
Eenenveertig

Een groot geleerde hoort over Tao en begint het actief te beoefenen.
Een middelmatig geleerde hoort over Tao en gebruikt sommige dingen en negeert andere.
Een inferieure geleerde hoort over Tao en lacht het luidkeels uit.

Zonder dat lachen zou het niet de Tao zijn.

Daarom deze uitspraken:

De verlichte Tao lijkt misschien duister.
Tao die dichterbij komt, lijkt zich soms terug te trekken.
Een gladde weg lijkt misschien rotsachtig.
De hoogste macht lijkt onbetekenend.

Volmaakte witheid kan er pikzwart uitzien.
Een overvloed aan deugd lijkt ontoereikend.
Sterke deugdzaamheid lijkt zwak.
Wat wezenlijk en echt is lijkt te veranderen.

Het grote vierkant is onbegrensd.
Het grote vat komt langzaam gereed.
Prachtige muziek is misschien nauwelijks hoorbaar.
De volmaakte beeltenis heeft geen vorm.

Tao is verborgen – geen naam – 

Daarom excelleert het in voeden en vervullen.
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Als een geleerde van de hoogste rang van Tao hoort,
beoefent hij het naarstig.
Als een geleerde van de middelste rang van Tao hoort,
schijnt het of hij er zich nu eens aan houdt, en het dan weer verliest.
Maar als de geleerde van de laagste rang van Tao hoort,
lacht hij er luidkeels om.
Zo er niet om gelachen werd, zou het Tao niet zijn.
Daarom wordt er gezegd:
Tao in verlichting schijnt duister;
Tao in vooruitgang schijnt ouderwets;
Tao in zijn rechtheid schijnt oneffen.
De hoogste deugd schijnt een vallei gelijk;
het zuiverste wit schijnt gekleurd;
de prachtigste daad schijnt onvoldoende;

de krachtigste daad schijnt teer;
de eenvoudigste natuur schijnt veranderlijk;
het grootste vierkant heeft geen hoeken;
het grootste vat is nooit volledig;
de luidste klank wordt amper gehoord;
de grootste vorm kan niet worden aanschouwd.
Tao is in zijn verborgenheid naamloos.
En toch is Tao het enige wat geeft en vervult.
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De hogere geest die van Tao hoort spreken, past het zorgvuldig toe.
De middelmatige geest die van Tao hoort spreken, bewaart het even makkelijk als hij het 
verliest.
De stomkop die van Tao hoort spreken, barst in lachen uit.
Aan dat hoongelach herkent men de grootsheid van Tao.

Want onheuglijk lang weet men al:
het vage schijnsel van Tao lijkt duister;
het voortgaan van Tao lijkt op achterblijven;
het waterpas van Tao lijkt helemaal scheef.

De hoogste Deugd is als een lege vallei;
het zuiverste wit lijkt vaal;
overvloedige Deugd lijkt ontoereikend;
bijzondere Deugd lijkt niets te betekenen;
zuivere Deugd lijkt puur bedrog.

Het Grote Vierkant heeft geen hoeken;
het Grote Vat is nooit helemaal af;
het Grote Geluid is nauwelijks hoorbaar;
het Grote Beeld is nergens naar gevormd.

Tao is verborgen en naamloos, 
maar Tao is grootmoedig en door Tao vervolmaken zich alle wezens.


