ตอ้งปล่อยวางได ้ สิง่ทีค่วรปล่อยวางกลบัไม่ยอมปล่อยวาง  สิง่ที่
ไมค่วรปล่อยวางกลบัปล่อยวาง  พงึตอ้งมองปญัหาดว้ยปญัญา 

3) การท างานอย่าเกนิเลย  การใชช้วีติอย่าฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย  ท่าที
อยา่โอหงั ถา้คนเราท าไดเ้ช่นน้ี ตอ้งประสบความส าเรจ็แน่นอน 

4) ไมต่อ้งใส่ใจกบัความส าเรจ็  ความลม้เหลว  ผลไดแ้ละผลเสยี
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  หากสนใจมนั  มนัจะกวนใจท่าน  ถา้ลมื
ได ้ จงึจะเป็นวรีบุรษุและผูม้ฝีีมอืยอดเยีย่มได้ 

5) ผูส้ามารถเปลีย่นมมุไตรต่รองมองปญัหา  และสมัผสัรูค้วามรูส้กึ
ของผูอ้ื่นได ้ ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นห่วงอนาคตของตนตลอดไป     
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บทที่ 30  
วิถกีารใชท้หาร 

 
ผูใ้ชเ้ต๋าช่วยผูน้ า    
ไมอ่าศยัก าลงัทหาร    
จงึจดัการปญัหาไดด้ ี   
ทีใ่ดมสีงคราม    
มหีญา้ดงพงหนาม    
หลงัสงคราม    
มทีุพภกิขภยั    
ใชก้ารทหารไดด้ ี   
ลุผลชอบธรรม    
มอิวดอา้งศกัดา    
ไมย่กตนขม่ท่าน    
ส าเรจ็แลว้ไมโ่ออ้วด    
ไมห่ยิง่ผยอง    
ไดผ้ลโดยไมต่ัง้ใจ    
สมัฤทธิผ์ลแลว้ไมอ่วดอา้ง    
เฟ่ืองฟูแลว้เสื่อมโทรม    
ผูอ้วดอา้งไมใ่ช่เต๋า    
จะสญูสลายรวดเรว็ 
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คติธรรม 
 

1) การใชก้ าลงัรุนแรง  รงัแต่จะน ามาซึง่ความรุนแรง  มเีพยีงความ
นุ่มนวลเท่านัน้จงึจะสลายความรุนแรงได ้

2) จะท าสงครามเมื่อจ าเป็นเท่านัน้  และต้องยุตลิงอย่างรวดเรว็  
อยา่ไดโ้อหงัอวดด ี  เมือ่สมัฤทธิผ์ลแลว้ตอ้งรูส้กึเวทนา   อยา่ได้
ดใีจเป็นอนัขาด 

3) สิง่ที่เกนิเลย  จะผ่านไปเสมอ  จงรอคอยเถดิ  ไม่ใช้วธิแีบบ
สายฟ้าแลบไดก้ไ็มต่อ้งใช ้

4) สงครามมแีต่ความเหี้ยมโหด  ต้องมจีติใจที่เมตตาและอดทน  
ไมใ่ชว้ธิทีีดุ่รา้ย  ตอ้งมจีติใจทีเ่มตตาดัง่พระโพธสิตัว์ 

5) ท่านมรีกัมอบให้ผู้อื่นจะได้โลกทัง้โลก  ถ้าท่านมแีต่ความแค้น  
ท่านจะสญูเสยีโลกทัง้โลก 

6) เรามที่าทอียา่งไรกบัผูอ้ื่น  เขากจ็ะใชท้่าทอีย่างนัน้กบัเรา 
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บทที่ 31  
ภาวะจิตท่ีใชก้ าลงัทหาร 

 
อาวุธคอืสิง่อปัมงคล    
ทุกคนต่างรงัเกยีจ  ดงันัน้  ผูม้เีต๋าจะไมใ่ช ้   
ซา้ยมอืเป็นผูส้งูศกัดิ ์   
การรบและเดนิทพันิยมขวา    
อาวุธไมเ่ป็นมงคล  ไมใ่ช่ของคนด ี   
ใชเ้มือ่จ าเป็นเท่านัน้    
ทางทีด่ตีอ้งสงบนิ่ง    
อยา่ภูมใิจเมือ่ไดช้ยั    
ผูภ้มูใิจในชยั  ถอืการเขน่ฆ่าเป็นความสุข    
เขน่ฆา่แลว้เป็นสุข  จะไมม่วีนัพบความส าเรจ็    
เรือ่งมงคลนิยมซา้ย    
ฌาปนกจิและเรือ่งเลวรา้ยนิยมขวา    
รองแมท่พัอยู่ซา้ย  แมท่พัอยูด่า้นขวา    
แสดงว่ามงีานศพทหาร    
ฆา่คนมากมาย    
มอีารมณ์รว่มเศรา้    
ถงึไดช้ยัมากต็อ้งจดัพธิศีพ 
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คติธรรม 
 

1) เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัแพช้นะ  ตอ้งจดัการดว้ยจติใจทีเ่ป็นธรรม  
เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันา  ตอ้งคอยดแูลเอาใจใส่ 

2) เต๋าธรรมชาตเิป็นบ่อเกดิพลงัขบัเคลื่อนแห่งชวีติ  จติเป็นผนื
ดนิ  ตอ้งท าการเพาะปลกู  ไถหว่าน  ในทีน่ี้ท่านจะคน้พบ
เต๋าธรรมชาต ิ

3) ทหารทีเ่ศรา้รนัทดยอ่มไดช้ยั  ทหารฝา่ยไดช้ยัเป็นผูม้คีวาม
เศรา้รนัทด  การไดช้ยัมาหาใช่ไดท้ าใหฝ้า่ยตรงขา้มพ่ายแพ้
ไปไม ่  แต่ความเศรา้รนัทดกลบัไดช้ยัเช่นน้ี  เพราะตอ้งสู้
อยา่งสุดใจขาดดิน้  ชวีติตนจงึจะพฒันาดขีึน้ได้ 

4) เมือ่ท่านรบชนะฝา่ยตรงขา้มไดแ้ลว้  อาจเป็นไปไดว้่าท่านจะ
เป็นผูแ้พ ้ แพต้รงไหน  แพท้ีท่่านเป็นผูช้นะ 

5) ผูโ้อหงัอวดดมีอิาจประสบผลส าเรจ็และชนะใจประชาชนได้ 
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บทที่ 32  
เตา๋ขบัเคลือ่นโลก 

 
เต๋าตลอดกาลไรน้าม    
เลก็เรยีบงา่ย    
ไมม่ใีครท าใหอ้ยูเ่หนือเต๋า    
ถา้เจา้เมอืงรกัษาเต๋าไวไ้ด ้   
สรรพสิง่จะมาสวามภิกัดิ ์   
ฟ้าดนิเคลา้ประสานกลมกลนื    
น ้าคา้งฝนจะพรัง่พรม    
ผูค้นไดร้บัความชุ่มฉ ่า    
สรรพสิง่เจรญิเริม่มนีาม    
เมือ่มพีงึรูพ้อเหมาะ     
พงึหยดุแต่พอควร    
จงึไม่มอีนัตราย    
เพราะเต๋ามอียูท่ ัว่หลา้    
ดัง่ธารน ้าไหลสู่ทะเล    
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คติธรรม 
 

1) ผูรู้คุ้ณเป็นผูม้คีุณธรรม  เนรคุณคอืคนเลว 
2) ไม่ยอมใหอ้ภยัและยกโทษให้เวไนยสตัว์  สายตาคอยจอ้งแต่

จุดอ่อนและขอ้บกพร่องของผู้อื่น  ในที่สุดคนที่เป็นทุกขค์อืตวั
ท่านเอง 

3) อยา่ฝืนสื่อเชื่อม  ตอ้งสมัผสักบัความเงยีบดว้ยตนเอง  ท่ามกลาง
ความเงยีบมคีวามรกัแทท้ีเ่รยีบงา่ย  เป็นความรกัของเต๋า   

4) ตอ้งเรยีนรูก้ารสดบัตรบัฟงั  อยา่ตอบปฏเิสธทนัท ี  รถทีว่ ิง่มา
ดว้ยความเรว็ เมือ่เหยยีบเบรกอยา่งกะทนัหนัรถจะคว ่าได้  ตอ้ง
รูจ้กัออ้มคอ้ม  จงึจะมชีวีติรอดได ้

5) จะปล่อยวาง  แต่ปล่อยวางไมไ่ด ้  ถา้เช่นนัน้กว็างไวก่้อน  โดย
ใชร้ปูแบบลมืมนัเสยี  ใหม้นักลบัไปสู่ทะเลแห่งความทรงจ า 
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บทที่ 33  
การฝึกอบรมของผูป้ราดเปรือ่ง 

 
รูจ้กัผูอ้ื่นเป็นผูม้ปีญัญา    
รูจ้กัตนเองเป็นผูล้ ้าเลศิ    
เอาชนะผูอ้ื่นเป็นผูม้กี าลงั    
ชนะตนเป็นผูเ้ขม้แขง็ 
รูจ้กัพอจงึมัง่ม ี   
มปีณธิานจงึรดุหน้า    
ไมส่ญูเสยีรากฐานเป็นผูย้ ัง่ยนื    
ตวัตายความดอียู่ 
เป็นผูย้ ัง่ยนืแทจ้รงิ 
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คติธรรม 
 

1) ผูม้จีติใจอจิฉารษิยา  ชอบทะเลาะเบาะแวง้  มบีุญคุณความแคน้
รดัตวั  พดูจาไมสุ่ภาพ  ไมอ่าจเป็นผูม้โีฉมหน้าดไีด้ 

2) อยา่มวัแต่ไมพ่อใจผูค้นอยูร่ ่าไป  ท่านควรจะส ารวจตนเองตลอด 
ไปจงึจะถูกตอ้ง  หากไมพ่อใจผูค้น  ผูท้ีทุ่กขค์อืตวัท่านเอง 

3) จงเกลยีดจงชงัผูอ้ื่น  เป็นความสญูเสยีอย่างยิง่ของตน 
4) สามารถอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆ  จงึจะเป็นผูท้รงคุณค่าแทจ้รงิ 
5) พดูไดแ้ต่ท าไมไ่ด ้ มใิช่ผูม้ปีญัญา  และผูฝึ้กบ าเพญ็ใหม้คีวามสุข

ไดแ้ทจ้รงิ 
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บทที่ 34  
คุณสมบติัเตา๋ที่ยิง่ใหญ่ 

 
“เต๋า” กวา้งใหญ่ไรข้อบเขต    
มอียูทุ่กทศิทาง    
ใหส้รรพสิง่พึง่พาโดยไมบ่่ายเบีย่ง    
มคีุณูแต่ไมถ่อืครอง    
หล่อเลีย้งสรรพสิง่แต่ไมค่รอบง า    
เต๋าไรค้วามทะยานอยาก    
ดเูหมอืนเลก็สุดเลก็    
ใหอ้าศยัแต่ไมบ่งการ    
นี่แหละยิง่ใหญ่     
อรยิบุคคลไมถ่อืตนเป็นผูย้ ิง่ใหญ่    
ดงันัน้  เขาจงึยิง่ใหญ่    
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คติธรรม 
 

1) ปล่อยวางได ้ จงึไม่ยดึมัน่ถอืมัน่  ไมย่ดึมัน่ถอืมัน่ได ้ จงึมจีติใจที่
กวา้งขวางและใหอ้ภยัได ้  

2) อยา่ไดแ้ขง่ขนักนัในขอ้ปลกียอ่ย  ตอ้งพฒันาจากตน้ก าเนิด  นี่
เรยีกว่า  เขา้รว่มวถิแีห่งฟ้าดนิ 

3) ผูค้นเกรงกลวัท่าน  หาใช่ความสุขไม ่  ผูค้นหลอกลวงท่าน  หา
ใช่ท าใหท้่านเสยีหน้าไม่ 

4) ผูไ้มค่ดิว่าตนเองยิง่ใหญ่  จงึจะเป็นผูฝึ้กใหม้จีติใจกวา้งขวาง  มี
จติใจกวา้งขวางกม็บีุญมาก   

5) ช่วยผูอ้ื่นใหป้ระสบความส าเรจ็  แต่ยกบุญคุณใหแ้ก่ผูอ้ื่น ตนเอง
ยงัคงอ่อนน้อมถ่อมตน  กม้หน้าก้มตาท าต่อไป  นี่แหละนบัว่ามี
ฝีมอืในการฝึกฝนแทจ้รงิ 

6) โลก ดวงจนัทรแ์ละดวงอาทติยต่์างเป็นรปูทรงกลม  การคดิและ
วาจาของเรากโ็คจรเป็นรปูวงกลมตลอดเวลา เรามชีวีติอยู่บน
โลกกลมๆ ทีม่จีดุเริม่ต้นและจดุสิน้สุดน้ี  การมวีาจาอ่อนหวาน  
สรา้งกรรมด ี และเจรญิรอยตามเจตนารมณ์ของฟ้าดนิทีไ่มถ่อื
ก าเนิดมาเพื่อตนเสมอ  ผูท้ีไ่ดคุ้ณประโยชน์คอืตวัท่านเอง 
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บทที่ 35  
บทบาท “เตา๋” ไม่มีวนัหมดสิ้ น 

 
เขา้ใจและพลกิแพลงใชเ้ต๋าทีย่ ิง่ใหญ่ได ้   
คนทัว่หลา้พึง่พา    
ไมม่อีนัตราย    
จงึสงบสุข    
ดนตรดีอีาหารโอชะ    
ผูเ้ดนิทางผ่านตอ้งหยุดแวะ    
พอกล่าวถงึ “เต๋า”    
จดืชดืไรร้สชาต ิ   
มองกไ็มเ่หน็    
ฟงักไ็มไ่ดย้นิ    
กลบัใชไ้ดไ้มห่มดสิน้ 
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คติธรรม 
 

1) สิง่ทีค่วรเลอืกสรรคอื เป็นธรรมชาต ิ ราบเรยีบ แต่มใิช่ชยัชนะ  
สิง่ทีค่วรเลอืกสรรคอื ความเขา้ใจถ่องแท ้ แต่มใิช่ความคกึคกั
ตื่นเตน้ 

2) ความตอ้งการของแขกกบัเจา้ของบา้นยอ่มแตกต่างกนั  ลองคดิ
ดซูวิ่า  ท่านเป็นเจา้ของบา้นหรอืแขกทีเ่ดนิผ่าน  การพดูจาและ
จดัการปญัหาตอ้งเอาใจเขามาใส่ใจเรา 

3) หลกัใหญ่ตอ้งเป็นหลกัสามญัธรรมดาไมม่ปีาฏหิารยิแ์น่นอน  แต่
หลกัสามญัธรรมดาไม่มปีาฏหิารยิไ์ม่แน่ว่าจะเป็นหลกัใหญ่เสมอ
ไป 

4) การใหอ้ภยัผูอ้ื่นเป็นคุณสมบตัขิองเต๋า และเป็นสจัธรรมชวีติดว้ย  
ท่านใหอ้ภยัผูอ้ื่นได ้  ผูอ้ื่นจงึจะใหอ้ภยัแก่ท่าน  นี่คอืวภิาษวธิี
แห่งชวีติ 

5) ภาษาของเราม ี  ภาษาการคดิ  ภาษาพดู  ภาษาพฤตกิรรม  
ถ้อยค าภาษาเป็นพลงัชนิดหนึ่ง ค าพูดและการกระท าที่ไม่ดี
ก่อใหเ้กดิโรคภยัไขเ้จบ็ได ้ค าพดูและการกระท าทีด่ที าใหสุ้ขภาพ
แขง็แรงได ้  ใจคนเกดิความคดิขึน้แวบหนึ่งเมือ่ใด  เทพในจติ
รบัรูไ้ดห้มด  หากดชีัว่ยงัไมต่อบสนอง  เพราะยงัไมถ่งึเวลา  
การเสยีเปรยีบเป็นบุญกุศล 
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บทที่ 36  
ปัญญาที่ยิง่ใหญ่แฝงเรน้ลุ่มลึก 

 
จะรวมสิง่ใดๆ    
ตอ้งแผ่สิง่นัน้ก่อน    
จะทอนสิง่ใด   
ตอ้งเสรมิใหแ้ขง็ก่อน    
จะยกเลกิสิง่ใดๆ    
ตอ้งใหเ้จรญิก่อน    
จะยดึครองสิง่ใดๆ    
ตอ้งใหป้ระโยชน์ก่อน    
นี่เรยีกว่าชาญฉลาดล ้าลกึ    
อ่อนแอพชิติความแขง็แกรง่ 
มจัฉามอิาจแยกจากน ้า    
อาวุธของชาตมิอิาจแพรง่พรายตามใจชอบ 
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คติธรรม 
 

1) มหาธรรมชาตมิสีจัธรรมขอ้หนึ่งว่า ทีสุ่ดของวตัถุยอ่มยอ้นกลบั  
จงึไมต่อ้งตัง้ใจและคดิมากจนเกนิไป  จงมอบเรือ่งของสงัคมให ้
แก่สวรรคเ์ถดิ  เพราะสวรรคม์ตีา 

2) ส าหรบัปญัญาทีแ่ฝงเรน้ลุ่มลกึ  หลกัแห่งความลีล้บั  สมัผสัอยา่ง
เงยีบๆ ดว้ยตนเอง  เป็นส่วนหนึ่งในจติของตน 

3) การล้มล้างดว้ยความนุ่มนวลเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการต่อสูอ้ย่าง
แกรง่กลา้นัน้  น่าสนใจมากยิง่กว่า  เพราะว่าการลม้ลา้งแบบนี้
เป็นการพฒันาอยา่งหนึ่ง   

4) การพรอ้มรบ ถอืเป็นการเตรยีมอุปกรณ์การรบใหพ้รอ้ม  มกีาร
เตรยีมพรอ้มยอ่มไมม่ภียั  จะแพรง่พรายใหใ้ครรูอ้ยา่งง่ายๆ ไมไ่ด ้
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บทที่ 37  
วิถแีห่งฟ้ากบัความทะยานอยากของคน 

 
“เต๋า” อู๋เหวยตลอดกาลและกระท าทุกสิง่    
หากเจา้เมอืงรกัษาเต๋าได ้   
ทุกสิง่จกัพฒันาดว้ยตนเอง    
เกดิหน่อความโลภ    
ขา้จงึระงบัดว้ยความเรยีบง่ายไรน้าม    
รกัษาความเรยีบงา่ยไรน้าม    
จะไมเ่กดิความโลภ    
จติใจจงึสงบสุข    
ทัว่หลา้จงึสงบสุข 
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คติธรรม 
 

1) คนเราปฏบิตัถิงึขัน้ไมเ่รยีกรอ้งตอ้งการอะไรคอืคุณธรรม  ไมม่ี
การเรยีกรอ้งเพื่อสรรพกจิคอืความสงูส่ง 

2) เต๋าธรรมชาต ิ  สนองใหโ้ดยไมต่อ้งขอ  มคีวามสามารถท าไดทุ้ก
เรือ่ง 

3) อยา่มวัคดิค านึงแต่ความชอบ  ผลประโยชน์และเป้าหมาย  ไร้
เป้าหมายคอื  ใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ  มฝีีมอืยอดเยีย่มตาม
ธรรมชาต ิ  

4) ตอ้นรบัผูค้นดว้ยความดงีาม  ผูค้นใหค้วามสนิทชดิเชือ้ดัง่พีน้่อง  
ตรงกนัขา้ม  ตอ้นรบัดว้ยความดุรา้ย  กลบัมภียัถงึขัน้ใชอ้าวุธ 

5) รกัคอืการให ้ แต่มใิช่ขอเอา  รกัคอืการใหอ้ภยั  มใิช่ใหท้า้ย  รกั
คอืการชีท้างสว่างใหแ้ก่จติ  แต่มใิช่ใหโ้ดยขาดความรู้ 

6) ไมล่ะโมบและรอ้งขอ  จะมคีวามสุขทีสุ่ด  หากตัง้ปณธิานจากจดุ
นี้จะเป็นคุณธรรมแทจ้รงิ นี่คอืวถิทีีเ่ชื่อมโยงกบัธรรมชาต ิ เรยีกว่า  
เตา้เต๋อ  “เต๋า” ใหก้ าเนิดสรรพสิง่  ส่วน “เต๋อ” (คุณธรรม) หล่อ
เลีย้งสรรพสิง่ 
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บทที่ 38  
บรรทดัฐานคุณงามความดี 

 
เลศิคุณธรรมไมถ่อืตนมคีุณธรรม  จงึมคีุณธรรม    
ดอ้ยคุณธรรมแต่ถอืว่าตนมคีุณธรรม   จงึไม่มคีุณธรรม    
ผูเ้ลศิคุณธรรมสรา้งคุณธรรมดว้ยจติส านึก    
ผูด้อ้ยคุณธรรมสรา้งคุณธรรมดว้ยทฐิ ิ   
ผูเ้ลศิเมตตาธรรมสรา้งคุณธรรมดว้ยเมตตา    
ผูเ้ลศิเทีย่งธรรมสรา้งคุณธรรมดว้ยใจรกั    
ผูถ้อืจารตีเป็นเลศิ  ชาวโลกไมข่านรบั    
จงึต่อว่าต่อขานไมท่ าตาม    
ดงันัน้  สญูเสยีเต๋าจงึเน้นคุณธรรม     
สญูเสยีคุณธรรมหนัหาเมตตาธรรม    
สญูเสยีเมตตาธรรมหนัหาความเทีย่งธรรม    
สญูเสยีความเทีย่งธรรมหนัหาประเพณ ี   
อนัประเพณีนี้   มภีกัดแีลสจัจาน้อย    
เป็นการเริม่ความวุ่นวาย    
รูเ้หน็ล่วงหน้าเป็นค าหร ู คอืเริม่โงไ่รส้าระ    
ดงันัน้  รกัษาความซื่อ    
ไมห่น้าไหวห้ลงัหลอก   รกัษาความเรยีบง่าย    
ไมเ่อาความหรทูีไ่รส้าระ    
ดงันัน้   ทิง้สิง่หลงัคดัสิง่หน้า 
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คติธรรม 
 

1) มคีนเริม่ตน้เดนิ  แลว้น าพาท่านเดนิ  คนๆ นี้เป็นใคร  คอืจติซึง่
เป็นนายของท่าน  กค็อืเต๋านัน่เอง 

2) “เต๋อ” (คุณธรรม) คอื  ปฏบิตัติามดว้ยจติใจทีต่รงไปตรงมา  เขา้
สู่ตน้ก าเนิดโดยตรง  ไม่จ าเป็นตอ้งห่วงกงัวล 

3) ความเมตตาคอื  ความรูส้กึ  การประสานรบั  และหลอมเป็นหน่ึง
เดยีวดว้ยน ้าใสใจจรงิระหว่างกนัและกนัทัง้สองฝา่ย 

4) ความยตุธิรรมคอื  เรยีกรอ้งพฒันาตนเองใหส้มบูรณ์  ปฏบิตัิจน
เป็นระเบยีบ  โดยพยายามอยา่งสุดความสามารถ   

5) การยอ้นสู่ตน้ก าเนิดแห่งเต๋า ทุกสิง่ทุกอยา่งเป็นไปอย่างอสิรเสร ี 
ตามธรรมชาต ิ ความเรยีบง่ายมพีลงัมากทีสุ่ด 

6) จะใหค้นดอียูเ่ยน็เป็นสุขตลอดชวีติไดน้ัน้ จะอาศยัแต่ความฉลาด
ทางปญัญาไมไ่ด ้ มเีพยีงความซื่อสตัยม์ากเท่านัน้  จงึจะมคีวาม
ยัง่ยนื 
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บทที่ 39  
บรรลุเตา๋ย่อมมีความเป็นหนึง่ 

 
 

นบัแต่โบราณมาผูลุ้ “ความเป็นหนึ่ง”    
ฟ้า “เป็นหนึ่ง” จงึสดใส    
ดนิ “เป็นหนึ่ง” จงึสงบ    
เทพ “เป็นหน่ึง” จงึศกัดิส์ทิธิ ์   
ธญัพชื “เป็นหน่ึง” จงึสมบูรณ์    
ทุกสิง่ “เป็นหน่ึง” จงึเตบิใหญ่    
เจา้เมอืงม ี“ความเป็นหนึ่ง” จงึยตุธิรรม    
มฉิะนัน้แลว้ไซร ้  ฟ้าไมส่ดใสจะทลาย    
ดนิไม่นิ่งจะภนิทพ์งั    
เทพไมข่ลงัจะสญูหาย    
พชืไมส่มบรูณ์จะเฉาตาย 
สรรพสิง่ไมเ่จรญิจะสญูพนัธุ ์   
เจา้เมอืงอธรรมจะพงัทลาย    
ดงันัน้  สงูศกัดิใ์ชไ้พรต่ ่าเป็นฐาน    
บนมลี่างเป็นฐาน    
เจา้เมอืงเรยีกตนว่า “ผูโ้ดดเดีย่ว” “ไมส่มบรูณ์” แล “ผูน้้อย”     
มใิช่ใชต้ ่าตอ้ยเป็นฐาน  กระนัน้หรอื      
สดุดโีดยไม่มคี าสรรเสรญิ    
ไมข่อเป็นหยกงาม    
ขอเป็นศลิาเป่ียมค่า (ขอเป็นศลิาทีซ่ื่อสตัยจ์รงิใจ) 
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คติธรรม 
 

1) “1” คอืรา่งกาย  ส่วนบา้น  รถยนต ์ เงนิทอง  การงาน  ชื่อเสยีง  
ลว้นคอื “0” ทัง้นัน้  เมือ่สูญเสยีตน้ก าเนิด “1”  บรรดา “0” ทัง้
ปวง  จงึไมม่คีวามหมาย 

2) เกยีรตยิศสูงสุดคอื  ไม่แสวงหาเกยีรตยิศ  เต๋าธรรมชาตคิอื  
สามญัธรรมดา  ไมม่เีกยีรตยิศอะไร  ดงันัน้  จงึสามารถด ารงอยู่
ไดช้ัว่นิรนัดร ์ 

3) ภูผาป่าดงใช่ต้องวอนขอวหิคมาอาศยั  วหิคนกเหนิมาอยู่เอง  
สายน ้าล าคลองท้องทะเลใช่ต้องวอนงอ้ปูปลามาอาศยั  ปลาปู
แหวกว่ายมาอยูเ่อง 

4) ท่านปฏบิตัตินยงัไมด่พีอ  แต่ผูค้นชมว่าด ี  ตอ้งรูส้กึละอายใจ  
ท่านปฏบิตัตินไดด้มีาก  แต่ผูค้นยงัตวิ่าไม่ด ี ตอ้งหนกัแน่น 

5) ผูส้ามารถอ่อนน้อมถ่อมตนได ้ จงึจะเป็นผูส้งูศกัดิแ์ทจ้รงิ 
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บทที่ 40  
ทวนวิถคืีอการเคลือ่นไหวของเตา๋ 

 
ทวนวถิคีอืการเคลื่อนไหวของเต๋า    
(การเคลื่อนไหวของเต๋าคอืความเป็นเอกภาพของสองสิง่ตรงกนัขา้ม) 
การกระท านุ่มนวลไมแ่ยง่ชงิ    
สรรพสิง่ใตห้ลา้ถอืก าเนิดจาก “ม”ี 
มเีกดิจากไม่ม ี
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คติธรรม 
 

1) การคดิทวนวถิสีามารถเปลีย่นแปลงโรคภยัไขเ้จบ็ทีเ่ป็นอยูไ่ด้ 
2) ค าว่า “ไร”้ หมายความว่า  ไมม่หีรอืมกีไ็ด ้ หรอืมากอเนกอนนัต์

ไมม่ทีีส่ ิน้สุดกไ็ด ้ มคี าว่า “ไร”้ ดจีรงิๆ 
3) จติใจคนเป็นผู้พพิากษาที่เที่ยงธรรมที่สุด  ท่านหลอกผู้อื่นได้  

แต่หลอกใจตนเองไมไ่ดต้ลอดกาล 
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บทที่ 41  
เขา้ใจเตา๋รีบด าเนนิการ 

 
ผูม้รีะดบัสงูรบัฟงั “เต๋า”  จะมานะด าเนินการ    
ผูม้รีะดบักลางรบัฟงั “เต๋า”  จะเชื่อครึง่ไมเ่ชื่อครึง่    
ผูม้รีะดบัต ่ารบัฟงั “เต๋า”  จะหวัเราะเยาะเยย้    
ถา้ไมถู่กหวัเราะเยาะ  ยอ่มมไิดเ้ป็น “เต๋า”    
คนทัว่ไปกล่าวกนัว่า    
“เต๋า” สว่างไสวคลา้ยดงัมดืมวั    
กา้วรดุหน้าดคูลา้ยถดถอย    
ทางทีร่าบเรยีบคลา้ยขรขุระ    
เลศิคุณธรรมเหมอืนหุบหว้ย    
“คุณธรรม” กวา้งใหญ่คลา้ยไมส่มบูรณ์    
สรา้งคุณูคลา้ยขโมย 
บรสิุทธิเ์รยีบง่ายคลา้ยขุน่มวั 
ขาวสะอาดเหมอืนมรีอยเป้ือน    
สีเ่หลีย่มกวา้งใหญ่เหมอืนไรม้มุ    
ภาชนะใหญ่มอิาจสรา้งเสรจ็เรว็    
เสยีงกกึกอ้งกมัปนาทไรสุ้ม้เสยีง    
รปูลกัษณ์ใหญ่มหมึาไรร้ปูทรงสณัฐาน    
“เต๋า” แฝงเรน้นิรนาม    
ม ี“เต๋า” เท่านัน้   ช านาญการใหแ้ลความส าเรจ็ 
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คตธิรรม 
 

1) ปกัด ากลา้มากลน้เตม็ทอ้งนา  กม้หน้าเหน็น ้าฉายนภา  เต๋าจรงิ
แทน้ัน่แลอนตัตา  ความก้าวหน้าผลมาจากด าถอยหลงั 

2) เต๋าคอืความดเีสมอตน้เสมอปลาย  โดยแสดงออกในการด าเนิน
ชวีติของเราคอื  ไมว่่าเวลาใดกต็ามลว้นแต่ถอืมวลชนเป็นญาติ
สนิทและคร ู  ความคดิดใีดๆ ของมนุษยต่์างสามารถสนองตอบ
โลกใบน้ีของเราได ้  ทัง้ยงัส่งผลกระทบถงึคุณภาพชวีติของเรา
ทุกคนอกีดว้ย   

3) เรือ่งทีค่นทางโลกมองว่าต ่าตอ้ยแต่มคีุณค่าควรแก่การท า  มกัมี
พลงัเจรญิพฒันาอนัแรงกลา้  สามารถลองท าดไูด ้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4) เต๋าธรรมชาตคิอืธรรมชาต ิ  คอืเต๋าทีย่ ิง่ใหญ่  ธรรมชาตจิงึไมใ่ห้
ความส าคญักบัใคร  ไมใ่ส่ใจกบัความยากล าบากลุ่มๆ ดอนๆ  
แต่เป็นไปเองตามธรรมชาต ิ

5) เต๋านัน้มองกไ็มเ่หน็  ฟงักไ็มไ่ดย้นิ  แต่อยูท่่ามกลางการเจรญิ
พฒันาของสรรพสิง่ 
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บทที่ 42  
เตา๋ใหก้ าเนดิสรรพสิง่ 

 
“เต๋า” ใหก้ าเนิดหนึ่ง    
หนึ่งใหก้ าเนิดสอง    
สองใหก้ าเนิดสาม    
สามใหก้ าเนิดสรรพสิง่    
สรรพสิง่ประกอบดว้ยหยนิและหยาง     
หยนิและหยางประสานเกดิสมดุล    
ผูค้นไมอ่ยากเป็น  “ก าพรา้”   “คนโง”่  และ “โดดเดีย่ว”    
ทว่าเจา้เมอืงขุนนางเรยีกตนดว้ยค าเหล่านี้    
สรรพสิง่ถูกท าลายกลบัไดคุ้ณ    
หรอืไดคุ้ณกลบัถูกท าลาย    
เป็นเหตุผลทีผู่ค้นสอนขา้    
ขา้กน็ ามาสอนผูค้น    
ผูใ้ชอ้ านาจโหดรา้ยไม่มจีดุจบทีด่ ี
ขา้ใชเ้หตุผลนี้สอนผูอ้ื่น    
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คติธรรม 
 

1) เต๋าคอืขมุทรพัยม์ากมหาศาลในจกัรวาล จงใชจ้ติใจทีอ่่อนน้อม
ถ่อมตนไปเปิดขุมทรพัยข์องท่านซึง่ตกัตวงไดไ้มเ่หอืดแหง้  และ
ใชไ้ดไ้มห่มดสิน้  

2) ยกความดคีวามชอบแห่งความส าเรจ็ใหแ้ก่ทุกคน  เต๋าคอืวถิแีห่ง
ความนุ่มนวล  ความปรองดองสมานฉันท ์  การเจรญิพฒันาและ
เป็นวธินีิรนัดร ์

3) จติใจส านึกบุญคุณเป็นยาทีไ่ดผ้ลชะงดัดใีนจกัรวาล 
4) สิง่ทีข่า้พเจา้ปรารถนาคอื อยากใหบุ้ตรธดิากตญัํู ขา้พเจา้ก็

ควรกตญัํตู่อบดิามารดาดว้ย 
5) การเสยีเปรยีบคอืบุญกุศล  ธรรมชาตมิหีลกัยตุธิรรม  บุญวาสนา

ในสงัคมกเ็ป็นเช่นนี้  โปรดสงบใจเถดิ 
 
 
 
 
 
   

 
 
 



 - 86 - 

บทที่ 43  
อูเ๋หวยมีคุณ 

 
สิง่ทีอ่่อนนุ่มทีสุ่ดในโลก    
ยอ่มชนะสิง่ทีแ่ขง็แกรง่ทีสุ่ดในโลกได ้   
สิง่ไรร้ปูไม่มชี่องกผ็่านได้    
ขา้จงึทราบว่าอู๋เหวยมคีุณ      
การสอนโดยไรว้าจา    
“อู๋เหวย”  มคีุณ    
โลกนี้คนท าไดม้น้ีอยมาก 
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คติธรรม 
 

1) สิง่ทีม่รีปูมรี่างมวีนัสญูสลาย  สิง่ทีไ่รร้ปูไรร้า่งไม่มวีนัดบัสญู 
2) การฝึกบ าเพญ็  มใิช่ไปแสวงหา “สิง่ม”ี  แต่ยอ้นสู่ “สิง่ไมม่”ี ของ

ชวีติ  “ไมม่”ี เป็นตน้ก าเนิด  “ม”ี เกดิจาก “ไมม่”ี 
3) แมพ้ดูแลว้มบีทบาท  แต่บางครัง้การไมพ่ดูกลบัมบีทบาทมาก 

กว่า  ระหว่างพดูกบัไมพ่ดู  ตอ้งจดัการใหเ้หมาะสม 
4) อู๋เหวยนัน้มใิช่ไมท่ า  แต่ท าแลว้ตอ้งปล่อยวาง  ปล่อยวางจงึ

อสิรเสรแีละเปิดสถานการณ์ใหมไ่ด้ 
5) การฝึกฝนหลอมหล่อตอ้งปรบัจติใจของตนใหด้ ี หากไม่ปรบัส่วน

ลกึของจติใจใหด้ ี  ค าพดูจะท ารา้ยคน  หากวาจาความประพฤติ
ไมเ่ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั  เซลลใ์นรา่งกายกจ็ะไมเ่ขา้กนัดว้ย 
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 บทที่ 44   
รูจ้กัพอไม่อปัยศ 

 
ชื่อเสยีงกบัร่างกายอะไรใกลต้วั    
รา่งกายกบัทรพัยส์นิอะไรส าคญั 
สญูเสยีชวีติกบัลาภยศอะไรใหโ้ทษ    
ตระหนี่เกนิไปจะสิน้เปลอืงมาก    
สมบตัลิน้ฟ้ากลบัเสยีหายยบัเยนิ    
รูจ้กัพอไมอ่ดสู 
รูห้ยดุไดเ้หมาะไม่มภียัรา้ย    
จงึอยูเ่ยน็เป็นสุขยาวนาน 
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คติธรรม  
 

1) คนเรามาจากธรรมชาต ิ ยอ่มยอ้นสู่ธรรมชาต ิ 
2) อะไรคอืความตอ้งการ  อะไรคอืความทะยานอยากและความโลภ  

ตอ้งท าความเขา้ใจใหแ้จม่ชดัโดยพืน้ฐาน จงึจะมสี่วนช่วยชวีติได้   
3) ชวีตินัน้ประเมนิค่ามไิด ้  ถา้ใชช้วีติแลกกบัสิง่มคี่า  เป็นเรือ่งที่

สิน้คดิ 
4) มขี้อบกพร่องเล็กน้อย  อาจรกัษาส่วนทัง้หมดไว้ได้  หากมี

ขอ้บกพรอ่งเลก็น้อยไมแ่กไ้ขกลบัปิดบงัไว ้อาจท าใหส้่วนทัง้หมด
พงัได ้ รูจ้กัเสยีใจในสิง่ทีบ่กพรอ่ง เป็นต ารบัยารกัษาความดงีาม
ไดส้มบรูณ์แบบ 

5) ผูรู้จ้กัพอเป็นผูม้ ัง่ม ี  ผูรู้จ้กัหยดุไดเ้หมาะเป็นผูม้สีุข  สอดคลอ้ง
กบัเต๋าธรรมชาตจิงึยัง่ยนื 
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บทที่ 45  
ภาพแห่งความส าเร็จ 

 
สมบรูณ์เลศิคลา้ยบกพรอ่ง    
แต่บทบาทนัน้มเิสื่อมสญู    
เป่ียมลน้คลา้ยว่างเปล่า    
แต่มบีทบาทมจิบสิน้    
ความเทีย่งตรงมากคลา้ยคดงอ    
หลกัแหลมมากคลา้ยโงง่ม    
มคีารมคมคายดุจซื่อๆ     
การเล่นกฬีาชนะความหนาวเหน็บ    
นิ่งชนะรอ้นแรง    
สงบนิ่งเป็นวถิทีีถู่กตอ้งใชท้ัว่หลา้ 
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คติธรรม 
 

1) เต๋าเกดิจากความว่างเปล่า  เหลอืทีว่่างไวเ้สรมิสิง่ทีข่าดได ้ เนื่อง 
ดว้ยฟ้าดนิมคีวามกวา้งใหญ่ไพศาล  มทีีว่่างจงึรองรบัสรรพสิง่
และด ารงอยูอ่ยา่งยัง่ยนืได ้ จงจ าไวว้่า  อยา่ท าจนสุดโต่ง 

2) ผูม้วีาทศลิป์  พดูแลว้มทีีล่งได ้ เรยีกว่า  ไมต่ายตวั 
3) ความสงบนิ่ง  คอื  ท าใหน้ ้าขุน่เป็นน ้าใส  และความหุนหนัพลนั

แล่นใหส้งบลงได ้ใจท่านว่างเปล่าจงึมอีสิรเสร ี สรรพสิง่จงึคน้พบ
อู่ทีพ่กัพงิของตนได ้    

4) ท าตวัเป็นคนโงบ่า้ง  อยา่อวดฉลาดไปเสยีทุกเรือ่ง  ดา้นหนึ่งให้
ผูอ้ื่นไดปี้ตยินิดกีบัความเก่งของเขา  อกีดา้นหนึ่งตนอาจมโีอกาส
เรยีนรูก้ลายเป็นคนเก่งยิง่ขึน้กเ็ป็นได้ 

5) ค านึงถงึผู้อื่นให้มาก  ให้ผู้อื่นมเีวทแีสดงความรู้ความสามารถ
มากสกัหน่อย  เหลอืทีว่่างเปล่าไวส้ าหรบัตนเองบา้ง  มกีารให้
อภยัจงึจะเป็นคนใจกวา้งได ้
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บทที่ 46  
รูจ้กัพอสุขนรินัดร ์

 
ใชธ้รรมะปกครองทัว่หลา้    
ใชม้า้ท านาใส่ปุ๋ ย    
ไรธ้รรมะปกครองทัว่หลา้    
แมล้กูมา้ยงัเกดิในสมรภูม ิ   
ผดิหนกัทีสุ่ดคอืเหน็แก่ตวัและทะยานอยาก    
ภยัใหญ่หลวงคอืไมรู่จ้กัพอ    
ไมม่ผีดิใดยิง่กว่าความโลภ    
ดงันัน้  รูจ้กัพอยอ่มสมบรูณ์ยัง่ยนื    
จะมพีอเพยีงนิรนัดร ์
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คติธรรม 

 
1) เดมิทเีต๋าธรรมชาตมิคีวามอุดมสมบรูณ์  คน้พบไดจ้ากตน้ก าเนิด  

มคีวามอสิระและสบายใจ  หากมุง่แสวงหาจากภายนอกจะไมไ่ด้
อะไร  เมือ่มคีวามทุกข ์ จะท าอย่างไร 

2) การตรวจสอบความคดิ  หากเกดิความคดิไมถู่กตอ้ง  ตอ้งรูจ้กั
ปรบัปรงุแกไ้ข  จงึจะมโีอกาส  ผดิแลว้ไมย่อมกลบัตวั  ยดึตดิจน
หตูามวั  ลุ่มหลงจนถอนตวัไมข่ึน้  จะแกไ้ขยาก 

3) ความทะยานอยากก่อเกดิพลงัได ้ แต่พลงัชนิดนี้มกัจะน าพาไปสู่
ความพนิาศ  พงึระมดัระวงัใหด้ ี

4) สามญัธรรมดาคอืความจรงิ  สามญัธรรมดาคอืความสุข 
5) รูจ้กัพอสุขนิรนัดร ์  ความสุขอยูท่ีรู่จ้กัพอ  จติใจทีรู่จ้กัพอเช่นน้ี  

ท าใหส้บายอกสบายใจมาก  สมควรทะนุถนอมและใหค้วามสนใจ 
6) ท่านไมอ่าจเปลีย่นแปลงดนิฟ้าอากาศ  แต่เปลีย่นแปลงอารมณ์

ความรูส้กึได ้  ท่านไมอ่าจคดัสรรโฉมหน้าได ้  แต่เลอืกสรรการ
แสดงออกทางอารมณ์และความคดิได ้  ท่านไมอ่าจเบกิใชว้นั
พรุง่นี้ล่วงหน้าได ้ แต่ตอ้งใชว้นัน้ีใหด้ ี
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บทที่ 47  
ความอศัจรรยข์องสติปัญญา 

 
ถงึไมอ่อกนอกบา้น    
กร็ูเ้ร ือ่งทัว่หลา้    
ไมม่องออกขา้งนอก    
กร็ูก้ฎธรรมชาต ิ   
เดนิทางยิง่ไกลเท่าไร    
สิง่ทีรู่ย้ ิง่น้อย    
อรยิบุคคลไมต่อ้งเดนิทางกร็ูไ้ด ้   
ไมต่อ้งดกูร็ูม้ลูเหตุ    
ไมก่ระท าตามใจกลบัไดผ้ล  
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คติธรรม 

 
1) การรบัรูเ้ขา้ใจต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง  หมายถงึ  มุ่งตรงต่อสิง่นัน้ๆ  แต่

การวนิิจฉยัมกัจะกลบัสู่จติของตน  กค็อืเต๋า    
2) เหน็เหตุการณ์ชดัเจนดแีลว้  ยงัไมพ่อ  ทีส่ าคญัยิง่กว่าคอื  ตอ้ง

เขา้ใจ  การเขา้ใจทฤษฎแีลว้ยอ้นคนืสู่ธรรมชาต ิ จงึจะสอดคลอ้ง
กบัความเป็นจรงิ 

3) การท างานอย่างเครง่เครยีดจนเสรจ็เรยีบรอ้ย  น่าจะเหนื่อยมาก
จรงิๆ  หากท าอย่างปล่อยวาง  ใหง้านส าเรจ็ไปตามธรรมชาต ิ 
จงึจะเป็นฝีมอื  เป็นฝีมอืตามธรรมชาติ 

4) อยา่ขยนัแบบไมค่ดิชวีติ  ตอ้งตัง้ตวัใหเ้หมาะสม  เสยีสละใหผู้อ้ื่น  
ปล่อยใหทุ้กสิง่ทุกอย่างลุล่วงไปตามธรรมชาต ิ

5) จะมคีวามปลอดภยั  ตอ้งมคีวามสบายใจก่อน  จะมคีวามสบาย
ใจตอ้งมคีวามชอบธรรมก่อน  มคีวามชอบธรรมจติใจสบาย  ทัง้
ครอบครวัจงึจะมคีวามปลอดภยั 
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บทที่ 48  
ฝึกฝน “เตา๋” ลดกิเลส 

 
 

รูเ้พิม่เมือ่ศกึษา    
ฝึกธรรมะบกพรอ่งลดน้อย    
ลดน้อยและลดน้อยลง    
ลุถงึภาวะ “อู๋เหวย”    
กลบัประสบความส าเรจ็ทุกประการ    
การปกครองทัว่หลา้ตอ้งไม่หยมุหยมิ    
หากบา้นเมอืงวุ่นวาย    
ยอ่มไรคุ้ณสมบตักิารปกครอง 
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คติธรรม 

 
1) ชวีติคอืการต่อสู ้  การบุกเบกิ  และเตบิโตอยูท่่ามกลางความ

ยากล าบากทุกขเ์ขญ็  หากเราทนความทุกขย์ากล าบากนี้ได ้ ท า
ใหล้กูหลานไมล่ าบาก  จงึจะเป็นความสุขสุดยอดของเรา 

2) มนีิสยัใสซื่อ  ส าเรจ็ลุล่วงตามธรรมชาตดิว้ยอู๋เหวย  ไมเ่ลอืกงาน
เช่นน้ีจงึจะท างานชิน้ใหญ่ได ้

3) ไม่ต้องแสวงหายงัภายนอกอยู่ร ่าไป  ต้องหวนกลบัมาส ารวจ
ตนเอง  คอยสอดสอ่งตนเอง  จติใจจงึจะไดพ้กัผ่อน 

4)  สิง่ส าคญัสุดของผูเ้ป็นนกับรหิารคอื  ไมก่่อปญัหาใหป้ระชาชน
เกดิความวุ่นวาย  แต่ตอ้งมงีานโดยไม่มปีญัหา 

5) ไมย่ดึมัน่ถอืมัน่  ไมต่อ้งเสแสรง้  เพยีงแต่มชีวีติอยูก่บัปจัจบุนั  
คอื  มชีวีติอยูอ่ยา่งมคีวามหมายและมปีญัญา   
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บทที่ 49  
ความปรารถนาของปวงชน 

 
อรยิบุคคลเปลีย่นความปรารถนาตามความตอ้งการของมวลชน    
คนดขีา้ดต่ีอเขา    
คนไมด่ขีา้กด็ดีว้ย    
เรยีกว่า  ความดงีาม    
ผูม้สีจัจะขา้ใหค้วามเชื่อถอื    
ผูไ้รส้จัจะขา้กจ็รงิใจ    
เรยีกว่า  เชื่อถอืความมคีุณธรรม    
ดงันัน้  อรยิบุคคลวางตนมจีติหนึ่งใจเดยีวกบัคนทัว่หลา้    
ปวงชนต่างมองและฟงัซึง่กนัและกนั    
อรยิบุคคลถอืปวงชนเป็นลกูหลานของตน 
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คติธรรม 
 

1) ท าบุญกุศลดว้ยความจรงิใจ  เขา้สู่ตน้ก าเนิดแห่งการสรา้งสรรค์
ธรรมชาต ิ  โดยไมค่ านึงถงึส่วนไดส้่วนเสยี  นี่เป็นการสัง่สมคุณ
งามความดทีีแ่ทจ้รงิ 

2) เต๋าไมม่คีวามเหน็แก่ตวั  เพยีงแต่สละให ้ ประจกัษ์ชดัหลกัธรรม
โดยเป็นไปเองตามธรรมชาต ิ เพยีรพยายามปฏบิตัดิ้วยความ
สมคัรใจและเหมาะสม   

3) เรือ่งใดๆ กต็ามยอ่มมรีะยะผ่าน  เมือ่ผ่านวนัเวลาทีทุ่กขท์รมาน
สุดๆ มาได ้  ท่านจะพบว่า  อนัทีจ่รงิ  เรือ่งราวทัง้ปวงสามารถ
ปล่อยวางได ้

4) ปญัญาอนัใสซื่อ  เปลีย่นแปลงไปตามจติใจ  จะหยดุหรอืมองกไ็ด ้ 
สรรพสิง่เป็นไปอย่างอสิระสบาย 

5) ฝึกอบรมจติใจใหป้ลาบปลืม้ยนิดแีละรูคุ้ณคน สามารถควบคุม
อารมณ์ใหเ้ยอืกเยน็ได ้  ผูท้ีส่ามารถท าใหค้นรอบขา้งมคีวามรูส้กึ
เบกิบานใจ  จะท าให้เซลลท์ัว่ร่างกายเอบิอาบความเบกิบานใจ
ไปดว้ย 

6) ละทิง้อตัตาทีท่รงอ านาจไปได ้  ในใจมกัจะค านึงถงึผูอ้ื่น  เช่นน้ี
จงึจะมคี าว่าส่วนรวมทีอ่ยูเ่หนือกว่าได้ 
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บทที่ 50  
วิธีบ ารุงรกัษาสุขภาพ 

 
คนตัง้แต่เกดิจนตาย    
สามในสบิอายุยนื    
สามในสบิอายสุัน้    
สามในสบิเดมิมสีุขภาพดแีต่กลบัอายสุัน้    
เพราะเหตุใด    
เพราะเลีย้งชวีติเกนิสมบูรณ์    
เขาเล่ากนัว่า  ผูรู้ร้กัษาชวีติ    
เดนิเทา้ไมพ่านพบเสอืสงิห ์   
เขา้สมรภูมไิมถู่กฆา่    
แรดไมใ่ชน้อของมนั    
เสอืดุรา้ยไมไ่ดใ้ชเ้ขีย้วเลบ็    
อาวุธไมไ่ดใ้ชค้วามคม    
เพราะเหตุใดเล่า   
เพราะเขามไิดก้ล ้ากรายเขา้แดนมรณะ 
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คติธรรม 

 
1) คุณสมบตัขิองสิง่มชีวีติ   คอืต่างมชีวีติของตนเอง  ดว้ยเหตุนี้  

จงึมอิาจเรยีกรอ้งสงูเกนิและตัง้ใจมากเกนิไป  ตอ้งเลอะเลอืนและ
นิ่งเงยีบบา้ง  ปล่อยวางได ้ มกัจะมชีวีติทีด่ไีด้ 

2) สิง่มชีวีติมกีารเกดิและมชีวีติ  การเกดิคอืการสรา้งสรรค ์ ชวีติคอื
การจ ากดั  มองชวีติเชงิบวก  จงึจะรงัสรรคช์วีติได ้

3) ซ่อนความอาฆาตมาดรา้ย  มสิูส้งบจติสงบใจ  เมือ่สงบจติสงบ
อารมณ์ไดแ้ลว้จงึไมถ่งึทีต่าย  ชวีติจงึมหีลกัประกนั 

4) ผูม้จีติใจเป่ียมดว้ยความรกัเป็นผูม้คีวามสุขทีสุ่ด  ผูร้บัใชผู้อ้ ื่นมี
บุญมากกว่าผูถู้กรบัใช ้

5) หากชวีติสามารถลดละความเหน็แก่ตวัและความทะยานอยากลง
ได ้ จะไม่มเีรือ่งใหต่้อลอ้ต่อเถยีง  ความสุขสนัตก์จ็ะตามมา 

6) มบีางคนมกัจะเกดิความทุกขข์ึน้เอง  เพราะค าพดูทีม่ไิดเ้จตนา
ของผูอ้ื่น  แต่เขากลบัตัง้ใจรบัไปคดิจนเกดิความทุกข ์

7) การบ ารุงรกัษาสุขภาพอยูท่ีก่ารปฏบิตัติาม “เต๋า”  หากฝ่าฝืน “เต๋า”  
โดย “บ ารงุสุขภาพ” และ “ใชช้วีติทีฟุ่่มเฟือย” เกนิไป  มเิพยีงไม่
อาจบ ารงุรกัษาสุขภาพได ้  กลบัเป็นการเรง่ท าลายสุขภาพเสยี
มากกว่า 
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บทที่ 51  
ยกย่อง “เตา๋” เทิดทูน “คุณธรรม” 

 
“เต๋า” ใหก้ าเนิดสรรพสิง่    
“คุณธรรม” หล่อเลีย้งสรรพสิง่    
วตัถุมรีปู   เหตุการณ์ประสานใหส้ าเรจ็    
ดงันัน้  ดนิฟ้ามแีต่เทดิเต๋าทูนคุณธรรม    
“เต๋า” น่าเคารพ    
คุณธรรมล ้าเลศิดว้ยจติส านึก    
ไมม่ใีครออกค าสัง่    
ดงันัน้  เต๋าสรา้งสรรคส์รรพสิง่    
คุณธรรมหล่อเลีย้งเจรญิเตบิใหญ่ใหส้มบรูณ์และคงอยู ่   
โดยไมถ่อืครอง    
ช่วยเหลอืโดยไมถ่อืเป็นความชอบ    
ใหผ้ลโดยไมค่รอบง า     
เรยีกว่าคุณธรรมล ้าลกึ 
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คติธรรม 
 
1)  เหตุการณ์ทีด่ ารงอยูย่อ่มตอ้งมทีีม่า   และธาตุแทข้องเหตุการณ์

นัน้  แหล่งทีม่านัน้เรยีกว่าเต๋า  สว่นธาตุแทเ้รยีกว่าเต๋อ  หาก
เหมอืนกบัแหล่งทีม่าและธาตุแทน้ัน้  จงึเรยีกว่าเตา้เต๋อ 

2) อยา่ไปเสยีเวลากบัเรือ่งปลายเหตุ  พงึตอ้งพฒันาใหด้กีบัธาตุแท้
ของแหล่งก าเนิด 

3) ปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นดว้ยความรกัเมตตา  ส่วนลกึของจติใจยอ่มสะอาด
บรสิุทธิ ์ มคีุณสมบตัสิงูส่ง 

4) เตา้เต๋อเป็นดวงประทปีส าหรบัยกระดบัตวัตน  ไมค่วรด่าประณาม
ขอ้บกพรอ่งของผูอ้ื่น   

5) ตดัสนิใจดว้ยความรบัรู ้  ส ารวจตรวจสอบดว้ยสตปิญัญา  ท าให้
สมบรูณ์ดว้ยคุณธรรม  และประสานเขา้ดว้ยกนัอย่างดดีว้ยเต๋าที่
ยิง่ใหญ่  

6) ชวีติคนควรส านึกบุญคุณใหม้าก  และพงึท าใหเ้ซลลม์คีุณภาพ
ยอดเยีย่มมากดว้ย 
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บทที่ 52   
ผูรู้แ้จง้เอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั 

 
สรรพสิง่ทัว่หลา้ลว้นมทีีม่า    
เป็นมารดาของโลก    
รูว้่ามารดาเป็นเช่นไร    
กอ็นุมานถงึลกูได้    
เมือ่รูว้่าเป็นลกู    
จงึรกัษามารดาไว ้   
ชัว่ชวีติจงึไม่มอีนัตราย    
ถา้กัน้ความโลภ    
ปิดสิง่รบกวน    
ชัว่ชวีติจกัไม่มกีงัวล    
หากเปิดทางใหห้ลงระเรงิไรข้ดีจ ากดั     
ชัว่ชวีติมอิาจเยยีวยา    
เหน็วถินีิรนัดรค์อื “เขา้ใจ”     
รกัษ์ความอ่อนละมนุคอืแขง็แกรง่    
ใชพ้ลงัแสงเต๋ายอ้นสู่ “ความผ่องใส” ทีม่อียูเ่ดมิ    
ตนจะไมห่ายนะ    
นี่คอืวถิชี ัว่นิรนัดร ์
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คติธรรม 
 

1) เมือ่กลบัสู่แหล่งก าเนิด  ทุกสิง่ทุกอยา่งจะจดัการไดด้ ี  สามารถ
ผ่านด่านอนัตรายทัง้มวลได ้

2) เมือ่เปิดประตูอวยัวะสมัผสัและความยดึมัน่ถอืมัน่  จติจะวิง่ออกสู่
ภายนอกอยา่งรวดเรว็  โลกใบน้ีจะสวยสดงดงามขึน้ชัว่ขณะ  แต่
จะเสื่อมโทรมลงอยา่งรวดเรว็เช่นกนั 

3) เต๋าคอืความรกั  คอืการให ้  ความรกันัน้หาใช่ตอ้งเรยีกรอ้งจาก
ฝา่ยตรงขา้มไม ่ แต่เป็นการใหจ้ากตนเองต่างหาก 

4) มเีกยีรตยิศเป็นแบบอยา่งแก่ผูอ้ื่นแต่ไมโ่ออ้วด  จติผ่องใสให้
ความสว่างแก่ผูอ้ื่นตอ้งคอยส ารวจตรวจสอบตนเอง  เนื่องดว้ยมี
การส ารวจตรวจสอบตนเอง  จงึเขา้ใจและซาบซึง้ใจผูอ้ื่นได้ 

5) ชวีติคนสัน้ๆ ดัง่สายฟ้าแลบ หากใชช้วีติใหเ้วลาผ่านไปโดยเปล่า
ประโยชน์ท าใหค้นบอบช ้า  จงใชทุ้กเวลานาทใีหเ้ป็นประโยชน์   
จงึจะสัง่สมเมลด็ขา้วใหเ้ตม็ยุง้ฉางได้  
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บทที่ 53  
เดินสวนทาง “เตา๋” 

 
หากแมน้ขา้มคีวามรูส้กัหน่อย    
จงึเดนิบนทางสายใหญ่    
กลวัทีสุ่ดคอืเดนิทางผดิ    
ทางสายใหญ่แมจ้ะราบเรยีบ    
ยงัมคีนชอบเดนิทางผดิ       
เมือ่บา้นเมอืงเสื่อมโทรม    
ไรน่ารกรา้ง    
พระคลงัว่างเปล่า    
กลบัใส่เสือ้ผา้หร ู   
คาดกระบี ่   
กนิดื่มเลศิรส    
ทรพัยส์นิมเีหลอืเฟือ    
นี่แหละคอืโจร    
มใิช่วถิทีีถู่กตอ้ง 
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คติธรรม 
 

1) อยา่คดิว่าความราบเรยีบไม่มคีวามอศัจรรย ์ จงึไม่มอีะไร  ตอ้งรู้
ว่า  มจีติใจสงบแบบธรรมดา  จงึจะเขา้สู่ประตูเต๋าได้ 

2) พวกทีม่อี านาจมกัจะอยูห่วัคลื่นของประวตัศิาสตร ์  ท่ามกลาง
คลื่นเป็นคลื่นตาย  บุคคลผูเ้ป็นเสาหลกัไดม้ไีมก่ีค่น 

3) มเีกยีรตแิต่ไม่โออ้วด  อยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนื  
4) ปรชัญาของตน้หญ้าคอื  เป็นคนต ่าตอ้ย  กลบัมชีวีติทีส่งา่งามน่า

เกรงขาม  สิง่มชีวีตินัน้มคีวามอ่อนละมนุ 
5) จติของเราพงึเหมอืนดัง่กระจกเงา  มองเหน็โลกภายนอกและ

มองเหน็ตนเอง 
6) การรูแ้จง้เต๋าเหมอืนดัง่น ้าชา  มใิช่กล่าวดว้ยค าพดู  แต่อยูท่ีก่าร

ชมิรสชาต ิ  การรูแ้จง้เต๋าตอ้งรูแ้จง้ท่ามกลางไรอ้ตัตา  จงึจะแปร
เป็นสตปิญัญาและพลงัของตนได ้

 
 
 
 
 
 
 



 - 108 - 

บทที่ 54  
ฝึกฝนคุณธรรมเป็นพื้ นฐาน 

 
สนัทดัสรา้งผลงานไมห่วัน่ไหว    
ช านาญอุม้ไมห่ลุดมอื    
จดัพธิเีซ่นไหวเ้พื่อสบืสาน “เต๋า”     
ชัว่ลกูชัว่หลานไมส่ิน้สุด    
ฝึกฝนตนมคีุณธรรม    
มนี ้าใสใจจรงิ    
ฝึกฝนคนทัง้ครอบครวั    
ความดจีะมากลน้    
ฝึกคนทัง้หมู่บา้น    
ความดจีะเพิม่ทว ี   
ฝึกคนทัง้ประเทศ    
ความดจีะอุดมสมบูรณ์     
ฝึกคนทัง้โลก    
ความดจีะมทีัว่ปฐพ ี   
ดงันัน้  ส ารวจตนจะเขา้ใจผูอ้ื่น      
ส ารวจครวัตนกเ็ขา้ใจครอบครวัอื่น       
ส ารวจหมูบ่า้นใดจะเขา้ใจหมูบ่า้นอื่น        
ส ารวจประเทศใดจะเขา้ใจประเทศอื่น    
ส ารวจทัว่โลกจะเขา้ใจทัง้จกัรวาล    
ขา้รูส้ภาพโลกไดอ้ยา่งไร  โดยใชว้ธินีี้แล 



 - 109 - 

คติธรรม 
 

1) การปกครองแบบเต๋า  เน้นหนกัทีส่ ารวจจติใจของตนเอง  ทัง้
ครอบครวั  ทัง้หมูบ่า้น  ทัง้จงัหวดั  ทัง้ประเทศและทัว่ทัง้โลก  
แลว้หวนกลบัมาส ารวจตนเองอกี จะท าอย่างไรใหต้นเป็นผูส้นัทดั
สรา้งผลงานและเชีย่วชาญการปกปกัรกัษา  มนุษยม์เีพยีงหนทาง
เดยีวคอื  ถอืผูค้นเป็นกระจกเงา  อาศยัการฝึกฝนคุณธรรม  ให้
ตนเองไดพ้ฒันา 

2) การสงัเกตคอื  การมองดว้ยการเปรยีบเทยีบ  เป็นการดดูว้ย
ความสงบนิ่ง  เป็นวธิกีารฝึกฝนคุณธรรมอยา่งเป็นรปูธรรม  เป็น
การส ารวจตนเอง  และพฒันาโดยเป็นไปเองตามธรรมชาติ 

3) สามารถปล่อยวางได ้ เขาจงึสามารถเจรญิพฒันา  ใหโ้ลกแก่เขา  
ส าคญัยิง่กว่าใหส้ิง่อื่น 

4) การทีค่นเราโชคดไีดม้าจากไหน  จะอาศยัขอ  ขโมย  คุยโว หรอื
หลอกมาด้วยเล่ห์กลไม่ได้ทัง้สิ้น  มแีต่ต้องอาศยัน ้าใสใจจรงิ
ฝึกฝนเพื่อส่วนรวมและไรอ้ตัตาอยา่งสุดจติสุดใจและยนืหยดัอยา่ง
แน่วแน่ไมค่ลอนแคลน  จงึจะค่อยๆ สัง่สมมาได ้
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บทที่ 55  
สรรพสิง่เมือ่แข็งแกร่งเต็มท่ีย่อมเสือ่ม 
 
ผูฝึ้กฝนคุณธรรมล ้าลกึ    
เปรยีบดัง่ทารกแรกเกดิ    
แมลงมพีษิไมก่ดัต่อย    
สตัวร์า้ยไมก่ระโจนใส่    
นกดุรา้ยไมโ่ฉบจกิ    
กระดกูเอน็อ่อนแต่มอืก าไดแ้น่น    
อวยัวะเพศมสีมรรถภาพตามธรรมชาต ิ   
เพราะมพีลงัชวีติสมบูรณ์    
รอ้งทัง้วนัแต่เสยีงไมแ่หบ    
เพราะมภีาวะสมดุล    
กลมกลนืเรยีกนิรนัดร ์   
รู ้“นิรนัดร”์ เรยีก “รูแ้จง้”     
มคีุณต่อชวีติเรยีกสริมิงคล    
จติเลีย้งพลงัชวีติเรยีกเขม้แขง็    
สรรพสิง่มรีปูแขง็แกร่งยอ่มโรยรา    
เรยีกไม่ปฏบิตัติาม “เต๋า”  
ไมป่ฏบิตัติาม “เต๋า” จะดบัสูญก่อนเวลาอนัควร 
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คติธรรม 
 

1) ทศิทางพืน้ฐานของการบ ารุงรกัษาสุขภาพคอื  การยอ้นสู่ภาวะ
ทารก  หวัใจแห่งภาวะทารกคอืความปรองดองและนุ่มนวล  พลงั
ชวีติทีนุ่่มนวลมคีวามเขม้แขง็มากกว่าพลงัชวีติทีแ่ขง็แกรง่มากต่อ
มาก 

2) ท่านเหลาจื่อยกย่องลกัษณะพเิศษจ าเพาะของเด็กทารกว่า มี
พลงัชวีติสมบูรณ์และมคีวามสมดุลเต็มที่  ท่านเหลาจื่อยงัได้
สงัเกตลกัษณะพเิศษจ าเพาะของเดก็ทารกว่า  มกีระดูกเอน็อ่อน
แต่มอืก าไดแ้น่น  เพราะว่าในน้ีมพีลงัชวีติของเต๋าอยูด่ว้ย  

3) มคีวามปรองดองสมานฉนัท ์  ไมแ่ตกแยก  ไมร่บีเรง่  จดัการ
ปญัหามหีลกัการ  มคีวามสามารถในการแก้ปญัหาได ้

4) บางท่านมาแลว้กไ็ป  เขาไปๆ มาๆ  ทา้ยสุดไดห้ยดุอยูท่ีน่ัน่แลว้  
เต๋ามกัจะรบัดว้ยพลงัรกัทีไ่ม่ปรปิากเสมอ  อยา่งนี้เรยีกว่า  ภาวะ  
นิรนัดร ์ 

5) ชวีติทุกคนถูกลขิติไวแ้ลว้  บางคนใชก้ารฝึกฝนหลอมหล่อจนอยู่
เหนือชะตาเดมิของตนได ้ บางคนควรมอีายยุนืกลบัจากโลกนี้ไป
ก่อนเวลาอนัควร  บทนี้ท่านเหลาจือ่เน้นบอกวธิฝึีกฝนคุณธรรม
อนัล ้าลกึ  การมอีายยุัง่ยนื  สิง่ส าคญัทีสุ่ดคอื  ฝึกฝนจติใจทีไ่ม่
ทอ้ถอยชัว่นิรนัดร ์
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บทที่ 56   
เขา้กบัสงัคมไม่อวดความสามารถ 

 
ผูรู้ไ้มพ่ดูมาก    
พดูมากไมรู่ ้“เต๋า”     
สกดักัน้ความโลภ    
ปิดกัน้สิง่รบกวน    
ท าลายพลงัฮกึเหมิ 
ขจดัขอ้พพิาทนานา    
ปรบัแสงใหส้มดุล    
เขา้กบัทางโลก    
นี่แหละคุณธรรมล ้าลกึ    
ผูลุ้ “คุณธรรมล ้าลกึ”     
ไมม่สีิง่ทีใ่กลช้ดิ    
ไมม่สีิง่ทีเ่หนิห่าง    
ไมม่สีิง่ทีเ่ป็นผลประโยชน์    
ไมม่สีิง่ทีท่ าลาย    
ไมม่สีิง่ทีส่งูศกัดิ ์   
ไมม่สีิง่ทีต่ ่าตอ้ย    
จงึเป็นทีเ่คารพของคนทัว่หลา้ 
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คติธรรม 
 

1) โปรดระวงัค าพดูของตน  เพราะปลาหมอตายเพราะปาก  สิง่ใดก็
ตามทีม่คีวามแหลมคม  จะตอ้งแตกหกัแน่นอน  จะใชว้าจาทิม่
แทงผูอ้ื่นไมไ่ด ้ การทะเลาะววิาทรงัแต่จะท าลายตนเองและผูอ้ื่น 

2) ทีใ่ดมคีนทีน่ัน่ยอ่มมคีวามขดัแยง้  ผูไ้รธ้รรมะท าใหค้วามขดัแยง้
ทวคีวามรุนแรงขึน้  ผูม้ธีรรมะจะสลายความขดัแยง้ 

3) เรายนิดชีคูบเพลงิ  อุทศิเวลาและความรูไ้ปรบัใชผู้อ้ื่น  รวมทัง้
ส่องสว่างใหแ้ก่ผูค้นรอบขา้ง  นี่กค็อื  การกลมกลนืแสง  เราอ่อน
น้อมถ่อมตน  มวิางตนเหนือผูอ้ื่น  กค็อืการคลุกเคลา้ฝุน่  เมือ่
เป็นเช่นน้ีจงึสามารถท าใหเ้รื่องราวด าเนินไปไดอ้ยา่งราบรืน่  อยู่
รว่มกบัผูอ้ื่นดว้ยความปรองดอง  และสัง่สมพลงัใหช้วีติมคีวาม
สมานฉนัทแ์ละอยูเ่ยน็เป็นสุข 

4) ดว้ยมคีวามลกึล ้าจงึมคีวามอศัจรรย ์  เมือ่ท าการวเิคราะห์เป็น
เวลายาวนานด้วยความสงบลกึซึ้ง จงึรบัรูก้ารปรบัความสมดุล
และเขา้กนัได ้  เป็นเพราะได้ปรบัใหเ้กดิความสมดุลและเขา้กนั
ได ้ จงึรูถ้งึความอศัจรรย ์

5) ปกัดอกไมท้ี่สวยงามทุกวนัมสิู้ปลูกต้นไมท้ี่ออกดอกไดย้าวนาน  
โปรดอย่าสนใจรปูภายนอกของชวีติ  พงึสนใจแก่นแทข้องชวีติ 

6) ภาวะสงูสุดของการมชีวีติคอืคุณธรรมล ้าลกึ  คุณธรรมล ้าลกึคอื
ท าลายพลงัฮกึเหมิ  ขจดัขอ้พพิาทนานา  ปรบัแสงใหส้มดุล  เขา้
กบัทางโลก  ผูท้ีบ่รรลุภาวะน้ีได ้  ขจดัความฮกึเหมิและความ
วุ่นวายสบัสนทัง้ปวง  ไม่มจีติใจเอาชนะคะคานแมแ้ต่น้อย  มี
คุณธรรมและพลงั  ทัง้ยงัสามารถรบัใชป้ระชาชนทัว่ไปดว้ยจติใจ 
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ทีก่ระตอืรอืรน้  มเีพยีงภาวะนี้เท่านัน้  มนุษยจ์งึจะสอดคลอ้งเป็น
หนึ่งเดยีวกบัเต๋าได ้ จงึจะไม่มจีติแปลกแยก  และเป็นผูม้คีุณธรรม
อนัล ้าลกึ  มคีวามสงบและอสิรเสรไีด ้  
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บทที่ 57  
ปกครองดว้ยความเที่ยงธรรม 

 
ปกครองเทีย่งธรรม    
ชนะดว้ยกลยทุธ ์   
ปกครองโดยไมก่่อปญัหา    
ขา้รูเ้หตุผลไดอ้ยา่งไร    
เพราะว่าทัว่หลา้มขีอ้หา้มมากหลาย    
ปวงชนจงึยิง่อดอยาก   
ปวงชนมอีาวุธมาก    
ชาตจิงึยิง่มดืมนสบัสน    
คนละโมบยิง่ฉกฉวย 
ความชัว่รา้ยจงึเกดิขึน้มากมาย    
กฎหมายมากเขม้งวด    
โจรผูร้า้ยจงึเพิม่ทว ี   
ดงันัน้  อรยิบุคคลกล่าวว่า    
ขา้อู๋เหวยปวงชนจงึเปลีย่นแปลงเอง   
ขา้ไมก่่อปญัหาประชาจะมัง่คัง่     
ขา้สงบนิ่ง  ปวงชนจงึสุภาพเรยีบรอ้ย    
ขา้ไรท้ะยานอยาก  ปวงชนจะเรยีบง่าย 
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คติธรรม 
 

1) การปกครองดว้ยอู๋เหวยเป็นหวัใจวธิกีารปกครองของท่านเหลาจือ่  
อู๋เหวยมใิช่ไมท่ าอะไรเลย  แต่จะไม่ท าในสิง่ทีม่ชิอบและใชก้ าลงั
รนุแรง  ตอ้งใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ เป็นอู๋เหวยตามธรรมชาต ิ

2) ผูน้ าของชาตบิา้นเมอืงพงึตอ้งรูเ้จตนารมณ์ และปฏบิตัติามความ
ปรารถนาของประชาชน ขจดัท่าททีางการเมอืงทีสุ่ดโต่ง รนุแรง
และเหน็แก่ตวั  สนองสภาพแวดลอ้มทีป่รองดองสมานฉนัท์อนั
กวา้งใหญ่เพื่อใหป้ระชาชนพฒันาตามธรรมชาต ิ

3) การปกครองบ้านเมอืงต้องยดึถอืความปรารถนาของประชาชน
เป็นหลกั  ความปรารถนาทีด่หีรอืไมด่ลีว้นตอ้งมที่าททีีด่ต่ีอเขา 
เช่นน้ีจงึมคีวามดมีาก ความปรารถนาของปวงชนผูม้สีจัจะหรอื 
ไมม่กีใ็หค้วามเชื่อถอืและจรงิใจ  จงึไดร้บัความเชื่อถอือยา่งยิง่  
นี่แหละคอือู๋เหวยและกระท าทุกสิง่ทีม่คีุณ อาศยัอู๋เหวยจนบรรลุ 
ผลงานเชงิบวกทีสุ่ด        

4) กล่าวส าหรบัธุรกจิหนึ่งแลว้  ประธานกรรมการเป็นมอืหนึ่งควร
ตอ้งอู๋เหวย ผูจ้ดัการตอ้งมคีวามสามารถ ทัง้สองประสานกนั  
หมายถงึ ราชาอู๋เหวย  ขนุนางมคีวามสามารถ ขา้อู๋เหวยประชา
เปลีย่นแปลงเอง  แน่นอน  มอืหนึ่งขององคก์รหน่ึงและแผนกใด
แผนกหนึ่งตอ้งปกครองดว้ยอู๋เหวย  เช่นน้ีจงึจะสามารถท าอะไร
ไดทุ้กสิง่ 

5) จงอู๋เหวยตามธรรมชาตเิถดิ  มติอ้งเป็นห่วงกงัวล  ขอเพยีงมี
ความตัง้ใจ  เอาใจใส่  สงบนิ่ง  ไมเ่ป็นทุกข ์  ไมล่ะโมบ  ทุกสิง่
ทุกอยา่งจะมคีวามก้าวหน้า 
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6) การใชโ้อกาส  มสิูป้ล่อยไปตามธรรมชาต ิ การกระท าดว้ยเจตนา
มสิู้ให้เป็นไปตามธรรมชาต ิ  มคีวามเรยีบง่ายและอู๋เหวยตาม
ธรรมชาต ิ นี่แหละคอืโอสถยาขนานเอก   
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บทที่ 58  
หลกัการปกครอง 

 
ปกครองแบบมนี ้าใจ    
ประชาจะซื่อสตัยจ์รงิใจ     
ปกครองแบบโหดรา้ย    
ประชาจะแคน้เคอืง     
ภยัเอ๋ย  โชคลาภไดพ้ึง่พา    
โชคเอ๋ย  ภยัแฝงเรน้อยูด่ว้ย    
ใครรูผ้ลการเปลีย่นแปลง    
ไมม่ขีอ้ก าหนดภยักบัโชค    
ทุกสิง่พลกิผนัได ้   
ดงีามเป็นเลวรา้ยได ้   
ผูค้นฉงนมาชา้นาน    
ดงันัน้  อรยิบุคคลจงึมคีวามซื่อไมเ่ถรตรง    
สุจรติไม่ท าลายคน    
เปิดเผยแต่ไมผ่ดิใจคน    
มคีวามรุง่โรจน์แต่ไมโ่ออ้วด 
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คติธรรม 

 
1) มพีลงัพฒันาชนิดหนึ่งซึง่มองดว้ยตาเปล่าไมเ่หน็  แต่มคีุณค่าแก่

การศกึษามาก  เรยีกว่า  การสรา้งสรรคธ์รรมชาตอิยา่งเงยีบๆ 
2) ในภยัพบิตัแิฝงเรน้ดว้ยโชค  ในความล้มเหลวแฝงไว้ดว้ยความ 

ส าเรจ็ ทัง้ภยัและโชคต่างพึง่พาอาศยักนัและกนั  ปญัหาส าคญั
อยู่ที่ว่า  เราจะพลกิผนัด้วยภาวะจติแบบไหน 

3) ห่วงใยแต่ปญัหาภยัและโชคตลอดเวลา  มสิูก้ลบัมารูจ้กัจติของ
ตนอย่างแท้จรงิ  ผู้ใดก็ตามที่กลบัมารูแ้จง้เต๋าจากร่างกายตน  
เป็นผู้มโีชค 

4) เมื่อไดต้ัง้หลกัการไวแ้ลว้  พงึต้องวางมอื  จงึจะสามารถก้าวสู่
ชวีติใหม่ของตนได้ 

5) จะให้ความสว่างแก่ผู้อื่น  แต่อย่าใหค้วามสว่างจนเขาลมืตาไม่
ขึน้  มองไม่เหน็อะไร  เหน็แต่ความมดืมน 

6) เมื่อเราปฏบิตัตินและจดัการปญัหา  พงึจ าไวว้่า  มคีวามซื่อแต่
ไมเ่ถรตรง  สุจรติไมท่ าลายคน  เปิดเผยแต่ไมผ่ดิใจคน  มคีวาม
รุง่โรจน์แต่ไมโ่ออ้วด  จงึจะเป็นวธิทีีถู่กตอ้ง 
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บทที่ 59  
การปกครองเนน้คุณธรรม 

 
ปกครองปวงชนตามกฎธรรมชาต ิ   
ดทีีสุ่ดคอืประหยดัเรยีบง่าย    
หากประหยดัเรยีบงา่ย    
เรยีกว่าเตรยีมแต่เนิ่น      
เตรยีมแต่เนิ่นเป็นการสัง่สมความด ี     
สัง่สมความดไีม่มวีนัปราชยั      
ยอ่มมพีลงังานมอิาจประเมนิได้ 
จงึปกครองชาตบิา้นเมอืงได ้   
สรา้งชาตมิรีากฐาน    
จะรกัษาไดย้าวนาน    
นี่แลหยัง่รากไดล้กึ    
มฐีานเหนียวแน่น 
เป็นเหตุทีอ่ยูไ่ดย้าวนาน 
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คติธรรม 
 

1) การปกครองดว้ยอู๋เหวยตอ้งยดึถอืการประหยดัเป็นหลกั  กล่าว
ส าหรบัผูน้ าแลว้  ท่านมอี านาจแต่ไมใ่ช ้  เพื่อสนองเวทใีหผู้ใ้ต้
สงักดัไดแ้สดงความสามารถ  สว่นคุณธรรมแบบอู๋เหวยเป็นการ
สรา้งสรรคช์วีติใหม ่  

2) การรูแ้จง้เต๋าคอื ยกระดบัการฝึกฝนและกล่อมเกลาจติใจ ซึง่มใิช่
เป็นไปไดใ้นวนัๆ เดยีว  เขากล่าวกนัว่า การสรา้งคนตอ้งใชเ้วลา
ถงึสบิปีรอ้ยปี  เมือ่เราถูกกระทบดว้ยข่าวสารทีไ่มด่ ี เราตอ้งใช้
จติธรรมดาสามญัและไร้อตัตาอยู่เสมอ  จงึจะปกครองคนได้  
เรยีกว่า เน้นการสัง่สมคุณธรรม  ถา้ท่านเน้นคุณธรรมได ้  จงึจะ
ค่อยๆ สัง่สมธุรกจิและทรพัยส์มบตัไิด้ 

3) สมมตุวิ่าเราฝากเงนิไวท้ีธ่นาคาร แต่เราสัง่จา่ยเชค็ไมอ่ัน้ ในทีสุ่ด
เชค็ตอ้งเดง้แน่นอน  หากเราฝากเงนิเขา้เป็นประจ า  สะสมจาก
น้อยไปสู่มาก การปฏบิตัดิว้ยคุณธรรมของเรากเ็ช่นกนั เราฝึกฝน
รา่งกายกล่อมเกลาจติใจกเ็ป็นเช่นนี้เหมอืนกนั 

4) หากเกดิปญัหาในขอ้ปลกียอ่ย  ไม่จ าเป็นตอ้งสนใจมากนกั  ท่าน
พงึใหค้วามสนใจกบัส่วนทีแ่ฝงเรน้และมองไมเ่หน็ 

5) มธีรรมะ  ทุกสิง่ทุกอยา่งจดัการไดง้่าย  ธรรมะตอ้งคอยอบรม
กล่อมเกลาอยูเ่สมอเป็นเวลานาน  ซึง่มอิาจจบัตอ้งได้ 

6) ใหพ้ืน้ทีไ่วผ้นืหน่ึง  จงึพฒันาเตบิโตได ้  การใหโ้อกาสแก่ผูอ้ื่นก็
เป็นการใหโ้อกาสแก่ตนเอง 
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บทที่ 60  
ปกครองดว้ยเตา๋ 

 
การปกครองชาตใิหญ่    
เหมอืนทอดปลาตวัน้อยๆ    
ใช ้“เต๋า” ปกครองแผ่นดนิ   
ปีศาจไมส่ าแดงฤทธิ ์   
ใช่ว่าเขาไมม่ฤีทธิ ์   
แมเ้ทพกไ็ม่ท ารา้ยคน    
มเิพยีงผแีละเทพไมท่ ารา้ยคน    
อรยิบุคคลปฏบิตัติามเต๋าไม่ท ารา้ยคน    
ทัง้สองไมท่ ารา้ยกนั    
คุณธรรมทัง้ปวงหวนสู่ประชา 
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คติธรรม 
 

1) กระบวนการปกครองชาตใิหญ่เหมอืนทอดปลาตวัน้อยๆ เป็นการ
ปกครองดว้ยอู๋เหวยทีใ่หค้วามรูส้กึทีส่นุก  ผ่อนคลาย  มคีวามสุข  
อู๋เหวยมใิช่ไม่ท า  แต่มใิช่ท าโดยฝืนคุณสมบตัิของปลาตวัน้อย  
อย่าท าอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า  จงึจะรกัษาภาวะจติที่สุขสนัต์  รกัษา
ภาวะทีส่มดุล  ปรองดองและพฒันาได ้  ธุรกจิกบัการบ ารงุรกัษา
สุขภาพกเ็ช่นกนั 

2) อยา่มวัค านึงว่าสภาพการณ์เป็นอยา่งไร ตอ้งค านึงว่ามเีหตุผล
อะไร  เมือ่จดัการปญัหาไปตามเหตุตามผล  จงึจะพฒันาได ้

3) มทีีด่นิจงึจะเจรญิเตบิโตได ้ สิง่ทีเ่ต๋ายิง่ใหญ่เน้นนกัเน้นหนาคอื
จดุเลก็ๆ แบบน้ีแหละ 

4) อยา่ใชร้ปูแบบป้ายสใีหด้ า  จะยิง่ป้ายยิง่ด า  ควรใชร้ปูแบบให้
ความสว่าง 
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บทที่ 61  
การทูตควรอ่อนนอ้มถ่อมตน 

 
“มหาประเทศ” วางตวัอยูต่ ่า    
เป็นทีบ่รรจบของสายน ้า    
จงึเป็นมารดาทัว่หลา้    
ใชอ่้อนพชิติแขง็แกรง่ 
ใชค้วามนิ่งแสดงความลกึ    
ประเทศใหญ่ใชค้วามอ่อนน้อม    
ประเทศเลก็จะซาบซึง้ใจ    
ประเทศเลก็อ่อนน้อม 
มหาประเทศไวเ้นื้อเชื่อใจ    
ใชค้วามอ่อนน้อมไดค้วามสวามภิกัดิ ์   
ใชค้วามอ่อนน้อมไดร้บัการยอมรบั    
ประเทศใหญ่สรา้งความสุขใหม้าก    
ประเทศเลก็เพยีงตอ้งการพึง่พา    
ทัง้สองต่างพอใจในสิง่ทีต่นปรารถนา    
ประเทศใหญ่พงึตอ้งสนใจการถ่อมตน    
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คติธรรม 
 

1) ผูบ้งัคบับญัชาควรเป็นผูใ้ห ้ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจงึจะมโีอกาสไดร้บั  
สิง่นัน้  นี่เป็นเหตุผลธรรมดามาก 

2) ผูน้ าทีด่มีใิช่ยนืชีน้ิ้วบญัชา  แต่ควรเป็นผูม้องในฐานะผูใ้ตบ้งัคบั 
บญัชา  พรอ้มทัง้ตอ้งรูจ้กักลบัมามองจากจดุเริม่ต้น   

3) ไมจ่ าเป็นตอ้งท ารา้ยรา่งกายสงัขาร  เพราะเดมิทกีไ็ม่มรี่างกาย
สงัขารอยูแ่ลว้  บา้งมชีวีติอยูใ่หส้อดคลอ้งและเหมาะสมเท่านัน้ 

4) แก่นแทข้องความอ่อนน้อมถ่อมตน  คอื  ละทิง้ความยโสโอหงั  
จงึจะมคีุณธรรมสงูส่งทีร่องรบัสารพดัเรือ่งได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 126 - 

บทที่ 62   
“เตา๋” ปราศจากความดีความชัว่ 

 
“เต๋า” คุม้ครองสรรพสิง่    
เป็นสิง่วเิศษของคนด ี   
เป็นทีพ่ึง่ของคนเลว    
ค าไพเราะแลกความเคารพได ้   
ความประพฤตดิไีดร้บัความสนใจ    
คนเรายงัมคีนเลว   
จะละทิง้  “เต๋า”  ไดอ้ยา่งไร    
เจา้ฟ้าขึน้ครองราชยแ์ต่งตัง้มหาอ ามาตย ์   
แมม้พีธิถีวายอาชาไนย  หนิหยกเป็นบรรณาการ    
มเิท่าเคารพและคุยเรือ่งเต๋า    
เหตุใดนบัแต่โบราณจนถงึปจัจุบนัจงึใหค้วามส าคญักบัเต๋าเล่า    
เพราะกล่าวว่าท าตามเต๋าขอสิง่ใดยอ่มได ้   
มโีทษทณัฑก์ไ็ดอ้ภยัโทษมใิช่หรอื    
จงึเป็นสิง่ล ้าค่าของโลก 
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คติธรรม 
 

1) เต๋าธรรมชาตเิป็นแหล่งลีล้บัทีส่รรพสิง่ศรทัธาบูชา  เพราะถอืการ
ใหอ้ภยัเป็นคุณธรรม 

2) โลกแห่งสงัคมโลกยี ์  ใหเ้ขาเอะอะโวยวายพกัหนึ่ง  แลว้กเ็งยีบ
ไป  เงยีบแลว้กด็ ี เต๋าจะรอเขาทุกวนัคนื 

3) การพฒันาจะอาศยัความหรหูราสดใสแต่เปลอืกนอกไม่ได ้  เพราะ
ไมส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ  ตอ้งอาศยัภายในทีเ่รยีบงา่ยไม่
ตกแต่ง 

4) เต๋านัน้ไรร้ปู  เมือ่ละทิง้ “รปู”  เขา้สู่ภาวะ “ไร”้  จงึจะเขา้สู่เต๋า
ปฏบิตัติามและฝึกฝนเต๋าได ้ สุดทา้ยเขา้สู่ “ความยิง่ใหญ่” ทีม่อียู่
ทุกหนทุกแห่ง  นี่เป็นช่วงเวลาทีไ่มห่ยดุนิ่ง 

5) เมือ่เรากระหายน ้า  ตอ้งไปหาน ้าดื่ม  เป็นไปไมไ่ดท้ีน่ ้าจะวิง่มา
หาเรา  เต๋ากเ็ป็นเช่นนี้  ตนตอ้งเป็นผูไ้ปคน้หา  เต๋าเป็นมลูราก
ชวีติของมนุษย ์  เราตอ้งเขา้ใจเต๋าใหล้กึซึง้  ศกึษาดว้ยความ
เคารพ  เสมอตน้เสมอปลาย  และศกึษาจนชวีติหาไม ่  
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บทที่ 63  
เริม่ท าจากเรือ่งเล็ก 

 
การกระท าไมเ่สแสรง้    
ท างานไมก่่อปญัหา    
อาหารการกนิเน้นสมถะ    
ปญัหาใหญ่เลก็และมากหรอืน้อย    
ลว้นทดแทนแคน้เคอืงดว้ยคุณธรรม    
แกค้วามยากเริม่จากงา่ย    
ท างานใหญ่เริม่จากเลก็    
เรือ่งยากในโลกตอ้งเริม่จากเรือ่งงา่ย    
เรือ่งใหญ่ในโลกตอ้งเริม่จากเรือ่งเลก็    
อรยิบุคคลไมอ่วดดเีสมอ    
จงึสมัฤทธิผ์ลทีย่ ิง่ใหญ่ได ้   
รบัปากงา่ยยอ่มเสยีความน่าเชื่อถอื    
มองปญัหาง่ายเกนิยอ่มประสบความล าบากมากมาย    
อรยิบุคคลจงึใหค้วามส าคญักบัความยาก    
สุดทา้ยจงึไมล่ าบาก 
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คติธรรม 
 
1) การท างานพงึจ าหลกัการขอ้หนึ่งว่า  “ท าเรือ่งงา่ยก่อนเรือ่งยาก  

เมือ่ผ่านเรือ่งงา่ยแลว้  เรือ่งยากกก็ลายเป็นเรือ่งงา่ย 
2) การท างานพงึเอาจรงิเอาจงั  อยา่กงัวล  ตอ้งปล่อยวาง  แต่มใิช่ลมื

จนหมดสิน้  ตอ้งค่อยๆ จดัการ 
3) ไมต่อ้งวางแผนอกีแลว้  เริม่ตน้ใหมเ่ถดิ  เมือ่มกี้าวแรก  ทุกสิง่ทุก

อยา่งยอ่มมาดว้ยดเีอง 
4) เรือ่งงา่ยใดๆ เวลาจดัการปญัหาตอ้งถอืเป็นเรือ่งยาก  เรือ่งเลก็ใดๆ 

ตอ้งท าใหส้ าเรจ็ลุล่วงโดยถอืเป็นเรือ่งใหญ่  เมือ่เป็นเช่นน้ี  ทา้ยสุด
จะไมม่เีรือ่งใดยากเลย 
5) อยา่คดิว่าตนนัน้ยิง่ใหญ่  มองขา้มเรือ่งเลก็  และดหูมิน่ถิน่แคลน

ผูอ้ื่น  เช่นนี้แลว้จงึจะบรรลุงานใหญ่ไดแ้ละเป็นการฝึกฝนคุณธรรม
ไปดว้ย 
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บทที่ 64  
ดีเสมอตน้เสมอปลาย 

 
ยามสงบง่ายทีจ่ะประคอง    
ยงัไมเ่กดิปญัหาวางแผนง่าย    
เมือ่หน่อยงัอ่อนแยกออกงา่ย    
เมือ่ยงัเลก็สลายง่าย    
ตอ้งจดัการก่อนเกดิปญัหา    
และก่อนเกดิความวุ่นวาย    
ตน้ไมใ้หญ่สองโอบ    
เตบิโตจากหน่อน้อย    
หอคอยสงูเกา้ชัน้    
สรา้งจากดนิทลีะกอง    
การเดนิทางไกลพนัลี ้   
เริม่ตน้จากก้าวแรก    
ใชอ้ านาจบงัคบัยอ่มลม้เหลว 
ไมย่ดืหยุน่ยอ่มสญูเสยี    
ดงันัน้  อรยิบุคคลใชอู้๋เหวย    
จงึไม่มวีนัลม้เหลว    
ไมค่วบคุมสิง่ใด   จงึไมส่ญูเสยี    
คนทัง้หลายประกอบกจิ    
มกัลม้เหลวในเวลาใกลจ้ะส าเรจ็    
เมือ่งานจะเสรจ็มคีวามรอบคอบเหมอืนเริม่แรก    
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จะไมล่ม้เหลว    
ดงันัน้  อรยิบุคคลไมเ่กดิความละโมบ    
ไมส่นใจสิง่ทีม่คี่า    
เรยีนสิง่ทีผู่อ้ ื่นไมเ่รยีน    
แกค้วามผดิของผูค้น    
ช่วยพฒันาสรรพสิง่โดยมบิงัอาจท าเรือ่งเหลวไหล 
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คติธรรม 
 

1) วธิกีารปกครองบา้นเมอืง  การบรหิารจดัการ  การใหก้ารศกึษา  
การบ ารงุรกัษาสุขภาพ  เป็นตน้  ลว้นแต่ตอ้งใหค้วามส าคญักบั
ปญัหาเลก็ๆ ของการบรหิารปกครอง  สนัทดัในการกุมจงัหวะ
โอกาส  และใชใ้หเ้ป็นประโยชน์เตม็ที ่  อย่าใหป้ญัหาส่งผลกระทบ
ขยายกวา้งออกไป  เพราะเขือ่นดนิยาวพนัลีพ้งัไดด้ว้ยมดปลวก  
ตกึสงูระฟ้าถูกไฟไหมไ้ดด้ว้ยประกายไฟดวงน้อยๆ  เรื่องเหล่านี้
ลว้นแต่เป็นบทเรยีนทัง้นัน้ 

2) อ านาจการปกครองมใิช่ไดม้าดว้ยการรบทพัจบัศกึ  แต่ดว้ยผูค้น
มอบแด่ท่าน  หากไม่มอบแด่ท่าน  แลว้จะท าอยา่งไร  การทีจ่ะ
ใหผู้ค้นมอบแด่ท่าน  ท่านจงึตอ้งรูจ้กัอ่อนน้อมถ่อมตนไวบ้า้ง 

3) ยามที่งานใกล้จะเสรจ็เป็นเวลาที่อนัตรายที่สุด  ต้องรูจ้กัวริยิะ
อุตสาหะ  และมคีวามระมดัระวงัรอบคอบเหมอืนตอนเริม่ตน้   เป็น
เหตุปจัจยัของการท าความดเีสมอตน้เสมอปลาย การท าความดี
เสมอตน้เสมอปลายกเ็ป็นผลของความระมดัระวงัรอบคอบเหมอืน
ยามเริม่ตน้ 

4) ท่านตอ้งใหอ้ภยัแก่เวไนยสตัวต์ลอดกาล  ไมว่่าเขาจะเลวสกัแค่
ไหน  กระทัง่เคยท ารา้ยท่าน  ท่านกต็อ้งปล่อยวางใหไ้ด ้  จงึจะ
ไดร้บัความสุขอยา่งแทจ้รงิ 
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บทที่ 65   
สติปัญญาเลิศดูคลา้ยโง่เขลา 

 
โบราณผูน้ าเต๋าแพรสู่่ทัว่โลก    
ไมส่นใจคนทีฉ่ลาด    
แต่สนใจคนซื่อสตัยจ์รงิใจ    
การทีป่วงชนปกครองยาก    
เพราะฉลาดหลกัแหลมเกนิไป    
ดงันัน้  การใชค้วามหลกัแหลมปกครอง    
บา้นเมอืงจงึหายนะ    
ไมใ่ชค้วามหลกัแหลมปกครอง    
บา้นเมอืงจงึมปีระโยชน์สุข    
เมือ่รูท้ ัง้สองดา้นน้ีแลว้    
จงึรูแ้บบอยา่งการปกครอง    
รูก้ฎเกณฑแ์บบนี้    
เป็นคุณธรรมล ้าลกึ    
คุณธรรมอนัล ้าลกึสุดหยัง่   
ไกลสุดขอบฟ้า    
ตรงกนัขา้มกบัความรูท้ ัว่ไป    
แลว้จงึมคีวามกลมกลนืและราบรืน่มาก 
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คติธรรม 
 

1) เรือ่งใหญ่ๆ ในโลกมใิช่ลุล่วงดว้ยจติใจทีค่ดิเลก็คดิน้อย  แต่ลุล่วง
ไดด้ว้ยความจรงิใจ 

2) จงรกัษาความโง ่ ดคูลา้ยไม่ฉลาด  อนัทีจ่รงิคอื  มสีตปิญัญาเลศิ
ดคูลา้ยโงเ่ขลา  มคีวามเรยีบๆ งา่ยๆ ตามธรรมชาต ิ จงึจะเจรญิ
พฒันาได ้

3) ยอมรบัว่าตนเองยิง่ใหญ่เท่ากบัยอมรบัว่าตนโง่ 
4) ความจรงิ  ท่านไม่จ าเป็นต้องหนัหน้ากลบัไปดวู่า  ใครเป็นคน

สาปแช่งท่าน  หากมหีมาบา้ตวัหนึ่งมากดัท่าน  แลว้ท่านจะก้ม
ตวัลงไปกดัมนัตอบกระนัน้หรอื 

5) ผูส้รา้งโอกาสคอืผูก้ลา้หาญ  ผูร้อคอยโอกาสคอืผูโ้งเ่ขลา 
6) เรือ่งทีล่ ีล้บัอศัจรรยน์ัน้  ดเูหมอืนไม่ม ี แทท้ีจ่รงิม ี เคลด็ลบัของ

สิง่มชีวีติกอ็ยูท่ีต่รงนี้แหละ 
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บทที่ 66  
อ่อนนอ้มไม่วางตนเหนอืผูอ่ื้น 

 
เหตุทีท่อ้งทะเลเป็นทีบ่รรจบของล าน ้านบัรอ้ยๆ    
เพราะทะเลอยูป่ลายน ้า    
จงึเป็นเจา้แห่งสายน ้านับพนัหมื่นมาบรรจบ    
หากอรยิบุคคลจะอยูเ่หนือผูค้น    
พงึใชค้ าพดูทีอ่่อนน้อม    
จะอยูห่น้าผูค้น   พงึตอ้งวางลาภยศอยูห่ลงั 
ดงันัน้  อรยิบุคคลจงึอยูเ่หนือแต่ประชาไม่รูส้กึเป็นภาระ    
แมอ้ยูห่น้าแต่ไม่รูส้กึเป็นภยั    
คนทัว่โลกจงึยนิดใีหก้ารสนับสนุน 
ดว้ยเหตุทีเ่ขาไมแ่ยง่ยือ้    
จงึไม่มใีครแยง่ชงิกบัเขาได้ 
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คติธรรม 
 

1) หากท่านเป็นผูน้ าแลว้  ท่านควรตอ้งอ่อนน้อมใหม้ากทีสุ่ด  หาก
ท่านใกลจ้ะเป็นผูน้ า  ท่านกค็วรฝึกใหม้คีวามอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ 

2) การเขา้สู่กลไกการแขง่ขนั  จะมเีหตุผลเอาชนะเขาไดอ้ยา่งไร  มี
แต่ไมเ่ขา้สู่กลไกการแขง่ขนัเท่านัน้  จงึจะเอาชนะใจคนได้ 

3) การให้อภยัผู้อื่น เป็นการให้โอกาสแก่ตนเองในการฟ้ืนคืน
มติรภาพ 

4) วธิกีารอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น  อยูท่ีค่วามอดทนอดกลัน้ไรข้ดีจ ากดั 
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บทที่ 67  
ของวิเศษสามสิง่ 

 
ทัว่หลา้กล่าวว่าเต๋ายิง่ใหญ่   ไมม่ใีครเหมอืน    
เป็นเพราะเต๋ายิง่ใหญ่มากจนไม่มอีะไรเทยีบ   
หากเต๋าเหมอืนสิง่ใด  กเ็ป็นสิง่เลก็กระจริดิมานานแลว้    
ขา้มสีามสิง่วเิศษ   ยนืหยดัรกัษาไว ้   
หนึ่งคอื  รกัเมตตา    
สองคอื  ประหยดั    
สิง่ทีส่ามคอื   อ่อนน้อมถ่อมตน    
มรีกัเมตตาจงึกลา้หาญ    
ประหยดัจงึมัง่ม ี   
อ่อนน้อมถ่อมตน   จงึเป็นผูน้ าปวงชน    
ปจัจบุนัทิง้เมตตาแสวงความกลา้    
ทิง้ประหยดัแสวงมัง่ม ี   
ทิง้อ่อนน้อม  เอาแต่อวดด ี   
สุดทา้ยมแีต่ความตาย    
ใชค้วามรกัเมตตา    
สูร้บยอ่มมชียั    
รกัษายอ่มมัน่คง    
สวรรคจ์ะช่วยเหลอื    
ดว้ยรกัเมตตาปกป้องไว ้
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คติธรรม 
 

1) ความแค้นจะไม่อาจสลายความแค้นได้ตลอดกาล  มแีต่ความ
เมตตากรณุาเท่านัน้ทีส่ลายความแคน้ได ้ นี่เป็นเหตุผลชัว่นิรนัดร ์

2) ผูม้จีติใจรกัผูอ้ื่นโดยไมเ่หน็แก่ตวั  จงึจะมทีุกสิง่ทุกอยา่ง 
3) คนเราตอ้งมคีุณสมบตัดิัง่น ้าทีย่อมอยูใ่นทีต่ ่า  ไมช่งิดชีงิเด่น  มี

ความนุ่มนวลอ่อนโยน  อ่อนน้อมผ่อนปรน  ถ่อมตน  มภีาวะ
สงูส่ง  กลบัสามารถมชียัไปทุกแห่ง  แมก้ าแพงเหลก็อนัแขง็แกร่ง
กม็อีานุภาพเกรยีงไกรที่สามารถท าลายได ้

4) จงอยา่ใจรอ้น แมอ้ยู่ขา้งหลงั  ขอเพยีงมพีลงัทีจ่ะพฒันา  กม็กัจะ
วิง่มาอยูข่า้งหน้าได ้                                              

5) เกดิสงครามเพราะสุดวสิยั  ขอเพยีงมรีกัจงึจะสลายสงครามได้ 
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บทที่ 68   
ใชพ้ลงัของคน 

 
แมท่พัทีด่ไีมบ่า้บิน่    
ผูเ้ชีย่วชาญการรบไมโ่มโห    
ผูเ้ชีย่วชาญชนะขา้ศกึไมป่ระจนัหน้า    
ผูเ้ชีย่วชาญใชค้นยอ่มอ่อนน้อม    
นี่คอืคุณธรรมทีไ่ม่ชงิด ี   
นี่คอืการใชพ้ลงัของคน    
นี่เรยีกว่าบรรทดัฐานสงูสุดแต่โบราณ 
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คติธรรม 
 

1) การตามแกป้ญัหานัน้ล าบากมาก  ตอ้งรูจ้กัพลกิแพลง  เหลอืที่
ว่างไว ้ จงึจะมพีืน้ทีพ่ลกิแพลงได ้  

2) การบนัดาลโทสะเป็นสิง่ทีไ่ม่ด ี  ตอ้งรูจ้กัไมโ่กรธ  จงึจะมคีวาม
กลา้พชิติความยากล าบากได ้

3) งานอะไรตนกร็บัเหมาท าหมด  จะตอ้งเหน็ดเหนื่อยมากแน่นอน  
ผูน้ าเป็นผูน้ าพาคนท างาน  มใิช่ตอ้งเหมาท างานจนเหนื่อยตาย 

4) รวงขา้วทีห่อ้ยระยา้ในฤดเูกบ็เกีย่วบอกเราว่า  พงึตอ้งเรยีนรู้การ
อ่อนน้อมถ่อมตน  ตน้หญา้ทีง่อกจากซอกหนิไดบ้อกเราว่า  นัน่
คอืความแขง็แกร่งไมย่่นระย่อทอ้ถอย  เวลาแตะสมัผสัต้นนางอาย  
มนัจะค่อยๆ หุบใบ  บอกเราว่า  อยา่ไดเ้ทีย่วกระพอืขา่วจนเกนิ
ความเป็นจรงิ 

5) เมือ่สมัพนัธก์บัใครกต็าม  ตอ้งถามตนเองเสมอว่า  ฉนัท าตวัเป็น
ประโยชน์แก่ผูอ้ื่นหรอืไม ่  และท าใหเ้ขาไดร้บัประโยชน์อยา่งไร  
หากฉนัไมอ่าจใชศ้ลีธรรม  คุณธรรม  จรยิธรรม  ความรู ้  และ
พลงัจากการฝึกภาวนาท าใหผู้ค้นไดร้บัประโยชน์  เท่ากบัว่าฉนั
ไดต้ดิหนี้เขาไว ้
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บทที่ 69  
ประมาทขา้ศึกภยัมหนัต ์

 
พชิยัสงครามว่า    
“ไมร่กุรบก่อน    
ยนิดตีัง้รบั    
ไมร่กุคบืหน้า    
ยอมถอยร่น”     
นี่กค็อื  มกีารปฏบิตักิารแลว้แต่ดเูหมอืนไม่ม ี 
ชแูขนใหบุ้กเขา้โจมตแีต่ดูเหมอืนไมไ่ดช้ ู   
บุกตศีตัรเูหมอืนไรศ้ตัร ู   
มอืถอือาวุธแต่ดเูหมอืนไมไ่ดถ้อื    
ประมาทขา้ศกึมภียัมหนัต ์   
ดหูมิน่ขา้ศกึจะสญูเสยีของวเิศษ    
สองทพัประจนัหน้ากนั    
ฝา่ยรนัทดมรีกัเมตตาและเป็นธรรมยอ่มก าชยั 
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คติธรรม 
 

1) ผูม้ชีวีติ  จงึเป็นผูเ้ขา้รว่มดว้ยจติอาสา  ส่วนผูไ้รซ้ึง่ชวีติ  จงึเป็น
ฝา่ยถูกกระท า 

2) มคีวามเมตตาและการเอาใจใส่ทีด่ ี ไมว่่างานใดๆ เมือ่ผ่านพน้ไป
แลว้  จะตอ้งประสบความส าเรจ็แน่นอน 

3) เมือ่ไดใ้ชท้ัง้ก าลงัและสตปิญัญาไปแลว้ มวัสนใจว่าจะชนะหรอืไม่  
เป็นเรื่องที่พูดยาก  ทุกสิง่ทุกอย่างให้มนัเป็นไปตามธรรมชาติ
เถดิ  การปล่อยวางยอ่มเป็นก าลงัอนัมหาศาลทีสุ่ด 

4) ถา้มทีางหนีทไีล่  ไมต่อ้งรบีโตก้ลบั  เมือ่มกี าลงัมากขึน้  มนัก็
เสื่อมถอยแลว้  โปรดเมตตากรณุาเถดิ 

5) ความเลวมใิช่เลวทีค่น  แต่เลวทีค่วามเคยชนิ  คนเราทุกคนต่าง
มคีวามเคยชนิทีไ่มด่กีนัทัง้นัน้  เพยีงแต่มากน้อยต่างกนั  ขอแต่
เขามจีติใจใฝด่ ี  ใหอ้ภยัเขาไดก้ค็วรใหอ้ภยั  อยา่มองว่าเขาเป็น
คนเลว 
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บทที่ 70  
ตน้ก าเนดิจิตอริยบุคคล 

 
วาจาขา้เขา้ใจง่าย    
ปฏบิตักิง็า่ย    
แต่ใครๆ ไมเ่ขา้ใจ   และท าไมไ่ด ้   
ค าพดูมมีลูราก    
เรือ่งราวมหีลกัมรีอง    
สตัยซ์ื่อไมใ่ช่โง ่   
คอืไมอ่วดตน    
ผูท้ีเ่ขา้ใจขา้จงึมน้ีอยมาก    
ผูด้ าเนินตามรอยจงึทรงคุณค่า    
ภายนอกดพูืน้ๆ   
มขีุมทรพัยอ์ยูภ่ายใน    
คอือรยิบุคคล  
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คติธรรม 
 

1) ผูบ้รรลุธรรมเหมอืนผา้ขีร้ ิว้ห่อทอง  ปถุุชนเหมอืนปลอกหมอนมี
ลายปกัทีส่วยงาม  แต่ไสใ้นเป็นหญ้าแหง้  ตราสนิคา้มชีื่อเสยีง
นัน้ตกแต่งและประดบัประดาเพื่อคนทัว่ไป ส่วนผูบ้รรลุธรรมเป็น
ผูส้มถะเรยีบงา่ยเท่านัน้ 

2) ไมต่อ้งพดูมาก  เมือ่เขา้ใจความหมายกต็อ้งหยดุ  งานไมต่อ้ง
มาก  เมือ่ส าเรจ็กต็อ้งเลกิ 

3) เมือ่มคีวามรบัรูต้รงกนัคุยกนังา่ย  ท างานดว้ยกนักง็่าย  จะใหม้ี
ความรบัรูเ้หมอืนกนันัน้ยาก  ตอ้งตัง้ใจอบรมบ่มเพาะ 

4) โดยทัว่ไปตอ้งเกบ็รกัษาสิง่ล ้าค่าไวอ้ยา่งทะนุถนอม  ไมจ่ าเป็น 
ตอ้งอวด 
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บทที่ 71  
รูจ้กัภาวะจิตตน 

 
รูแ้ต่ไมค่ดิว่าตนถูกตอ้ง  คอืยอดคน    
ไมรู่แ้ต่กลบัคดิว่าตนถูกตอ้ง  จงึเป็นขอ้บกพรอ่ง    
อรยิบุคคลไรข้อ้บกพรอ่ง    
เพราะท่านแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง    
รูข้อ้บกพรอ่งแลว้แกไ้ขเท่านัน้    
ท่านจงึไรข้อ้บกพรอ่ง    
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คติธรรม 
 

1) ส าหรบัสิง่ที่ตนรู้ต้องรู้อย่างชดัแจ้ง  ส่วนสิง่ที่ไม่รู้ย่อมต้องให้
ความเคารพเสมอ 

2) ตน้ก าเนิดของสิง่ทัง้มวลนัน้ยากจะรูอ้ยา่งทะลุปรโุปรง่ได ้ แต่ใน
ชวีติกลบัมโีอกาสไดพ้บ 

3) จงขจดัจติทีย่ดึมัน่ถอืมัน่  ใหช้วีติตนกลบัไปสู่แรกเริม่ของชวีติ  
แลว้พฒันาใหด้ดีว้ยตนเองไดง้า่ย 

4) ตอ้งรบัรูค้วามเจบ็ปวดและการเจบ็ไขใ้หด้ ี  จะไดไ้มต่อ้งเจบ็ปวด
และเจบ็ไข ้ นี่คอืฝีมอืส าหรบัทดสอบชวีติ 

5) หากท่านมองเหน็จุดอ่อนขอ้บกพร่องของผูอ้ื่นเหมอืนกบัค้นพบ
จดุอ่อนขอ้บกพรอ่งของตนเองละก ็ ชวีติท่านจะไมธ่รรมดาทเีดยีว 
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บทที่ 72  
บารมีแทจ้ริง 

 
ไมเ่กรงกลวัอ านาจบารม ี   
มหาภยัจะคบืคลานมา    
ไมก่ดขีป่ระชาชนจนไมเ่ป็นสุข    
อยา่บบีคัน้ประชาชน    
ขอเพยีงไมบ่บีคัน้    
ประชาชนจะไมช่งิชงัและทอดทิง้    
อรยิบุคคลรูช้ดัแจง้แต่ไมค่ดิว่าตนถูกตอ้ง    
รกัเกยีรตขิองตนแต่ไมถ่อืว่าสงูศกัดิ ์   
จงึทิง้สิง่หลงัใชส้ิง่หน้า 
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คติธรรม 
 

1) พลงัของผูอ้ยูเ่บือ้งล่างนัน้อ่อนแอ  แต่ในทางกลบักนักเ็ป็นพลงั
อนัมหาศาล  ขนุนางกดขีบ่ฑีา  ชาวประชายอ่มก่อกบฏ  โลกจะ
พนิาศยอ่ยยบั  พงึตอ้งระมดัระวงัใหด้ ี

2) ตอ้งรูจ้กัชื่นชมพลงัของประชาชน  ตอ้งจดัการใหด้ ี  อยา่ไดก้ดขี่
บฑีาเป็นอนัขาด 

3) ผูใ้ชอ้ านาจทางการเมอืงมาควบคุมบรหิาร  หมายถงึ  ไปควบคุม
ผูป้กครองเหล่านัน้  หาใช่ใหท้่านมาบรหิารดว้ยตนเองทัง้หมดไม่ 

4) การรบัรูด้ว้ยตนเองเป็นจดุเริม่ตน้ของการรบัรูท้ ัง้มวล  ตอ้งเขา้ใจ
ตนเองเสยีก่อน 

5) ผูท้ีย่งัมชีวีติอยู ่  แสดงว่าเป็นผูม้บีุญ  จงึควรทะนุถนอม  ยามที่
ฉนัโอดครวญไมม่รีองเทา้จะใส่  กลบัพบว่ามคีนไม่มเีทา้   
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บทที่ 73   
ตาข่ายฟ้ากวา้งใหญ่ไพศาล 

 
กลา้แลอวดดจีะตอ้งถงึฆาต    
กลา้แต่ไมอ่วดดยีอ่มมชีวี ี   
ความกลา้สองประเภทน้ี    ใหคุ้ณหรอืใหโ้ทษ 
สิง่ทีส่วรรคเ์กลยีดชงั    
ผูใ้ดทราบเหตุผล    
อรยิบุคคลใหค้วามส าคญัต่อสิง่หลงั    
เหตุผลของเบือ้งบน   ไมแ่ยง่แต่ชนะได ้   
ไมพ่าทแีต่สนองตอบ    
ไมเ่รียกหาแต่มาเอง    
สุขมุแปรเปล่ียนเอง    
กฎเกณฑต์าข่ายฟ้า    
กวา้งใหญ่ไพศาลแต่ไม่มีส่ิงใดเล็ดลอด    
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คติธรรม 
 

1) หากมใีครมาแหย่ถามท่านว่าท่านกล้าหรอืไม่  ท่านก็ตอบเขา
อยา่งหน้าดา้นๆ ว่า  ฉนัไม่กลา้จรงิๆ 

2) เรือ่งราวในโลกมคีวามลีล้บัในตวัเอง เป็นตาขา่ยอนักวา้งใหญ่
ไพศาลไมม่ใีครเลด็ลอดไดจ้รงิๆ  จงท าใจใหก้วา้งๆ ไวเ้ถดิ   

3) การใชค้ าสัง่มสิูใ้ชค้ าบอกกล่าว  การใชค้ าบอกกล่าวมสิูใ้ชก้ารสื่อ
ดว้ยจติ 

4) ความลีล้บันัน้มใิช่ใหท้่านยอมรบัและท าความเขา้ใจ  แต่ใหท้่าน
ไปสมัผสัและเขา้ใจดว้ยตนเอง 

5) ผู้คนไม่มากก็น้อยก่อนจะจากโลกนี้ไป  ต่างจะพูดเป็นเสียง
เดยีวกนัว่า “ไม่รูจ้ะท าอย่างไรกบัโลกใบนี้ด ี น่าเวทนาจรงิๆ ” 
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บทที่ 74  
ประมวลกฎหมายอาญาแบบวิภาษ 

 
ประชาไมก่ลวัตาย    
เหตุใดจงึใชค้วามตายไปขม่ขูเ่ขา    
หากท าใหป้ระชากลวัตาย    
พวกก่อกรรมท าเขญ็ 
จบัมาประหารเสยี   ใครยงัจะกลา้อกี    
มอีงคก์รเฉพาะดแูลการประหาร    
หากผูไ้ม่มหีน้าทีม่าท าแทน    
ดัง่รอ่ิานตดัไมแ้ทนช่างไม ้   
ผูร้อ่ิาน   มกัตดัถูกมอืตนเอง 
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คติธรรม 
 

1) ความกลวัตายเป็นต้นก าเนิดของความกลวัทัง้ปวง  หากประชาชน
แมแ้ต่ความตายยงัไมก่ลวั  โลกนี้กต็อ้งเปลีย่นแปลงแลว้   

2) หากตอ้งโบยตคีนๆ หนึ่ง  ขอใหช้า้หน่อยเถดิ  เพราะว่าในมหา
ธรรมชาตมิคีวามลีล้บัทีจ่ะด าเนินวธิกีารลงโทษเขาเอง 

3) เรือ่งใดไมต่อ้งลงมอืท ากไ็ม่ท า  เพราะเต๋าธรรมชาตมิคีุณธรรมที่
ดเีหลอืเกนิ 

4) เปลีย่นความหวาดกลวัเป็นความเคารพย าเกรง  แลว้กลายเป็น
ความเคารพดว้ยใจ  นี่มดิดีอกหรอื   

5) ท่านเหลาจือ่เป็นนกัคดิของสงัคมทีใ่หค้วามสนใจต่อปากทอ้งของ
ประชาชนมาก  และถอืคนเป็นพืน้ฐาน 
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บทที่ 75 
การบ ารุงรกัษาสุขภาพจนเกินเลย 

 
 
 

การทีป่ระชาหวิโหย    
เพราะถูกรดีนาทาเรน้เกนิไป    
จงึอดอยากปากแหง้    
การทีป่ระชาปกครองยาก    
เป็นเพราะผูป้กครองท าตามอ าเภอใจ    
จงึยากแก่การปกครอง    
เหตุทีป่ระชาไมก่ลวัตาย    
เป็นเพราะผูป้กครองฟุ่มเฟือย    
ประชาจงึไมก่ลวัตาย    
ไมถ่อืบ ารุงสุขภาพเกนิไป    
จงึเป็นผูถ้นอมชวีติ 
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คติธรรม 
 

1) ใตบ้งัคบับญัชาของนายพลผูเ้ก่งกลา้ไมม่ทีหารผูอ่้อนแอ  ความ
เก่งกลา้เช่นนี้มใิช่ทางดา้นก าลงั  แต่เป็นความเก่งกลา้ทีเ่อาชนะ
ตนเองได ้ และเป็นผูเ้ก่งกลา้ทีส่ามารถถอยไปอยูห่ลงัสุดได ้  

2) หวงัผลและเสแสรง้ ผลงานทีไ่ดร้บัอาจยงัคงมจี ากดั  ส่วนอู๋เหวย
ตามธรรมชาตจิงึจะสามารถพฒันาเองไดด้ ี

3) เมือ่ผูใ้ตส้งักดัไมค่ดิจะรกัทะนุถนอมชวีติของตนเมือ่ไร  องคก์รน้ี
พงึลม้เลกินานแลว้ 

4) ท่านเหลาจือ่เสนอว่าชวีตินัน้ล ้าค่า  ไมเ่สนอใหจ้งใจบ ารงุรกัษา
สุขภาพเป็นพเิศษ  แต่ใหบ้ ารงุรกัษาสุขภาพโดยเป็นไปตามวถิี
ธรรมชาต ิ จะไดผ้ลดกีว่า 

5) อยูน่อกเหนือความเป็นความตายและผลไดผ้ลเสยี  กลบัรกัษา
ชวีติได ้  อยูห่ลงักลบัไดน้ าหน้า  เป็นวธิรีกัษาสุขภาพทีเ่หนือชัน้
กว่า 
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บทที่ 76   
อยู่ในฐานท่ีอ่อนนุ่ม 

 
มชีวีติรา่งกายจะอ่อนนุ่ม    
สิน้ชวีติจะแขง็ทื่อ    
ตน้ไมม้ชีวีติจะอ่อนละมนุ    
หลงัจากตายแลว้จะเฉาแหง้    
ดงันัน้  สิง่ทีแ่ขง็คอืไม่มชีวีติ    
สิง่มชีวีติอ่อนละมุน    
อวดอ านาจดว้ยทหารไมไ่ดช้ยั    
ตน้ไมใ้หญ่จะถูกตดัโค่น    
เขม้แขง็ใหญ่โตอยูท่ีฐ่าน    
สิง่ทีนุ่่มนวลอยูด่า้นบน 
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คติธรรม 
 

1) เหน็ว่าตนถูกตอ้งแลว้มองผูอ้ื่นไมข่ึน้  เป็นความโงเ่ขลาและขาด
ธรรมะ 

2) หลกัการของชวีติคอื  มองจากภายใน  มใิช่มองจากภายนอก  
และดจูากการพฒันา  มใิช่ดูจากเปลอืกนอก 

3) ผูเ้ขม้แขง็ทีแ่ทจ้รงิคอืผูอ่้อนแอ  เป็นผูม้กีระดกูเอน็อ่อนแต่มอืก า
ไดแ้น่นเหมอืนดัง่ทารก 

4) การปฏบิตัอิย่างตายตวัมอีะไรด ี  มสิูพ้ลกิแพลงตามสภาพทีเ่ป็น
จรงิ 
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บทที่ 77   
กฎธรรมชาติและหลกัเกณฑท์างสงัคม 

 
กฎธรรมชาต ิ เหมอืนการรัง้คนัธนูมใิช่หรอื    
สงูไปกดลดต ่าลง    
ดนัคนัสงูขึน้ถา้เลง็ต ่า    
มากเกนิกล็ดลง    
ไมพ่อกเ็พิม่เตมิ    
กฎธรรมชาต ิ ลดส่วนเกนิเพิม่ส่วนขาด     
แต่การปฏบิตัขิองผูค้นหาเป็นเช่นนี้ไม ่   
ตดัส่วนขาดแคลนมาสนองความพอใจผูเ้หลอืเฟือ    
ใครจะน าสิง่ทีเ่หลอืมาเผื่อแผ่ใหค้นทัว่หลา้    
มเีพยีงผูม้เีต๋าเท่านัน้    
ดว้ยเหตุนี้  อรยิบุคคลสรา้งสุขแก่ผูค้นไมถ่อืเป็นผลงาน    
มคีุณูปการแต่ไม่ยกตนมคีุณธรรม    
ไมท่ะเยอทะยานกลบัส าเรจ็ 

 
 

 
 
 
 
 



 - 158 - 

คติธรรม 
 

1) ธรรมชาตมิหีลกัการปรบัดุลยภาพ  ด้วยการลดส่วนเกนิมาเพิม่
ส่วนขาด  แต่ผู้คนมกัจะตดัส่วนขาดมาสนองความพอใจแก่ผู้มี
เหลอืเฟือ    

2) คลอ้ยตามเต๋าแต่ไมค่ลอ้ยตามอ านาจอทิธพิล  คลอ้ยตามเหตุผล
ไมค่ลอ้ยตามคน  หลกัการนี้งา่ยมาก  อยา่ไดผ้สมปนเป 

3) ขยายโอกาสใหม้าก  จติใจจงึจะกวา้งขวางเอง  ขยายเวลาให้
ยาวขึน้  วสิยัทศัน์จะยาวไกล  การขยายเวลากด็ ี ขยายโอกาสก็
ดยีอ่มมรีปูแบบทีใ่หญ่สมบูรณ์ 

4) สามารถหลุดพ้นจากกรอบในปจัจุบนั  โดยอยู่เหนือกว่า  ท่าน
จะเกดิความปลืม้ปีตชินิดทีค่าดคดิไมถ่งึจรงิๆ    
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บทที่ 78   
ความคิดเห็นท่ีถูกตอ้งดูเหมือนไม่ถูกตอ้ง 

 
โลกนี้ไม่มสีิง่ใดอ่อนละมุนเท่าน ้า    
ท าลายสิง่ทีแ่ขง็ไม่มสีิง่ใดเหนือกว่าน ้า    
ดงันัน้   ไมม่สีิง่ใดทดแทนได ้   
อ่อนพชิติแขง็ได ้   
นุ่มพชิติแกรง่ได ้   
ผูค้นทัว่หลา้รูด้ ี แต่ท าไมไ่ด ้   
อรยิบุคคลจงึกล่าวว่า   ผูร้บัอปัยศของชาตไิด ้   
จงึสมเป็นประมขุของชาต ิ   
ยอมรบัภยัพบิตั ิ  จงึเรยีกว่าผูน้ าได ้   
พดูดา้นตรงเหมอืนดา้นกลบันัน่เอง 
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คติธรรม 
 

1) ค าพดูจะพดูอยา่งไรนัน้ไมส่ าคญั  เรือ่งราวจะพฒันาไปอยา่งไรสิ
จงึเป็นขอ้ส าคญั  โปรดใหค้วามส าคญักบัหลกัการและพฤตกิรรม
ทีเ่ป็นรปูธรรม 

2) ถอ้ยค าภาษามลีกัษณะสองดา้น  เมือ่ท าความเขา้ใจลกัษณะสอง
ดา้นนี้แลว้  ตรงเขา้สู่ตน้ก าเนิด  ท่านจงึจะสามารถเขา้ใจเหตุผล
ของเรือ่งราวไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

3) น ้ามคีุณสมบตันุ่ิมนวล  เขม้แขง็และรนุแรงทีสุ่ด  ความนุ่มนวล
พชิติความแขง็แกร่งได ้  แต่ความแขง็แกร่งพชิติความนุ่มนวล
ไมไ่ด ้

4) ชวีติทีเ่ป็นจรงิ  แนวโน้มของสถานการณ์การลม้ลา้งและล่มสลาย
ดว้ยความนุ่มนวลน ามาซึง่การพฒันาทีแ่ทจ้รงิ ไมจ่ าเป็นตอ้งเน้น
โครงสรา้งทีแ่กร่งเกนิไป 

5) ค าพดูดา้นตรงเหมอืนดา้นกลบั  แต่ไมแ่น่ว่าค าพดูดา้นกลบัจะ
เหมอืนดา้นตรงไปดว้ย  ดา้นตรงดา้นกลบั  ตอ้งคดิทบทวนใหด้ ี 
หากมสีต ิมคีวามเขา้ใจ และสามารถพลกิแพลงได ้คอืการฝึกฝน
ทีแ่ทจ้รงิ 
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บทที่ 79   
วิถแีห่งฟ้าไม่นบัญาติ 

 
สลายความแคน้    
ตอ้งมคีวามแคน้หลงเหลอื    
จะจดัการใหเ้หมาะสมอยา่งไร    
อรยิบุคคลรกัษาหลกัฐานการกูย้มื    
ไมบ่งัคบัทวงหนี้    
จดัการสญัญาดว้ยคุณธรรม   
หากไรคุ้ณธรรมจะเรง่รดัทวงหนี้    
วถิเีต๋าไมน่บัญาต ิ   
มกัจะช่วยเหลอืคนด ี
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คติธรรม 
 

1) หลงัเกดิเหตุการณ์แลว้ยงัตอ้งตดิตามแกไ้ข  มสิูอ้ย่าใหม้เีรือ่งมี
ราวเสยีดกีว่า  หากรูแ้ต่เนิ่นว่าจะมเีหตุการณ์ในวนันี้  ไหนเลยจะ
ใหเ้กดิเรือ่งดงักล่าว  เรือ่งเหล่านี้ควรมคีวามรูเ้กี่ยวกบัการพฒันา
ของเหตุการณ์ไวบ้า้ง 

2) ยอ้นสู่โฉมหน้าทีแ่ทจ้รงิ  ยอมใหม้พีืน้ทีว่่าง  โลกใบน้ีจงึจะสวย
สดงดงามมใิช่หรอื 

3) ในองคก์รทีม่คีนมากจะรูส้กึอดึอดัมาก  ออกไปอยูข่า้งนอก  ทุก
สิง่ทุกอยา่งจะโล่งสบายมใิช่หรอื  เป็นไปไดต้อ้งขยายองคก์รขึน้
ใหม่ 

4) ค าพดูประโยคเดยีวกท็ าลายคนได ้  แต่การบ่มเพาะคนๆ หนึ่ง
กลบัตอ้งใชค้ าพดูเป็นรอ้ยเป็นพนั  โปรดเหลอืเยือ่ใยไมตรไีวใ้ห้
มาก   
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 บทที่ 80   
สงัคมท่ีรกัใคร่ปรองดอง 

 
ประเทศเลก็มปีระชากรน้อย    
หากมเีครือ่งใชไ้มส้อยไมน่ ามาใช ้   
ท าใหป้ระชาชนไม่ยอมยา้ยไปถิน่อื่น    
แมม้รีถมเีรอื  แต่ไมต่อ้งโดยสาร    
มอีาวุธพรอ้ม   แต่ไมต่อ้งวางแผนรบ    
ใหป้วงชนยอ้นสู่ยคุเรยีบง่าย    
กนิดอียูด่อีาภรณ์งามวฒันธรรมประเพณดีงีาม    
ประเทศเพื่อนบา้นแลเหน็ซึง่กนัและกนั    
เสยีงไก่ขนัไดย้นิถว้นหน้า    
ประชาชนอยู่จนลม้ตาย    
ไมย่อมยา้ยไปถิน่อื่น 
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คติธรรม 
 

1) รงัสรรคค์รอบครวัใหม้จีติใจทีอ่ยูด่ว้ยกนัอย่างสงบไมม่เีรือ่งมรีาว  
มคีวามปรองดองสมานฉนัทเ์ป็นธรรมชาต ิ ใชช้วีติทีส่งบ  สมถะ
และเป็นสุข 

2) ท่านเหลาจื่อหวงัให้ทุกคนได้ใช้ชวีติตามอุดมการณ์ที่กินดอียู่ด ี 
สวมใส่อาภรณ์งามและมวีฒันธรรมประเพณดีงีาม    

3) สงัคมปจัจุบนั  ความเจรญิทางวตัถุสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง  แต่
นับวนัผู้คนมคีวามทุกขก์งัวลมากยิง่ขึน้ เราจะขจดัความสบัสน
วุ่นวาย  การแยง่ยือ้และความทุกขใ์นชวีติใหเ้ป็นจรงิกนัอยา่งไร 
ใช้ความคดิเหลาจื่อรงัสรรคใ์ห้ครอบครวัมคีวามสุขทางใจ  อาจ
เป็นการเลอืกสรรทีเ่ฉลยีวฉลาดกเ็ป็นได้ 

4) ท่านไม่จ าเป็นต้องโต้แยง้กบัเหตุและผล  เพราะเหตุและผลไม่
เคยท าใหค้นเสยีหาย  และท่านก็ไม่จ าเป็นต้องโต้แยง้กบัชะตา
ชวีติ  เพราะดวงชะตาเป็นผูพ้พิากษาทีย่ตุธิรรมทีสุ่ด  ความถูก
ความผดิและผลไดผ้ลเสยี ผลสุดทา้ยจงึจะเป็นการตดัสนิทีช่ีข้าด
ได ้

 
 
 
 
 



 - 165 - 

บทที่ 81   
ช่วยเหลือโดยไม่ชิงดีชิงเด่น 

 
ค าพดูเชื่อถอืไดอ้าจจะไมส่วยหร ู    
ค าสวยหรไูมแ่น่ว่าจะเชื่อถอืได ้   
คนดไีมแ่กต่้าง    
คนแกต่้างไมแ่น่ว่าเป็นคนด ี   
ผูรู้จ้รงิใช่จะรูม้ากหลายดา้น    
ผูรู้ม้ากหลายดา้นไมแ่น่ว่ารูจ้รงิ    
อรยิบุคคลไมส่ะสมเพื่อส่วนตน    
ช่วยเหลอืผูอ้ื่นสุดใจตนเองยิง่มัง่คัง่    
ใหผู้อ้ื่นเตม็ที ่ ตนเองยิง่อุดมสมบูรณ์    
วถิธีรรมชาต ิ ใหคุ้ณไมเ่ป็นพษิเป็นภยั    
วถิขีองอรยิบุคคลคอื  มอบอุทศิไมค่ดิชงิดกีบัใคร 
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คติธรรม 

 
1) ตอ้งฟงัค าพดูทีเ่ป็นจรงิ  อยา่ฟงัค าพดูทีส่วยหร ู ตอ้งคบผูม้จีติใจ

ดงีาม  อย่าคบคนทีพ่ดูเก่ง  บางครัง้การเสยีเปรยีบกเ็ป็นการ
ไดเ้ปรยีบอยา่งหนึ่ง 

2) ใหคุ้ณแก่เขากเ็ป็นคุณแก่เรา  หลกัการนี้เป็นหลกัการรว่มเจรญิ
พฒันาดว้ยกนั 

3) ถอยอยูห่ลงั  ใหผู้ท้ ีเ่หมาะสมขึน้เวทมีารอ้งร าท าเพลงดว้ยลลีา
ใหม่ๆ   จงึจะมบีรรยากาศใหม่ๆ  

4) การไมแ่ก่งแยง่เป็นภาวะมธีรรมะ (เต๋า) ทีย่ ิง่ใหญ่  เป็นภาวะจติ
ทีส่มถะและสงบน่ิง  ยิง่เป็นสญัลกัษณ์แหง่ความสุข 

5) ผูอ้ื่นจะละเมดิเหตุและผล  รวมทัง้ใส่รา้ยป้ายสเีราได ้  แต่เราจะ
ชงิชงัผู้อื่นด้วยเหตุนี้มไิด้  เพราะเหตุใด  เพราะเราต้องรกัษา
กมลสนัดานทีด่พีรอ้มและจติใจทีส่งบบรสิุทธิ ์ 
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ธรรมะเต้าเต๋อมีหลักการ 
 

เป็นต้นสายธารแห่งชีวัน 
 

กล่อมเกลาค้นคว้าคิดหาอ่าน 
 

คุณอนันต์มากมหาศาล 
 

ให้แง่คิดคติสติปัญญา 
 

เสริมคุณธรรมเพ่ิมคุณค่าจรรยาบรรณ 
 

สดุแต่วาสนาพาสบืสาน 
 

ช่ัวนิรันดร์สนัติสขุเอย 
 


