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ถอดความและเรียบเรียง
จากต้นฉบับภาษาจีนทีค
่ ัดลอกใหม่ทั้งฉบับ
ด้วยความวิริยะอุตสาหะของ

เด็กชายปรัชญ์ เหมพรรณไพเราะ
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คำำนำำ
“พิชัยสงครามซุนจื่อ” ถือว่าเป็นตำา ราระดับคลาสสิคเล่มหนึ่งที่ได้รับ
การถ่ า ยทอดเป็ น ภาษาต่ า งๆ มากมาย ทั้ ง ภาษาอัง กฤษ , ฝรั่ง เศส ,
รัสเซีย, เชค, เยอรมัน, ฯลฯ รวมทั้งภาษาไทย และไม่ยกเว้นแม้แต่
ภาษาจีนที่มีการแปลจากสำานวนภาษาจีนโบราณให้มาอยู่ในโครงสร้าง
ภาษาจีนสมัยปัจจุ บัน ซึ่งในแต่ ล ะภาษาก็ ยั ง มีก ารแปลแตกต่ า งกั น
ออกไปอีกหลากหลายสำา นวน ทั้งยังได้รับการบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาระดับ MBA ในบางสถาบันการศึกษาของประเทศต่างๆ
อี ก ด้ ว ย แม้ ว่ า ต้ น ฉบั บ เดิ ม ได้ มุ่ ง เน้ น อยู่ ใ นขอบเขตที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ทหารและการปกครองในภาวะสงคราม แต่การถ่ายทอดในยุคถัดๆ มา
ก็ได้รับการนำา เสนอในแง่มุมต่างๆ ทั้งในด้านการทหาร การกำา หนด
กลยุท ธ์ ทางธุ รกิจ การกำา หนดแผนงานการตลาดและการขาย การ
บริหารงานด้านบุคลากรและองค์กร ตลอดไปจนถึง การประยุ กต์ใ ช้
กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันของบุคคลทัว่ ๆ ไป
อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำากัดของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ และภาษา
ที่ ใ ช้ ทำา ให้ สำา นวนแปลต่ า งๆ นั้ น แม้ ว่ า จะได้ พ ยายามรั ก ษาความ
ไพเราะของคัมภีร์ฉบับเดิมไว้ได้ แต่ก็สูญเสียตัวสารัตถะสำา คัญของ
การศึ กษาคั ม ภีร์ แบบดั้ ง เดิ ม ไป นั่ นก็ คื อ “การตีค วามด้ ว ยตนเอง”
ของผู้ที่ตั้งใจจะศึกษา ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำา คัญในการทำา ความเข้าใจ
กับสารัตถะที่ผู้เขียนคัมภีร์ตั้งใจจะสื่อสารออกมา และทำาให้การศึกษา

คัมภีร์กลายเป็นเพียงการท่องจำา ที่ปราศจาก “กระบวนการ” ในการ
เรียนรู้
ด้ วยเหตุ ผลดั งกล่า วข้างต้นนี้เองที่ ทำา ให้ ผ มอยากจะถอดความเพื่ อ
เรียบเรียงคัมภีร์เล่มนี้ใหม่ โดยมีความตั้งใจที่จะเรียบเรียงประโยค
ต่างๆ ให้ใกล้เคียงกับโครงสร้างทางภาษาของต้นฉบับเดิม และปล่อย
ให้ ก ารตี ค วามเพื่ อ ทำา ความเข้ า ใจกั บ ตั ว บทต่ า งๆ ของคั ม ภี ร์ เป็ น
หน้าที่โดยตรงของผู้ที่ ต้องการจะศึกษานั้นเอง โดยผมได้อาศัยการ
เปรีย บเที ยบกั บ ฉบั บ แปล ทั้ ง ภาคภาษาไทยเท่ า ที่ พ อจะหาได้ และ
ฉบั บ แปลภาษาอั ง กฤษ ที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ข อง
นักศึกษาในต่างประเทศ รวมทั้ งงานแปลที่ มีการพิมพ์จำา หน่ ายเป็น
เล่มหนังสืออื่นๆ กับต้นฉบับภาษาจีนที่มีบางส่วนบันทึกไว้ไม่ตรงกัน
ในแต่ละฉบั บ ด้ว ย และเพื่อ ให้ ได้ คัมภีร์ฉบั บที่ สมบูรณ์แ ก่การศึกษา
ค้นคว้าสำา หรับผู้ที่สนใจทั่วไป ผมจึงได้นำา ต้นฉบับ ภาษาจี น รวมทั้ ง
ฉบับภาษาอังกฤษของ Lionel Giles (๑๙๑๐) ผนวกรวมเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของหนังสือเล่มนี้ไว้ให้แล้ว
ผมเชื่อ เสมอว่ า การศึกษาคัมภีร์อ ย่างแท้ จริงก็คื อการศึ ก ษาตนเอง
บทบั น ทึ ก ในรู ป แบบภาษาจี น โบราณนั้ น จำา เป็ น ที่ จ ะต้ อ งพิ นิ จ
พิเคราะห์และใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบด้าน จึงจะสามารถตีความ
ให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้ที่ศึกษานั้นๆ เองได้ ซึ่งในระดับหนึ่งแล้ว มันคือ
การสื่อสารกับกระบวนการทางความคิดของตัวผู้ที่ศึกษานั้นเอง และ
เป็ น ผลให้ ผู้ ที่ ศึ ก ษาคั ม ภี ร์ ห นึ่ ง ๆ สามารถจดจำา ถ้ อ ยคำา และ
ความหมายที่ซ่อนเร้นในคัมภีร์นั้นๆ อย่างแนบแน่นตลอดไป ในขณะ
เดียวกัน การศึกษาในรูปแบบอย่างนี้เองที่จะเป็นสื่อชักจู งให้ บุค คล

ผู้ นั้ น เข้ า ถึ ง แก่ น แท้ แ ห่ ง ความเป็ น ตั ว ตนของตั ว เองอี ก ด้ ว ย เนื่ อ ง
เพราะเนื้อหาทีส่ มบูรณ์ของคัมภีร์ มิได้ปรากฏอยู่แต่เพียงในบทบันทึก
หรือเพียงในบทความที่แปลออกมาเท่านั้น หากแต่ความสมบูรณ์จะ
ถูกเปิดเผยออกมาโดยผ่านทางกระบวนการที่เราใช้ในการศึกษาและตี
ความคั ม ภีร์ ด้ ว ย เพราะการศึก ษาที่ แ ท้ จ ริง ย่ อมหมายถึ ง กระบวน
การแห่งการเปิดเผยความรูท้ ฝี่ ังลึกอยู่ในตัวเราแต่ละคน
“พิ ชั ย สงครามซุ น จื่ อ ” เล่ ม นี้ ค งจะสมบู ร ณ์ ไ ม่ ไ ด้ ห ากไม่ มี นั ก แปล
อาวุโสหลายๆ ท่านสร้างสรรค์สำา นวนภาษาไทยไว้ก่อนแล้ว ซึ่งผมได้
ใช้ในการเทียบเคียงความหมายตลอดงานแปลคราวนี้ และก็ต้องขอ
ชมเชยในความวิริยะอุตสาหะของเด็กชายปรัชญ์ เหมพรรณไพเราะ
ที่ ตั้ ง อกตั้ ง ใจคั ด ลอกต้ น ฉบั บ ภาษาจี น ทั้ ง ๑๓ บทด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ตัวเองก็อ่านเมนูคำา สั่งทั้งหมดไม่ออกเลยสักตัวเดียว
อีกทั้งไม่ได้มีความคุ้นเคยกับตัวอักษรทั้งหมดในคัมภีร์นี้อีกด้วย เป็น
แบบอย่างของความมุ่งมั่นที่จะศึกษา และความพยายามที่จะก้าวข้าม
ข้อจำากัดของตนเอง จนสามารถประสบผลสำาเร็จได้ในที่สุด ถือว่าเป็น
แบบอย่างทีห่ าได้ยากยิง่ ในสังคมปัจจุบนั
อนึ่ง ต้นฉบับที่ ได้เตรียมการไว้ ทั้ง หมดนั้น ผมมีความตั้ง ใจที่ จะให้
เกิดความถูกต้องในเรื่องของลิขสิทธิ์การใช้งานโดยสมบูรณ์ จึงเสีย
เวลาส่ว นหนึ่งไปกับการเรีย นรู้เพื่อ เปลี่ ยนแปลงระบบให้ กลายเป็น
Linux และพิ ม พ์ ต้ น ฉบั บ ทั้ ง ฉบั บ ด้ ว ย OpenOffice แทนที่ จ ะใช้
ซอฟท์ แ วร์ลิ ข สิท ธิ์ อื่ น เพื่ อ ช่ ว ยลดภาระการขาดดุ ล การค้ า ระหว่ า ง
ประเทศของบ้านเกิดของตัวเอง ซึ่งก็เป็นที่แน่นอนว่า การตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลงระบบดังกล่าว ย่อมจะส่งผลให้เด็กชายปรัชญ์ จำาเป็นจะ

ต้องพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการใช้งานของตัวเองไปด้วยพร้อมๆ กัน ซึ่ง
เด็กชายวัย ๑๔ ปีคนนี้ ก็ได้พิสูจน์ให้ประจักษ์แล้วว่า การเรียนรู้และ
การเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่สิ่งที่เกินไปกว่าความสามารถของทุกคน หาก
จะมีความมุง่ มัน่ และความตัง้ ใจอย่างแท้จริง
สำา นวนแปลต่างๆ ทั้งในภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ใช้เปรียบ
เทียบระหว่างงานแปลคราวนี้ ผมได้จัดทำา เป็นบรรณานุกรมไว้ท้าย
เล่มด้วยแล้ว เผื่อว่าท่านที่สนใจจะสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้เองต่อไป
อย่า งไรก็ ต าม ในภาคภาษาไทยที่ ผ มเป็ นผู้ จั ด การปรุ ง แต่ ง สำา นวน
ด้วยตัวเองนั้น แม้ว่าจะพยายามอย่างที่สุดแล้ว แต่ก็น่าที่จะยังมีสิ่ง
ขาดตกบกพร่องไปบ้าง ซึ่งก็พร้อมจะน้อมรับฟังคำา ชี้แนะจากผู้รู้ทุก
ท่านด้วยความเบิกบานใจอย่างทีส่ ุดเสมอ

ด้วยความนับถือ
วิรชั เหมพรรณไพเราะ
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หากประมุขทรงคุณธรรม
ขุนพลมีความสามารถ
กาละ-เทศะเอื้ออำานวย
บัญชาการอย่างถูกต้อง
กองกำาลังมีความเข้มแข็ง
ทแกล้วทหารเชี่ยวชำานาญ
บำาเหน็จและอาชญามีความชัดเจน
เหล่านี้ยอ่ มบ่งบอกถึงชัยชนะ
หรือปราชัยได้แล้ว
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บทที่หนึ่ง : การวางแผน
ซุนจื่อกล่าวว่า การทหารเป็นงานใหญ่ของชาติ คือความเป็นความตาย
คือหนทางแห่งการคงอยู่หรือดับสูญ พึงพิเคราะห์อย่างรอบคอบ. การ
ศึกมีองค์ห้า พึงพิจารณาโดยรวม เพื่อเข้าใจในสภาวการณ์ที่แท้จริง
หนึ่งคือธรรม สองคือกาละ สามคือเทศะ สี่คือขุนพล ห้าคือกฎเกณฑ์.
ธรรม คือ ความเป็ นหนึ่ ง เดี ย วของเหนื อ ใต้ ส ายบั ญ ชาการ ร่ ว มเป็น
ร่วมตาย ไม่ย่นระย่อต่อภยันตราย. กาละ คือเวลา กลางวัน-กลางคืน
ความร้อน-ความหนาว และความผันแปรแห่งลมฟ้าอากาศ. เทศะ คือ
ยุ ท ธภู มิ ที่ ด อน -ที่ ลุ่ ม ความใกล้ -ไกล ถี่ -ห่ า ง กว้า ง -แคบ ตลอดจน
ลั ก ษณะความเป็ น ความตายของภู มิ ป ระเทศ . ขุ น พล คื อ บุ ค คล
ผู้ประกอบด้วยปัญญา ความสัตย์ซื่อเที่ยงธรรม ความเมตตา ความ
กล้าหาญ และความเข้มงวดเคร่งครัดรัดกุม. กฎเกณฑ์ คือวินัยแห่ง
การปฏิบัติ ระบบระเบีย บการจัดสรรกำา ลั งพล. องค์ ห้า แห่ง สงคราม
ขุนพลไม่อาจไม่สนใจ ผู้รจู้ ริงจึงได้ชัย ผู้ไม่รู้ยอ่ มปราชัย.
เมื่อพิจารณาโดยรวม จะเข้าใจถึงสภาวการณ์ที่ แท้ จริง หากประมุข
ทรงคุณธรรม ขุนพลมีความสามารถ กาละ-เทศะเอื้ออำา นวย บัญชา
การอย่างถูกต้อง กองกำาลังมีความเข้มแข็ง ทแกล้วทหารเชี่ยวชำานาญ
บำาเหน็จและอาชญามีความชัดเจน เหล่านี้ย่อมบ่งบอกถึงชัยชนะหรือ
ปราชัยได้แล้ว. ขุนศึกผู้รู้ฟัง เมื่อปฏิบัติจะได้ชัย จงรั้งไว้สร้างผลงาน
ขุนศึกผู้ไม่รฟู้ ัง เมื่อปฏิบตั ยิ ่อมปราชัย พึงกำาจัดไปจากกองทัพ.
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ด้วยยุทโธบายที่กล่าวนี้ ยามปฏิบัติย่อมแปรเปลี่ยนตามสภาวการณ์
แวดล้อม เนื่องด้วยสภาวการณ์ที่แท้จริงย่อมเป็นปัจจัยกำา หนดความ
เหมาะสมแห่งยุทธวิธ.ี
ยุ ท ธการทางทหาร คื อ ศาสตร์ แ ห่ ง การใช้ เ ล่ ห์ เ หลี่ ย มไหวพริ บ .
เมื่ อ สามารถจู่ โ จม พึ ง แสดงว่ า ไม่ ส ามารถ ; เมื่ อ ตั ด สิ น ใจใช้ กำา ลั ง
จงแสดงประหนึ่งว่าไม่กระตือรือร้น ; เมื่ออยู่ใกล้จงหลอกว่าอยู่ไกล
เมื่ออยู่ไกลจงหลอกว่าอยู่ใกล้ ; ล่อหลอกศัตรูด้วยอามิสประโยชน์ ;
เมื่อศัตรูวุ่นวายสับสนจงเข้าตี ; จงเตรียมพร้อมเมื่อศัตรูเพียบพร้อม
ทุกด้าน ; หลีกเลี่ยงการปะทะเมื่อศัตรูเข้มแข็งแกร่งกล้า ; หยอกเย้า
เมื่ อ ศั ต รู อ ยู่ ใ นโทสะจริ ต ; พึ ง ถ่ อ มตั ว พิ น อบพิ เ ทาเพื่ อ ให้ ศั ต รู ห ลง
เหริงได้ใจ ; ตามรังควาญก่อกวนเมื่อศัตรูพักผ่อนออมแรง ; ยุแยงให้
ศัตรูแตกแยกความสามัคคี ; หักหาญเมื่อศัตรูไม่มีความพร้อม จู่โจม
เมื่อศัตรูไม่ทันคาดคิด ; เหล่านี้คือเงื่อนงำาแห่งชัยชนะ ไม่อาจเปิดเผย
จุดประสงค์ที่แท้จริงแก่ข้าศึกศัตรู.
ชั ย ชนะที่ ไ ด้ ตั้ ง แต่ ยั ง ไม่ ร บ เนื่ อ งเพราะมี ก ารวางแผนการอย่ า ง
รอบคอบ พ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่รบ ก็เนื่องจากการวางแผนการไม่รัดกุม
คาดคำา นวณอย่ า งละเอี ย ดย่ อ มชนะ คาดคำา นวณไม่ ล ะเอี ย ดย่ อ ม
พ่ายแพ้ นับประสาอะไรกับการไม่กำา หนดแผนการล่วงหน้าเอาเลย ?
ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ พิ จ ารณาเช่ น นี้ ย่ อ มประจั ก ษ์ อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า ผู้ ใ ดจะได้
ชัยชนะ หรือประสบกับความพ่ายแพ้.
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การศึกถือเอาความรวบรัด
ไม่สง่ เสริมการดำาเนินการที่ยืดเยือ้
เนื่องเพราะ
ไม่เคยปรากฎสงครามยืดเยือ้
ที่เอื้อประโยชน์แก่ชาติบา้ นเมือง
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บททีส่ อง : การดำาเนินสงคราม
ซุ น จื่ อ กล่ า วว่ า การจั ด การกองทั พ รถเร็ ว เที ย มสี่ ม้ า หนึ่ ง พั น คั น
ยานเกราะหนึ่งพัน ชุดเกราะสิบหมื่น ทรัพย์เสบียงสำาหรับหนทางพันลี้
ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง ภายในภายนอก ทั้ ง สำา หรั บ งานการทู ต ค่ า ซ่ อ มสร้ า ง
วัสดุอุปกรณ์ การบำารุงรักษาเกราะโล่และรถศึก หนึ่งวันพันตำาลึงทอง
จึงเพียงพอแก่กองพลหนึ่งแสน. การศึกแม้ได้ชัย หากยืด เยื้อ อาวุธ
ย่อมไม่คมกล้า ต่อตีเมืองย่อมไร้พลัง การศึกที่เยิ่นเย้อ การคลังย่อม
ขาดแคลน. อาวุธขาดความคมกล้า กองทัพสูญเสียกำา ลังขวัญ ทรัพย์
เสบี ยงฝืด เคือ ง เหล่ าประเทศราชย่ อ มลุ กฮื อ แม้มี ผู้ ท รงภูมิ ปัญ ญา
ย่อมไม่อาจแก้ไขให้ดีดังเดิม ! การศึกถือเอาความรวบรัด ไม่ส่งเสริม
การดำา เนินการที่ยืดเยื้อ. เนื่องเพราะไม่เคยปรากฎสงครามยืดเยื้อที่
เอื้ อ ประโยชน์ แ ก่ ช าติ บ้ า นเมื อ ง . ไม่ รู้ ซึ้ ง ถึ ง เภทภั ย จากการทหาร
ย่อมไม่อาจเข้าใจในคุณประโยชน์.
ผู้ชำานาญการทหาร ไม่เกณฑ์ไพร่พลซำ้า สอง ไม่ลำา เลียงทรัพย์เสบียง
ซำ้า ซาก ยุ ท โธปกรณ์ใ ช้ จ ากประเทศตน เสบี ย งกรัง ให้ ใ ช้ ของข้ า ศึก
เยี่ยงนีอ้ าหารการกินจึงพอเพียง.
บ้านเมืองยากไร้เพราะกองทัพต้องเดินทางไกล เสบียงลำา เลียงไกล
ปวงชนย่อมทุกข์เข็ญ เก็บกักเสบียงในกองทั พ ย่ อมทำา ให้ข้า วยาก
หมากแพง ข้าวยากหมากแพงชาวประชาย่อมข้นแค้น ทรัพย์เสบียงยิ่ง
ร่อ ยหรอ ย่ อ มเร่ง ให้ เก็ บ เกณฑ์ เพื่ อ กองทั พ กำา ลั ง อ่อ นล้ า ทรัพ ย์ สิ น
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เหือดแห้ง ประเทศชาติย่อมเหลือแต่ครัวเรือนที่ว่างเปล่า. ทรัพย์สิน
ของราษฎร ต้องสูญเสียเจ็ดในสิบ การคลังของแผ่นดิน ทัง้ รถศึกชำารุด
ม้ า ศึ ก อ่ อ นล้ า ชุ ด เกราะ เกาทั ณ ฑ์ หอกง้ า วโล่ ดั้ ง วั ว ควายและรถ
สัมภาระ ต้องหมดไปหกในสิบ.
ขุนพลผู้รอบรู้ย่อมเก็บกักเสบียงจากข้าศึก ใช้เสบียงข้าศึกหนึ่ง ‘จง’
ประหนึ่งใช้เสบียงตนยี่สิบ ‘จง’ ใช้หญ้าฟางข้าศึกหนึ่ง ‘สือ’ ประหนึ่ง
ใช้ของตนยี่สิบ ‘สือ’. จะสังหารข้าศึกต้องใช้ความฮึกเหิม จะช่วงชิง
ทรัพย์เสบียงข้าศึกต้องใช้สินจ้างรางวัล. การรบด้วยรถศึก เมื่อช่วงชิง
รถข้าศึกได้กว่าสิบ ให้ปูนบำาเหน็จแก่ผู้แรกที่ยึดได้ ปรับเปลี่ยนธงศึก
ประจำา รถ ร่ ว มขบวนไปด้ ว ยกองทั พ ใช้ พ ระคุ ณ อุ ป การะเชลยศึ ก
คือยิง่ ชนะศึกยิง่ เกรียงไกร.
การศึกสำาคัญที่ชัยชนะ ต้องไม่ยืดเยื้อ ขุนพลผู้ชำานาญการทหาร คือผู้
กุมชะตาประชาราษฎร์ คือผูร้ ับผิดชอบต่อความสุขทุกข์ของบ้านเมือง.
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รบร้อยชนะร้อย
ยังไม่นับว่าประเสริฐสุด
การศึกที่ชนะโดยมิต้องรบ
จึงนับเป็นเลิศเหนือกว่าทั้งปวง
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บทที่สาม : การกำาหนดกลยุทธ์
ซุ น จื่ อ กล่ า วว่ า การทำา ศึ ก สงคราม รั ก ษาบ้ า นเมื อ งไว้ เ ป็ น เอก
บ้ านเมือ งบอบชำ้า เป็น รอง รัก ษากองทั พ ไว้ เป็ นเอก ทำา ลายกองทั พ
เป็ น รอง รั ก ษากองพลไว้ เ ป็ น เอก ทำา ลายกองพลเป็ น รอง รั ก ษา
กองพันไว้เป็นเอก ทำา ลายกองพันเป็นรอง รักษากองร้อยไว้เป็นเอก
ทำา ลายกองร้อยเป็นรอง รักษาหมวดหมู่ไว้เป็นเอก ทำา ลายหมวดหมู่
เป็นรอง เช่นนี้คือรบร้อยชนะร้อย ยังไม่นับว่าประเสริฐสุด การศึกที่
ชนะโดยมิตอ้ งรบ จึงนับเป็นเลิศเหนือกว่าทัง้ ปวง
การทหารชั้นเลิศคือชนะในเชิงกลยุทธ์ รองไปคือชนะโดยการทูต รอง
ไปคือ ชนะโดยกำา ลั ง ทหาร ชั้ น ตำ่า สุด คื อ โจมตีเ มือง . การโจมตีเมื อง
เนื่องเพราะไม่มีทางเลือก ; เพราะการซ่อมสร้างโล่และรถศึก อีกทั้ง
อาวุธยุท ธภัณฑ์ กว่า สามเดื อนจึงแล้ วเสร็จ สร้างป้อมค่ ายรายล้อม
อี ก กว่ า สามเดื อ นจึ ง พร้ อ มสรรพ ; ขุ น พลผู้ มิ อ ดกลั้ น รุ ก รบเยี่ ย ง
มดปลวก สูญเสียไพร่พลหนึ่งในสาม เมืองก็มิอาจยึด คือผลร้ายของ
การตีเมือง.
ผู้รอบรู้ทางการทหาร สยบทั พข้า ศึก โดยมิต้องรบ ; ยึดเมืองข้าศึ ก
โดยมิต้องโจมตี กำาราบประเทศข้าศึก โดยไม่ยืดเยื้อ พิชิตชัยทั่วหล้า
โดยไม่เสียกำา ลังทหาร ประโยชน์สุขจักสมบูรณ์ นี้คือกลยุทธ์เชิงรุก.
หลักแห่งการใช้กำาลัง มีสิบเท่าให้โอบล้อม ห้าเท่าให้โจมตี มีสองเท่า
ให้ แ ยกรุ ก เท่ า กั น ให้ ป ระจั ญ บาน น้ อ ยกว่ า ให้ ตั้ ง รั บ ด้ อ ยกว่ า ให้
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หลบหลีก. อ่อนด้อยแต่แข็งขืน ย่อมปราชัยแก่ฝา่ ยเข้มแข็ง.
ขุ น พลผู้ ส ามารถ คื อ เสาหลั ก คำ้า ประเทศ เสาหลั ก ที่ เ พี ย บพร้ อ ม
ประเทศชาติ ย่ อ มเข้ ม แข็ ง เสาหลั ก ที่ บ กพร่ อ ง ประเทศชาติ ย่ อ ม
อ่อนแอ . การทหารจักเสียหายเพราะประมุขขาดสามความรู้ ไม่รู้ว่า
กองทัพไม่อ าจรุก กลับ สั่งให้รุก ไม่รู้ว่ ากองทั พไม่อาจถอย กลั บสั่ง
ให้ ถ อย นี้ คื อ กี ด ขวางทางการทหาร ไม่ รู้ ภ าระกิ จ ทางการทหาร
กลับเข้าสอดแทรก กองกำา ลังไพร่พลย่อมสับสน. ไม่รู้กฎเกณฑ์ของ
กองทั พ กลั บ เข้ า แทรกแซง กำา ลั ง พลย่ อ มเคลื อ บแคลงสงสั ย .
กองทั พ ที่ สั บ สนและเคลื อ บแคลง ย่ อ มชั ก ศึ ก จากแคว้ น อื่ น นี้ คื อ
การทำาลายทัพ อวยชัยให้ข้าศึก.
หลั ก แห่ ง ชั ย ชนะมี ห้ า ประการ รู้ ว่ า ควรรบหรื อ ไม่ ค วรรบหนึ่ ง รู้ จั ก
ประเมินกำาลังมากหรือน้อยหนึ่ง เหนือใต้สายบัญชาการสมานฉันท์หนึ่ง
ตื่ นตั ว แต่ ไม่ตื่ นเต้นหนึ่ง ขุนพลเพีย บพร้อ มความสามารถ ประมุข
ไม่ก้าวก่ายการบัญชาทั พหนึ่ง หลักห้าประการนี้ คื อหนทางกำา หนด
ชัยชนะ.
โบราณกล่าวว่า รู้เขารู้เรา ร้อยรบไม่พ่าย ; ไม่รู้เขาแต่รู้เรา ชนะแพ้
ยังกำ้ากึ่ง ไม่รเู้ ขาไม่รู้เรา ทุกศึกจักปราชัย.
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ไว้ ก่ อ นจึ ง ออกรบ กองทั พ จั ก พ่ า ยแพ้ เพราะออกรบเพี ย งเพื่ อ
ไขว่คว้าชัย.
ผู้ชำา นาญการทหาร มุ่งผดุ งคุ ณธรรมและรักษาระเบี ยบ จึง สามารถ
สร้ า งกองกำา ลั ง ที่ เ ข้ ม แข็ ง หลั ก การทหาร หนึ่ ง คื อ ระบบระเบี ย บ
สองคือคาดการณ์ สามคือคิดคำา นวณ สี่คือกำาหนดแผน ห้าคือชัยชนะ
สมรภูมิกำาหนดระบบระเบียบ ระบบระเบียบทำา ให้เกิดการคาดการณ์
การคาดการณ์ แ ล้ ว จึ ง คำา นวณผลได้ เ สี ย คิ ด คำา นวณแล้ ว กำา หนด
แผนการ กำาหนดแผนการแล้วจึงจะชนะ. กองทัพที่เข้มแข็งเปรียบดัง
ของหนั ก ปะทะของเบา กองทั พ ที่ อ่ อ นแอเปรี ย บดั ง ของเบาปะทะ
ของหนัก.
ไพร่พลรบที่แกร่งกล้า เปรียบดั่งกำา ลังสายนำ้า ที่ถ่าโถมสู่หุบเหว นี้คือ
ยุทธลักษณ์.
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ระดับเสียงมีเพียงห้า
ห้าเสียงที่แปรเปลี่ยน ฟังได้ไม่รู้สนิ้
สีมีเพียงห้า
ห้าสีที่ผสมผสาน ดูได้ไม่รู้หมด
รสมีเพียงห้า
ห้ารสที่พลิกผัน ลิ้มชิมไม่รู้จบ
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บทที่ห้า : กระบวนทัพ
ซุ น จื่ อ กล่ า วว่ า จะปกครองคนมากเฉกเช่ น ปกครองคนน้ อ ย ต้ อ ง
จั ด สรรกำา ลั ง เผชิ ญ กั บ คนมากเหมื อ นดั่ ง เผชิ ญ กั บ คนน้ อ ย ต้ อ ง
กำา หนดรูปกระบวนและสัญญาณ ; ไพร่พลของกองทั พ จักสู้รบโดย
ไม่ พ่ า ยแพ้ ต้ อ งอาศั ย ทั้ ง กลยุ ท ธ์ แ ละต่ อ ตี ; การบุ ก ตี ข องกองทั พ
เสมือนดั่งใช้หินกระทบไข่ ด้วยรูถ้ ึงจุดอ่อนของข้าศึก.
การสัประยุทธ์ สู้รบโดยการต่อตี ชนะโดยกลยุทธ์. ปราชญ์ผู้กำา หนด
กลยุทธ์ ไม่สิ้นสุดเช่นฟ้าดิน ไม่หมดสิ้นเช่นสายนำ้า . จบแล้วเริ่มใหม่
ดั่งเช่นตะวันจันทรา. เวียนว่ายตายเกิด ดั่งเช่นฤดูกาล. ระดับเสียงมี
เพียงห้า ห้าเสียงที่แปรเปลี่ยน ฟังได้ไม่รู้สิ้น. สีมีเพียงห้า ห้าสีที่ผสม
ผสาน ดู ไ ด้ ไ ม่ รู้ ห มด . รสมีเ พี ย งห้ า ห้ า รสที่ พ ลิ ก ผั น ลิ้ ม ชิ ม ไม่ รู้จ บ .
รูปแบบกระบวนศึก มีเพียงกลยุทธ์และต่อตี กลยุทธ์ต่อตีที่พลิกแพลง
ย่อมไร้ขีดจำา กัด. กลยุทธ์และต่อตีสอดประสาน ดั่งวงกลมที่ต่อเนื่อง
ไม่สามารถกำาหนดจุดเริม่ ต้นหรือสิ้นสุด !
สายนำ้า ที่เชี่ยวกราก กระชากหินให้เคลื่อ นคล้ อย นี้คื อกระบวนทัพ .
นกเหยี่ ยวที่ บิ นโฉบ จู่โ จมแล้ วย้อ นคื น นี้คื อจัง หวะเวลา . ผู้ ชำา นาญ
การศึก มีกระบวนทัพที่น่าเกรงขาม มีจังหวะเวลาที่รวบรัด. กระบวน
ทัพประดุจการง้างคันศร จังหวะเวลาประดุจลูกศรปล่อยจากแหล่ง.
ในความชุ ล มุ น สั บ สน การรบวุ่ น วาย แต่ ไ ม่ อ าจว้ า วุ่ น . ในความ
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พลุกพล่านอลหม่าน คล้ายไม่มีที่สิ้นสุด แต่ไม่อาจท้อแท้. สับสนเป็น
เรื่องของการจัดการ ขลาดกลัวเป็นเรื่องของกำาลังขวัญ อ่อนด้อยเป็น
เรื่องของการสร้างเสริม. จัดการกับความสับสนโดยการจัดสรรกำา ลัง
บำา รุ ง ขวั ญ ให้ ก ล้ า หาญโดยการจั ด กระบวนทั พ สร้ า งเสริ ม กำา ลั ง ให้
เข้ ม แข็ ง โดยใช้ ก ฎระเบี ย บแบบแผน . การเคลื่ อ นกระบวนทั พ
ยุ ท ธลั ก ษณ์ คื อ ต้ อ งชี้ นำา ข้ า ศึ ก หลอกล่ อ ในสิ่ ง ที่ ข้ า ศึ ก ต้ อ งรี บ คว้ า ;
ใช้อามิสประโยชน์กระตุน้ ให้ขา้ ศึกสับสน ใช้กำาลังพลคุมเชิงอย่างสงบ.
ผู้ ชำา นาญการศึ ก ที่ ต้ อ งทำา คื อ การจั ด กระบวนทั พ ไม่ ยึ ด ติ ด พึ่ ง พิ ง
ที่ บุ ค คล เยี่ ย งนี้ จึ ง สามารถจั ด หาคนมาร่ ว มทั พ . กระบวนทั พ รวม
เป็นหนึ่ง ยามยกพลสัประยุทธ์ ดุจดั่งรุนซุงเคลื่อนศิลา ด้วยลักษณะ
แห่ ง ศิ ล า ยามนิ่ ง หนั ก แน่ น มั่ น คง ยามเคลื่ อ นมิ อ าจต่ อ ต้ า น ด้ ว ย
เหลี่ย มคมจึง สงบ ด้ว ยความกลมจึงเคลื่อ นไหว. กองกำา ลัง ที่พ ร้อม
สัประยุทธ์ คล้ายศิลากลมที่กลิง้ ลงจากที่สูง นี้คือกระบวนทัพ.
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ที่ต้องคิดคือคำานวณผลได้ผลเสีย
ที่ต้องทำาคือเข้าใจหลักการ
เคลื่อนไหวและสงบนิ่ง
ที่ต้องรู้คอื ความเป็นตายของสมรภูมิ
ที่ต้องแยกแยะคือความเพียบพร้อม
หรือขาดพร่องของกำาลัง
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บททีห่ ก : จุดอ่อนจุดแข็ง
ซุ น จื่ อ กล่ า วว่ า ถึ ง สมรภู มิ เ พื่ อ คอยทั พ ข้ า ศึ ก ก่ อ นย่ อ มสดชื่ น ถึ ง
สมรภูมิที หลังจึงเข้ารบอย่างฉุกละหุกย่อมอิด โรย. ผู้ชำา นาญการศึก
ชิงเป็นฝ่ายกระทำามิยอมถูกกระทำา. สามารถทำาให้ข้าศึกเคลื่อนเข้าหา
ก็ โ ดยอามิส ประโยชน์ ; ทำา ให้ ข้า ศึ กไม่ก ล้ า เข้ า ใกล้ ก็ โ ดยการข่ ม ขู่
คุกคาม. ข้าศึกสดชืน่ จงรังควาญให้อิดโรย ข้าศึกอิ่มเอมจงทำาให้หิวโหย
ข้าศึกสงบนิ่งมั่นคงจงก่อกวน.
โจมตี จุด ที่ ข้า ศึ กไม่ ระวั ง จู่โ จมยามที่ ข้ า ศึ ก ไม่ ค าดคิ ด ; เคลื่ อ นพล
พันลี้ไม่เหนื่อยอ่อน ด้วยใช้เส้นทางปลอดข้าศึก ; ยามบุกตีต้องได้ชัย
ด้วยบุกตีที่ไร้การปกป้อง ; ปกป้องย่อมเหนียวแน่น ด้วยป้องกันจุดที่
ข้า ศึกไม่อ าจรุก . ผู้ สันทั ด การจู่โจม ข้ าศึ ก มิอาจที่ จะตั้ง รับ ผู้ สัน ทั ด
การตัง้ รับ ข้าศึกมิอาจทีจ่ ะบุกตี.
ละเอี ย ดลออ จนมิ อ าจเห็ น รู ป แบบ สลั บ ซั บ ซ้ อ น จนมิ อ าจได้ ยิ น
สุ้มสำาเนียง จึงสามารถกุมชะตากรรมข้าศึก . เมือ่ บุกย่อมไม่อาจต้านรับ
ด้ ว ยจู่ โ จมที่ จุ ด อ่ อ น ; เมื่อ ถอยย่ อ มไม่ อ าจตามติด ด้ ว ยความเร็ว ที่
สุดจะไล่. เมือ่ เราต้องการรบ ข้าศึกแม้มปี อ้ มสูงคูลกึ ก็ไม่อาจไม่ร่วมรบ
ด้วยโจมตีในจุดที่ต้องป้องกัน ; เมื่อเราไม่ต้องการรบ แม้เพียงขีดเส้น
เป็นแนวต้าน ข้าศึกย่อมไม่อาจต่อตี ด้วยกลลวงให้ข้าศึกไขว้เขว.
ศึกษายุทธลักษณ์ข้าศึก เก็บงำาประกายตน เราจึงเป็นปึกแผ่น ข้าศึก
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ถูกแยกย่อย ; เรารวมเป็นหนึ่ง ข้าศึกถูกแยกเป็นสิบส่วน นี้คือใช้สิบ
โจมตี ห นึ่ ง ; คื อ เรามี ม ากข้ า ศึ ก มี น้ อ ย สามารถใช้ ม ากทำา ลายน้ อ ย
ด้วยการบเยี่ยงที่กล่าวนี้ จึงพิชิตโดยง่ายดาย.
มิอาจให้ล่วงรู้สมรภูมิทเี่ ราจะรบ เมื่อไม่รู้ ข้าศึกย่อมป้องกันหลายด้าน
เมื่ อ แยกป้ อ งกั น หลายด้ า น สมรภู มิ ที่ เ ราจะร่ ว มรบ กำา ลั ง ข้ า ศึ ก
ย่ อ มน้ อ ย . ป้ อ งกั น แนวหน้ า กำา ลั ง บางเบาที่ แ นวหลั ง ป้ อ งกั น
แนวหลังกำาลังบางเบาทีแ่ นวหน้า ป้องกันทางซ้ายกำาลังบางเบาทางขวา
ป้องกันทางขวากำา ลังบางเบาทางซ้าย ป้องกันครบทุกด้าน กำา ลังก็ยิ่ง
บางเบาในทุกทาง. กำาลังพลจะน้อย ด้วยต้องเตรียมรับข้าศึก ; กำา ลัง
พลจะมาก โดยทำาให้ข้าศึกต้องระวังตน.
หากล่วงรู้สมรภูมิรบ รู้กำา หนดวันที่จะรบ เดินทัพพั นลี้ยั งพร้อมรบ .
ไม่ รู้สมรภู มิรบ ไม่รู้ กำา หนดวั น ที่ จะรบ ทางซ้ า ยมิ อ าจช่ ว ยทางขวา
ทางขวามิ อ าจช่ ว ยทางซ้ าย แนวหน้ า มิอ าจช่ ว ยแนวหลั ง แนวหลั ง
มิ อ าจช่ ว ยแนวหน้ า ยั ง จะกุ ม สถานการณ์ ที่ ห่ า งไกลสิ บ ลี้ หรื อ ใกล้
เพี ย งหนึ่ง ลี้ ไ ด้ ห รื อ ? แม้กองทั พ ข้า ศึ กจะมี กำา ลั ง พลมาก ใช่ จะเอื้ อ
ประโยชน์ ต่ อ การชิ ง ชั ย ? โบราณกล่ า วว่ า ชั ย ชนะอาจสร้ า งขึ้ น ได้ .
ข้าศึกแม้มกี ำาลังพลมาก ก็สามารถทำาให้ไม่อาจรบ.
ที่ ต้ อ งคิ ด คื อ คำา นวณผลได้ ผ ลเสี ย ที่ ต้ อ งทำา คื อ เข้ า ใจหลั ก การ
เคลื่อนไหวและสงบนิ่ง ที่ต้องรู้คือความเป็นตายของสมรภูมิ ที่ต้อง
แยกแยะคือ ความเพียบพร้อมหรือขาดพร่องของกำา ลัง. ยุทธลักษณ์
ชั้ น เลิ ศ คื อ ซ่ อ นงำา ประกาย เมื่ อ ไม่ เ ปิ ด เผย จึ ง ลึ ก จนสุ ด หยั่ ง แม้
ปราชญ์ก็มิอาจคาดคำา นวณ ; ด้วยยุทธลักษณ์จึงพิชิตชัยเหนือข้าศึก
ข้าศึกจึงมิอาจล่วงรู้ ปวงชนจะรับรู้เพียงรูปการที่ เราพิชิตศึก แต่ไม่
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อาจล่ ว งรู้ ปั จ จั ย แห่ ง ยุ ท ธลั ก ษณ์ ที่ ใ ช้ พิ ชิ ต การพิ ชิ ต ศึ ก จะไม่ เ คย
ซำ้ารูปแบบ ด้วยแปรเปลี่ยนตามสภาวการณ์ไม่รสู้ ิ้น.
ยุ ท ธลั ก ษณ์ ท างทหารเปรี ย บดั่ ง นำ้า ธรรมชาติ ข องนำ้า คื อ ไหลจาก
เบื้ อ งสู ง สู่ ตำ่า ; ธรรมชาติ ท างการทหาร เลี่ ย งจุ ด ที่ เ ข้ ม แข็ ง โจมตี
ที่ อ่ อนแอ ; นำ้า ไหลเพราะสภาพของภูมิประเทศ การศึ ก จัก พิ ชิ ตชั ย
ด้วยสภาวะของข้าศึก. การรบไม่มีกระบวนที่ตายตัว นำ้าไม่มีรูปทรงที่
คงที่ ; สามารถปรับเปลี่ยนตามความพลิกแพลงของข้าศึกเพื่อพิชิตชัย
จึงนับว่าเก่งกล้าเหนือสามัญชน. ห้าธาตุผลัดเปลี่ยนกันชี้นำา ฤดูกาล
ไม่เคยหยุดนิ่ง กลางวันมีสั้นยาว กลางคืนมีเดือนควำ่าหงาย.

27

พิชัยสงครามซุนจื่อ

แม้กองทัพข้าศึกจะมีกำาลังพลมาก
ใช่จะเอือ้ ประโยชน์ต่อการชิงชัย ?
โบราณกล่าวว่า
ชัยชนะอาจสร้างขึน้ ได้
ข้าศึกแม้มกี ำาลังพลมาก
ก็สามารถทำาให้ไม่อาจรบ
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ไม่บกุ ข้าศึกที่อยู่สงู
ไม่รุกข้าศึกที่อิงเนิน
ไม่ไล่ขา้ ศึกที่แสร้งถอย
ไม่รบข้าศึกที่ฮึกเหิม
ไม่โลภในเหยือ่ ที่ข้าศึกหยิบยืน่
ไม่ขวางข้าศึกที่คดิ ถอย
ปิดล้อมข้าศึกต้องเปิดช่อง
ไม่บบี คัน้ ข้าศึกที่จนตรอก
นี้คือหลักแห่งการสัประยุทธ์
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บทที่เจ็ด : การสัประยุทธ์
ซุนจื่อกล่าวว่า อันหลักการทหาร ขุนพลได้รับการแต่งตั้งโดยประมุข
ระดมทั พ เกณฑ์ พ ล ตั้ ง ป้ อ มค่ า ยประชิ ด ข้ าศึ ก ไ ม่ มี ใ ดย าก
เกินสัประยุทธ์. ความยากของการสัประยุทธ์ คือเปลี่ยนทางอ้อมเป็น
ทางลัด แก้วิบัติให้เป็นคุณ. ทำาให้ข้าศึกวกเวียน ด้วยอามิสประโยชน์
หลอกล่อ แม้เคลื่อนพลภายหลัง แต่ถึงที่หมายก่อน เยี่ยงนี้คือเข้าใจ
กลวิธที างอ้อมทางลัด.
การสัประยุทธ์ แม้เป็นคุณ แต่มุ่งเพี ยงสัประยุท ธ์ คือโทษภัย . ยกพล
เข้าประจัญบาน จักไม่ประสบผล โอบล้อมเพื่อชิงชัย ย่อมสิ้นเปลือง
ยุทธปัจจัย. เก็บชุดเกราะเพื่อรุกคืบ วันคืนมิหยุดทั พ เร่งรีบ เท่ าทวี
เพื่อชิงชัยไกลร้อยลี้ จักสูญเสียทั้งสามทัพ ด้วยผู้แข็งแรงจะนำา หน้า
ผู้อ่อนแรงจะรั้งหลัง วิธีนี้ประสบผลเพียงหนึ่งในสิบ ; เข้าชิงชัยไกล
ห้าสิบลี้ ทัพหน้าจักพลาดพลั้ง วิธีนี้ประสบผลเพียงกึ่งหนึ่ง ; เข้าชิงชัย
ไกลสามสิบลี้ ประสบผลเพียงสองในสาม. กองทั พที่ขาดยุทธปัจจัย
จั ก ย่ อ ยยั บ ไร้ เ สบี ย งกรั ง ย่ อ มพ่ า ยแพ้ ปราศจากกำา ลั ง สำา รองย่ อ ม
สิ้นสูญ. ไม่รู้จุดมุ่งหมายของเหล่าเจ้านคร ย่ อมไม่อาจผูกสัมพัน ธ์ ;
ไม่ รู้ จั ก ลั ก ษณะของป่ า เขา ที่ คั บ ขั น อั น ตราย ความได้ เ ปรี ย บ
เสียเปรียบของภูมิประเทศ ย่อ มไม่อ าจเคลื่ อนทั พ ; ไม่ใช้ผู้ชำา นาญ
พื้นที่ ย่อมไม่อาจได้รับประโยชน์จากพื้นภูม.ิ
การทหารพึ ง ใช้ ค วามพลิ ก แพลง ใช้ อ ามิส ประโยชน์เ ข้ าล่ อ เปลี่ ย น
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แปรได้ทั้งโหมกระหนำ่า และกระจายพล รวดเร็วดั่งพายุ แน่นหนาดั่ง
ป่าชัฎ บุกตะลุยดั่งไฟ สงบนิ่งดั่งขุนเขา หยั่ งยากดั่ง มืดมิด เคลื่อน
ไหวดั่ ง ฟ้ า คำา ราม . ยึ ด ได้ หั ว เมื อ งปู น บำา เหน็ จ ไพร่ พ ล ยึ ด ได้
ประเทศราชแบ่งปันแก่ขุนศึก ไตร่ตรองแล้วจึงเคลื่อนไหว รู้จักใช้ทั้ง
ทางอ้อมทางตรงจึงชนะ นี้คือหลักแห่งการสัประยุทธ์.
ตำา ราการทหารกล่ า วว่ า : ด้ ว ยวาจามิ ไ ด้ ยิ น กั น จึ ง ใช้ ฆ้ อ งกลอง ;
ด้วยสายตามิแลเห็นกัน จึงใช้สัญญาณธง. ฆ้องกลองและสัญญาณธง
จึงเสมอหูตาของกองทัพ ไพร่พลรวมเป็นหนึ่ง ที่กล้าหาญก็ไม่บุ่มบ่าม
ที่ขลาดกลัวก็ไม่หนีหาย นี้คื อ หลั กการบัญ ชาไพร่พ ล. รบยามมืดจึ ง
มากสัญญาณไฟและฆ้องกลอง รบยามแจ้งจึงมากสัญญาณธง นี้จึง
เปรียบดั่งหูตาของไพร่พล.
ทั้งสามทัพอาจเสียขวัญ แม่ทพั อาจท้อแท้ ด้วยยามเช้าขวัญมักฮึกเหิม
ยามบ่ายขวัญมักอ่อนล้า ยามคำ่าขวัญมักอิดโรย ; ผู้ชำานาญการศึก จึง
หลี ก เลี่ ย งข้ า ศึ ก ที่ ฮึ ก เหิ ม เข้ า ตี เ มื่ อ ข้ า ศึ ก อ่ อ นล้ า อิ ด โรย นี้ คื อ การ
รักษาขวัญ. เข้มงวดในระเบียบรอให้ข้าศึกปั่นป่วน อยู่ในความสงบ
รอให้ข้าศึกโกลาหล นี้คือการรักษากำา ลังใจ. ใช้ความใกล้ตั้งรับข้าศึก
จากแดนไกล ใช้ค วามสดชื่ นตั้ง รับ ข้ า ศึก ที่ เหนื่ อ ยอ่ อน ใช้ ค วามอิ่ม
ตั้งรับข้าศึกที่หิวโหย นี้คือการรักษากำาลังทัพ. ไม่โจมตีกองทัพที่ธงทิว
เป็ น ระเบี ย บ อย่ า โจมตี ป้ อ มค่ า ยที่ เ รี ย งรายอย่ า งผ่ า เผย นี้ คื อ
ควบคุมสถานการณ์.
ด้วยหลักการทหาร ไม่บุ กข้าศึกที่อยู่สูง ไม่รุกข้าศึกที่อิงเนิน ไม่ไล่
ข้าศึกที่แสร้งถอย ไม่รบข้าศึกที่ฮึกเหิม ไม่โลภในเหยื่อทีข่ ้าศึกหยิบยื่น
ไม่ขวางข้าศึกที่ คิดถอย ปิดล้อมข้าศึกต้อ งเปิด ช่อง ไม่บีบคั้นข้า ศึก
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ทีจ่ นตรอก นี้คือหลักแห่งการสัประยุทธ์.
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การทหารพึงใช้ความพลิกแพลง
ใช้อามิสประโยชน์เข้าล่อ
เปลี่ยนแปรได้ทั้งโหมกระหนำ่า
และกระจายพล
รวดเร็วดัง่ พายุ
แน่นหนาดัง่ ป่าชัฎ
บุกตะลุยดั่งไฟ
สงบนิ่งดัง่ ขุนเขา
หยัง่ ยากดั่งมืดมิด
เคลื่อนไหวดัง่ ฟ้าคำาราม
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อันการศึกสงคราม
อย่าเชื่อว่าผู้อนื่ จะไม่รกุ ราน
ต้องเชื่อได้วา่ ฝ่ายตนมีความพร้อม
อย่ามัน่ ใจว่าผู้อนื่ จะไม่จู่โจม
ต้องมัน่ ใจได้ว่าฝ่ายตนแกร่งพอ
ที่จะต้านรับ
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บทที่แปด : สภาวการณ์
ซุนจื่อกล่าวว่า อันหลักการทหาร ขุนพลได้รับการแต่งตั้งโดยประมุข
ระดมทัพเกณฑ์พล ; ไม่ตั้งทัพในแหล่งกันดาร รวมพลในที่โล่งกว้าง
ไม่รั้งทัพในแดนรกร้าง ที่ปิดล้อมต้องระแวดระวัง ที่คับขันต้องบุกฝ่า
บางเส้นทางไม่อาจเดินผ่าน บางกองทัพไม่อาจจู่โจม บางหัวเมืองไม่
อาจบุ ก ตี บางพื้ น ที่ ไ ม่ อ าจทำา สงคราม บางโองการประมุ ข มิ อ าจ
สนองรับ . ขุนพลผู้รู้จักใช้ ประโยชน์จากสภาวการณ์ จึงนั บว่ ารู้หลั ก
บัญชาทั พ. ขุนพลผู้ไม่รู้จักใช้ประโยชน์ จากสภาวการณ์ แม้ชำา นาญ
ภูมิประเทศ ก็ไม่อ าจสำา เร็จประโยชน์ ด้ว ยชัย ภูมิ. บัญชาทัพ โดยไม่
รู้จักแปรเปลี่ยนตามสภาวะ แม้เชี่ยวชาญในกลยุทธ์ ก็ไม่อาจสำา เร็จ
ประโยชน์ด้วยไพร่พล.
ในความคิ ด คำา นึ ง ของผู้ มี ส ติ ปั ญ ญา ต้ อ งพิ จ ารณาโดยละเอี ย ดทั้ ง
คุณโทษ รอบคอบต่อ ด้ านที่ เป็นคุ ณ เพื่อ จักมั่นใจในภาระกิจ ระมัด
ระวังต่อด้านทีเ่ ป็นโทษ เพื่อจักปัดเป่าแก้ไขอุปสรรคเภทภัย.
ในการปกครองเหล่ า แว่ น แคว้ น ประเทศราช พึ ง สยบด้ ว ยอำา นาจ
ช่วงใช้ด้วยภาระทีม่ อบหมาย หล่อเลี้ยงด้วยผลประโยชน์.
อันการศึกสงคราม อย่าเชื่อว่าผู้อื่นจะไม่รุกราน ต้องเชื่อได้ว่าฝ่ายตน
มีความพร้อม ; อย่ามั่นใจว่าผู้อื่นจะไม่จู่โจม ต้องมั่นใจได้ว่าฝ่ายตน
แกร่งพอทีจ่ ะต้านรับ.
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ขุนพลมีปัจจัยอันตรายห้า : ไม่คิดชีวิตมักถูกสังหาร หวงแหนชีวิตมัก
ถู ก จั บ กุ ม ดุ ดั น มั ก ถู ก ยั่ ว ยุ สั ต ย์ ซื่ อ มั ก ถู ก ยำ่า ยี ใ ห้ ร้ า ย รั ก ราษฎร์
ประชามั กถู ก ก่อ กวน ; ห้ าอั นตรายที่ กล่ า วนี้ คื อจุ ด อ่อนของขุ นพล
เป็นอันตรายต่อการนำา ทัพ. กองทัพจักล่มสลาย ขุนพลจักมอดมลาย
เนื่องเพราะห้าประการนี้เป็นสำาคัญ จึงไม่อาจละเลยไม่ใส่ใจ.
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การปกครองจึง
สำาคัญที่ต้องมีระเบียบแบบแผน
ความสมัครสมาน
สำาคัญที่ต้องเด็ดขาดชัดเจน
นี้คือปัจจัยแห่งชัยชนะ
ปกครองโดยใช้กฎระเบียบ
ที่เที่ยงธรรมชี้นำาปวงประชา
ประชาราษฎร์จกั เคารพรัก
ปกครองโดยกฎระเบียบ
ที่เลอะเทอะไม่คงเส้นคงวา
ผู้คนจักกระด้างกระเดื่อง
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บททีเ่ ก้า : การเดินทัพ
ซุนจื่อกล่าวว่า อันการแปรกระบวนทัพประจัญศึก ข้ามเขาอาศัยทาง
หุบห้วยที่ลุ่มราบ ตั้งทัพอาศัยชัยภูมิที่เป็นสันสูง ยามรุกรบจึงไม่ต้อง
ปีนป่าย นี้คือการแปรกระบวนทั พในเขตขุนเขา. ข้ามแม่นำ้า ต้องรีบ
ผละจากนำ้า หากข้ า ศึ ก ข้ า มแม่ นำ้า ตามติ ด ไม่ ป ะทะศึ ก กลางลำา นำ้า
แต่ จู่ โ จมสะกั ด ข้ า ศึ ก ไม่ ใ ห้ พ้ น นำ้า จึ ง ได้ ชั ย . เมื่ อ ต้ อ งสั ป ระยุ ท ธ์
ไม่ ตั้ ง ทั พ อิ ง แม่ นำ้า เพื่ อ กรำา ศึ ก ต้ อ งอาศั ย ชั ย ภู มิ ที่ เ ป็ น ทำา นบสู ง
ไม่ตั้งรับ ทวนกระแสนำ้า นี้คือ การแปรกระบวนทั พในเขตลุ่มแม่นำ้า .
ตั ด ผ่ า นพื้ น ที่ เ ป็ น หล่ ม บึ ง ต้ อ งเร่ ง ทั พ ให้ ห ลี ก พ้ น แม้ ต้ อ งรั้ ง ทั พ
กลางหล่ม ต้องแอบอิงพงหญ้า พึ่งอาศัยแนวป่าดงไม้ นี้คือการแปร
กระบวนทัพในพื้นที่หล่มบึง. แม้สมรภูมิเป็นทุ่งราบ ให้เลือกชัยภูมิที่
โปร่งโล่ง อาศัยตำา แหน่งที่เป็นโคกเนิน ข้างหน้าตำ่า ข้างหลังสูง นี้คือ
การแปรกระบวนทัพในทุ่งราบ. เหตุเพราะรู้จักปรับประยุกต์การแปร
กระบวนทัพ บุรพกษัตริย์ (ฮฺว๋างตี)้ จึงเกรียงไกรในทุกทิศ.
การตั้งทัพจึงเลือกอยู่สูงเลี่ยงที่ตำ่า จำาเพาะชัยภูมิที่โปร่งโล่ง หลีกห่าง
ทางที่อับทึบ เสบียงกรังพรั่งพร้อมชัยภูมิมั่นคง ไพร่พลไม่เจ็บป่วย
คื อ เหตุ แ ห่ ง ชั ย ชนะ . สั น สู ง เนิ น โคกทำา นบ ต้ อ งใช้ เ พื่ อ เสริ ม กำา ลั ง
อิ ง อาศั ย ให้ เ ป็ น ประโยชน์ ความได้ เ ปรี ย บทางทหารนี้ ด้ ว ยอาศั ย
ภูมปิ ระเทศช่วยส่งเสริม.
ฝนกระหนำ่า นำ้า ไหลหลาก แม้ จ ะบุ ก ฝ่ า ก็ ต้ อ งรอเวลาดิ น ฟ้ า สงบ .
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ภูมิประเทศที่ เป็นหุบ ห้ วย, บริเวณที่เป็นหล่มแอ่ ง, พื้นที่ถูกปิดล้ อม
ในราวป่า, ที่ทางรกพงด้ว ยขวากหนาม, สภาพพื้น ดิน เป็นบึ งโคลน,
ช่องทางคับแคบระหว่างซอกผา ต้องรีบเร่งหลีกห่าง ไม่ควรอยู่ใกล้ ;
ให้ฝ่ายตนหลีกห่าง ให้ข้า ศึกประชิ ดใกล้ ; ให้ฝ่ายตนหันหน้าเข้ าหา
ปล่อยให้แนวหลังข้าศึกอิงอาศัยทุรภูมิ. รายรอบกระบวนทัพหากมีที่
ทางคับขัน บริเวณที่เป็นห้วยบึง, พื้นที่รกพง, พุ่มไม้หรือชายป่ารกทึบ
ต้ อ งสำา รวจตรวจตราให้ ถี่ ถ้ ว น ด้ ว ยอาจเป็ น ที่ ซุ่ ม กำา ลั ง และกอง
สอดแนมของข้าศึก.
ข้าศึกตั้งประชิดแต่นิ่งสงบ เพราะมีความพร้อมที่จะรบ ข้าศึกอยู่ไกล
แต่ท้ าทาย ก็ เพื่ อ ให้ ฝ่ า ยตรงข้ า มรุ กประชิ ด . ตั้ง ทัพ ในที่ ง่ า ยแก่ การ
โจมตี คืออามิสที่ใช้ล่อหลอก. เห็นหมู่ไม้สั่นไหว เพราะมีข้าศึกเคลื่อน
เข้าหา ; เห็นกอหญ้าขวางรก เพราะมีข้าศึกอำา พราง. เห็นฝูงวิหคบิน
แตกตื่ น เพราะมี ก องกำา ลั ง มาดั ก ซุ่ ม ; เห็ น สรรพสั ต ว์ ตื่ น ตระหนก
เพราะมี ก องทั พ เข้ า จู่ โ จม . ฝุ่ น ตลบสู ง เป็ น เรี ย ว เพราะมี ร ถศึ ก ห้ อ
ตะบึงบุก ; ฝุ่นคละคลุ้งเป็นบริเวณกว้าง เพราะการรุกของกองทหาร ;
ฝุ่ น ฟุ้ ง เป็ น หย่ อ มเป็ น ลำา เพราะมี ก ารถางป่ า เก็ บ ฟื น ; ฝุ่ น บางเบา
กระจัดกระจาย เพราะมีการตัง้ ป้อมค่าย.
วาจานบนอบแต่ยุทธปัจจัยพรั่งพร้อม ย่อมมีการบุก. เจรจาแข็งกร้าว
ท่าทีดุดัน มักมีการถอย. ขอสงบศึกด้วยวาจาโดยไม่มเี งือ่ นไขข้อตกลง
คือกลอุบาย. รถรบนำาขบวนแยกโอบขนาบ คือแปรทัพเพื่อสัประยุทธ์.
เคลื่อ นย้ ายกำา ลังไพร่พ ลแสดงแสนยานุภาพ คือ แปรทั พเพื่ อรับ ศึก .
กึ่งรุกกึ่งถอย คือการล่อหลอก.
ยามยืนใช้อาวุธยันกาย แสดงว่ าหิว โหย. ยามลำา เลียงนำ้า กลับ ชิง ดื่ม
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แสดงว่าหิวกระหาย. เห็นโอกาสได้เปรียบแต่ไม่รบรุก แสดงว่าอิดโรย.
เหล่าวิหคเกาะกลุ่มเป็นฝูง เพราะปราศจากไพร่พล. ส่งเสีย งอึกทึ ก
ยามคำ่า คืน เพราะความขลาดกลัว. กองทัพระสำ่า ระสาย เพราะขุนพล
ไม่เข้มแข็ง. ธงทิวเคลื่อนย้ายสับสน เพราะกองทัพปั่นป่วนวุ่นวาย.
นายทหารกราดเกรี้ย วฉุนเฉียว เพราะกำา ลั งอ่อนล้า . ฆ่าม้าเพื่ อเป็น
อาหาร เพราะกองทั พขัด สนเสบี ยง . เครื่องใช้ ภาชนะวางทิ้ งเกลื่ อน
กลาด เพราะหมดสิ้นซึ่งอาหาร.
คำา สั่งการงึมงำา วกวน พูดจาเนิบนาบเฉื่อยช้า เพราะไม่เป็นปึกแผ่น.
ปูนบำาเหน็จพรำ่าเพรื่อ เพราะไร้ปัญญาปกครอง. ลงอาชญากันดื่นดาษ
เพราะไม่สามารถบัญชาทัพ. บัญชาการอย่างเฉียบขาดรุนแรง แต่ต้อง
หวาดระแวงในไพร่พล คือปลายสุดแห่งความโฉดเขลา ข้าศึกส่งทูต
มาพร้อมเครื่องบรรณาการ แสดงว่าต้องการพักรบ. กองทัพที่ฮึกเหิม
ตั้ ง ทั พ ประจั ญ ศึ ก แม้ น านวั น ก็ ไ ม่ มี ก ารรุ ก รบ ทั้ ง ยั ง ไม่ ย อม
ผละจาก ต้องสำารวจตรวจตราอย่างระแวดระวัง.
การศึ ก มิใ ช่ ต้ อ งมี ท รั พ ย์ เ สบี ย งกำา ลั ง พลล้ น เหลื อ สำา คั ญ ที่ ไ ม่ รุ ก รบ
อย่างสุ่มเสี่ยง กะเกณฑ์กำา ลังแต่พอเหมาะ ประเมินข้าศึกให้แม่นยำา
ชิ ง ชั ย ได้ เ ป็ น พอ . นายทั พ หากแม้ ป ระมาท หมิ่ น แคลนข้ า ศึ ก
จักตกเป็นเชลย
ไพร่ พ ลที่ ไ ม่ ส นิ ท ชิ ด ชอบ กลั บ ปกครองโดยใช้ แ ต่ โ ทษทั ณ ฑ์ ย่ อ ม
สร้างความกระด้างกระเดื่ อง เมื่อ กระด้างกระเดื่องจึงยากจะช่วงใช้
หากไพร่พลที่สนิทชิดเชื้อ แต่ไม่สามารถใช้อาชญา ย่อมใช้การไม่ได้.
การปกครองจึ ง สำา คั ญ ที่ ต้ อ งมีระเบี ย บแบบแผน ความสมัค รสมาน
สำา คัญที่ต้องเด็ดขาดชัดเจน นี้คือปัจจัยแห่งชัยชนะ. ปกครองโดยใช้
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กฎระเบี ย บที่ เ ที่ ย งธรรมชี้ นำา ปวงประชา ประชาราษฎร์ จั ก
เคารพรัก ; ปกครองโดยกฎระเบียบที่เลอะเทอะไม่คงเส้นคงวา ผู้คน
จั ก กระด้ า งกระเดื่ อ ง . ปกครองอย่ า งชั ด เจนหมดจด ย่ อ มบรรลุ
เป้าประสงค์และประโยชน์สุขร่วมกัน.
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รู้วา่ ไพร่พลของตนพร้อมรบ
แต่ไม่รู้วา่ ข้าศึกไม่อาจถูกพิชิต
คือชนะเพียงกึ่งหนึ่ง
รู้วา่ ข้าศึกสามารถถูกพิชิต
แต่ไม่รวู้ ่าไพร่พลของตนไม่พร้อมรบ
คือชนะเพียงกึ่งหนึ่ง
รู้วา่ ข้าศึกสามารถถูกพิชิต
ทั้งรู้ว่าไพร่พลของตนพร้อมรบ
แต่ไม่รวู้ ่าภูมปิ ระเทศ
ไม่เหมาะแก่การสัประยุทธ์
นี้ก็ชนะเพียงกึ่งหนึ่ง
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บทที่สิบ : ภูมิประเทศ
ซุ น จื่ อ กล่ า วว่ า ภู มิ ป ระเทศมี ป ลอดโปร่ ง มี ซั บ ซ้ อ น มี ป ระจั น
มีเล็กแคบ มีคับขัน และมีห่างไกล. พื้นที่ซึ่งฝ่ายเราไปถึงได้ ฝ่ายเขา
เข้ามาได้ คือที่ปลอดโปร่ง ; พื้นภูมิทปี่ ลอดโปร่ง ต้องชิงชัยภูมทิ สี่ ูงโล่ง
กำากับเส้นทางขนส่งเสบียง จักได้เปรียบในการรบ. พื้นที่ซึ่งเข้าถึงได้
แต่ถอยกลับลำา บาก คือ ที่ซับซ้อ น ; ในยุทธภูมิที่ซับซ้อน ข้าศึกหาก
ไม่พร้อ มรบ พึ งเข้า จู่โจมเผด็จศึ ก หากข้ าศึกเตรียมการพรั่ง พร้อ ม
จู่โจมแม้ยากจะชิงชัย ถอนถอยกลับยากลำาบาก ไม่เป็นผลดี. ฝ่ายเรา
แม้จู่ โจมก็ไ ม่ได้ ชัย ข้าศึกแม้รุกรบก็ไม่ได้ เปรียบ คื อที่ ประจั นศึก ;
ในแดนประจันศึก แม้ขา้ ศึกหลอกล่อ เราก็ไม่พึงรบรุก ชิงเป็นฝ่ายถอย
แต่รุกตีเมื่อข้าศึกไล่ประชิด จักเป็นผลดี. ภูมิประเทศเล็กแคบ ต้องชิง
เป็ น ฝ่ า ยยึ ด ครอง ตระเตรี ย มกำา ลั ง ทั พ รอรั บ ศึ ก ; หากข้ า ศึ ก ชิ ง ได้
ไว้ ก่ อ น ทั้ ง มี กำา ลั ง พรั่ ง พร้อ มจงอย่ า รุ ก รบ หากไม่เ ตรี ย มกำา ลั ง ทั พ
จงบุ ก ประชิ ด . ในพื้ น ที่ คั บ ขั น ต้ อ งชิ ง ยึ ด ครอง รั้ ง ทั พ ในชั ย ภู มิ ที่
สูงโล่งรอทัพข้าศึก หากข้าศึกยึดครองไว้ได้ ให้นำา ทัพล่าถอย ไม่ควร
รุ ก ประชิ ด . สมรภู มิ ที่ ห่ า งไกล ทั้ ง กำา ลั ง กำ้า กึ่ ง การยั่ ว ยุ ย ากลำา บาก
ถึงสู้รบก็ไม่เป็นประโยชน์. ทั้งหกประการนี้ คือหลักการใช้ภูมิประเทศ
ผู้ดำารงตำาแหน่งแม่ทพั ไม่อาจละเลยไม่ใส่ใจ.
การนำา ทั พนับแต่โบราณ มีที่ บ้าบิ่น มีที่ หย่ อนยาน มีที่ ล่ มสลาย มีที่
พั งทลาย มีที่ ระสำ่า ระสาย และมีที่ แตกพ่า ย ทั้ งหกประการนี้ ไม่ใ ช่
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เภทภัยจากฟ้าดิน แต่เป็นความผิดพลาดของแม่ทัพ. กำา ลังทัพกำ้า กึ่ง
กลับใช้หนึ่งตีสิบ เรียกว่าบ้าบิ่น. ไพร่พลแกร่งกร้าวแต่นายกองอ่อนแอ
นี่ คื อ หย่ อ นยาน . นายกองเข้ ม แข็ ง ไพร่ พ ลอ่ อ นแอ นี่ คื อ ล่ ม สลาย .
นายทั พ ฉุ น เฉี ย วขาดความยำา เกรง ยามรบรุ ก ก็ หุ น หั น กระทำา
โดยพลการ แม่ ทั พ ไม่ รู้ ค วามสามารถของนายทั พ นี่ คื อ พั ง ทลาย .
แม่ ทั พ อ่ อ นด้ อ ยไม่ เ ด็ ด ขาด คำา สั่ ง การไม่ ชั ด แจ้ ง นายทั พ ไพร่ พ ล
ไร้ ร ะเบี ย บ กระบวนทั พ สั บ สนวุ่ น วาย นี่ คื อ ระสำ่า ระสาย . แม่ ทั พ
ไม่ ส ามารถประเมิ น กำา ลั ง ศึ ก ใช้ กำา ลั ง น้ อ ยรบกำา ลั ง มาก ใช้ ส่ ว นที่
อ่อนแอสู้รบกับส่วนที่เข้มแข็ง ไพร่พลไม่มีการแยกแยะความสามารถ
คื อ กองทั พ ที่ แ ตกพ่ า ย . ทั้ ง หกประการนี้ คื อ เหตุ แ ห่ ง ความปราชั ย
ผู้ดำารงตำาแหน่งแม่ทพั ไม่อาจไม่พิเคราะห์ให้ดี.
ลักษณะของภูมิประเทศ คือปัจจัยเสริมสร้างกำา ลังทัพ. การประเมิน
ข้าศึกเพื่อยึดกุมชัยชนะ การคาดคำา นวณภยันตราย ทั้งจำา แนกความ
ใกล้ ไ กลของสมรภู มิ นี่ คื อ มรรควิ ถี แ ห่ ง แม่ ทั พ . รู้ ห ลั ก การนี้ แ ล้ ว
กระทำา การรบจั ก ชนะ ไม่ รู้ ห ลั ก การนี้ แ ต่ก ระทำา การรบจั ก พ่ า ยแพ้ .
ดังนั้นหากหลักยุทธศาสตร์ต่อสถานการณ์บ่งชี้ว่าต้องได้ชัย ก็จงรบ
แม้เ จ้านครจะสั่ ง ไม่รบ หากหลั ก ยุ ท ธศาสตร์ ต่อ สถานการณ์บ่ ง ชี้ ว่ า
ไม่ ส ามารถชนะ จงอย่ า รบแม้ เ จ้ า นครจะสั่ ง ให้ ร บ . รุ ก รบไม่ใ ช่ เ พื่ อ
ลาภยศสรรเสริญ ถอนถอยไม่ใช่เพราะหลบเลี่ยงอาชญา จุดประสงค์
เพี ย งปกปั ก รั ก ษาประชาราษฎร์ อำา นวยประโยชน์ แ ก่ เ จ้ า เหนื อ หั ว
เยี่ยงนีจ้ ึงเป็นมิง่ ขวัญแก่ประเทศชาติ.
เอาใจใส่ ไ พร่พ ลดุ จ ลูก อ่ อ น ก็จั กร่ ว มรบทุ ก ห้ ว ยเหว ถนอมไพร่ พ ล
เยี่ยงบุต รรัก ก็จักร่วมเป็นร่วมตายถวายหัว. ถนอมเลี้ยงแต่ไม่อาจ
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ช่ วงใช้ รักและเอ็น ดูแ ต่ไ ม่อ าจสั่งการ เหลวไหลแต่ไ ม่ อาจลงทั ณ ฑ์
เสมือนหนึ่งเด็กดื้อกำาเริบถือดี ไม่อาจใช้การใดๆ ได้.
รู้ว่าไพร่พลของตนพร้อมรบ แต่ไม่รู้ว่าข้าศึกไม่อาจถูกพิชิต คือชนะ
เพียงกึ่งหนึ่ง ; รู้ว่าข้าศึกสามารถถูกพิชิต แต่ไม่รู้ว่าไพร่พลของตน
ไม่พร้อมรบ คือชนะเพียงกึ่งหนึ่ง ; รู้ว่าข้าศึกสามารถถูกพิชิต ทั้งรู้ว่า
ไพร่ พ ลของตนพร้ อ มรบ แต่ ไ ม่ รู้ ว่ า ภู มิ ป ระเทศไม่ เ หมาะแก่ ก าร
สัประยุทธ์ นี้ก็ชนะเพียงกึ่งหนึ่ง. ผู้ชำานาญการศึก ยุทธวิธีไม่มีสับสน
กลยุ ท ธ์ ไ ม่ มี อั บ จน . โบราณจึ ง กล่ า วว่ า รู้ เ ขารู้ เ รา จั ก ชนะมิ พ่ า ย
รู้ฟ้ารู้ดิน คือชนะโดยสมบูรณ์.
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การนำาทัพนับแต่โบราณ
มีที่บา้ บิ่น
มีที่หย่อนยาน
มีทลี่ ่มสลาย
มีที่พงั ทลาย
มีที่ระสำ่าระสาย
และมีที่แตกพ่าย
ทั้งหกประการนี้
ไม่ใช่เภทภัยจากฟ้าดิน
แต่เป็นความผิดพลาดของแม่ทัพ
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ด้วยเหตุนี้ การผูกม้าตรึงรถ
ยังมิใช่ว่าเป็นปึกแผ่น
กองทัพจักแกร่งกล้าเด็ดเดีย่ ว
ก็ด้วยหลักแห่งการบัญชาทัพ
กองทัพจะสมัครสมานเกื้อกูล
ก็ดว้ ยหลักแห่งการปกครอง
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บทที่สิบเอ็ด : เก้ายุทธภูมิ
ซุ น จื่ อ กล่ า วว่ า หลั ก แห่ ง การทหาร ยุ ท ธภู มิ มี ที่ สู ญ เสี ย มี ที่ ยื้ อ ยุ ด
มี ที่ ต้ อ งแก่ ง แย่ ง มี ที่ ต้ อ งฉกฉวย มี ที่ ต้ อ งช่ ว งชิ ง มี ที่ หั ก โหม
มีที่วิบากกันดาร มีที่ถูกโอบล้อม มีที่เป็นจุดอับ . เจ้าแคว้นที่ต้องทำา
การรบในดิ น แดนของตน คื อ ยุ ท ธภู มิ ที่ สู ญ เสี ย . ล่ ว งลำ้า แดนข้ า ศึ ก
เพียงผิวเผิน คือยุทธภูมิที่ ยื้อยุด. เราถือครองก็ได้ประโยชน์ ข้าศึก
ถือครองก็ได้ประโยชน์ คือยุทธภูมิที่ต้องแก่งแย่ง. เราสามารถไปถึง
ข้าศึกก็สามารถเข้ามา คือยุทธภูมิที่ ต้อ งฉกฉวย. เขตแคว้นที่เ ชื่อม
ต่อหลายแดน มิว่าฝ่ายใดถึงก่อนย่อมได้รับการสนับสนุน คือยุทธภูมิ
ที่ต้องช่วงชิง. รุกล่วงเข้าไปในดินแดนข้าศึก บุกฝ่าด่านกำา แพงเมือง
มากมาย คื อยุ ทธภูมิ ที่ หั กโหม . เส้นทางในเขตป่าเขา ที่ ท างคั บ ขั น
อั นต รา ย บริ เว ณ เป็ นหุ บ ห้ ว ยห ล่ ม บึ ง ก า ร เ ดิ น ทั พ ลำา บ า ก
ยากเข็ญ คือยุทธภูมิที่วิบากกันดาร. หนทางเข้าบุกเล็กแคบ หนทาง
ถอยหนียอกย้อ น ข้าศึกสามารถใช้ กำา ลัง น้อยโจมตีทัพ ใหญ่ฝ่ ายเรา
คื อ ยุ ท ธภู มิ ที่ ถู ก โอบล้ อ ม . ต้ อ งประจั ญ บานเท่ า นั้ น จึ ง จะรอด
ไม่ประจัญบานจักม้วยมลาย คือยุทธภูมิที่เป็นจุดอับ. โดยเหตุนี้ ใน
ยุ ท ธภู มิ ที่ สู ญ เสี ย จึ ง ไม่ อ าจรบ ยุ ท ธภู มิ ที่ ยื้ อ ยุ ด ต้ อ งไม่ ย่ อ หย่ อ น
ยุทธภูมทิ ี่แก่งแย่งต้องไม่วู่วาม ยุทธภูมทิ ตี่ อ้ งฉกฉวยอย่าให้ขวางสกัด
ยุทธภูมิที่ต้องช่วงชิงให้กระชับมิตร ยุทธภูมิที่หักโหมต้องจู่โจมเพื่อ
เอาเปรียบ ยุทธภูมิที่วิบากกันดารต้องเร่งทัพให้ผ่านพ้น ยุทธภูมิที่ถูก
โอบล้อมต้องใช้กลอุบาย ยุทธภูมทิ เี่ ป็นจุดอับต้องประจัญบาน.
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ผู้เชี่ยวชำานาญการบัญชาทัพ จักบงการให้ทัพหน้าและหลังของข้าศึก
ไม่ประสาน ให้ทัพใหญ่ทัพน้อยไม่อาจพึ่งพิง ให้นายทัพและนายกอง
ไม่อาจช่วยเหลือ ให้เหนือ ใต้ไม่อาจร่วมรบ ให้ไพร่พ ลแตกกระจาย
ไม่กลมเกลียว แม้จะชุมนุมพลแต่ไม่มีความพร้อม. เคลื่อนกำา ลังพล
เมื่อเป็นประโยน์ สงบนิ่งเมื่อประโยชน์ไม่อำานวย. ถามว่า “หากข้าศึก
ยกมาด้วยกำาลังทัพทีย่ ิ่งใหญ่และพรัง่ พร้อม จะทำาประการใด ?” ตอบว่า
“ ชิ ง ยึ ด ชั ย ภู มิ สำา คั ญ ควบคุ ม สมรภู มิ ร บ การทหารสำา คั ญ ที่ ต้ อ ง
คล่ อ งแคล่ ว ฉกฉวยโอกาสที่ ข้ า ศึ ก ยั ง ไม่ พ ร้ อ ม ใช้ ยุ ท ธวิ ธี ที่ ข้ า ศึ ก
ไม่คาดคิด จู่โจมในจุดที่ขา้ ศึกไม่ป้องกัน.”
อันการรบในแดนข้าศึก ยิ่งล่วงลึ กยิ่ง มีกำา ลัง ขวัญ ผู้เหย้าจึง ไม่อาจ
ต้านรับ. กวาดเก็บทรัพย์เสบียงให้พรักพร้อม จักมีอาหารเพียงพอแก่
สามทั พ . ถนอมเลี้ ย งมิใ ห้ อ่ อ นเปลี้ ย บ่ มบำา รุง ขวั ญ สร้ า งเสริ ม กำา ลั ง
การเคลื่อ นทั พบัญชาไพร่พล จึง ปราศจากขีด ข้อจำา กัด แม้ตกอยู่ใน
จุ ด อั บ ถึ ง ตายก็ ไ ม่ ย อมถอยหนี เมื่ อ ความตายยั ง มิ อ าจกดข่ ม
กำาลังขวัญจึงบรรลุถึงขีดสุด. กองกำาลังแม้อยู่ในที่คับขันไม่หวั่นหวาด
แม้ไม่มีทางถอยหนียังหนักแน่น ยิ่งล่วงลึกยิ่งมีความมั่นคง ไม่บรรลุ
เป้าหมายจักไม่ลดละพยายาม. ดังนั้น กองกำา ลังแม้ไม่มีข้อกำา ชับก็รู้
ระแวดระวั ง ไม่ต้อ งร้อ งขอก็ส ามารถบรรลุ ผล ไม่ต้ องเคี่ ย วเข็ ญ ก็
ร่วมแรงร่วมใจ ไม่ต้องใช้อาชญาก็เชื่อฟังในข้อปฏิบัติ. ไม่งมงายใน
โชคลาง ไม่เคลือบแคลงประหวั่นหวาด แม้ตายก็ไม่พรั่นพรึง. ไพร่พล
เราแม้ไม่สะสมโภคทรัพย์ มิใช่เพราะเกลียดชังสมบัติ ไม่หวงแหนชีวิต
มิใช่ไม่ต้องการมีอายุยืนยาว. ในวันที่มีคำา สั่งเคลื่อนทัพ ไพร่พลที่นั่ง
ยังหลั่งนำ้า ตาชุ่มเสื้อ ไพร่พลที่นอนยังหลั่งนำ้า ตานองหน้า แต่แม้ต้อง
ตกในที่ คั บ ขั น อั น ตราย ยั ง กล้ า หาญเด็ ด เดี่ ย วในปณิ ธ าน (ประดุ จ
54

พิชัยสงครามซุนจื่อ

“จวนจู” และ “เฉากุ้ย”)
“จวนจู” และ “เฉากุ้ย” เป็นวีรบุรุษในยุคชุนชิว ซึ่งใช้มดี สั้นจูโ่ จมในระยะประชิดตัว
เจ้าแคว้นของฝ่ายศัตรูโดยไม่แยแสต่อความเป็นความตายของตัวเอง

แบบฉบับแห่งผู้บัญชาทัพ เปี่ยมพลังเร่งเร้าตื่นตัว ประดุจ “ส้วยหยัง”
พันธุ์อสรพิษร้ายแห่ง “ฉางซาน” หากถูกทำา ร้ายส่วนหัว ส่วนหางจัก
จู่โจม หากถูกทำา ร้ายส่วนหาง ส่วนหัวจักจู่โจม หากถูกทำา ร้ายกลาง
ลำา ตั ว หั วหางจักจู่ โจมพร้อ มกั น. แม้ถ ามว่า “ฤๅกองทัพ จักสามารถ
เป็นดั่งส้วยหยัง?” ตอบว่า “ย่อมได้”. อุปมาดั่งคนต่างเผ่าต่างแคว้น
แม้ จ ะเคื อ งขึ้ ง เป็ น อริ หากร่ ว มโดยสารบนเรื อ ที่ ป ระสบลมพายุ
ยั ง ต่ า งช่ ว ยเหลื อ ดุ จ แขนซ้ า ยขวา . ด้ ว ยเหตุ นี้ การผู ก ม้ า ตรึ ง รถ
ยังมิใช่ว่าเป็นปึกแผ่น กองทัพจักแกร่งกล้าเด็ดเดี่ยว ก็ด้วยหลักแห่ง
การบั ญ ชาทั พ ; กองทั พ จะสมั ค รสมานเกื้ อ กู ล ก็ ด้ ว ยหลั ก แห่ ง
การปกครอง . ผู้ ชำา นาญการบั ญ ชาทั พ การรวมขวั ญ ประสานกำา ลั ง
เป็นหนึ่ง คือกิจทีม่ อิ าจไม่กระทำา.
ภาระกิจแห่งแม่ทัพ ครุ่นคำา นวณต้องละเอียดลุ่มลึก ดำา เนินการต้อง
องอาจชัดเจน เหนือความคาดหมายของไพร่พล ไม่ถึงเวลามิอาจให้
ล่ ว งรู้ . แก้ ไ ขสถานการณ์ ปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ เหนื อ ประสบการณ์
ความรู้ ข องผู้ ค น . โยกย้ า ยฐานที่ มั่ น แปรเปลี่ ย นเส้ น ทางยอกย้ อ น
มิอาจให้ผู้คนคาดคิดคำานวณ . การมอบหมายหน้าทีแ่ ละคำาสั่งปฏิบตั กิ าร
ดั่ ง ให้ ไ ต่ ขึ้ น ที่ สู งแล้ ว รื้อ บั น ได การรบรุ ก บุ ก เข้ า ไปในเขตแคว้ น อื่น
ประดุ จ ปล่ อ ยเกาทั ณ ฑ์ อ อกจากแหล่ ง (แน่ ว แน่ เ ด็ ด เดี่ ย วเฉกเช่ น
เผาเรือทำา ลายหม้อข้าว) เปรียบดั่งการขับต้อนฝูงแพะ แม้ต้อนให้ไป
หรือขั บให้มา แพะย่ อ มไม่ อ าจล่ ว งรู้กำา หนดการ การชุ ม นุม ไพร่พ ล
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ทุกเหล่าทัพ เพื่อเผชิญกับภยันตรายในสมรภูมิ คือความรับผิดชอบ
ของแม่ทัพ. การแปรเปลี่ยนแห่งเก้ายุทธภูมิ คือคุณประโยชน์แก่การ
ตั้ ง รั บ และรุ ก ไล่ เป็ น หลั ก แห่ ง การบั ญ ชาไพร่ พ ล จึ ง ไม่ อ าจไม่
ศึกษาทบทวน.
อันการรบในแดนข้าศึก ยิ่งล่วงลึกจักฮึกเหิม หากแผ่วผิวจักผ่อนล้า ;
ตั้งทัพนอกเขตแคว้นไกลจากแดนของตน คือยุทธภูมิที่ถูกตัดขาด ;
ที่ทางเข้าออกสะดวก คือยุทธภูมิที่ต้องช่วงชิง ; ล่วงลึกในเขตแดน
ข้ า ศึ ก คื อ ยุ ท ธภู มิ ที่ หั ก โหม ; ล่ ว งลำ้า แดนข้ า ศึ ก เพี ย งผิ ว เผิ น
คื อ ยุ ท ธภู มิ ที่ ยื้ อ ยุ ด ; หลั ง ก็ คั บ ขั น หน้ า ก็ คั บ แคบ คื อ ยุ ท ธภู มิ ที่
ถู ก โอบล้ อ ม ; ปราศจากทางเพื่ อ ถอยหนี คื อ ยุ ท ธภู มิ ที่ เ ป็ น จุ ด อั บ .
โดยเหตุนี้ ยุท ธภู มิที่ สู ญ เสี ย ต้อ งร่ว มแรงร่ว มใจ ; ยุ ทธภู มิที่ ยื้ อยุ ด
ต้ อ งเสริ ม ประสาน ; ยุ ท ธภู มิ ที่ ต้ อ งแก่ ง แย่ ง ให้ รี บ เร่ ง รวบรั ด ;
ยุทธภูมิที่ต้องฉกฉวยให้ตื่นตัวระแวดระวัง ; ยุทธภูมิที่ต้องช่วงชิงให้
เสริมสร้างพันธมิตร ; ยุทธภูมิที่หักโหมต้องพรั่งพร้อมทรัพย์เสบียง ;
ยุทธภูมิที่วิบากกันดารต้องเร่งทัพให้ผ่านพ้น ; ยุทธภูมิที่ถูกโอบล้อม
ต้องระวังรักษาจุดที่เปราะบาง ; ยุทธภูมิที่เป็นจุดอับต้องพร้อมยอม
พลี ชี วิ ต ; สั ญ ชาติ ญ าณของไพร่ พ ล เมื่ อ ถู ก โอบล้ อ มจั ก ต่ อ ต้ า น
เมือ่ ถูกบีบบังคับจักต่อสู้ เมือ่ เหตุการณ์คับขันจักร่วมใจ.
โดยเหตุ ว่ า ไม่ รู้ ค วามมุ่ ง หมายของเหล่ า เจ้ า นคร ย่ อ มไม่ อ าจ
ผูกสัมพันธ์, ไม่รู้จักลักษณะของป่าเขา ที่ทางคับขันอันตราย ความ
ได้เปรียบเสียเปรียบของภูมิประเทศ ย่ อ มไม่อ าจเคลื่ อนทั พ, ไม่ใช้
ผู้ ชำา นาญพื้ นที่ ย่อมไม่อ าจได้ รั บ ประโยชน์ จากพื้ น ภู มิ. ศาสตร์แ ห่ ง
เก้ า ยุ ท ธภู มิ แม้ ไ ม่ แ จ้ ง เพี ย งหนึ่ ง ก็ ไ ม่ อ าจนั บ เป็ น ยอดขุ น พล .
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กองทั พ ผู้ เ กรี ย งไกร แม้ ต้ อ งสู้ ร บกั บ แคว้ น ใหญ่ จั ก ทำา ให้ ข้ า ศึ ก
ระสำ่า ระสาย แสดงแสนยานุ ภ าพกดข่ ม ศั ต รู แม้ พั น ธมิ ต รข้ า ศึ ก ยั ง
หวั่ น หวาดไม่ ร่ ว มต้ า น . ดั ง นั้ น ไม่ จำา เป็ น ต้ อ งช่ ว งชิ ง เพื่ อ ผู ก มิ ต ร
ไม่ จำา เป็น ต้ องซ่ อ งสุ มอิ ท ธิ พ ล แต่ เ สริ ม สร้ า งกำา ลั ง ตน ข่ ม ศั ต รู ด้ ว ย
แสนยานุ ภ าพ กำา ราบทั่ ว ทุ ก หั ว เมื อ ง พิ ชิ ต ทั่ ว ทุ ก แว่ น แคว้ น .
ไม่ ม ากพิ ธี เ มื่ อ ปู น บำา เหน็ จ ไม่ ม ากหลั ก การเมื่ อ บั ญ ชาทั พ ควบคุ ม
ไพร่ พ ลทั้ ง สามทั พ รวบรั ด ดั่ ง กำา กั บ เพี ย งร่ า งเดี ย ว . ภาระกิ จ ที่
มอบหมาย ไม่จำาต้องแจงทุกรายละเอียด; กำาชับให้ยุดแย่งชิงประโยชน์
ไม่จำาต้องเล่าทุกภยันตราย. ใช้ความกดดันให้มุ่งมั่น อาศัยการบีบคั้น
ให้ขวนขวาย. ไพร่พลเมื่อเผชิญวิบาก ย่อมรู้จักพลิกฟื้นสถานการณ์.
ด้วยการศึกสงคราม สำาคัญที่ต้องเรียนรู้รายละเอียดข้าศึก รบรุกต้อง
เฉี ย บขาดเข้ ม แข็ ง พิ ฆ าตศั ต รู ไ กลพั น ลี้ ดั ง นี้ จึ ง นั บ ว่ า สามารถ
บรรลุผลสำาเร็จ.
ธรรมดาของยามศึกสงคราม ต้องปิดด่านรักษาเมือง ตรวจตราทุกการ
เคลื่ อ นไหว เข้ ม งวดทุ ก การเข้ า นอกออกใน เนื่ อ งด้ ว ยเป็ น เรื่ อ ง
ชี้ชะตาของบ้า นเมือ ง. หากข้าศึ กหละหลวม ต้องรีบ ฉกฉวยโอกาส.
ช่วงชิงความได้เปรียบ รุกคืบตามเป้าหมาย กำาหนดกลยุทธ์ด้วยข้าศึก
ปรับเปลี่ยนแผนรบโดยสถานการณ์. โบราณจึงว่า เตรียมรบต้องสงบ
อย่ า งหญิ ง สาว ข้ า ศึ ก จึ ง ไม่ ร ะแวดระวั ง ยามรบต้ อ งตะลุ ย ดุ จ
กระต่ายตื่น ข้าศึกจึงไม่อาจต้านรับ.
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ไม่มากพิธีเมือ่ ปูนบำาเหน็จ
ไม่มากหลักการเมือ่ บัญชาทัพ
ควบคุมไพร่พลทั้งสามทัพ
รวบรัดดั่งกำากับเพียงร่างเดียว
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เจ้าแคว้นต้องไม่ก่อสงคราม
เพราะโกรธเกรี้ยว
แม่ทัพต้องไม่รบรุก
เพราะฉุนเฉียว
สมควรด้วยประโยชน์จึงเคลื่อนไหว
ไม่สมด้วยปัจจัยต้องหยุดยัง้
โกรธเกลียดยังอาจกลายเป็นชืน่ ชอบ
ฉุนเฉียวยังอาจกลายเป็นยินดี
แต่ชาติที่ล่มสลายไม่อาจกอบกู้
ชีวติ ที่มอดมลายไม่อาจฟื้นคืน
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บทที่สิบสอง : ยุทธเพลิง
ซุนจื่อกล่าวว่า การทำาศึกด้วยเพลิงมีกลห้า หนึ่งเผาคน สองเผาเสบียง
สามเผาสั ม ภาระ สี่ เ ผาคลั ง อาวุ ธ ห้ า เผาป้ อ มค่ า ย . ยุ ท ธเพลิ ง ต้ อ ง
พร้อมด้ วยปัจจัย อั ค คีปกรณ์ต้องครบเครื่อง. วางเพลิง กำา หนดด้ ว ย
จังหวะ จุดเพลิงกำา หนดด้วยเวลา. จังหวะคืออากาศที่แล้งร้อน เวลา
คือลมฟ้าทีเ่ ป็นใจ ใช้ตำาแหน่งจันทร์ที่ จี, ปี้, อี้, เจิน่ กำาหนดเวลาลม.
การทำาศึกด้วยเพลิง อาศัยกลทั้งห้าแปรเปลี่ยนตามสภาวะ เพลิงพลุ่ง
ผลาญจากภายใน กองกำา ลั ง ต้ อ งพรึ บ พรั่ ง จากภายนอก แม้ เ พลิ ง
ผลาญแต่ ก องทหารเงี ย บสงบ ให้ ยั้ ง ไว้ ไ ม่ อ าจจู่ โ จม อาศั ย เพลิ ง ที่
ฮึกโหม จู่โจมได้ให้กระหนำ่า ซำ้า เติมไม่ได้ให้หยุดยั้ง. เพลิงผลาญได้
จากภายนอก ไม่ ต้ อ งรอจากภายใน อาศั ย จั ง หวะเวลากำา หนด .
วางเพลิงให้เหนือลม อย่าบุกจากใต้ลม. ลมที่พัดจัดตลอดวัน มักนิ่ง
สงบตลอดคืน. การทำา ศึกต้องเรียนรู้กลเพลิงทั้งห้า ศึกษาให้ละเอียด
ทัง้ รุกรับ.
ดังนั้น จู่โจมด้วยเพลิงต้องรอบรู้ด้วยไหวพริบ กระหนำ่า ด้วยนำ้า ต้อง
เพียบพร้อ มด้ ว ยกำา ลั ง. เหตุเพราะนำ้า จะสามารถบั่ นทอน แต่ไ ม่อาจ
สร้างความสูญเสีย.
แม้ทำา ศึกได้ชัย แต่ไม่อาจสำา เร็จประโยชน์คือสูญเสีย ไพร่พลล้มตาย
ทรัพ ย์ สิน สูญ เปล่ า . โบราณจึง ว่ า ผู้ นำา มี ค วามชาญฉลาดจั กรอบคอบ
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แม่ ทั พ มี ค วามสามารถจึ ง สำา เร็ จ ประโยชน์ . ไม่ เ ป็ น ผลดี ย่ อ มไม่
เคลื่ อ นไหว ไม่ มี ผ ลได้ ย่ อ มไม่ ใ ช้ กำา ลั ง ไม่ คั บ ขั น จำา เป็ น ย่ อ ม
ไม่รบปะทะ.
เจ้าแคว้นต้องไม่ก่อสงครามเพราะโกรธเกรี้ยว แม่ทัพต้องไม่รบรุก
เพราะฉุนเฉียว สมควรด้วยประโยชน์จึงเคลื่อนไหว ไม่สมด้วยปัจจัย
ต้ องหยุด ยั้ง . โกรธเกลียดยังอาจกลายเป็นชื่น ชอบ ฉุนเฉีย วยั งอาจ
กลายเป็น ยิ น ดี ; แต่ช าติที่ ล่ มสลายไม่ อ าจกอบกู้ ชี วิ ต ที่ มอดมลาย
ไม่อาจฟื้นคืน.
ดังนี้ เจ้าแคว้นที่ฉลาดต้องสุขุม แม่ทัพที่เก่งกาจต้องตื่นตัวรอบคอบ
นี่คือหลักแห่งการปกป้องบ้านเมืองและรักษากองทัพ.
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เจ้าแคว้นเปรื่องปราด
แม่ทัพเปี่ยมคุณธรรมความสามารถ
รบรุกล้วนพิชิตชัย
กระทำาการสำาเร็จเหนือทุกผู้คน
ด้วยคาดคำานวณได้ล่วงหน้า
คาดคำานวณ
ไม่ใช่การเซ่นสรวงเทวภูติ
ไม่ใช่การเลียบเลียนจากอดีต
ไม่ใช่การโหราพยากรณ์
คาดคำานวณต้องได้จากคน
รู้โดยสภาวกาณ์จริงของข้าศึก
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บททีส่ ิบสาม : การข่าว
ซุนจื่อกล่าวว่า การเคลื่อนพลเรือนแสน เดินทัพนับพันลี้ ใช้จ่ายด้วย
ทรั พ ย์ สิ น ของทวยราษฎร์ ทั้ ง ต้ อ งเบิ ก จ่ า ยจากคลั ง หลวง หนึ่ ง วั น
พั น ตำา ลึ ง ทอง ; ในเมื อ งนอกแคว้ น ที่ ไ ม่ส งบ แรงงานย่ อมสู ญ เปล่ า
เพราะการทัพ ด้วยไม่อาจประกอบกิจการงานอื่น เสียหายนับจำา นวน
เจ็ดสิบหมื่นครัวเรือน.
กองทั พ รั้ ง ประจั น กั น แรมปี รอเพี ย งจั ง หวะสั ป ระยุ ท ธ์ ชิ ง ชั ย หาก
กังวลแต่ลาภยศสมบัติ ไม่รบั รูส้ ถานการณ์ของข้าศึก คือไร้ซงึ่ คุณธรรม
ย่ อ มไม่ ใ ช่ ผู้ นำา แห่ ง กองทั พ ไม่ นั บ เป็ น ผู้ พิ ทั ก ษ์ เ จ้ า แคว้ น และ
ไม่อาจเป็นยอดแห่งผู้พิชิต.
ดั ง นั้ น เจ้ า แคว้ น เปรื่ อ งปราดแม่ ทั พ เปี่ ย มคุ ณ ธรรมความสามารถ
รบรุกล้วนพิชิตชัย กระทำา การสำา เร็จเหนือทุกผู้คน ด้วยคาดคำา นวณ
ได้ล่วงหน้า. คาดคำา นวณไม่ใช่การเซ่นสรวงเทวภูติ ไม่ใช่การเลียบ
เลียนจากอดีต ไม่ใ ช่การโหราพยากรณ์ คาดคำา นวณต้องได้ จากคน
รู้โดยสภาวกาณ์จริงของข้าศึก.
การข่าวมีมูลสารห้า มีการข่าวพื้นฐาน มีการข่าววงใน มีการข่าวเท็จ
มี ก ารข่ า วลวง มี ก ารข่ า วสอดแนม . สั ง เคราะห์ ก ารข่ า วห้ า ประสาน
ย่อมพิศดารเกินคาด ประหนึ่งบัญญัติเทพยดา คือสิ่งวิเศษของผูน้ ำา.
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การข่าวพื้นฐาน คืออาศัยคนในพื้นถิ่นข้าศึก. การข่าววงใน คือช่วงใช้
ขุ น นางในสำา นั ก ศั ต รู . การข่ า วเท็ จ คื อ หลอกใช้ ไ ส้ ศึ ก ให้ กุ ข่ า วล่ อ .
การข่าวลวง คือปล่อยข่าวให้รั่วไหล อาศัยคนในที่ใกล้ชิด ปลอมปน
เป็นสายข่าวให้ข้าศึก. การข่าวสอดแนม คือการติดตามความเปลี่ยน
แปรของข้าศึก.
ดังนั้น ความเกี่ยวข้องของสามเหล่าทัพ ไม่มีสัมพันธ์ใดใกล้ชิดกว่า
การข่าว ไม่มีบำาเหน็จใดสูงค่ากว่าการข่าว ไม่มีเรื่องราวใดต้องปกปิด
ยิ่งกว่าการข่าว ไม่ใช่ผู้ชาญฉลาดรอบรู้ ย่อมไม่อาจใช้ประโยชน์จาก
การข่ า ว ขาดไร้ ซึ่ ง คุ ณ ธรรม ย่ อ มไม่ อ าจช่ ว งใช้ ส ายข่ า วทั้ ง มวล
ไม่ ล ะเอี ย ดรอบคอบ ย่ อ มไม่ อ าจเข้ า ใจความนั ย ของข่ า วสาร
ช่างลึกซึ้งแยบยล ไม่มีภารกิจใดไม่อาศัยการข่าว ! ข่าวสารภายในที่
เป็นการลับ กลับถูกแพร่งพรายเปิดเผย ต้องประหารทั้งสายข่าวและ
ผู้ทรี่ ับรู.้
กองทัพที่ต้องการจู่โจม เมืองที่ต้องการบุกยึด บุคคลที่ต้องการสังหาร
ต้ องรู้ข้ อ มูล ของผู้ บั ญ ชาทั พ คนสนิ ท ซ้า ยขวา ที่ ป รึกษา นายทวาร
และองครักษ์ ตลอดจนรายละเอี ย ดของเหล่ า บริ วาร คื อหน้ า ที่ ข อง
สายข่าวต้องสืบเสาะให้ชัดเจน.
ต้ อ งเสาะค้ น สายข่ า วข้ า ศึ ก ที่ แ ฝงตั ว ในกองทั พ ซื้ อ ตั ว ด้ ว ยอามิ ส
ประโยชน์ ซื้ อ ใจด้ ว ยการชั ก นำา หว่ า นล้ อ ม ดั ง นี้ จึ ง ได้ ตั ว ไส้ ศึ ก ไว้
ใช้ประโยชน์ . เหตุด้ วยรู้จั กใช้ ประโยชน์ จากไส้ ศึ ก การข่ า วพื้ นฐาน
และการข่าววงใน จักสามารถช่วงใช้ประโยชน์จากสายข่าว ; เหตุด้วย
รู้จักใช้ประโยชน์จากไส้ศึก การปล่อยข่าวลวงจักสามารถแทรกซึม
เข้าถึงข้าศึกได้ ; เหตุด้วยรู้จกั ใช้ประโยชน์จากไส้ศึก การข่าวสอดแนม
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จั ก สามารถเกาะติ ด ทุ ก สถานการณ์ . การข่ า วทั้ ง ห้ า คื อ สิ่ ง ที่
ผู้ บั ญ ชาการต้ อ งรู้ ข่ า วที่ ต้ อ งรู้ ก็ ด้ ว ยใช้ ป ระโยชน์ จ ากไส้ ศึ ก ดั ง นี้
ไส้ศึกจึงมิอาจไม่ปนู บำาเหน็จรางวัล.
นั บ แต่ โ บราณ ราชวงศ์ อิ น (ซาง ) เป็ น ใหญ่ ด้ ว ยใช้ “อี จื้ อ ” อดี ต
ขุ น นางราชวงศ์ เซี่ ย ราชวงศ์ โ จวเป็ นใหญ่ ด้ ว ยใช้ “ลฺ วี่ห ยา” อดี ต
ขุนนางราชวงศ์อิน (ซาง). ดังนั้น เจ้าแคว้นเปรื่องปราด แม่ทัพเปี่ยม
คุณธรรมความสามารถ จึงอาจผูกสัมพันธ์กับผู้มีปัญญาเลิศ กระทำา
การใหญ่ทั้ง ปวงล้วนสำา เร็จ นี่คื อปัจจั ยสำา คั ญทางการทหาร สำา หรับ
บัญชาทัง้ สามทัพให้รบั หรือรุก.
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พิชยั สงครามซุนจื่อ
ต้นฉบับภาษาจีน
คัดลอกใหม่ทงั้ ฉบับ
โดย
เด็กชาย ปรัชญ์ เหมพรรณไพเราะ

ตรวจทานและบันทึกคำาอ่าน pin yin โดย วิรัช เหมพรรณไพเราะ
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曰：
主孰有道？
將孰有能？
天地孰得？
法令孰行？
兵眾孰強？
士卒孰練？
賞罰孰明？
吾以此知勝負矣。
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計篇第一
jì piān dì yì

孫子曰：兵者，國之大事，死生之地，
Sūn Zǐ yuē : bīng zhě, guó zhī dà shì, sǐ shēng zhī dì,

存亡之道，不可不察也。
cún wáng zhī dào, bù kě bù chá yě.

故經之以五事，校之以計，而索其情：
gù jīng zhī yǐ wǔ shì, jiào zhī yǐ jì , ér suǒ qí qíng :

一曰道，二曰天，三曰地，四曰將，五曰法。
yì yuē dào, èr yuē tiān, sān yuē dì, sì yuē jiàng, wǔ yuē fǎ.

道者，令民與上同意也，故可與之死，
dào zhě, lìng mín yǔ shàng tóng yì yě, gù kě yǔ zhī sǐ,

可與之生，而不畏也。
kě yǔ zhī shēng, ér bù wèi yě.

天者，陰陽、寒暑、時制也。
tiān zhě, yīn yáng, hán shǔ, shí zhì yě.

地者，高下、遠近、險易、廣狹、死生也。
dì zhě, gāo xià, yuǎn jìn, xiǎn yì, guǎng xiá, sǐ shēng yě.

將者，智、信、仁、勇、嚴也。
jiàng zhě, zhì, xìn, rén, yǒng, yán yě.

法者，曲制、官道、主用也。
fǎ zhě, qǔ zhì, guǎn dào, zhǔ yòng yě.

凡此五者，將莫不聞，
fán cǐ wǔ zhě, jìang mò bù wén,

知之者勝，不知之者不勝。
zhī zhī zhě shèng, bù zhī zhī zhě bù shèng.

故校之以計，而索其情。
gù jìao zhī yǐ jì, ér suǒ qí qíng.

73

พิชัยสงครามซุนจื่อ

曰：主孰有道？將孰有能？天地孰得？
yuē : zhǔ shú yǒu dào? jiàng shú yǒu néng? tiān dì shú dé?

法令孰行？兵眾孰強？士卒孰練？
fǎ lìng shú xíng? bīng zhòng shú qiáng? shì zú shú lìan?

賞罰孰明？吾以此知勝負矣。
shǎng fá shú míng? wú yǐ cǐ zhī shèng fù yǐ

將聽吾計，用之必勝，留之﹔
jiàng tīng wú jì, yòng zhī bì shèng, liú zhī ;

將不聽吾計，用之必敗，去之。
jiàng bù tīng wú jì, yòng zhī bì bài, qù zhī.

計利以聽，乃為之勢，以佐其外。
jì lì yǐ tīng, nǎi wéi zhī shì, yǐ zuǒ qí wài.

勢者，因利而制權也。
shì zhě, yīn lì ér zhì quán yě.

兵者，詭道也。故能而示之不能，
bīng zhě, guǐ dào yě. gù néng ér shì zhī bù néng,

用而示之不用，近而示之遠，遠而示之近。
yòng ér shì zhī bù yòng, jìn ér shì zhī yuǎn, yuǎn ér shì zhī jìn.

利而誘之，亂而取之，實而備之，
lì ér yòu zhī, luàn ér qǔ zhī, shí ér bèi zhī,

強而避之，怒而撓之，卑而驕之，佚而勞之，
qiáng ér bì zhī, nù ér náo zhī, bēi ér jiāo zhī, yì ér láo zhī,

親而離之，攻其無備，出其不意。
qīn ér lí zhī, gōng qí wú bèi, chū qí bù yì.

此兵家之勝，不可先傳也。
cǐ bīng jiā zhī shèng, bù kě xiān chuán yě.

夫未戰而廟算勝者，得算多也﹔
fū wèi zhàn ér miào suàn shèng zhě, dé suàn duō yě ;
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未戰而廟算不勝者，得算少也。
wèi zhàn èr miào suàn bù shèng zhě, dé suàn shǎo yě.

多算勝，少算不勝，而況于無算乎！
duō suàn shèng, shǎo suàn bù shèng, ér kuǎng yú wú suàn hū !

吾以此觀之，勝負見矣。
wú yǐ cǐ guān zhī, shèng fù jiàn yǐ.
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故經之以五事，
校之以計，而索其情：
一曰道，
二曰天，
三曰地，
四曰將，
五曰法。
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故兵聞拙速，
未睹巧之久也。
夫兵久而國利者，
未之有也。
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作戰篇第二
zuò zhàn piān dì èr

孫子曰：凡用兵之法，馳車千駟，
Sūn Zǐ yuē : fán yòng bīng zhī fǎ, chí chē qiān sì,

革車千乘，帶甲十萬，千里饋糧，
gé chē qiān chéng, dài jiǎ shí wàn, qiān lǐ kuì liáng,

則內外之費，賓客之用，膠漆之材，
zé nèi wài zhī fèi, bīn kè zhī yòng, jiāo qī zhī cái,

車甲之奉，日費千金，然後十萬之師舉矣。
chē jiǎ zhī fèng, rì fèi qiān jīn, rán hòu shí wàn zhī shī jǔ yǐ.

其用戰也貴勝，久則鈍兵挫銳，
qí yòng zhàn yě guì shèng, jiǔ zé dùn bīng cuò rùi,

攻城則力屈，久暴師則國用不足。
gōng chéng zé lì qū, jiǔ bào shī zé guó yòng bù zú.

夫鈍兵挫銳，屈力殫貨，則諸侯乘其弊而起，
fū dùn bīng cuò ruì, qū lì dān huò, zé zhū hóu chéng qí bì ér qǐ,

雖有智者，不能善其後矣。
suī yǒu zhì zhě, bù néng shàn qí hòu yǐ.

故兵聞拙速，未睹巧之久也。
gù bīng wén zhuō sù, wèi dǔ qiǎo zhī jiǔ yě.

夫兵久而國利者，未之有也。
fū bīng jiǔ ér guó lì zhě, wèi zhi yǒu yě.

故不盡知用兵之害者，
gù bù jìn zhī yòng bīng zhī hài zhě,

則不能盡知用兵之利也。
zé bù néng jìn zhī yòng bīng zhī lì yě.

善用兵者，役不再籍，糧不三載﹔
shàn yòng bīng zhě, yì bù zài jí, liáng bù sān zǎi ;
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取用于國，因糧于敵，故軍食可足也。
qǔ yòng yú guó, yīn liáng yú dí, gù jūn shí kě zú yě.

國之貧于師者遠輸，遠輸則百姓貧。
guó zhī pín yú shī zhě yuǎn shū, yuǎn shū zé bǎi xìng pín.

近于師者貴賣，貴賣則百姓財竭，
jìn yú shī zhě kuì mài, kuì mài zé bǎi xìng cái jié,

財竭則急於丘役。
cái jié zé jí yú qiū yì.

力屈、財殫，中原內虛于家。
lì qū, cái dān, zhōng yuán nèi xū yú jiā.

百姓之費，十去其七﹔
bǎi xìng zhī fèi, shí qù qí qī ;

公家之費，破軍罷馬，甲冑失弩，
gōng jiā zhī fèi, pò chē bà mǎ, jiǎ zhòu shī nǔ,

戟盾蔽櫓，丘牛大車，十去其六。
jǐ dùn bì lǔ, qiū niú dà chē, shí qù qí liù.

故智將務食于敵。食敵一鐘，當吾二十鐘﹔
gù zhì jiāng wù shí yú dí, shí dí yì zhōng, dāng wú èr shí zhōng ;

箕稈一石，當吾二十石。
qí gǎn yì shí, dāng wú èr shí shí

故殺敵者，怒也﹔取敵之利者，貨也。
gù shā dí zhě, nù yě ; qǔ dí zhī lì zhě, huò yě.

故車戰，得車十乘已上，賞其先得者，
gù chē zhàn, dé chē shí chéng yǐ shàng, shǎng qí xiān dé zhě,

而更其旌旗，車雜而乘之，
ér gēng qí jīng qí, chē zá ér chéng zhī,

卒善而養之，是謂勝敵而益強。
zú shàn ér yǎng zhī, shì wèi shèng dí ér yì qiáng.
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故兵貴勝，不貴久。
gù bīng guì shèng, bù guì jiǔ.

故知兵之將，民之司命，國家安危之主也。
gù zhī bīng zhī jiàng, mín zhī sī mìng, guó jiā ān wēi zhī zhǔ yě.
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故不盡知用兵之害者，
則不能盡知用兵之利也。
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是故百戰百勝，
非善之善者也﹔
不戰而屈人之兵，
善之善者也。
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謀攻篇第三

móu gōng piān dì sān

孫子曰：凡用兵之法，全國為上，破國次之﹔
Sūn Zǐ yuē : fán yòng bīng zhī fǎ, quán guó wéi shàng, pò guó cì zhī ;

全軍為上，破軍次之﹔全旅為上，破旅次之﹔
quán jūn wéi shàng, pò jūn cì zhī ; quán lǚ wéi shàng, pò lǚ cì zhī ;

全卒為上，破卒次之﹔全伍為上，破伍次之。
quán zú wéi shàng, pò zú cì zhī ; quán wǔ wéi shàng, pò wǔ cì zhī.

是故百戰百勝，非善之善者也﹔
shì gù bǎi zhàn bǎi shèng, fēi shàn zhī shàn zhě yě ;

不戰而屈人之兵，善之善者也。
bú zhàn ér qū rén zhī bīng shàn zhī shàn zhě yě.

故上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。
gù shàng bīng fá móu, qí cì fá jiāo, qí cì fá bīng, qí zià gōng chéng.

攻城之法為不得已。
gōng chéng zhī fǎ wéi bù dé yǐ.

修櫓轒轀、具器械、三月而後成，
xiū lǔ fén wēn, jù qì xiè, sān yuè ér hòu chéng,

距闉，又三月而後已。
jù yīn, yòu sān yuè ér hòu yǐ.

將不勝其忿，而蟻附之，殺士三分之一，
jiàng bú shèng qí fèn, ér yǐ fù zhī, shā shì sān fēn zhī yī,

而城不拔者，此攻之災也。
ér chéng bù bá zhě, cǐ gōng zhī zāi yě.

故善用兵者，屈人之兵而非戰也。
gù shàn yòng bīng zhě, qū rén zhī bīng ér fēi zhàn yě.

拔人之城而非攻也，毀人之國而非久也，
bá rén zhī chéng ér fēi gōng yě, huǐ rén zhī gúo ér fēi jiǔ yě.
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必以全爭于天下，故兵不頓，
bì yǐ quán zhēng yú tiān xià, gù bīng bú dùn,

而利可全，此謀攻之法也。
ér lì kě quán, cǐ móu gōng zhī fǎ yě.

故用兵之法，十則圍之，五則攻之，倍則分之，
gù yòng bīng zhī fǎ, shí zé wéi zhī, wǔ zé gōng zhī, bèi zé fēn zhī,

敵則能戰之，少則能逃之，不若則能避之。
dí zé néng zhàn zhī, shǎo zé néng táo zhī, bú ruò zé néng bì zhī.

故小敵之堅，大敵之擒也。
gù xiǎo dí zhī jiān, dà dí zhī qín yě.

夫將者，國之輔也。
fū jiàng zhě, guó zhī fǔ yě.

輔周則國必強，輔隙則國必弱。
fǔ zhōu zé guó bì qiáng, fǔ xì zé guó bì ruò.

故君之所以患于軍者三：
gù jūn zhī suǒ yǐ huàn yú jūn zhě sān :

不知軍之不可以進，而謂之進﹔
bù zhī jūn zhī bù kě yǐ jìn, ér wèi zhī jìn ;

不知軍之不可以退，而謂之退﹔是為縻軍。
bù zhī jūn zhī bù kě yǐ tuì, ér wèi zhī tuì ; shì wèi mí jūn.

不知三軍之事，而同三軍之政者，則軍士惑矣。
bù zhī sān jūn zhī shì, ér tóng sān jūn zhī zhèng zhě, zé jūn shì huò yǐ.

不知三軍之權，而同三軍之任，則軍士疑矣。
bù zhī sān jūn zhī quán, ér tóng sān jūn zhī rèn, zé jūn shì yí yǐ.

三軍既惑且疑，則諸侯之難至矣，
sān jūn jì huò qiě yí, zé zhū hóu zhī nàn zhì yǐ,

是謂亂軍引勝。
shì wèi luàn jūn yǐn shèng.
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故知勝有五：知可以戰與不可以戰者勝﹔
gù zhī shèng yǒu wǔ : zhī kě yǐ zhàn yǔ bù kě yǐ zhàn zhě shèng ;

識眾寡之用者勝﹔上下同欲者勝﹔

shí zhòng guǎ zhī yòng zhě shèng ; shàng xià tóng yù zhě shèng ;

以虞待不虞者勝﹔將能而君不御者勝。
yǐ yú dài bù yú zhě shèng ; jiàng néng ér jūn bú yù zhě shèng.

此五者，知勝之道也。
cǐ wǔ zhě, zhī shèng zhī dào yě.

故曰：知彼知己，百戰不殆﹔
gù yuē : zhī bǐ zhī jǐ, bǎi zhàn bú dài ;

不知彼而知己，一勝一負﹔
bù zhī bǐ ér zhī jǐ, yí shèng yí fù ;

不知彼不知己，每戰必殆。
bù zhī bǐ bù zhī jǐ, měi zhàn bì dài.
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知彼知己，
百戰不殆﹔
不知彼而知己，
一勝一負﹔
不知彼不知己，
每戰必殆。
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故善戰者，
能為不可勝，
不能使敵必可勝。
故曰：
勝可知，
而不可為。
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形篇第四
xíng piān dì sì

孫子曰：昔之善戰者，
Sūn Zǐ yuē : xī zhī shàn zhàn zhě,

先為不可勝，以侍敵之可勝。
xiān wéi bù kě shèng, yǐ dài dí zhī kě shèng.

不可勝在己，可勝在敵。
bù kě shèng zài jǐ, kě shèng zài dí.

故善戰者，能為不可勝，不能使敵必可勝。
gù shàn zhàn zhě, néng wéi bù kě shèng, bù néng shǐ dí bì kě shèng.

故曰：勝可知，而不可為。
gù yuē : shèng kě zhī, ér bù kě wéi.

不可勝者，守也﹔可勝者，攻也。
bù kě shèng zhě, shǒu yě ; kě shèng zhě, gōng yě.

守則不足，攻則有餘。
shǒu zé bù zú, gōng zé yǒu yú.

善守者，藏于九地之下﹔
shàn shǒu zhě, cáng yú jiǔ dì zhī xià ;

善攻者，動于九天之上。
shàn gōng zhě, dòng yú jiǔ tiān zhī shàng.

故能自保而全勝也。
gù néng zì bǎo ér quán shèng yě.

見勝不過眾人之所知，非善之善者也﹔
jiàn shèng bú guò zhòng rén zhī suǒ zhī, fēi shàn zhī shàn zhě yě ;

戰勝而天下曰善，非善之善者也。
zhàn shèng ér tiān xià yuē shàn, fēi shàn zhī shàn zhě yě.

故舉秋毫不為多力，
gù jǔ qiū háo bù wéi duō lì,
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見日月不為明目，聞雷霆不為聰耳。
jiàn rì yuè bù wéi míng mù, wén léi tíng bù wéi cōng ěr.

古之所謂善戰者，勝于易勝者也。

gǔ zhī suǒ wèi shàn zhàn zhě, shèng yú yì shèng zhě yě.

故善戰者之勝也，無智名，無勇功。
gù shàn zhàn zhě zhī shèng yě, wú zhì míng, wú yǒng gōng.

故其戰勝不忒。
gù qí zhàn shèng bú tè.

不忒者，其所措必勝，勝已敗者也。
bú tè zhě, qí suǒ cuò bì shèng, shèng yǐ bài zhě yě.

故善戰者，立于不敗之地，
gù shàn zhàn zhě, lì yú bú bài zhī dì,

而不失敵之敗也。
ér bù shī dí zhī bài yě.

是故勝兵先勝而後求戰，
shì gù shèng bīng xiān shèng ér hòu qiú zhàn,

敗兵先戰而後求勝。
bài bīng xiān zhàn ér hòu qiú shèng.

善用兵者，修道而保法，故能為勝敗之政。
shàn yòng bīng zhě, xiū dào ér bǎo fǎ, gù néng wéi shèng bài zhī zhèng.

兵法：一曰度，二曰量，三曰數，
bīng fǎ : yī yuē dù, èr yuē liàng, sān yuē shù,

四曰稱，五曰勝。
sì yuē chèn, wǔ yuē shèng.

地生度，度生量，量生數，
dì shēng dù, dù shēng liàng, liàng shēng shù,

數生稱，稱生勝。
shù shēng chèn, chèn shēng shèng.
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故勝兵若以鎰稱銖，敗兵若以銖稱鎰。
gù shèng bīng ruò yǐ yì chèn zhū, bài bīng ruò yǐ zhū chèn yì.

勝者之戰民也，若決積水于千仞之溪者，形也。
shèng zhě zhī zhàn mín yě, ruò jué jī shuǐ yú qiān rèn zhī xī zhě, xíng yě.
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故舉秋毫不為多力，
見日月不為明目，
聞雷霆不為聰耳。
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聲不過五，
五聲之變，
不可勝聽也。
色不過五，
五色之變，
不可勝觀也。
味不過五，
五味之變，
不可勝嘗也。
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勢篇第五
shì piān dì wǔ

孫子曰：凡治眾如治寡，分數是也﹔
Sūn Zǐ yuē : fán zhì zhòng rú zhì guǎ, fēn shù shì yě ;

鬥眾如鬥寡，形名是也﹔
dòu zhòng rú dòu guǎ, xíng míng shì yě.

三軍之眾，可使必受敵而無敗者，奇正是也。
sān jūn zhī zhòng, kě shǐ bì shòu dí ér wú bài zhě, qí zhèng shì yě.

兵之所加，如以碫投卵者，虛實是也。
bīng zhī suǒ jiā, rú yǐ duàn tóu luǎn zhě, xū shí shì yě.

凡戰者，以正合，以奇勝。
fán zhàn zhě, yǐ zhèng hé, yǐ qí shèng.

故善出奇者，無窮如天地，不竭如江河。
gù shàn chū qí zhě, wú qióng rú tiān dì, bù jié rú jiāng hé.

終而復始，日月是也。死而復生，四時是也。
zhōng ér fù shǐ, rì yuè shì yě. sǐ ér fù shēng, sì shí shì yě.

聲不過五，五聲之變，不可勝聽也。

shēng bú guò wǔ, wǔ shēng zhī biàn, bù kě shèng tīng yě.

色不過五，五色之變，不可勝觀也。
sè bú guò wǔ, wǔ sè zhī biàn, bù kě shèng guān yě.

味不過五，五味之變，不可勝嘗也。
wèi bú guò wǔ, wǔ wèi zhī biàn, bù kě shèng cháng yě.

戰勢不過奇正，奇正之變，不可勝窮之也。
zhàn shì bú guò qí zhèng, qí zhèng zhī biàn, bù kě shèng qióng yě.

奇正相生，如循環之無端，孰能窮之？

qí zhèng xiāng shēng, rú xún huán zhī wú duān, shú néng qióng zhī?

97

พิชัยสงครามซุนจื่อ

激水之疾，至于漂石者，勢也﹔
jī shuǐ zhī jí, zhì yú piāo shí zhě, shì yě ;

鷙鳥之疾，至于毀折者，節也。
zhì niǎo zhī jí, zhì yú huǐ zhé zhě, jié yě.

是故善戰者，其勢險，其節短。
shì gù shàn zhàn zhě, qí shì xiǎn, qí jié duǎn.

勢如彍弩，節如發機。
shì rú guō nǔ, jié rú fā jī

紛紛紜紜，鬥亂而不可亂也。
fēn fēn yún yún, dòu luàn ér bù kě luàn yě.

渾渾沌沌，形圓而不可敗也。
hún hún dùn dùn, xíng yuán ér bù kě bài yě.

亂生于治，怯生于勇，弱生于強。
luàn shēng yú zhì, qiè shēng yú yǒng, ruò shēng yú qiáng.

治亂，數也﹔勇怯，勢也﹔強弱，形也。
zhì luàng, shù yě ; yǒng qiè, shì yě ; qiáng ruò, xíng yě.

故善動敵者，形之，敵必從之﹔
gù shàn dòng dí zhě, xíng zhī, dí bì cóng ;

予之，敵必取之。以利動之，以卒待之。
yǔ zhī, dí bì qǔ zhī. yǐ lì dòng zhī, yǐ zú dài zhī.

故善戰者，求之于勢，不責于人﹔
gù shàn zhàn zhě, qiú zhī yú shì, bù zé yú rén ;

故能擇人而任勢。
gù néng zé rén ér rèn shì.

任勢者，其戰人也，如轉木石。
rèn shì zhě, qí zhàn rén yě, rú zhuǎn mù shí.

木石之性，安則靜，危則動，方則止，圓則行。
mù shí zhī xìng, ān zé jìng, wēi zé dòng, fāng zé zhǐ, yuán zé xíng.
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故善戰人之勢，
gù shàn zhàn rén zhī shì,

如轉圓石于千仞之山者，勢也。

rú zhuǎn yuán shí yú qiān rèn zhī shān zhě, shì yě.
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木石之性，
安則靜，危則動，
方則止，圓則行。
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故策之而知得失之計，
作之而知動靜之理，
形之而知死生之地，
角之而知有餘不足之處。

102

พิชัยสงครามซุนจื่อ

虛實篇第六
xū shí piān dì liù

孫子曰：凡先處戰地而待敵者佚，
Sūn Zǐ yuē : fán xiān chù zhàn dì ér dài dí zhě yì,

後處戰地而趨戰者勞。
hòu chù zhàn dì ér qū zhàn zhě láo.

故善戰者，致人而不致于人。
gù shàn zhàn zhě, zhì rén ér bú zhì yú rén.

能使敵人自至者，利之也﹔
néng shǐ dí rén zì zhì zhě, lì zhī yě ;

能使敵人不得至者，害之也。
néng shǐ dí rén bù dé zhì zhě, hài zhī yě.

故敵佚能勞之，飽能飢之，安能動之。
gù dí yì néng láo zhī, bǎo néng jī zhī, ān néng dòng zhī.

出其所不趨，趨其所不意。
chū qí suǒ bú qū, qū qí suǒ bú yì.

行千里而不勞者，行于無人之地也。
xíng qiān lǐ ér bù láo zhě, xíng yú wú rén zhī dì yě.

攻而必取者，攻其所不守也﹔
gōng ér bì qǔ zhě, gōng qí suǒ bù shǒu yě ;

守而必固者，守其所不攻也。
shǒu ér bì gù zhě, shǒu qí suǒ bù gōng yě.

故善攻者，敵不知其所守﹔
gù shàn gōng zhě, dí bù zhī qí suǒ shǒu ;

善守者，敵不知其所攻。
shàn shǒu zhě, dí bù zhī qí suǒ gōng.

微乎微乎，至于無形，
wēi hū wēi hū, zhì yú wú xíng,
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神乎神乎，至于無聲，
shén hū shén hū, zhì yú wú shēng,

故能為敵之司命。
gù néng wéi dí zhī sī mìng.

進而不可御者，衝其虛也﹔
jìn ér bù kě yù zhě, chōng qí xū yě ;

退而不可追者，速而不可及也。
tuì ér bù kě zhuī zhě, sù ér bù kě jí yě.

故我欲戰，敵雖高壘深溝，不得不與我戰者，
gù wǒ yù zhàn, dí suī gāo lěi shēn gōu, bù dé bù yú wǒ zhàn zhě,

攻其所必救也﹔
gōng qí suǒ bì jiù yě ;

我不欲戰，畫地而守之，敵不得與我戰者，
wǒ bú yù zhàn, huà dì ér shǒu zhī, dí bù dé yǔ wǒ zhàn zhě,

乖其所之也。
guāi qí suǒ zhī yě.

故形人而我無形，則我專而敵分﹔
gù xíng rén ér wǒ wú xíng, zé wǒ zhuān ér dí fēn ;

我專為一，敵分為十，
wǒ zhuān wéi yī, dí fēn wéi shí,

是以十攻其一也，則我眾而敵寡﹔
shì yǐ shí gōng qí yī yě, zé wǒ zhòng ér dí guǎ.

能以眾擊寡者，則吾之所與戰者，約矣。
néng yǐ zhòng jī guǎ zhě, zé wú zhī suǒ yǔ zhàn zhě, yuē yǐ.

吾所與戰之地不可知﹔不可知，則敵所備者多﹔
wú suǒ wǔ zhàn zhī dì bù kě zhī ; bù kě zhī, zé dí suǒ bèi zhě duō ;

敵所備者多，則吾之所戰者，寡矣。
dí suǒ bèi zhě duō, zé wú zhī suǒ zhàn zhě, guǎ yǐ.
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故備前則後寡，備後則前寡，
gù bèi qián zhé hòu guǎ, bèi hòu zhé qián guǎ,

備左則右寡，備右則左寡，
bèi zuǒ zé yòu guǎ, bèi yòu zhé zuǒ guǎ,

無所不備，則無所不寡。
wú suǒ bú beì, zé wú suǒ bù guǎ.

寡者，備人者也，
guǎ zhě, bèi rén zhě yě,

眾者，使人備己者也。
zhòng zhě, shǐ rén bèi jǐ zhě yě.

故知戰之地，知戰之日，則可千里而會戰。
gù zhī zhàn zhī dì, zhī zhàn zhī rì, zé kě qiān lǐ ér huì zhàn.

不知戰之地，不知戰之日，
bù zhī zhàn zhī dì, bù zhī zhàn zhī rì,

則左不能救右，右不能救左，
zé zuǒ bù néng jiù yòu, yòu bù néng jiù zuǒ,

前不能救後，後不能救前，

qián bù néng jiù hòu, hòu bù néng jiù qián,

而況遠者數十里，近者數里乎？
ér kuàng yuǎn zhě shí lǐ, jìn zhě shù lǐ hū?

以吾度之，越人之兵雖多，亦奚益于勝敗哉？
yǐ wú dù zhī, yué rén zhī bīng suī duō, yì xī yì yú shèng bài zāi?

故曰：勝可為也。敵雖眾，可使無鬥。
gù yuē : shèng kě wéi yě. dí suī zhòng, kě shǐ wú dòu.

故策之而知得失之計，作之而知動靜之理，
gù cè zhī ér zhī dé shī zhī jì, zuò zhī ér zhī dòng jìng zhī lǐ,

形之而知死生之地，角之而知有餘不足之處。
xíng zhī ér zhī sǐ shēng zhī dì, juě zhī ér zhī yǒu yú bù zú zhī chù.
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故形兵之極，至于無形﹔
gù xíng bīng zhī jí, zhì yú wú xíng ;

無形，則深間不能窺，智者不能謀。
wú xíng, zé shēn jiān bù néng kuī, zhì zhě bù néng móu.

因形而措勝于眾，眾不能知﹔
yīn xíng ér cuò shèng yú zhòng, zhòng bù néng zhī ;

人皆知我所以勝之形，

rén jiē zhī wǒ suǒ yǐ shèng zhī xíng,

而莫知吾所以制勝之形。
ér mò zhī wú suǒ yǐ zhì shèng zhī xíng.

故其戰勝不復，而應形于無窮。
gù qí zhàn shèng bú fù, ér yìng xíng yú wú qióng.

夫兵形像水，水之形，避高而趨下﹔
fū bīng xíng xiàng shuǐ, shuǐ zhī xíng, bì gāo ér qū xià ;

兵之形，避實而擊虛。
bīng zhī xíng, bì shí ér jī xū.

水因地而制流，兵因敵而制勝。
shuǐ yīn dì ér zhì liú, bīng yīn dí ér zhì shèng.

故兵無常勢，水無常形﹔
gù bīng wú cháng shì, shuǐ wú cháng xíng ;

能因敵變化而取勝者，謂之神。
néng yīn dí biàn huà ér qǔ shèng zhě, wèi zhī shén.

故五行無常勝，四時無常位，
gù wǔ xíng wú cháng shèng, sì shí wú cháng wèi,

日有短長，月有死生。
rì yǒu duǎn cháng, yuè yǒu sǐ shēng.
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故用兵之法，
高陵勿向，
背丘勿逆，
佯北勿從，
銳卒勿攻，
餌兵勿食，
歸師勿遏，
圍師必闕，
窮寇勿追，
此用兵之法也。
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軍爭篇第七
jūn zhēng piān dì qī

孫子曰：凡用兵之法，將受命于君，
Sūn Zǐ yuē : fán yòng bīng zhī fǎ, jiàng shòu mìng yú jūn,

合軍聚眾，交和而舍，莫難于軍爭。
hé jūn jù zhòng, jiāo hé ér shè, mò nán yú jūn zhēng.

軍爭之難者，以迂為直，以患為利。
jūn zhēng zhī nán zhě, yǐ yū wéi zhí, yǐ huàn wéi lì.

故迂其途，而誘之以利，
gù yū qí tú, ér yòu zhī yǐ lì,

後人發，先人至，此知迂直之計者也。
hòu rén fā, xiān rén zhì, cǐ zhī yū zhí zhī jì zhě yě.

故軍爭為利，軍爭為危。
gù jūn zhēng wéi lì, jūn zhēng wéi wēi.

舉軍而爭利，則不及﹔委軍而爭利，則輜重捐。
jǔ jūn ér zhēng lì, zé bù jí ; wěi jūn ér zhēng lì, zé zī zhòng sǔn.

是故卷甲而趨，日夜不處，倍道兼行，
shì gù juǎn jiǎ ér qū, rì yè bù chù, bèi dào jiān xíng,

百里而爭利，則擒三將軍，
bǎi lǐ ér zhēng lì, zé qín sān jiāng jūn,

勁者先，疲者後，其法十一而至﹔
jìng zhě xiān, pí zhě hòu, qí fǎ shí yī ér zhì ;

五十里而爭利，則蹶上將軍，其法半至﹔
wǔ shí lǐ ér zhēng lì, zé jué shàng jiāng jūn, qí fǎ bàn zhì ;

三十里而爭利，則三分之二至。
sān shí lǐ ér zhēng lì, zé sān fēn zhī èr zhì.

是故軍無輜重則亡，無糧食則亡，無委積則亡。
shì gù jūn wú zī zhòng zé wáng. wú liáng shí zé wáng, wú wěi jī zé wáng.
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故不知諸侯之謀者，不能豫交﹔
gù bù zhī zhū hóu zhī móu zhě, bù néng yù jiāo ;

不知山林、險阻、沮澤之形者，不能行軍﹔
bù zhī shān lín, xiǎn zǔ, jǔ zé zhī xíng zhě, bù néng xíng jūn ;

不用鄉導者，不能得地利。
bú yòng xiāng dǎo zhě, bù néng dé dì lì.

故兵以詐立，以利動，以分和為變者也。
gù bīng yǐ zhà lì, yǐ lì dòng, yǐ fēn hé wéi biàn zhě yě.

故其疾如風，其徐如林，侵掠如火，
gù qí jí rú fēng, qí xú rú lín, qīn lüè rú huǒ,

不動如山，難知如陰，動如雷震。
bú dòng rú shān, nán zhī rú yīn, dòng rú léi zhèn.

掠鄉分眾，廓地分利，懸權而動。

lüè xiāng fēn zhòng, kuò dì fēn lì, xuán quán ér dòng.

先知迂直之計者勝，此軍爭之法也。
xiān zhī yū zhí zhī jì zhě shèng, cǐ jūn zhēng zhī fǎ yě.

軍政曰：「言不相聞，故為金鼓；
jūn zhèng yuē : “yán bù xiāng wén, gù wéi jīn gǔ ;

視不相見，故為旌旗。」
shì bù xiāng jiàn, gù wéi jīng qí.”

夫金鼓旌旗者，所以一民之耳目也。
fū jīn gǔ jīng qí zhě, suǒ yǐ yì mín zhī ěr mù yě.

民既專一， 則勇者不得獨進，怯者不得獨退，
mín jì zhuān yī, zé yǒng zhě bù dé dú jìn, qiè zhě bù dé dú tuì,

此用眾之法也。
cǐ yòng zhòng zhī fǎ yě.

故夜戰多火鼓，晝戰多旌旗，
gù yè zhàn duō huǒ gǔ, zhòu zhàn duō jīng qí,
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所以變民之耳目也。
suǒ yǐ biàn mín zhī ěr mù yě.

故三軍可奪氣，將軍可奪心。
gù sān jūn kě duó qì, jiāng jūn kě duó xīn.

是故朝氣銳，晝氣惰，暮氣歸。
shì gù zhāo qì ruì, zhòu qì duò, mù qì guī.

故善用兵者，避其銳氣，擊其惰歸，
gù shàn yòng bīng zhě, bì qí ruì qì, jī qí duò guī,

此治氣者也。
cǐ zhì qì zhě yě.

以治待亂，以靜待嘩，此治心者也。
yǐ zhì dài luàn, yǐ jìng dài huā, cǐ zhì xīn zhě yě.

以近待遠，以佚待勞，以飽待飢，此治力者也。
yǐ jìn dài yuǎn, yǐ yì dài láo, yǐ bǎo dài jī, cǐ zhì lì zhě yě.

無邀正正之旗，勿擊堂堂之陣，此治變者也。
wú yāo zhèng zhèng zhī qí, wù jī táng táng zhī zhèn, cǐ zhì biàn zhě yě.

故用兵之法，高陵勿向，背丘勿逆，
gù yòng bīng zhī fǎ, gāo líng wù xiàng, bèi qiū wù nì,

佯北勿從，銳卒勿攻，餌兵勿食，歸師勿遏，
yáng běi wù cóng, rùi zú wù gōng, ěr bīng wù shí, guī shī wù è,

圍師必闕，窮寇勿追，此用兵之法也。
wéi shī bì quē, qióng kòu wù zhuī, cǐ yòng bīng zhī fǎ yě.
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故兵以詐立，
以利動，
以分和為變者也。
故其疾如風，
其徐如林，
侵掠如火，
不動如山，
難知如陰，
動如雷震。
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故用兵之法，
無恃其不來，
恃吾有以待也﹔
無恃其不攻，
恃吾有所不可攻也。

114

พิชัยสงครามซุนจื่อ

九變篇第八
jiǔ biàn piān dì bā

孫子曰：凡用兵之法，將受命于君，合軍聚眾，
Sūn Zǐ yuē : fán yòng bīng zhī fǎ, jiàng shòu mìng yú jūn, hé jūn jù zhòng,

圮地無舍，衢地合交，絕地無留，
pǐ dì wú shè , qú dì hé jiāo, jué dì wú liú,

圍地則謀，死地則戰。
wéi dì zé móu, sǐ dì zé zhàn.

途有所不由，軍有所不擊，城有所不攻，
tú yǒu suǒ bù yóu, jūn yǒu suǒ bù jī, chéng yǒu suǒ bù gōng,

地有所不爭，君命有所不受。
dì yǒu suǒ bù zhēng, jūn mìng yǒu suǒ bú shòu.

故將通于九變之利者，知用兵矣﹔
gù jiàng tōng yú jiǔ biàn zhī lì zhě, zhī yòng bīng yǐ ;

將不通于九變之利，雖知地形，
jiàng bù tōng yú jiǔ biàn zhī lì, suī zhī dì xíng,

不能得地之利矣﹔
bù néng dé dì zhī lì yǐ ;

治兵不知九變之術，雖知五利，
zhì bīng bù zhī jiǔ biàn zhī shù, suī zhī wǔ lì,

不能得人之用矣。
bù néng dé rén zhī yòng yǐ.

是故智者之慮，必雜于利害。
shì gù zhì zhě zhī lǜ, bì zá yú lì hài.

雜于利，而務可信也﹔雜于害，而患可解也。
zá yú lì, ér wù kě xìn yě ; zá yú hài, ér huàn kě jiě yě.

是故屈諸侯者以害，役諸侯者以業，
shì gù qū zhū hóu zhě yǐ hài, yì zhū hóu zhě yǐ yè,
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趨諸侯者以利。
qū zhū hóu zhě yǐ lì.

故用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待也﹔
gù yòng bīng zhī fǎ, wú shì qí bù lái, shì wú yǒu yǐ dài yě ;

無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。
wú shì qí bù gōng, shì wú yǒu suǒ bù kě gōng yě.

故將有五危：必死，可殺也﹔必生，可虜也﹔
gù jiàng yǒu wǔ wēi : bì sǐ, kě shā yě ; bì shēng, kě lǔ yě ;

忿速，可侮也﹔廉潔，可辱也﹔愛民，可煩也。
fèn sù, kě wǔ yě ; lián jié, kě rǔ yě ; ài mín, kě fán yě.

凡此五者，將之過也，用兵之災也。
fán cǐ wǔ zhě, jiàng zhī guò yě, yòng bīng zhī zāi yě.

覆軍殺將，必以五危，不可不察也。
fù jūn shā jiàng, bì yǐ wǔ wēi, bù kě bù chá yě.
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故令之以文，
齊之以武，
是謂必取。
令素行以教其民，
則民服﹔
令不素行以教其民，
則民不服。
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行軍篇第九
xíng jūn piān dì jiǔ

孫子曰：凡處軍、相敵：
Sūn Zǐ yuē : fán chǔ jūn, xiāng dí :

絕山依谷，視生處高，戰隆無登，
jué shān yī gǔ, shì shēng chù gāo, zhàn lóng wú dēng,

此處山之軍也。
cǐ chù shān zhī jūn yě.

絕水必遠水﹔客絕水而來，勿迎之于水內，
jué shuǐ bì yuǎn shuǐ ; kè jué shuǐ ér lái, wù yíng zhī yú shuǐ nèi,

令半濟而擊之，利﹔欲戰者，無附于水而迎客﹔
lìng bàn jì ér jī zhī, lì ; yù zhàn zhě, wú fù yú shuǐ ér yíng kè ;

視生處高，無迎水流，此處水上之軍也。
shì shēng chù gāo, wú yíng shuǐ liú, cǐ chù shuǐ shàng zhī jūn yě.

絕斥澤，惟亟去無留﹔
jué chì zé, wéi jí qù wú liú ;

若交軍于斥澤之中，必依水草，而背眾樹，
ruò jiāo jūn yú chì zé zhī zhōng, bì yī shuǐ cǎo, ér bèi zhòng shù,

此處斥澤之軍也。
cǐ chù chì zé zhī jūn yě.

平陸處易，而右背高，前死後生，
píng lù chù yì, ér yòu bèi gāo, qián sǐ hòu shēng,

此處平陸之軍也。
cǐ chù píng lù zhī jūn yě.

凡此四軍之利，黃帝之所以勝四帝也。
fán cǐ sì jūn zhī lì, huáng dì zhī suǒ yǐ shèng sì dì yě.

凡軍好高而惡下，貴陽而賤陰，
fán jūn hào gāo ér è xià, guì yáng ér jiàn yīn,
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養生而處實，軍無百疾，是謂必勝。
yǎng shēng ér chǔ shí, jūn wú bǎi jí, shì wèi bì shèng.

丘陵堤防，必處其陽，而右背之。
qiū líng dī fáng, bì chǔ qí yáng, ér yòu bèi zhī.

此兵之利，地之助也。
cǐ bīng zhī lì, dì zhī zhù yě.

上雨，水沫至，欲涉者，待其定也。
shàng yǔ, shǔi mò zhì, yù shè zhě, dài qí dìng yě.

凡地有絕澗、天井、天牢、天羅、天陷、天隙，
fán dì yǒu jué jiàn, tiān jǐng, tiān láo, tiān luó, tiān xiàn tiān xì,

必亟去之，勿近也。吾遠之，敵近之﹔
bì jí qù zhī, wù jìn yě. wú yuǎn zhī, dí jìn zhī ;

吾迎之，敵背之。
wú yíng zhī, dí bèi zhī.

軍旁有險阻、潢井、葭葦、山林、蘙薈者，
jūn páng yǒu xiǎn zǔ, huáng jǐng, jiā wěi, shān lín, yì huì zhě,

必謹覆索之，此伏奸之所處也。
bì jǐn fù suǒ zhī, cǐ fú jiān zhī suǒ chǔ yě.

敵近而靜者，恃其險也﹔
dí jìn ér jìng zhě, shì qí xiǎn yě ;

遠而挑戰者，欲人之進也﹔
yuǎn ér tiǎo zhàn zhě, yù rén zhī jìn yě ;

其所居易者，利也。
qí suǒ jū yì zhě, lì yě.

眾樹動者，來也﹔眾草多障者，疑也﹔
zhòng shù dòng zhě, lái yě ; zhòng cǎo duō zhàng zhě, yí yě ;

鳥起者，伏也﹔獸駭者，覆也﹔
niǎo qǐ zhě, fú yě ; shòu hài zhě, fù yě ;
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塵高而銳者，車來也﹔
chén gāo ér ruì zhě, chē lái yě ;

卑而廣者，徒來也﹔散而條達者，樵采也﹔
bēi ér guǎng zhě, tú lái yě ; sàn ér tiáo dá zhě, qiáo cǎi yě ;

少而往來者，營軍也。
shǎo ér wǎng lái zhě, yíng jūn yě.

辭卑而益備者，進也﹔辭強而進驅者，退也﹔
cí bēi ér yì bèi zhě, jìn yě ; cí qiáng ér jìn qū zhě, tuì yě ;

無約而請和者，謀也﹔輕車先出其側者，陳也﹔
wú yuē ér qǐng hé zhě, móu yě ; qīng chē xiān chū qí cè zhě, chén yě ;

奔走而陳兵車者，期也﹔半進半退者，誘也。
bēn zǒu ér chén bīng chē zhě, qí yě ; bàn jìn bàn tuì zhě, yòu yě.

杖而立者，飢也﹔汲而先飲者，渴也﹔
zhàng ér lì zhě, jī yě; jī ér xiān yǐn zhě, hě yě;

見利而不進者，勞也﹔鳥集者，虛也﹔
jiàn lì ér bú jìn zhě, láo yě; niǎo jí zhě, xū yě;

夜呼者，恐也﹔軍擾者，將不重也﹔
yè hū zhě, kǒng yě; jūn rǎo zhě, jiàng bú zhòng yě;

旌旗動者，亂也﹔吏怒者，倦也﹔
jīng qí dòng zhě, luàn yě; lì nù zhě, juàn yě;

殺馬肉食者，軍無粟也﹔
shā mǎ ròu shí zhě, jūn wú sù yě;

懸甑不返其舍者，窮寇也﹔

xuán zèng bù fǎn qí shè zhě, qióng kòu yě;

諄諄翕翕，徐與人言者，失眾也﹔
zhūn zhūn xī xī, xú yǔ rén yán zhě, shī zhòng yě;

數賞者，窘也﹔數罰者，困也﹔
shù shǎng zhě, jiǒng yě; shù fá zhě, kùn yě;
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先暴而後畏其眾者，不精之至也﹔
xiān bào ér hòu wèi qí zhòng zhě, bù jīng zhī zhì yě;

來委謝者，欲休息也。
lái wěi xiè zhě, yù xiū xí yě.

兵怒而相迎，久而不合，又不相去，必謹察之。
bīng nù ér xiāng yíng, jiǔ ér bù hé, yòu bù xiāng qù, bì jǐn chá zhī.

兵非益多也，惟無武進，
bīng fēi yì duō yě, wéi wú wǔ jìn,

足以併力、料敵、取人而已。
zú yǐ bìng lì, liào dí, qǔ rén ér yǐ.

夫惟無慮而易敵者，必擒于人。
fū wéi wú lǜ ér yì dí zhě, bì qín yú rén.

卒未親附而罰之，則不服，不服則難用也。
zú wèi qīn fù ér fá zhī, zé bù fú, bù fú zé nán yòng yě.

卒已親附而罰不行，則不可用也。
zú yǐ qīn fù ér fá bù xíng, zé bù kě yòng yě.

故令之以文，齊之以武，是謂必取。
gù lìng zhī yǐ wén, qí zhī yǐ wǔ, shì wèi bì qǔ.

令素行以教其民，則民服﹔
lìng sù xíng yǐ jiào qí mín, zé mín fú ;

令不素行以教其民，則民不服。
lìng bù sù xíng yǐ jiào qí mín, zé mín bù fú.

令素行者，與眾相得也。
lìng sù xíng zhě, yǔ zhòng xiāng dé yě.
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知吾卒之可以擊，
而不知敵之不可擊，
勝之半也﹔
知敵之可擊，
而不知吾卒之不可以擊，
勝之半也﹔
知敵之可擊，
知吾卒之可以擊，
而不知地形之不可以戰，
勝之半也。
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地形篇第十
dì xíng piān dì shí

孫子曰：地形有通者、有挂者、有支者、
Sūn Zǐ yuē: dì xíng yǒu tōng zhě, yǒu guà zhě, yǒu zhī zhě,

有隘者、有險者、有遠者。
yǒu ài zhě, yǒu xiǎn zhě, yǒu yuǎn zhě.

我可以往，彼可以來，曰通。
wǒ kě yǐ wǎng, bǐ kě yǐ lái, yuē tōng.

通形者，先居高陽，利糧道，以戰則利。
tōng xíng zhě, xiān jū gāo yáng, lì liáng dào, yǐ zhàn zé lì.

可以往，難以返，曰挂。
kě yǐ wǎng, nán yǐ fǎn, yuē guà.

挂形者，敵無備，出而勝之﹔
guà xíng zhě, dí wú bèi, chū ér shèng zhī ;

敵若有備，出而不勝，難以返，不利。
dí ruò yǒu bèi, chū ér bú shèng, nán yǐ fǎn, bú lì.

我出而不利，彼出而不利，曰支。
wǒ chū ér bú lì, bǐ chū ér bú lì, yuē zhī.

支形者，敵雖利我，我無出也﹔
zhī xíng zhě, dí suī lì wǒ, wǒ wú chū yě ;

引而去之，令敵半出而擊之，利。
yǐn ér qù zhī, lìng dí bàn chū ér jī zhī, lì.

隘形者，我先居之，必盈之以待敵。
ài xíng zhě, wǒ xiān jū zhī, bì yíng zhī yǐ dài dí.

若敵先居之，盈而勿從，不盈而從之。
ruò dí xiān jū zhī, yíng ér wù cóng, bù yíng ér cóng zhī.

險形者，我先居之，必居高陽以待敵﹔
xiǎn xíng zhě, wǒ xiān jū zhī, bì jū gāo yáng yǐ dài dí ;
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若敵先居之，引而去之，勿從也。
ruò dí xiān jū zhī, yǐn ér qù zhī, wù cóng yě.

遠形者，勢均，難以挑戰，戰而不利。
yuǎn xíng zhě, shì jūn, nán yǐ tiǎo zhàn, zhàn ér bú lì.

凡此六者，地之道也﹔將之至任，不可不察也。
fán cǐ liù zhě, dì zhī dào yě ; jiàng zhī zhì rèn, bù kě bù chá yě.

故兵有走者、有弛者、有陷者、
gù bīng yǒu zǒu zhě, yǒu chí zhě, yǒu xiàn zhě,

有崩者、有亂者、有北者。
yǒu bēng zhě, yǒu luàn zhě, yǒu běi zhě.

凡此六者，非天之災，將之過也。
fán cǐ liù zhě, fēi tiān zhī zāi, jiàng zhī guò yě.

夫勢均，以一擊十，曰走。
fū shì jūn, yǐ yī jī shí, yuē zǒu.

卒強吏弱，曰弛。吏強卒弱，曰陷。
zú qiáng lì ruò, yuē chí. lì qiáng zú ruò, yuē xiàn.

大吏怒而不服，遇敵懟而自戰，
dà lì nù ér bù fú, yù dí dùi ér zì zhàn,

將不知其能，曰崩。
jiàng bù zhī qí néng, yuē bēng.

將弱不嚴，教道不明，吏卒無常，
jiàng ruò bù yán, jiào dào bù míng, lì zú wú cháng,

陳兵縱橫，曰亂。
chén bīng zòng héng. yuē luàn.

將不能料敵，以少合眾，以弱擊強，
jiàng bù néng liào dí, yǐ shǎo hé zhòng, yǐ ruò jī qiáng,

兵無選鋒，曰北。
bīng wú xuǎn fēng, yuē běi.
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凡此六者，敗之道也，將之至任，不可不察也。
fán cǐ liù zhě, bài zhī dào yě, jiàng zhī zhì rèn, bù kě bù chá yě.

夫地形者，兵之助也﹔
fū dì xíng zhě, bīng zhī zhù yě ;

料敵制勝，計險厄遠近，上將之道也。
liào dí zhì shèng, jì xiǎn è yuǎn jìn, shàng jiàng zhī dào yě.

知此而用戰者必勝﹔不知此而用戰者必敗。
zhī cǐ ér yòng zhàn zhě bì shèng ; bù zhī cǐ ér yòng zhàn zhě bì bài.

故戰道必勝，主曰：無戰，必戰可也﹔
gù zhàn dào bì shèng, zhǔ yuē: wú zhàn, bì zhàn kě yě ;

戰道不勝，主曰：必戰，無戰可也。
zhàn dào bú shèng, zhǔ yuē: bì zhàn, wú zhàn kě yě.

故進不求名，退不避罪，
gù jìn bù qiú míng, tuì bú bì zuì,

惟民是保，而利合于主，國之寶也。
wéi mín shì bǎo, ér lì hé yú zhǔ, guó zhī bǎo yě.

視卒如嬰兒，故可與之赴深谿﹔
shì zú rú yīng ér, gù kě yǔ zhī fù shēn xī ;

視卒如愛子，故可與之俱死。
shì zú rú ài zǐ, gù kě yǔ zhī jù sǐ.

厚而不能使，愛而不能令，亂而不能治，
hòu ér bù néng shǐ, ài ér bù néng lìng, luàn ér bù néng zhì,

譬若驕子，不可用也。
pì ruò jiāo zǐ, bù kě yòng yě.

知吾卒之可以擊，而不知敵之不可擊，
zhī wú zú zhī kě yǐ jī, ér bù zhī dí zhī bù kě jī,

勝之半也﹔
shèng zhī bàn yě ;
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知敵之可擊，而不知吾卒之不可以擊，
zhī dí zhī kě jī, ér bù zhī wú zú zhī bù kě yǐ jī,

勝之半也﹔
shèng zhī bàn yě ;

知敵之可擊，知吾卒之可以擊，
zhī dí zhī kě jī, zhī wú zú zhī kě yǐ jī,

而不知地形之不可以戰，
ér bù zhī dì xíng zhī bù kě yǐ zhàn,

勝之半也。
shèng zhī bàn yě.

故知兵者，動而不迷，舉而不窮。
gù zhī bīng zhě, dòng ér bù mí, jǔ ér bù qióng.

故曰：知彼知己，勝乃不殆﹔
gù yuē: zhī bǐ zhī jǐ, shèng nǎi bú dài ;

知天知地，勝乃可全。
zhī tiān zhī dì, shèng nǎi kě quán.
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是故方馬埋輪，
未足恃也。
齊勇若一，政之道也﹔
剛柔皆得，地之理也。
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九地篇第十一
jiǔ dì piān dì shí yī

孫子曰：用兵之法，
Sūn Zǐ yuē: yòng bīng zhī fǎ,

有散地，有輕地，有爭地，
yǒu sàn dì, yǒu qīng dì, yǒu zhēng dì,

有交地，有衢地，有重地，
yǒu jiāo dì, yǒu qú dì, yǒu zhòng dì,

有圮地，有圍地，有死地。
yǒu pǐ dì, yǒu wéi dì, yǒu sǐ dì.

諸侯自戰其地，為散地。
zhū hóu zì zhàn qí dì, wéi sàn dì.

入人之地而不深者，為輕地。
rù rén zhī dì ér bù shēn zhě, wéi qīng dì.

我得則利，彼得亦利者，為爭地。
wǒ dé zé lì, bǐ dé yì lì zhě, wéi zhēng dì.

我可以往，彼可以來者，為交地。
wǒ kě yǐ wǎng, bǐ kě yǐ lái zhě, wéi jiāo dì.

諸侯之地三屬，先至而得天下眾者，為衢地。
zhū hóu zhī dì sān shǔ, xiān zhì ér dé tiān xià zhòng zhě, wéi qú dì.

入人之地深，背城邑多者，為重地。
rù rén zhī dì shēn, bèi chéng yì duō zhě, wéi zhòng dì.

山林、險阻、沮澤，凡難行之道者，為圮地。
shān lín, xiǎn zǔ, jǔ zé, fán nán xíng zhī dào zhě, wéi pǐ dì.

所由入者隘，所從歸者迂，
suǒ yóu rù zhě ài, suǒ cóng guī zhě yū,

彼寡可以擊吾之眾者，為圍地。
bǐ guǎ kě yǐ jī wú zhī zhòng zhě, wéi wéi dì.
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疾戰則存，不疾戰則亡者，為死地。
jí zhàn zé cún, bù jí zhàn zé wáng zhě, wéi sǐ dì.

是故散地則無戰﹔輕地則無止﹔
shì gù sàn dì zé wú zhàn ; qīng dì ér wú zhǐ ;

爭地則無攻﹔交地則無絕﹔
zhēng dì zé wú gōng ; jiāo dì zé wú jué ;

衢地則合交﹔重地則掠﹔圮地則行﹔
qú dì zé hé jiāo ; zhòng dì zé lüè ; pǐ dì zé xíng ;

圍地則謀﹔死地則戰。
wéi dì zé móu ; sǐ dì zé zhàn.

所謂古之善用兵者，能使敵人前後不相及，
suǒ wèi gǔ zhī shàn yòng bīng zhě, néng shǐ dí rén qián hòu bù xiāng jí,

眾寡不相恃，貴賤不相救，上下不相收，
zhòng guǎ bù xiāng shì. guì jiàn bù xiāng jiù, shàng xià bù xiāng shōu,

卒離而不集，兵合而不齊。
zú lí ér bù jí, bīng hé ér bù qí.

合于利而動，不合于利而止。
hé yú lì ér dòng, bù hé yú lì ér zhǐ.

敢問：「敵眾整而將來，待之若何？」
gǎn wèn: “dí zhòng zhěng ér jiāng lái, dài zhī ruò hé?“

曰：「先奪其所愛，則聽矣。
yuē: “xiān duó qí suǒ ài, zé tīng yǐ.

兵之情主速，乘人之不及，
bīng zhī qíng zhǔ sù, chéng rén zhī bù jí,

由不虞之道，攻其所不戒也。」
yóu bù yú zhī dào, gōng qí suǒ bú jiè yě.”

凡為客之道：深入則專，主人不克﹔
fán wéi kè zhī dào: shēn rù zé zhuān, zhǔ rén bú kě ;
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掠于饒野，三軍足食﹔
lüè yú ráo yě, sān jūn zú shí ;

謹養而勿勞，併氣積力，運兵計謀，為不可測。
jǐn yǎng ér wù láo, bìng qì jī lì, yùn bīng jì móu, wéi bù kě cè.

投之無所往，死且不北，死焉不得，士人盡力。
tóu zhī wú suǒ wǎng, sǐ qiě bù běi, sǐ yān bù dé, shì rén jìn lì.

兵士甚陷則不懼，無所往則固，
bīng shì shèn xiàn zé bú jù, wú suǒ wǎng zé gù,

深入則拘，不得已則鬥。
shēn rù zé jū, bù dé yǐ zé dòu.

是故其兵不修而戒，不求而得，
shì gù qí bīng bù xiū ér jiè, bù qiú ér dé,

不約而親，不令而信。
bù yuē ér qīn, bú lìng ér xìn.

禁祥去疑，至死無所之。
jìn xiáng qù yí, zhì sǐ wú suǒ zhī.

吾士無餘財，非惡貨也﹔
wú shì wú yú cái, fēi wù huò yě ;

無餘命，非惡壽也。
wú yú mìng, fēi wù shòu yě.

令發之日，士卒坐者涕沾襟，偃臥者涕交頤。
lìng fā zhī rì, shì zú zuò zhě tì zhān jīn, yǎn wò zhě tì jiāo yí.

投之無所往者，諸、劌之勇也。
tóu zhī wú suǒ wǎng zhě, Zhū, Guì zhī yǒng yě.

故善用兵者，譬如率然﹔
gù shàn yòng bīng zhě, pì rú Shuài Rán ;

率然者，常山之蛇也。
Shuài Rán zhě, Cháng Shān zhī shé yě.
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擊其首則尾至，擊其尾則首至，
jī qí shǒu zé wěi zhì, jī qí wěi zé shǒu zhì,

擊其中則首尾俱至。
jī qí zhōng zé shǒu wěi jù zhì.

敢問：「兵可使如率然乎？」 曰：「可。」
gǎn wèn: “bīng kě shǐ rú Shuài Rán hū?” yuē: “kě”

夫吳人與越人相惡也，當其同舟而濟，
fū Wú rén yǔ Yuè rén xiāng wù yě, dāng qí tóng zhōu ér jì,

遇風，其相救也，如左右手。
yù fēng, qí xiāng jiù yě, rú zuǒ yòu shǒu.

是故方馬埋輪，未足恃也。
shì gù fāng mǎ mái lún, wèi zú shì yě ;

齊勇若一，政之道也﹔剛柔皆得，地之理也。
qí yǒng ruò yī, zhèng zhī dào yě ; gāng róu jiē dé, dì zhī lǐ yě.

故善用兵者，攜手若使一人，不得已也。
gù shàn yòng bīng zhě, xié shǒu ruò shǐ yì rén, bù dé yǐ yě.

將軍之事：靜以幽，正以治。
jiāng jūn zhī shì: jìng yǐ yōu, zhèng yǐ zhì.

能愚士卒之耳目，使之無知。
néng yú shì zú zhī ěr mù, shǐ zhī wú zhī

易其事，革其謀，使人無識。
yì qí shì, gé qí móu, shǐ rén wú shí.

易其居，迂其途，使人不得慮。
yì qí jū, yū qí tú, shǐ rén bù dé lǜ.

帥與之期，如登高而去其梯。
shuài yǔ zhī qī, rú dēng gāo ér qù qí tī.

帥與之深入諸侯之地，而發其機，焚舟破釜﹔
shuài yǔ zhī shēn rù zhū hóu zhī dì, ér fā qí jī, fén zhōu pò fǔ,
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若驅群羊，驅而往，驅而來，莫知所之。
ruò qū qún yáng, qū ér wǎng, qū ér lái, mò zhī suǒ zhī.

聚三軍之眾，投之于險，此謂將軍之事也。
jù sān jūn zhī zhòng, tóu zhī yú xiǎn, cǐ wèi jiāng jūn zhī shì yě.

九地之變，屈伸之利，人情之理，不可不察也。
jiǔ dì zhī biàn, qū shēn zhī lì, rén qíng zhī lǐ, bù kě bù chá yě.

凡為客之道：深則專，淺則散。
fán wéi kè zhī dào: shēn zé zhuān, qiǎn zé sàn.

去國越境而師者，絕地也﹔
qù guó yuè jìng ér shī zhě, jué dì yě ;

四達者，衢地也﹔入深者，重地也﹔
sì dá zhě, qú dì yě ; rù shēn zhě, zhòng dì yě ;

入淺者，輕地也﹔背固前隘者，圍地也﹔
rù qiǎn zhě, qīng dì yě ; bèi gù qián ài zhě, wéi dì yě ;

無所往者，死地也。
wú suǒ wǎng zhě, sǐ dì yě.

是故散地，吾將一其志﹔
shì gù sàn dì, wú jiàng yì qí zhì ;

輕地，吾將使之屬﹔爭地，吾將趨其後﹔
qīng dì, wú jiàng shǐ zhī shǔ ; zhēng dì, wú jiàng qū qí hòu ;

交地，吾將謹其守﹔衢地，吾將固其結﹔
jiāo dì, wú jiàng jǐn qí shǒu ; qú dì, wú jiàng gù qí jié ;

重地，吾將繼其食﹔圮地，吾將進其途﹔
zhòng dì, wú jiàng jì qí shí ; pǐ dì, wú jiàng jìn qí tú ;

圍地，吾將塞其闕﹔死地，吾將示之以不活。
wéi dì, wú jiàng sāi qí quē ; sǐ dì, wú jiàng shì zhī yǐ bù huó.

故兵之情：圍則御，不得已則鬥，過則從。
gù bīng zhī qíng: wéi zé yù, bù dé yǐ zé dòu, guò zé cóng.
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是故不知諸侯之謀者，不能預交﹔
shì gù bù zhī zhū hóu zhī móu zhě, bù néng yù jiāo

不知山林、險阻、沮澤之形者，不能行軍﹔
bù zhī shān lín, xiǎn zǔ, jǔ zé zhī xíng zhě, bù néng xíng jūn ;

不用鄉導者，不能得地利。
bù yòng xiāng dǎo zhě, bù néng dé dì lì.

四五者，不知一，非霸王之兵也。
sì wǔ zhě, bù zhī yī, fēi bà wáng zhī bīng yě.

夫霸王之兵，伐大國，則其眾不得聚﹔
fū bà wáng zhī bīng, fá dà guó, zé qí zhòng bù dé jù ;

威加于敵，則其交不得合。
wēi jiā yú dí, zé qí jiāo bù dé hé.

是故不爭天下之交，不養天下之權，
shì gù bù zhēng tiān xià zhī jiāo, bù yǎng tiān xià zhī quán.

信已之私，威加于敵，故其城可拔，其國可隳。
xìn yǐ zhī sī, wēi jiā yú dí, gù qí chéng kě bá, qí guó kě huī.

施無法之賞，懸無政之令，
shī wú fǎ zhī shǎng, xuán wú zhèng zhī lìng,

犯三軍之眾，若使一人。
fàn sān jūn zhī zhòng, ruò shǐ yì rén.

犯之以事，勿告以言﹔犯之以利，勿告以害。
fàn zhī yǐ shì, wù gào yǐ yán ; fàn zhī yǐ lì, wù gào yǐ hài.

投之亡地然後存，陷之死地然後生。

tóu zhī wáng dì rán hòu cún, xiàn zhī sǐ dì rán hòu shēng.

夫眾陷于害，然後能為勝敗。
fū zhòng xiàn yú hài, rán hòu néng wéi shèng bài.

故為兵之事，在于順詳敵之意，
gù wéi bīng zhī shì, zài yú shùn xiáng dí zhī yì,

併敵一向，千里殺將，
bìng dí yí xiàng, qiān lǐ shā jiàng,
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此謂巧能成事者也。
cǐ wèi qiǎo néng chéng shì zhě yě.

是故政舉之日，夷關折符，無通其使﹔
shì gù zhèng jǔ zhī rì, yí guān zhé fú, wú tōng qí shǐ ;

勵于廊廟之上，以誅其事。
lì yú láng miào zhī shàng, yǐ zhū qí shì.

敵人開闔，必亟入之，先其所愛，微與之期。
dí rén kāi hé, bì jí rù zhī, xiān qí suǒ ài, wēi yǔ zhī qí.

踐墨隨敵，以決戰事。
jiàn mò suí dí, yǐ jué zhàn shì.

是故始如處女，敵人開戶，
shì gù shǐ rú chǔ nǚ, dí rén kāi hù,

後如脫兔，敵不及拒。
hòu rú tuō tù, dí bù jí jù.
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施無法之賞，
懸無政之令，
犯三軍之眾，
若使一人。
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主不可以怒而興師，
將不可以慍而致戰。
合于利而動，
不合于利而止。
怒可以復喜，
慍可以復悅﹔
亡國不可以復存，
死者不可以復生。
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火攻篇第十二
huǒ gōng piān dì shí èr

孫子曰：凡火攻有五：一曰火人，二曰火積，
Sūn Zǐ yuē: fán huǒ gōng yǒu wǔ: yī yuē huǒ rén, èr yuē huǒ jī,

三曰火輜，四曰火庫，五曰火隊。
sān yuē huǒ zī, sì yuē huǒ kù, wǔ yuē huǒ duì.

行火必有因，煙火必素具。
xíng huǒ bì yǒu yīn, yān huǒ bì sù jù,

發火有時，起火有日。
fā huǒ yǒu shí, qǐ huǒ yǒu rì.

時者，天之燥也。
shí zhě, tiān zhī zào yě.

日者，月在萁、壁、翼、軫也。
rì zhě, yuè zài jī, bì, yì, zhěn yě.

凡此四宿者，風起之日也。
fán cǐ sì xiù zhě, fēng qǐ zhī rì yě.

凡火攻，必因五火之變而應之。
fán huǒ gōng, bì yīn wǔ huǒ zhī biàn ér yìng zhī.

火發于內，則早應之于外。
huǒ fā yú nèi, zé zǎo yìng zhī yú wài.

火發而其兵靜者，待而勿攻。
huǒ fā ér qí bīng jìng zhě, dài ér wù gōng.

極其火力，可從而從之，不可從而止。
jí qí huǒ lì, kě cóng ér cóng zhī, bù kě cóng ér zhǐ.

火可發于外，無待于內，以時發之。
huǒ kě fā yú wài, wú dài yú nèi, yǐ shí fā zhī.

火發上風，無攻下風。晝風久，夜風止。
huǒ fā shàng fēng, wú gōng xià fēng. zhòu fēng jiǔ, yuè fēng zhǐ.
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凡軍必知有五火之變，以數守之。
fán jūn bì zhī yǒu wǔ huǒ zhī biàn, yǐ shù shǒu zhī.

故以火佐攻者明，以水佐攻者強。
gù yǐ huǒ zuǒ gōng zhě míng, yǐ shuǐ zuǒ gōng zhě qiáng.

水可以絕，不可以奪。
shuǐ kě yǐ jué, bù kě yǐ duó.

夫戰勝攻取，而不修其功者凶，命曰費留。
fū zhàn shèng gōng qǔ, ér bù xiū qí gōng zhě xiōng, mìng yuē fèi liú.

故曰：明主慮之，良將修之。
gù yuē: míng zhǔ lǜ zhī, liáng jiàng xiū zhī.

非利不動，非得不用，非危不戰。
fēi lì bú dòng, fēi dé bú yòng, fēi wēi bú zhàn.

主不可以怒而興師，將不可以慍而致戰。
zhǔ bù kě yǐ nù ér xīng shī, jiàng bù kě yǐ yùn ér zhì zhàn.

合于利而動，不合于利而止。
hé yú lì ér dòng, bù hé yú lì ér zhǐ.

怒可以復喜，慍可以復悅﹔
nù kě yǐ fù xǐ, yùn kě yǐ fù yuè ;

亡國不可以復存，死者不可以復生。
wáng guó bù kě yǐ fù cún, sǐ zhě bù kě yǐ fù shēng.

故明君慎之，良將警之。此安國全軍之道也。
gù míng jūn shèn zhī, liáng jiàng jǐng zhī, cǐ ān guó quán jūn zhī dào yě.
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故明君賢將，
所以動而勝人，
成功出于眾者，先知也。
先知者，
不可取于鬼神，
不可象于事，
不可驗于度，
必取于人，
知敵之情者也。
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用間篇第十三
yòng jiàn piān dì shí sān

孫子曰：凡興師十萬，出征千里，百姓之費，
Sūn Zǐ yuē: fán xīng shī shí wàn, chū zhēng qiān lǐ, bǎi xìng zhī fèi,

公家之奉，日費千金。
gōng jiā zhī fèng, rì fèi qiān jīn.

內外騷動，怠于道路，不得操事者，七十萬家。
nèi wài sāo dòng, dài yú dào lù, bù dé cāo shì zhě, qī shí wàn jiā.

相守數年，以爭一日之勝，

xiāng shǒu shù nián, yǐ zhēng yí rì zhī shèng,

而愛爵祿百金，不知敵之情者，不仁之至也。
ér ài jué lù bǎi jīn, bù zhī dí zhī qíng zhě, bù rén zhī zhì yě.

非人之將也，非主之佐也，非勝之主也。
fēi rén zhī jiàng yě, fēi zhǔ zhī zuǒ yě, fēi shèng zhī zhǔ yě.

故明君賢將，所以動而勝人，
gù míng jūn xián jiàng, suǒ yǐ dòng ér shèng rén,

成功出于眾者，先知也。
chéng gōng chū yú zhòng zhě, xiān zhī yě.

先知者，不可取于鬼神，不可象于事，
xiān zhī zhě, bù kě qǔ yú guǐ shén, bù kě xiàng yú shì,

不可驗于度，必取于人，知敵之情者也。
bù kě yàn yú dù. bì qǔ yú rén, zhī dí zhī qíng zhě yě.

故用間有五：有鄉間，有內間，
gù yòng jiàn yǒu wǔ: yǒu xiāng jiàn, yǒu nèi jiàn,

有反間，有死間，有生間。
yǒu fǎn jiàn, yǒu sǐ jiàn, yǒu shēng jiàn.
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五間俱起，莫知其道，是謂神紀，人君之寶也。
wǔ jiàn jù qǐ, mò zhī qí dào, shì wèi shén jì, rén jūn zhī bǎo yě.

鄉間者，因其鄉人而用之。
xiāng jiàn zhě, yīn qí xiāng rén ěr yòng zhī.

內間者，因其官人而用之。
nèi jiàn zhě, yīn qí guān rén ér yòng zhī.

反間者，因其敵間而用之。
fǎn jiàn zhě, yīn qí dí jiàn ěr yòng zhī.

死間者，為誑事于外，令吾聞知之，
sǐ jiàn zhě, wéi kuáng shì yú wài, lìng wú jiàn zhī zhī,

而傳于敵間也。
ér chuán yú dí jiàn yě.

生間者，反報也。
shēng jiàn zhě, fǎn bào yě.

故三軍之親，莫親于間，
gù sān jūn zhī qīn, mò qīn yú jiàn,

賞莫厚于間，事莫密于間。
shǎng mò hòu yú jiàn, shì mò mì yú jiàn.

非聖智不能用間，非仁義不能使間，

fēi shèng zhì bù néng yòng jiàn, fēi rén yì bù néng shǐ jiàn,

非微妙不能得間之實。
fēi wēi miào bù néng dé jiàn zhī shí.

微哉！微哉！無所不用間也。
wēi zāi ! wēi zāi ! wú suǒ bú yòng jiàn yě.

間事未發，而先聞者，間與所告者皆死。
jiàn shì wèi fā, ér xiān wén zhě, jiàn yǔ suǒ gào zhě jiē sǐ.

凡軍之所欲擊，城之所欲攻，人之所欲殺，
fán jūn zhī suǒ yù jī, chéng zhī suǒ yù gōng, rén zhī suǒ yù shā,
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必先知其守將、左右、謁者、門者、
bì xiān zhī qí shǒu jiàng, zuǒ yòu, yè zhě, mén zhě,

舍人之姓名，令吾間必索知之。
shè rén zhī xìng míng, lìng wú jiàn bì sù zhī zhī.

必索敵人之間來間我者，因而利之，導而舍之，
bì sù dí rén zhī jiàn lái jiàn wǒ zhě, yīn ér lì zhī, dǎo ér shě zhī,

故反間可得而用也。
gù fǎn jiàn kě dé ér yòng yě.

因是而知之，故鄉間、內間可得而使也﹔
yīn shì ér zhī zhī, gù xiāng jiàn, nèi jiàn kě dé ér shǐ yě ;

因是而知之，故死間為誑事，可使告敵﹔
yīn shì ér zhī zhī, gù sǐ jiàn wéi kuáng shì, kě shǐ gào dí ;

因是而知之，故生間可使如期。
yīn shì ér zhī zhī, gù shēng jiàn kě shǐ rú qī.

五間之事，主必知之，
wǔ jiàn zhī shì, zhǔ bì zhī zhī,

知之必在于反間，故反間不可不厚也。
zhī zhī bì zài yú fǎn jiàn, gù fǎn jiàn bù kě bú hòu yě.

昔殷之興也，伊摯在夏﹔周之興也，呂牙在殷。
xī Yīn zhī xīng yě, Yī Zhì zài Xià ; Zhōu zhī xīng yě, Lǚ Yá zài Yīn.

故惟明君賢將，能以上智為間者，
gù wéi míng jūn xián jiàng, néng yǐ shàng zhì wéi jiàn zhě,

必成大功。此兵之要，三軍之所恃而動也。
bì chéng dà gōng. cǐ bīng zhī yào, sān jūn zhī suǒ shì ér dòng yě.
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When seeking to determine
the military conditions,
let them be made the basis of
a comparison, in this wise:-Which of the two sovereigns is
imbued with the Moral law?
Which of the two general has
most ability?
With whom lie the advantages
derived from Heaven and Earth?
On which side is discipline
most rigorously enforced?
Which army is stronger?
On which sideare officers and men
more highly trained?
In which army is there
the greater constancy both in
reward and punishment?
By means of these seven considerations
I can forecast victory or defeat.
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I. LAYING PLANS
1

Sun Tzu said: The art of war is of vital importance to the
State. 2 It is a matter of life and death, a road either to safety
or to ruin. Hence it is a subject of inquiry which can on no
account be neglected. 3 The art of war, then, is governed by
five constant factors, to be taken into account in one's
deliberations, when seeking to determine the conditions
obtaining in the field. 4 These are: 1) The Moral Law;
2) Heaven; 3) Earth; 4) The Commander; 5) Method and
discipline. 5, 6 The Moral Law causes the people to be in
complete accord with their ruler, so that they will follow him
regardless of their lives, undismayed by any danger.
7
Heaven signifies night and day, cold and heat, times and
seasons. 8 Earth comprises distances, great and small;
danger and security; open ground and narrow passes; the
chances of life and death. 9 The Commander stands for the
virtues of wisdom, sincerely, benevolence, courage and
strictness. 10 By method and discipline are to be understood
the marshalling of the army in its proper subdivisions, the
graduations of rank among the officers, the maintenance of
roads by which supplies may reach the army, and the
control of military expenditure. 11 These five heads should
be familiar to every general: he who knows them will be
victorious; he who knows them not will fail.
12

Therefore, in your deliberations, when seeking to
determine the military conditions, let them be made the
basis of a comparison, in this wise:-- 13 1) Which of the two
sovereigns is imbued with the Moral law? 2) Which of the
two generals has most ability? 3) With whom lie the
advantages derived from Heaven and Earth? 4) On which
side is discipline most rigorously enforced? 5) Which army
is stronger? 6) On which side are officers and men more
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highly trained? 7) In which army is there the greater
constancy both in reward and punishment? 14 By means of
these seven considerations I can forecast victory or defeat.
15
The general that hearkens to my counsel and acts upon it,
will conquer: let such a one be retained in command! The
general that hearkens not to my counsel nor acts upon it,
will suffer defeat:--let such a one be dismissed!
16

While heading the profit of my counsel, avail yourself also
of any helpful circumstances over and beyond the ordinary
rules. 17 According as circumstances are favourable, one
should modify one's plans.
18

All warfare is based on deception. 19 Hence, when able to
attack, we must seem unable; when using our forces, we
must seem inactive; when we are near, we must make the
enemy believe we are far away; when far away, we must
make him believe we are near. 20 Hold out baits to entice the
enemy. Feign disorder, and crush him. 21 If he is secure at
all points, be prepared for him. If he is in superior strength,
evade him. 22 If your opponent is of choleric temper, seek to
irritate him. Pretend to be weak, that he may grow arrogant.
23
If he is taking his ease, give him no rest. If his forces are
united, separate them. 24 Attack him where he is
unprepared, appear where you are not expected.
25
These military devices, leading to victory, must not be
divulged beforehand.
26

Now the general who wins a battle makes many
calculations in his temple ere the battle is fought. The
general who loses a battle makes but few calculations
beforehand. Thus do many calculations lead to victory, and
few calculations to defeat: how much more no calculation at
all! It is by attention to this point that I can foresee who is
likely to win or lose.
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Thus, though we have heard of stupid haste in war,

cleverness has never been seen
associated with long delays.
There is no instance of a country
having benefited from prolonged warfare.
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II. WAGING WAR
1

Sun Tzu said: In the operations of war, where there are in
the field a thousand swift chariots, as many heavy chariots,
and a hundred thousand mail-clad soldiers, with provisions
enough to carry them a thousand li, the expenditure at
home and at the front, including entertainment of guests,
small items such as glue and paint, and sums spent on
chariots and armour, will reach the total of a thousand
ounces of silver per day. Such is the cost of raising an army
of 100,000 men. 2 When you engage in actual fighting, if
victory is long in coming, then men's weapons will grow dull
and their ardour will be damped. If you lay siege to a town,
you will exhaust your strength. 3 Again, if the campaign is
protracted, the resources of the State will not be equal to
the strain. 4 Now, when your weapons are dulled, your
ardour damped, your strength exhausted and your treasure
spent, other chieftains will spring up to take advantage of
your extremity. Then no man, however wise, will be able to
avert the consequences that must ensue. 5 Thus, though we
have heard of stupid haste in war, cleverness has never
been seen associated with long delays. 6 There is no
instance of a country having benefited from prolonged
warfare. 7 It is only one who is thoroughly acquainted with
the evils of war that can thoroughly understand the
profitable way of carrying it on.
8

The skilful soldier does not raise a second levy, neither are
his supply-wagons loaded more than twice. 9 Bring war
material with you from home, but forage on the enemy. Thus
the army will have food enough for its needs.
10

Poverty of the State exchequer causes an army to be
maintained by contributions from a distance. Contributing to
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maintain an army at a distance causes the people to be
impoverished. 11 On the other hand, the proximity of an army
causes prices to go up; and high prices cause the people's
substance to be drained away. 12 When their substance is
drained away, the peasantry will be afflicted by heavy
exactions. 13,14 With this loss of substance and exhaustion of
strength, the homes of the people will be stripped bare, and
three-tenths of their income will be dissipated; while
government expenses for broken chariots, worn-out horses,
breast-plates and helmets, bows and arrows, spears and
shields, protective mantles, draught-oxen and heavy
wagons, will amount to four-tenths of its total revenue.
15

Hence a wise general makes a point of foraging on the
enemy. One cartload of the enemy's provisions is equivalent
to twenty of one's own, and likewise a single picul of his
provender is equivalent to twenty from one's own store.
16
Now in order to kill the enemy, our men must be roused to
anger; that there may be advantage from defeating the
enemy, they must have their rewards. 17 Therefore in chariot
fighting, when ten or more chariots have been taken, those
should be rewarded who took the first. Our own flags should
be substituted for those of the enemy, and the chariots
mingled and used in conjunction with ours. The captured
soldiers should be kindly treated and kept. 18 This is called,
using the conquered foe to augment one's own strength.
19

In war, then, let your great object be victory, not lengthy
campaigns. 20 Thus it may be known that the leader of
armies is the arbiter of the people's fate, the man on whom
it depends whether the nation shall be in peace or in peril.
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Hence to fight and conquer in all your battles
is not supreme excellence;

supreme excellence
consists in breaking the enemy's resistance
without fighting.
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III. ATTACK BY STRATAGEM
1

Sun Tzu said: In the practical art of war, the best thing of
all is to take the enemy's country whole and intact; to
shatter and destroy it is not so good. So, too, it is better to
recapture an army entire than to destroy it, to capture a
regiment, a detachment or a company entire than to destroy
them. 2 Hence to fight and conquer in all your battles is not
supreme excellence; supreme excellence consists in
breaking the enemy's resistance without fighting.
3

Thus the highest form of generalship is to balk the enemy's
plans; the next best is to prevent the junction of the enemy's
forces; the next in order is to attack the enemy's army in the
field; and the worst policy of all is to besiege walled cities.
4
The rule is, not to besiege walled cities if it can possibly be
avoided. The preparation of mantlets, movable shelters, and
various implements of war, will take up three whole months;
and the piling up of mounds over against the walls will take
three months more. 5 The general, unable to control his
irritation, will launch his men to the assault like swarming
ants, with the result that one-third of his men are slain, while
the town still remains untaken. Such are the disastrous
effects of a siege.
6

Therefore the skilful leader subdues the enemy's troops
without any fighting; he captures their cities without laying
siege to them; he overthrows their kingdom without lengthy
operations in the field. 7 With his forces intact he will dispute
the mastery of the Empire, and thus, without losing a man,
his triumph will be complete. This is the method of attacking
by stratagem. 8 It is the rule in war, if our forces are ten to
the enemy's one, to surround him; if five to one, to attack
him; if twice as numerous, to divide our army into two. 9 If
161

พิชัยสงครามซุนจื่อ
equally matched, we can offer battle; if slightly inferior in
numbers, we can avoid the enemy; if quite unequal in every
way, we can flee from him. 10 Hence, though an obstinate
fight may be made by a small force, in the end it must be
captured by the larger force.
11

Now the general is the bulwark of the State; if the bulwark
is complete at all points; the State will be strong; if the
bulwark is defective, the State will be weak. 12 There are
three ways in which a ruler can bring misfortune upon his
army: 13 1) By commanding the army to advance or to
retreat, being ignorant of the fact that it cannot obey. This is
called hobbling the army. 14 2) By attempting to govern an
army in the same way as he administers a kingdom, being
ignorant of the conditions which obtain in an army. This
causes restlessness in the soldier's minds. 15 3) By
employing the officers of his army without discrimination,
through ignorance of the military principle of adaptation to
circumstances. This shakes the confidence of the soldiers.
16
But when the army is restless and distrustful, trouble is
sure to come from the other feudal princes. This is simply
bringing anarchy into the army, and flinging victory away.
17

Thus we may know that there are five essentials for
victory: 1) He will win who knows when to fight and when
not to fight. 2) He will win who knows how to handle both
superior and inferior forces. 3) He will win whose army is
animated by the same spirit throughout all its ranks. 4) He
will win who, prepared himself, waits to take the enemy
unprepared. 5) He will win who has military capacity and is
not interfered with by the sovereign.
18

Hence the saying: If you know the enemy and know
yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If
you know yourself but not the enemy, for every victory
gained you will also suffer a defeat. If you know neither the
enemy nor yourself, you will succumb in every battle.
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Thus the good fighter
is able to secure himself against defeat,
but cannot make certain of defeating the enemy.
Hence the saying:

One may know how to conquer
without being able to do it.
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IV. TACTICAL DISPOSITIONS
1

Sun Tzu said: The good fighters of old first put themselves
beyond the possibility of defeat, and then waited for an
opportunity of defeating the enemy. 2 To secure ourselves
against defeat lies in our own hands, but the opportunity of
defeating the enemy is provided by the enemy himself.
3
Thus the good fighter is able to secure himself against
defeat, but cannot make certain of defeating the enemy.
4
Hence the saying: One may know how to conquer without
being able to do it.
5

Security against defeat implies defensive tactics; ability to
defeat the enemy means taking the offensive. 6 Standing on
the defensive indicates insufficient strength; attacking, a
superabundance of strength. 7 The general who is skilled in
defence hides in the most secret recesses of the earth; he
who is skilled in attack flashes forth from the topmost
heights of heaven. Thus on the one hand we have ability to
protect ourselves; on the other, a victory that is complete.
8

To see victory only when it is within the ken of the common
herd is not the acme of excellence. 9 Neither is it the acme
of excellence if you fight and conquer and the whole Empire
says, "Well done!" 10 To lift an autumn hair is no sign of great
strength; to see the sun and moon is no sign of sharp sight;
to hear the noise of thunder is no sign of a quick ear.
11
What the ancients called a clever fighter is one who not
only wins, but excels in winning with ease. 12 Hence his
victories bring him neither reputation for wisdom nor credit
for courage. 13 He wins his battles by making no mistakes.
Making no mistakes is what establishes the certainty of
victory, for it means conquering an enemy that is already
defeated. 14 Hence the skilful fighter puts himself into a
position which makes defeat impossible, and does not miss
the moment for defeating the enemy. 15 Thus it is that in war
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the victorious strategist only seeks battle after the victory
has been won, whereas he who is destined to defeat first
fights and afterwards looks for victory.
16

The consummate leader cultivates the moral law, and
strictly adheres to method and discipline; thus it is in his
power to control success. 17 In respect of military method,
we have, firstly, Measurement; secondly, Estimation of
quantity; thirdly, Calculation; fourthly, Balancing of chances;
fifthly, Victory. 18 Measurement owes its existence to Earth;
Estimation of quantity to Measurement; Calculation to
Estimation of quantity; Balancing of chances to Calculation;
and Victory to Balancing of chances. 19 A victorious army
opposed to a routed one, is as a pound's weight placed in
the scale against a single grain.
20

The onrush of a conquering force is like the bursting of
pent-up waters into a chasm a thousand fathoms deep.
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There are not more than five musical notes,
yet the combinations of these five give rise to

more melodies than can ever be heard.
There are not more than five primary colours
(blue, yellow, red, white, and black),
yet in combination they produce

more hues than can ever been seen.
There are not more than five cardinal tastes
(sour, acrid, salt, sweet, bitter),
yet combinations of them yield

more flavours than can ever be tasted.
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V. ENERGY
1

Sun Tzu said: The control of a large force is the same
principle as the control of a few men: it is merely a question
of dividing up their numbers. 2 Fighting with a large army
under your command is nowise different from fighting with a
small one: it is merely a question of instituting signs and
signals. 3 To ensure that your whole host may withstand the
brunt of the enemy's attack and remain unshaken -- this is
effected by manoeuvres direct and indirect. 4 That the
impact of your army may be like a grindstone dashed
against an egg--this is effected by the science of weak
points and strong.
5

In all fighting, the direct method may be used for joining
battle, but indirect methods will be needed in order to
secure victory. 6 Indirect tactics, efficiently applied, are
inexhaustible as Heaven and Earth, unending as the flow of
rivers and streams; like the sun and moon, they end but to
begin anew; like the four seasons, they pass away to return
once more. 7 There are not more than five musical notes,
yet the combinations of these five give rise to more
melodies than can ever be heard. 8 There are not more than
five primary colours (blue, yellow, red, white, and black), yet
in combination they produce more hues than can ever been
seen. 9 There are not more than five cardinal tastes (sour,
acrid, salt, sweet, bitter), yet combinations of them yield
more flavours than can ever be tasted. 10 In battle, there are
not more than two methods of attack--the direct and the
indirect; yet these two in combination give rise to an endless
series of manoeuvres. 11 The direct and the indirect lead on
to each other in turn. It is like moving in a circle -- you never
come to an end. Who can exhaust the possibilities of their
combination?
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12

The onset of troops is like the rush of a torrent which will
even roll stones along in its course. 13 The quality of
decision is like the well-timed swoop of a falcon which
enables it to strike and destroy its victim. 14 Therefore the
good fighter will be terrible in his onset, and prompt in his
decision. 15 Energy may be likened to the bending of a
crossbow; decision, to the releasing of a trigger.
16

Amid the turmoil and tumult of battle, there may be
seeming disorder and yet no real disorder at all; amid
confusion and chaos, your array may be without head or
tail, yet it will be proof against defeat. 17 Simulated disorder
postulates perfect discipline, simulated fear postulates
courage; simulated weakness postulates strength. 18 Hiding
order beneath the cloak of disorder is simply a question of
subdivision; concealing courage under a show of timidity
presupposes a fund of latent energy; masking strength with
weakness is to be effected by tactical dispositions. 19 Thus
one who is skilful at keeping the enemy on the move
maintains deceitful appearances, according to which the
enemy will act. He sacrifices something, that the enemy
may snatch at it. 20 By holding out baits, he keeps him on
the march; then with a body of picked men he lies in wait for
him.
21

The clever combatant looks to the effect of combined
energy, and does not require too much from individuals.
Hence his ability to pick out the right men and utilize
combined energy. 22 When he utilizes combined energy, his
fighting men become as it were like unto rolling logs or
stones. For it is the nature of a log or stone to remain
motionless on level ground, and to move when on a slope; if
four-cornered, to come to a standstill, but if round-shaped,
to go rolling down. 23 Thus the energy developed by good
fighting men is as the momentum of a round stone rolled
down a mountain thousands of feet in height. So much on
the subject of energy.
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Scheme so as to discover his plans
and the likelihood of their success.
Rouse him, and learn the principle
of his activity or inactivity.
Force him to reveal himself,
so as to find out his vulnerable spots.
Carefully compare the opposing army with your own,
so that you may know where strength is superabundant
and where it is deficient.
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VI. WEAK POINTS AND STRONG
1

Sun Tzu said: Whoever is first in the field and awaits the
coming of the enemy, will be fresh for the fight; whoever is
second in the field and has to hasten to battle will arrive
exhausted. 2 Therefore the clever combatant imposes his
will on the enemy, but does not allow the enemy's will to be
imposed on him. 3 By holding out advantages to him, he can
cause the enemy to approach of his own accord; or, by
inflicting damage, he can make it impossible for the enemy
to draw near. 4 If the enemy is taking his ease, he can
harass him; if well supplied with food, he can starve him out;
if quietly encamped, he can force him to move.
5

Appear at points which the enemy must hasten to defend;
march swiftly to places where you are not expected. 6 An
army may march great distances without distress, if it
marches through country where the enemy is not. 7 You can
be sure of succeeding in your attacks if you only attack
places which are undefended. You can ensure the safety of
your defence if you only hold positions that cannot be
attacked. 8 Hence that general is skilful in attack whose
opponent does not know what to defend; and he is skilful in
defence whose opponent does not know what to attack.
9

O divine art of subtlety and secrecy! Through you we learn
to be invisible, through you inaudible; and hence we can
hold the enemy's fate in our hands. 10 You may advance and
be absolutely irresistible, if you make for the enemy's weak
points; you may retire and be safe from pursuit if your
movements are more rapid than those of the enemy. 11 If we
wish to fight, the enemy can be forced to an engagement
even though he be sheltered behind a high rampart and a
deep ditch. All we need do is attack some other place that
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he will be obliged to relieve. 12 If we do not wish to fight, we
can prevent the enemy from engaging us even though the
lines of our encampment be merely traced out on the
ground. All we need to do is to throw something odd and
unaccountable in his way.
13

By discovering the enemy's dispositions and remaining
invisible ourselves, we can keep our forces concentrated,
while the enemy's must be divided. 14 We can form a single
united body, while the enemy must split up into fractions.
Hence there will be a whole pitted against separate parts of
a whole, which means that we shall be many to the enemy's
few. 15 And if we are able thus to attack an inferior force with
a superior one, our opponents will be in dire straits.
16

The spot where we intend to fight must not be made
known; for then the enemy will have to prepare against a
possible attack at several different points; and his forces
being thus distributed in many directions, the numbers we
shall have to face at any given point will be proportionately
few. 17 For should the enemy strengthen his van, he will
weaken his rear; should he strengthen his rear, he will
weaken his van; should he strengthen his left, he will
weaken his right; should he strengthen his right, he will
weaken his left. If he sends reinforcements everywhere, he
will everywhere be weak. 18 Numerical weakness comes
from having to prepare against possible attacks; numerical
strength, from compelling our adversary to make these
preparations against us.
19

Knowing the place and the time of the coming battle, we
may concentrate from the greatest distances in order to
fight. 20 But if neither time nor place be known, then the left
wing will be impotent to succour the right, the right equally
impotent to succour the left, the van unable to relieve the
rear, or the rear to support the van. How much more so if
the furthest portions of the army are anything under a
hundred LI apart, and even the nearest are separated by
several LI! 21 Though according to my estimate the soldiers
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of Yueh exceed our own in number, that shall advantage
them nothing in the matter of victory. I say then that victory
can be achieved. 22 Though the enemy be stronger in
numbers, we may prevent him from fighting.
23

Scheme so as to discover his plans and the likelihood of
their success. Rouse him, and learn the principle of his
activity or inactivity. Force him to reveal himself, so as to
find out his vulnerable spots. 24 Carefully compare the
opposing army with your own, so that you may know where
strength is superabundant and where it is deficient. 25 In
making tactical dispositions, the highest pitch you can attain
is to conceal them; conceal your dispositions, and you will
be safe from the prying of the subtlest spies, from the
machinations of the wisest brains. 26 How victory may be
produced for them out of the enemy's own tactics--that is
what the multitude cannot comprehend. 27 All men can see
the tactics whereby I conquer, but what none can see is the
strategy out of which victory is evolved. 28 Do not repeat the
tactics which have gained you one victory, but let your
methods be regulated by the infinite variety of circumstances.
29

Military tactics are like unto water; for water in its natural
course runs away from high places and hastens
downwards. 30 So in war, the way is to avoid what is strong
and to strike at what is weak. 31 Water shapes its course
according to the nature of the ground over which it flows;
the soldier works out his victory in relation to the foe whom
he is facing. 32 Therefore, just as water retains no constant
shape, so in warfare there are no constant conditions. 33 He
who can modify his tactics in relation to his opponent and
thereby succeed in winning, may be called a heaven-born
captain. 34 The five elements (water, fire, wood, metal, earth)
are not always equally predominant; the four seasons make
way for each other in turn. There are short days and long;
the moon has its periods of waning and waxing.
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Though according to my estimate
the soldiers of Yueh exceed our own in number
that shall advantage them nothing
in the matter of victory
I say then that victory can be achieved.

Though the enemy be stronger in numbers,
we may prevent him from fighting.
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It is a military axiom
not to advance uphill against the enemy,
nor to oppose him when he comes downhill.
Do not pursue an enemy who simulates flight;
do not attack soldiers whose temper is keen.
Do not swallow bait offered by the enemy.
Do not interfere with an army that is returning home.
When you surround an army, leave an outlet free.
Do not press a desperate foe too hard.
Such is the art of warfare.
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VII. MANOEUVRING
1

Sun Tzu said: In war, the general receives his commands
from the sovereign. 2 Having collected an army and
concentrated his forces, he must blend and harmonize the
different elements thereof before pitching his camp. 3 After
that, comes tactical manoeuvring, than which there is
nothing more difficult. The difficulty of tactical manoeuvring
consists in turning the devious into the direct, and
misfortune into gain. 4 Thus, to take a long and circuitous
route, after enticing the enemy out of the way, and though
starting after him, to contrive to reach the goal before him,
shows knowledge of the artifice of deviation.
5

Manoeuvring with an army is advantageous; with an
undisciplined multitude, most dangerous. 6 If you set a fully
equipped army in march in order to snatch an advantage,
the chances are that you will be too late. On the other hand,
to detach a flying column for the purpose involves the
sacrifice of its baggage and stores. 7 Thus, if you order your
men to roll up their buff-coats, and make forced marches
without halting day or night, covering double the usual
distance at a stretch, doing a hundred LI in order to wrest an
advantage, the leaders of all your three divisions will fall into
the hands of the enemy. 8 The stronger men will be in front,
the jaded ones will fall behind, and on this plan only onetenth of your army will reach its destination. 9 If you march
fifty LI in order to outmanoeuvre the enemy, you will lose the
leader of your first division, and only half your force will
reach the goal. 10 If you march thirty LI with the same object,
two-thirds of your army will arrive. 11 We may take it then
that an army without its baggage-train is lost; without
provisions it is lost; without bases of supply it is lost. 12 We
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cannot enter into alliances until we are acquainted with the
designs of our neighbours. 13 We are not fit to lead an army
on the march unless we are familiar with the face of the
country--its mountains and forests, its pitfalls and
precipices, its marshes and swamps. 14 We shall be unable
to turn natural advantage to account unless we make use of
local guides.
15

In war, practice dissimulation, and you will succeed.
Whether to concentrate or to divide your troops, must be
decided by circumstances. 17 Let your rapidity be that of the
wind, your compactness that of the forest. 18 In raiding and
plundering be like fire, is immovability like a mountain. 19 Let
your plans be dark and impenetrable as night, and when
you move, fall like a thunderbolt. 20 When you plunder a
countryside, let the spoil be divided amongst your men;
when you capture new territory, cut it up into allotments for
the benefit of the soldiery. 21 Ponder and deliberate before
you make a move. 22 He will conquer who has learnt the
artifice of deviation. Such is the art of manoeuvring.
16

23

The Book of Army Management says: On the field of
battle, the spoken word does not carry far enough: hence
the institution of gongs and drums. Nor can ordinary objects
be seen clearly enough: hence the institution of banners
and flags. 24 Gongs and drums, banners and flags, are
means whereby the ears and eyes of the host may be
focused on one particular point. 25 The host thus forming a
single united body, is it impossible either for the brave to
advance alone, or for the cowardly to retreat alone. This is
the art of handling large masses of men. 26 In night-fighting,
then, make much use of signal-fires and drums, and in
fighting by day, of flags and banners, as a means of
influencing the ears and eyes of your army.
27

A whole army may be robbed of its spirit; a commanderin-chief may be robbed of his presence of mind. 28 Now a
soldier's spirit is keenest in the morning; by noonday it has
begun to flag; and in the evening, his mind is bent only on
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returning to camp. 29 A clever general, therefore, avoids an
army when its spirit is keen, but attacks it when it is sluggish
and inclined to return. This is the art of studying moods.
30
Disciplined and calm, to await the appearance of disorder
and hubbub amongst the enemy:--this is the art of retaining
self-possession. 31 To be near the goal while the enemy is
still far from it, to wait at ease while the enemy is toiling and
struggling, to be well-fed while the enemy is famished: -this is the art of husbanding one's strength. 32 To refrain from
intercepting an enemy whose banners are in perfect order,
to refrain from attacking an army drawn up in calm and
confident array:--this is the art of studying circumstances.
33

It is a military axiom not to advance uphill against the
enemy, nor to oppose him when he comes downhill. 34 Do
not pursue an enemy who simulates flight; do not attack
soldiers whose temper is keen. 35 Do not swallow bait
offered by the enemy. Do not interfere with an army that is
returning home. 36 When you surround an army, leave an
outlet free. Do not press a desperate foe too hard. 37 Such is
the art of warfare.
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In war, practice dissimulation, and you will succeed.
Whether to concentrate or to divide your troops,
must be decided by circumstances.
Let your rapidity be that of the wind,
your compactness that of the forest.
In raiding and plundering be like fire,
is immovability like a mountain.
Let your plans be dark and impenetrable as night,
and when you move, fall like a thunderbolt.
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The art of war teaches us to rely
not on the likelihood of the enemy's not coming,
but on our own readiness to receive him;
not on the chance of his not attacking,
but rather on the fact that
we have made our position unassailable.
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VIII. VARIATION IN TACTICS
1

Sun Tzu said: In war, the general receives his commands
from the sovereign, collects his army and concentrates his
forces 2 When in difficult country, do not encamp. In country
where high roads intersect, join hands with your allies. Do
not linger in dangerously isolated positions. In hemmed-in
situations, you must resort to stratagem. In desperate
position, you must fight. 3 There are roads which must not
be followed, armies which must be not attacked, towns
which must be besieged, positions which must not be
contested, commands of the sovereign which must not be
obeyed. 4 The general who thoroughly understands the
advantages that accompany variation of tactics knows how
to handle his troops. 5 The general who does not
understand these, may be well acquainted with the
configuration of the country, yet he will not be able to turn
his knowledge to practical account. 6 So, the student of war
who is unversed in the art of war of varying his plans, even
though he be acquainted with the Five Advantages, will fail
to make the best use of his men.
7

Hence in the wise leader's plans, considerations of
advantage and of disadvantage will be blended together. 8 If
our expectation of advantage be tempered in this way, we
may succeed in accomplishing the essential part of our
schemes. 9 If, on the other hand, in the midst of difficulties
we are always ready to seize an advantage, we may
extricate ourselves from misfortune.
10

Reduce the hostile chiefs by inflicting damage on them;
and make trouble for them, and keep them constantly
engaged; hold out specious allurements, and make them
rush to any given point.
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11

The art of war teaches us to rely not on the likelihood of
the enemy's not coming, but on our own readiness to
receive him; not on the chance of his not attacking, but
rather on the fact that we have made our position
unassailable.
12

There are five dangerous faults which may affect a
general: 1) Recklessness, which leads to destruction;
2) cowardice, which leads to capture; 3) a hasty temper,
which can be provoked by insults; 4) a delicacy of honour
which is sensitive to shame; 5) over-solicitude for his men,
which exposes him to worry and trouble. 13 These are the
five besetting sins of a general, ruinous to the conduct of
war.
14
When an army is overthrown and its leader slain, the
cause will surely be found among these five dangerous
faults. Let them be a subject of meditation.
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Therefore soldiers must be treated
in the first instance with humanity,
but kept under control
by means of iron discipline.
This is a certain road to victory.
If in training soldiers
commands are habitually enforced,
the army will be well-disciplined;
if not, its discipline will be bad.
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IX. THE ARMY ON THE MARCH
1

Sun Tzu said: We come now to the question of encamping
the army, and observing signs of the enemy. Pass quickly
over mountains, and keep in the neighbourhood of valleys.
2
Camp in high places, facing the sun. Do not climb heights
in order to fight. So much for mountain warfare. 3 After
crossing a river, you should get far away from it. 4 When an
invading force crosses a river in its onward march, do not
advance to meet it in mid-stream. It will be best to let half
the army get across, and then deliver your attack. 5 If you
are anxious to fight, you should not go to meet the invader
near a river which he has to cross. 6 Moor your craft higher
up than the enemy, and facing the sun. Do not move upstream to meet the enemy. So much for river warfare. 7 In
crossing salt-marshes, your sole concern should be to get
over them quickly, without any delay. 8 If forced to fight in a
salt-marsh, you should have water and grass near you, and
get your back to a clump of trees. So much for operations in
salt-marches. 9 In dry, level country, take up an easily
accessible position with rising ground to your right and on
your rear, so that the danger may be in front, and safety lie
behind. So much for campaigning in flat country. 10 These
are the four useful branches of military knowledge which
enabled the Yellow Emperor to vanquish four several
sovereigns.
11

All armies prefer high ground to low and sunny places to
dark. 12 If you are careful of your men, and camp on hard
ground, the army will be free from disease of every kind,
and this will spell victory. 13 When you come to a hill or a
bank, occupy the sunny side, with the slope on your right
rear. Thus you will at once act for the benefit of your soldiers
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and utilize the natural advantages of the ground.
14

When, in consequence of heavy rains up-country, a river
which you wish to ford is swollen and flecked with foam, you
must wait until it subsides. 15 Country in which there are
precipitous cliffs with torrents running between, deep natural
hollows, confined places, tangled thickets, quagmires and
crevasses, should be left with all possible speed and not
approached. 16 While we keep away from such places, we
should get the enemy to approach them; while we face
them, we should let the enemy have them on his rear. 17 If in
the neighbourhood of your camp there should be any hilly
country, ponds surrounded by aquatic grass, hollow basins
filled with reeds, or woods with thick undergrowth, they must
be carefully routed out and searched; for these are places
where men in ambush or insidious spies are likely to be
lurking.
18

When the enemy is close at hand and remains quiet, he is
relying on the natural strength of his position. 19 When he
keeps aloof and tries to provoke a battle, he is anxious for
the other side to advance. 20 If his place of encampment is
easy of access, he is tendering a bait. 21 Movement
amongst the trees of a forest shows that the enemy is
advancing. The appearance of a number of screens in the
midst of thick grass means that the enemy wants to make
us suspicious. 22 The rising of birds in their flight is the sign
of an ambuscade. Startled beasts indicate that a sudden
attack is coming. 23 When there is dust rising in a high
column, it is the sign of chariots advancing; when the dust is
low, but spread over a wide area, it betokens the approach
of infantry. When it branches out in different directions, it
shows that parties have been sent to collect firewood. A few
clouds of dust moving to and fro signify that the army is
encamping.
24

Humble words and increased preparations are signs that
the enemy is about to advance. Violent language and
driving forward as if to the attack are signs that he will
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retreat. 25 When the light chariots come out first and take up
a position on the wings, it is a sign that the enemy is forming
for battle. 26 Peace proposals unaccompanied by a sworn
covenant indicate a plot. 27 When some are seen advancing
and some retreating, it is a lure. 28 When there is much
running about and the soldiers fall into rank, it means that
the critical moment has come.
29

When the soldiers stand leaning on their spears, they are
faint from want of food. 30 If those who are sent to draw
water begin by drinking themselves, the army is suffering
from thirst. 31 If the enemy sees an advantage to be gained
and makes no effort to secure it, the soldiers are exhausted.
32
If birds gather on any spot, it is unoccupied. Clamour by
night betokens nervousness. 33 If there is disturbance in the
camp, the general's authority is weak. If the banners and
flags are shifted about, sedition is afoot. If the officers are
angry, it means that the men are weary. 34 When an army
feeds its horses with grain and kills its cattle for food, and
when the men do not hang their cooking-pots over the
camp-fires, showing that they will not return to their tents,
you may know that they are determined to fight to the death.
35

The sight of men whispering together in small knots or
speaking in subdued tones points to disaffection amongst
the rank and file. 36 Too frequent rewards signify that the
enemy is at the end of his resources; too many punishments
betray a condition of dire distress. 37 To begin by bluster, but
afterwards to take fright at the enemy's numbers, shows a
supreme lack of intelligence. 38 When envoys are sent with
compliments in their mouths, it is a sign that the enemy
wishes for a truce. 39 If the enemy's troops march up angrily
and remain facing ours for a long time without either joining
battle or taking themselves off again, the situation is one
that demands great vigilance and circumspection.
40

If our troops are no more in number than the enemy, that
is amply sufficient; it only means that no direct attack can be
made. What we can do is simply to concentrate all our
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available strength, keep a close watch on the enemy, and
obtain reinforcements. 41 He who exercises no forethought
but makes light of his opponents is sure to be captured by
them.
42

If soldiers are punished before they have grown attached
to you, they will not prove submissive; and, unless
submissive, then will be practically useless. If, when the
soldiers have become attached to you, punishments are not
enforced, they will still be unless. 43 Therefore soldiers must
be treated in the first instance with humanity, but kept under
control by means of iron discipline. This is a certain road to
victory. 44 If in training soldiers commands are habitually
enforced, the army will be well-disciplined; if not, its
discipline will be bad. 45 If a general shows confidence in his
men but always insists on his orders being obeyed, the gain
will be mutual.
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If we know that our own men are in a condition to attack,
but are unaware that the enemy is not open to attack,
we have gone only halfway towards victory.
If we know that the enemy is open to attack,
but are unaware that our own men
are not in a condition to attack,
we have gone only halfway towards victory.
If we know that the enemy is open to attack,
and also know that our men are in a condition to attack,
but are unaware that
the nature of the ground makes fighting impracticable,
we have still gone only halfway towards victory.
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X. TERRAIN
1

Sun Tzu said: We may distinguish six kinds of terrain, to
wit: 1) Accessible ground; 2) entangling ground; 3) temporizing ground; 4) narrow passes; 5) precipitous heights;
6) positions at a great distance from the enemy.
2
Ground which can be freely traversed by both sides is
called accessible. 3 With regard to ground of this nature, be
before the enemy in occupying the raised and sunny spots,
and carefully guard your line of supplies. Then you will be
able to fight with advantage. 4 Ground which can be
abandoned but is hard to re-occupy is called entangling.
5
From a position of this sort, if the enemy is unprepared,
you may sally forth and defeat him. But if the enemy is
prepared for your coming, and you fail to defeat him, then,
return being impossible, disaster will ensue. 6 When the
position is such that neither side will gain by making the first
move, it is called temporizing ground. 7 In a position of this
sort, even though the enemy should offer us an attractive
bait, it will be advisable not to stir forth, but rather to retreat,
thus enticing the enemy in his turn; then, when part of his
army has come out, we may deliver our attack with
advantage. 8 With regard to narrow passes, if you can
occupy them first, let them be strongly garrisoned and await
the advent of the enemy. 9 Should the army forestall you in
occupying a pass, do not go after him if the pass is fully
garrisoned, but only if it is weakly garrisoned. 10 With regard
to precipitous heights, if you are beforehand with your
adversary, you should occupy the raised and sunny spots,
and there wait for him to come up. 11 If the enemy has
occupied them before you, do not follow him, but retreat and
try to entice him away. 12 If you are situated at a great
distance from the enemy, and the strength of the two armies
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is equal, it is not easy to provoke a battle, and fighting will
be to your disadvantage. 13 These six are the principles
connected with Earth. The general who has attained a
responsible post must be careful to study them.
14

Now an army is exposed to six several calamities, not
arising from natural causes, but from faults for which the
general is responsible. These are: 1) Flight; 2) insubordination; 3) collapse; 4) ruin; 5) disorganization; 6) rout. 15 Other
conditions being equal, if one force is hurled against another
ten times its size, the result will be the flight of the former.
16
When the common soldiers are too strong and their
officers too weak, the result is insubordination. When the
officers are too strong and the common soldiers too weak,
the result is collapse. 17 When the higher officers are angry
and insubordinate, and on meeting the enemy give battle on
their own account from a feeling of resentment, before the
commander-in-chief can tell whether or no he is in a position
to fight, the result is ruin. 18 When the general is weak and
without authority; when his orders are not clear and distinct;
when there are no fixes duties assigned to officers and men,
and the ranks are formed in a slovenly haphazard manner,
the result is utter disorganization. 19 When a general, unable
to estimate the enemy's strength, allows an inferior force to
engage a larger one, or hurls a weak detachment against a
powerful one, and neglects to place picked soldiers in the
front rank, the result must be rout. 20 These are six ways of
courting defeat, which must be carefully noted by the
general who has attained a responsible post.
21

The natural formation of the country is the soldier's best
ally; but a power of estimating the adversary, of controlling
the forces of victory, and of shrewdly calculating difficulties,
dangers and distances, constitutes the test of a great
general. 22 He who knows these things, and in fighting puts
his knowledge into practice, will win his battles. He who
knows them not, nor practices them, will surely be defeated.
23
If fighting is sure to result in victory, then you must fight,
even though the ruler forbid it; if fighting will not result in
196

พิชัยสงครามซุนจื่อ
victory, then you must not fight even at the ruler's bidding.
24
The general who advances without coveting fame and
retreats without fearing disgrace, whose only thought is to
protect his country and do good service for his sovereign, is
the jewel of the kingdom.
25

Regard your soldiers as your children, and they will follow
you into the deepest valleys; look upon them as your own
beloved sons, and they will stand by you even unto death.
26
If, however, you are indulgent, but unable to make your
authority felt; kind-hearted, but unable to enforce your
commands; and incapable, moreover, of quelling disorder:
then your soldiers must be likened to spoilt children; they
are useless for any practical purpose. 27 If we know that our
own men are in a condition to attack, but are unaware that
the enemy is not open to attack, we have gone only halfway
towards victory. 28 If we know that the enemy is open to
attack, but are unaware that our own men are not in a
condition to attack, we have gone only halfway towards
victory. 29 If we know that the enemy is open to attack, and
also know that our men are in a condition to attack, but are
unaware that the nature of the ground makes fighting
impracticable, we have still gone only halfway towards
victory. 30 Hence the experienced soldier, once in motion, is
never bewildered; once he has broken camp, he is never at
a loss. 31 Hence the saying: If you know the enemy and
know yourself, your victory will not stand in doubt; if you
know Heaven and know Earth, you may make your victory
complete.
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Now an army is exposed to six several calamities,
not arising from natural causes,
but from faults for which the general is responsible.
These are: Flight; insubordination; collapse;
ruin; disorganization; rout.
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Hence it is not enough to put one's trust
in the tethering of horses,
and the burying of chariot wheels in the ground.
The principle on which to manage an army
is to set up one standard of courage
which all must reach.
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XI. THE NINE SITUATIONS
1

Sun Tzu said: The art of war recognizes nine varieties of
ground: 1) Dispersive ground; 2) facile ground; 3) contentious ground; 4) open ground; 5) ground of intersecting
highways; 6) serious ground; 7) difficult ground; 8) hemmedin ground; 9) desperate ground. 2 When a chieftain is
fighting in his own territory, it is dispersive ground. 3 When
he has penetrated into hostile territory, but to no great
distance, it is facile ground. 4 Ground the possession of
which imports great advantage to either side, is contentious
ground. 5 Ground on which each side has liberty of
movement is open ground. 6 Ground which forms the key to
three contiguous states, so that he who occupies it first has
most of the Empire at his command, is a ground of
intersecting highways. 7 When an army has penetrated into
the heart of a hostile country, leaving a number of fortified
cities in its rear, it is serious ground. 8 Mountain forests,
rugged steeps, marshes and fens--all country that is hard to
traverse: this is difficult ground. 9 Ground which is reached
through narrow gorges, and from which we can only retire
by tortuous paths, so that a small number of the enemy
would suffice to crush a large body of our men: this is
hemmed in ground. 10 Ground on which we can only be
saved from destruction by fighting without delay, is
desperate ground. 11 On dispersive ground, therefore, fight
not. On facile ground, halt not. On contentious ground,
attack not. 12 On open ground, do not try to block the
enemy's way. On the ground of intersecting highways, join
hands with your allies. 13 On serious ground, gather in
plunder. In difficult ground, keep steadily on the march.
14
On hemmed-in ground, resort to stratagem. On desperate
ground, fight.
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15

Those who were called skilful leaders of old knew how to
drive a wedge between the enemy's front and rear; to
prevent co-operation between his large and small divisions;
to hinder the good troops from rescuing the bad, the officers
from rallying their men. 16 When the enemy's men were
united, they managed to keep them in disorder. 17 When it
was to their advantage, they made a forward move; when
otherwise, they stopped still. 18 If asked how to cope with a
great host of the enemy in orderly array and on the point of
marching to the attack, I should say: "Begin by seizing
something which your opponent holds dear; then he will be
amenable to your will." 19 Rapidity is the essence of war:
take advantage of the enemy's unreadiness, make your way
by unexpected routes, and attack unguarded spots.
20

The following are the principles to be observed by an
invading force: The further you penetrate into a country, the
greater will be the solidarity of your troops, and thus the
defenders will not prevail against you. 21 Make forays in
fertile country in order to supply your army with food.
22
Carefully study the well-being of your men, and do not
overtax them. Concentrate your energy and hoard your
strength. Keep your army continually on the move, and
devise unfathomable plans. 23 Throw your soldiers into
positions whence there is no escape, and they will prefer
death to flight. If they will face death, there is nothing they
may not achieve. Officers and men alike will put forth their
uttermost strength. 24 Soldiers when in desperate straits lose
the sense of fear. If there is no place of refuge, they will
stand firm. If they are in hostile country, they will show a
stubborn front. If there is no help for it, they will fight hard.
25
Thus, without waiting to be marshalled, the soldiers will be
constantly on the qui vive; without waiting to be asked, they
will do your will; without restrictions, they will be faithful;
without giving orders, they can be trusted. 26 Prohibit the
taking of omens, and do away with superstitious doubts.
Then, until death itself comes, no calamity need be feared.
27
If our soldiers are not overburdened with money, it is not
because they have a distaste for riches; if their lives are not
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unduly long, it is not because they are disinclined to
longevity. 28 On the day they are ordered out to battle, your
soldiers may weep, those sitting up bedewing their
garments, and those lying down letting the tears run down
their cheeks. But let them once be brought to bay, and they
will display the courage of a Chu or a Kuei.
29

The skilful tactician may be likened to the Shuai-Jan. Now
the shuai-jan is a snake that is found in the Chang
mountains. Strike at its head, and you will be attacked by its
tail; strike at its tail, and you will be attacked by its head;
strike at its middle, and you will be attacked by head and tail
both. 30 Asked if an army can be made to imitate the ShuaiJan, I should answer, Yes. For the men of Wu and the men
of Yueh are enemies; yet if they are crossing a river in the
same boat and are caught by a storm, they will come to
each other's assistance just as the left hand helps the right.
31
Hence it is not enough to put one's trust in the tethering of
horses, and the burying of chariot wheels in the ground 32
The principle on which to manage an army is to set up one
standard of courage which all must reach. 33 How to make
the best of both strong and weak -- that is a question
involving the proper use of ground. 34 Thus the skilful
general conducts his army just as though he were leading a
single man, willy-nilly, by the hand.
35

It is the business of a general to be quiet and thus ensure
secrecy; upright and just, and thus maintain order. 36 He
must be able to mystify his officers and men by false reports
and appearances, and thus keep them in total ignorance.
37
By altering his arrangements and changing his plans, he
keeps the enemy without definite knowledge. By shifting his
camp and taking circuitous routes, he prevents the enemy
from anticipating his purpose. 38 At the critical moment, the
leader of an army acts like one who has climbed up a height
and then kicks away the ladder behind him. He carries his
men deep into hostile territory before he shows his hand.
39
He burns his boats and breaks his cooking-pots; like a
shepherd driving a flock of sheep, he drives his men this
203

พิชัยสงครามซุนจื่อ
way and that, and nothing knows whither he is going. 40 To
muster his host and bring it into danger: -- this may be
termed the business of the general. 41 The different
measures suited to the nine varieties of ground; the
expediency of aggressive or defensive tactics; and the
fundamental laws of human nature: these are things that
must most certainly be studied.
42

When invading hostile territory, the general principle is,
that penetrating deeply brings cohesion; penetrating but a
short way means dispersion. 43 When you leave your own
country behind, and take your army across neighbourhood
territory, you find yourself on critical ground. When there are
means of communication on all four sides, the ground is one
of intersecting highways. 44 When you penetrate deeply into
a country, it is serious ground. When you penetrate but a
little way, it is facile ground. 45 When you have the enemy's
strongholds on your rear, and narrow passes in front, it is
hemmed-in ground. When there is no place of refuge at all,
it is desperate ground. 46 Therefore, on dispersive ground, I
would inspire my men with unity of purpose. On facile
ground, I would see that there is close connection between
all parts of my army. 47 On contentious ground, I would hurry
up my rear. 48 On open ground, I would keep a vigilant eye
on my defences. On ground of intersecting highways, I
would consolidate my alliances. 49 On serious ground, I
would try to ensure a continuous stream of supplies. On
difficult ground, I would keep pushing on along the road. 50
On hemmed-in ground, I would block any way of retreat. On
desperate ground, I would proclaim to my soldiers the
hopelessness of saving their lives. 51 For it is the soldier's
disposition to offer an obstinate resistance when
surrounded, to fight hard when he cannot help himself, and
to obey promptly when he has fallen into danger.
52

We cannot enter into alliance with neighbouring princes
until we are acquainted with their designs. We are not fit to
lead an army on the march unless we are familiar with the
face of the country--its mountains and forests, its pitfalls and
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precipices, its marshes and swamps. We shall be unable to
turn natural advantages to account unless we make use of
local guides. 53 To be ignored of any one of the following four
or five principles does not befit a warlike prince. 54 When a
warlike prince attacks a powerful state, his generalship
shows itself in preventing the concentration of the enemy's
forces. He overawes his opponents, and their allies are
prevented from joining against him. 55 Hence he does not
strive to ally himself with all and sundry, nor does he foster
the power of other states. He carries out his own secret
designs, keeping his antagonists in awe. Thus he is able to
capture their cities and overthrow their kingdoms. 56 Bestow
rewards without regard to rule, issue orders without regard
to previous arrangements; and you will be able to handle a
whole army as though you had to do with but a single man.
57
Confront your soldiers with the deed itself; never let them
know your design. When the outlook is bright, bring it before
their eyes; but tell them nothing when the situation is
gloomy. 58 Place your army in deadly peril, and it will survive;
plunge it into desperate straits, and it will come off in safety.
59
For it is precisely when a force has fallen into harm's way
that is capable of striking a blow for victory. 60 Success in
warfare is gained by carefully accommodating ourselves to
the enemy's purpose. 61 By persistently hanging on the
enemy's flank, we shall succeed in the long run in killing the
commander-in-chief. 62 This is called ability to accomplish a
thing by sheer cunning.
63

On the day that you take up your command, block the
frontier passes, destroy the official tallies, and stop the
passage of all emissaries. 64 Be stern in the councilchamber, so that you may control the situation. 65 If the
enemy leaves a door open, you must rush in. 66 Forestall
your opponent by seizing what he holds dear, and subtly
contrive to time his arrival on the ground. 67 Walk in the path
defined by rule, and accommodate yourself to the enemy
until you can fight a decisive battle. 68 At first, then, exhibit
the coyness of a maiden, until the enemy gives you an
opening; afterwards emulate the rapidity of a running hare,
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and it will be too late for the enemy to oppose you.
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No ruler should put troops into the field
merely to gratify his own spleen;
no general should fight a battle simply out of pique.
If it is to your advantage, make a forward move;
if not, stay where you are.
Anger may in time change to gladness;
vexation may be succeeded by content.
But a kingdom that has once been destroyed
can never come again into being;
nor can the dead ever be brought back to life.
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XII. THE ATTACK BY FIRE
1

Sun Tzu said: There are five ways of attacking with fire.
The first is to burn soldiers in their camp; the second is to
burn stores; the third is to burn baggage trains; the fourth is
to burn arsenals and magazines; the fifth is to hurl dropping
fire amongst the enemy. 2 In order to carry out an attack, we
must have means available. The material for raising fire
should always be kept in readiness. 3 There is a proper
season for making attacks with fire, and special days for
starting a conflagration. 4 The proper season is when the
weather is very dry; the special days are those when the
moon is in the constellations of the Sieve, the Wall, the
Wing or the Cross-bar; for these four are all days of rising
wind.
5

In attacking with fire, one should be prepared to meet five
possible developments: 6 1) When fire breaks out inside to
enemy's camp, respond at once with an attack from without.
7
2) If there is an outbreak of fire, but the enemy's soldiers
remain quiet, bide your time and do not attack. 8 3) When
the force of the flames has reached its height, follow it up
with an attack, if that is practicable; if not, stay where you
are. 9 4) If it is possible to make an assault with fire from
without, do not wait for it to break out within, but deliver your
attack at a favourable moment. 10 5) When you start a fire,
be to windward of it. Do not attack from the leeward. 11 A
wind that rises in the daytime lasts long, but a night breeze
soon falls. 12 In every army, the five developments
connected with fire must be known, the movements of the
stars calculated, and a watch kept for the proper days.
13

Hence those who use fire as an aid to the attack show
intelligence; those who use water as an aid to the attack
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gain an accession of strength. 14 By means of water, an
enemy may be intercepted, but not robbed of all his
belongings.
15

Unhappy is the fate of one who tries to win his battles and
succeed in his attacks without cultivating the spirit of
enterprise; for the result is waste of time and general
stagnation. 16 Hence the saying: The enlightened ruler lays
his plans well ahead; the good general cultivates his
resources. 17 Move not unless you see an advantage; use
not your troops unless there is something to be gained; fight
not unless the position is critical.
18

No ruler should put troops into the field merely to gratify
his own spleen; no general should fight a battle simply out
of pique. 19 If it is to your advantage, make a forward move;
if not, stay where you are. 20 Anger may in time change to
gladness; vexation may be succeeded by content. 21 But a
kingdom that has once been destroyed can never come
again into being; nor can the dead ever be brought back to
life.
22

Hence the enlightened ruler is heedful, and the good
general full of caution. This is the way to keep a country at
peace and an army intact.
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Thus,
what enables the wise sovereign and the good general
to strike and conquer, and achieve things
beyond the reach of ordinary men, is

foreknowledge.
Now this foreknowledge cannot be elicited from spirits;
it cannot be obtained inductively from experience,
nor by any deductive calculation.

Knowledge of the enemy's dispositions
can only be obtained from other men.
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XIII. THE USE OF SPIES
1

Sun Tzu said: Raising a host of a hundred thousand men
and marching them great distances entails heavy loss on
the people and a drain on the resources of the State. The
daily expenditure will amount to a thousand ounces of silver.
There will be commotion at home and abroad, and men will
drop down exhausted on the highways. As many as seven
hundred thousand families will be impeded in their labour.
2

Hostile armies may face each other for years, striving for
the victory which is decided in a single day. This being so, to
remain in ignorance of the enemy's condition simply
because one grudges the outlay of a hundred ounces of
silver in honours and emoluments, is the height of
inhumanity. 3 One who acts thus is no leader of men, no
present help to his sovereign, no master of victory.
4

Thus, what enables the wise sovereign and the good
general to strike and conquer, and achieve things beyond
the reach of ordinary men, is foreknowledge. 5 Now this
foreknowledge cannot be elicited from spirits; it cannot be
obtained inductively from experience, nor by any deductive
calculation. 6 Knowledge of the enemy's dispositions can
only be obtained from other men.
7

Hence the use of spies, of whom there are five classes:
1) Local spies; 2) inward spies; 3) converted spies;
4) doomed spies; 5) surviving spies. 8 When these five kinds
of spy are all at work, none can discover the secret system.
This is called "divine manipulation of the threads." It is the
sovereign's most precious faculty.
9

Having local spies means employing the services of the
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inhabitants of a district. 10 Having inward spies, making use
of officials of the enemy. 11 Having converted spies, getting
hold of the enemy's spies and using them for our own
purposes. 12 Having doomed spies, doing certain things
openly for purposes of deception, and allowing our spies to
know of them and report them to the enemy. 13 Surviving
spies, finally, are those who bring back news from the
enemy's camp.
14

Hence it is that which none in the whole army are more
intimate relations to be maintained than with spies. None
should be more liberally rewarded. In no other business
should greater secrecy be preserved. 15 Spies cannot be
usefully employed without a certain intuitive sagacity.
16
They cannot be properly managed without benevolence
and straightforwardness. 17 Without subtle ingenuity of mind,
one cannot make certain of the truth of their reports. 18 Be
subtle! be subtle! and use your spies for every kind of
business. 19 If a secret piece of news is divulged by a spy
before the time is ripe, he must be put to death together with
the man to whom the secret was told.
20

Whether the object be to crush an army, to storm a city, or
to assassinate an individual, it is always necessary to begin
by finding out the names of the attendants, the aides-decamp, and door-keepers and sentries of the general in
command. Our spies must be commissioned to ascertain
these.
21

The enemy's spies who have come to spy on us must be
sought out, tempted with bribes, led away and comfortably
housed. Thus they will become converted spies and
available for our service. 22 It is through the information
brought by the converted spy that we are able to acquire
and employ local and inward spies. 23 It is owing to his
information, again, that we can cause the doomed spy to
carry false tidings to the enemy. 24 Lastly, it is by his
information that the surviving spy can be used on appointed
occasions. 25 The end and aim of spying in all its five
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varieties is knowledge of the enemy; and this knowledge
can only be derived, in the first instance, from the converted
spy. Hence it is essential that the converted spy be treated
with the utmost liberality.
26

Of old, the rise of the Yin dynasty was due to I Chih who
had served under the Hsia. Likewise, the rise of the Chou
dynasty was due to Lu Ya who had served under the Yin.
27
Hence it is only the enlightened ruler and the wise general
who will use the highest intelligence of the army for
purposes of spying and thereby they achieve great results.
Spies are a most important element in water, because on
them depends an army's ability to move.
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