
Tweeënzestig

Tao is ‘s werelds grootste voorraadschuur,
de rijkdom van goede mensen en een toevluchtsoord voor hen die dat niet zijn.

Schone woorden vinden wel hun afzetmarkt.
Nobele daden kunnen naam maken.
Waarom mensen in de steek laten die geen dharma hebben?

Wanneer dus de Zoon des Hemels geïnstalleerd is,
drie ministers benoemd zijn,
schijven van jade voor het hart gepresenteerd zijn,
gevolgd door een span van vier paarden,

kunnen zij niet in de schaduw staan van degene die zit en de Tao aanbiedt.

De Ouden hadden reden de Tao te koesteren.
Zeiden ze niet: 
‘Door Tao vindt de zoeker,
en worden de schuldigen vergeven’?

Daarom is het de rijkdom van de wereld.

Tweeënzestig

Tao is de bron van alle dingen;
de schatkamer van de goede, en de beschermer van de kwade.
Daarom is bij de troonsbestijging van een keizer,
en de verkiezing van de drie ministers,
hij die zittend dit Tao aanbiedt beter dan de man die juwelen aanbiedt, 
gevolgd door paarden.
Waarom prezen de ouden dit Tao?
Was het niet omdat het verworven kon worden door zoeken, en aldus zondaren 
verlost?
Daarom werd het het meest waardevolle in de wereld.
Goede woorden doen iemand eer aan;
goede daden wekken vertrouwen.

[Sam Hamill, Carolus Verhulst]

Tweeënzestg

Tao is het meest diepe en verborgene in ale wezens:
de schat van de rechtschapene en het behoud van de misleide.

Mooie woorden doen het goed.
Nobele daden kun je overal uitdelen.
Maar wat niet zo goed is, moet dat daarom worden afgewezen?

Daarom, wanneer de koning gekroond en zijn ministrs benoemd worden,
de juwelen schiteren en het vierspan door de statn dendert,
heb je maar één ding aan t bieden.

Waarom schaten de wijzen van weleer Tao zo hoog?
Niet omdat er iets mee t winnen viel, 
maar omdat het hen vrijmaakt van voorkeur.
Daarom waren zij de verhevenen onder de Hemel.

Tweeeënzestig

De Tao is wat heilig is voor alle schepsels
Van goede mensen de schat, van slechte mensen de 
beschermer.

Met mooie woorden kun je zaken doen.
Met een voornaam gedrag kun je anderen imponeren.
Het niet goede in mensen, zal dat ooit verdwijnen?

Als de Zoon des Hemels de troon bestijgt en de drie 
voornaamste raadslieden benoemt, ook al zijn er dan die een
schijf van jade gevolgd door een span van vier paarden 
komen aanbieden, dan weegt dat toch niet op tegen gewoon te
blijven zitten en hem deze Tao te presenteren.

Waarom werd in vroege tijden deze Tao zozeer vereerd? Was 
dat niet omdat werd gezegd: 'wie zoekt zal door hem vinden,
wie gezondigd heeft zal door hem vergeven worden'?

Daarom was hij kostbaarder dan de hele wereld!
[Michael Baker; K. Schipper]


