
Vijfenzestig

De aloude meesters van de Tao maakten anderen niet wijzer,
maar lieten hen in onwetendheid.

Mensen zijn ongezeglijk wanneer ze te schrander zijn.
Daarom zijn slimme heersers een nadeel voor het land.
Regeren zonder schrander te zijn leidt tot goede dingen.

Begrijp deze twee principes en ken het patroon.
Het eeuwige patroon kennen heet ‘geheimzinnige kracht’.

Geheimzinnige kracht gaat werkelijk diep.
gaat werkelijk ver, verspreidt zich en keert net als alles terug,
waarmee de grote harmonie voltooid wordt.

Vijfenzestig

In oude tijden gebruikten de aanhangers van Tao
dit niet om het volk kennis bij te brengen,
maar om het tot eenvoud terug te voeren.
Het volk is moeilijk te regeren, als het veel kennis bezit.
Daarom is hij die het land regeert en het volk meer kennis bijbrengt
de vernietiger van het land.
Het land regeren door de kennis te verminderen,
is een zegen voor het land.
Bekendheid met deze twee wegen betekent kennis van deze maatstaf;
deze maatstaf steeds voor ogen houden,
betekent de sublieme deugd bezitten.
Sublieme deugd is oneindig diep en ruim.
Ze gaat tegen alle dingen in, en komt zo tot volmaakte vrede.

[Sam Hamill, Carolus Verhulst]

Vijfenzestg

De oude meestrs die Tao volgden probeerden er het volk niet mee t verlichtn,
en zo behielden beiden hun eenvoud.

Het volk is moeilijk t regeren, omdat de mensen t veel wetn.
Regeren door kennis is een vloek voor het land.
Regeren door onwetndheid is een zegen voor het land.

Weet hebben van deze twee is de Hemelse Norm kennen.
Niet van deze Norm wijken wordt Diepe Deugd genoemd.

De Diepe Deugd brengt tt klaarheid en is oneindig ver.
Samen met de dingen keert zij trug en ales komt tt harmonie.

Vijfenzestig

Zij die in vroeger dagen bedreven waren in de Tao,
gebruikten die niet om de mensen schrander te maken,
maar om hen onnozel te houden.
Als het volk te veel ideeën heeft wordt het lastig te besturen.

Waarlijk: een land door middel van ideeën besturen is het land 
bestelen;
dat na te laten brengt het land voorspoed.

Zij die zich altijd van deze tegenstelling bewust zijn nemen haar 
tevens als maatstaf.
Altijd de juiste maatstaf weten toe te passen,
dat betekent de ondoorgrondelijke innerlijke kracht bezitten.
Die duistere innerlijke kracht, hoe diep wel niet, en hoe 
verreikend is hij!
Hij neemt de dingen mee  op de weg van de terugkeer,
om ze daardoor met de grote doorstroom te doen meegaan.

[Michael Baker; K. Schipper]


