
Zesenzestig

Rivieren en zeeën kunnen over honderd valleien heersen omdat ze omlaag stromen
en zo koning worden van honderd valleien.

Daarom moeten zij, die een positie verlangen boven anderen, nederig spreken.
Zij wier verlangen het is te leiden moeten volgen.

Zo komt het dat de wijze boven hen staat maar de mensen geen last bezorgt, 
de eerste blijft, en toch de mensen geen hinder bezorgt.

Dat is de reden waarom de wereld zich verheugt en in vervoering is,
maar nooit moe wordt: 
omdat hij geen strijd voert,
strijdt de wereld ook niet tegen hem.

Zesenzestig

Wat het Tao is voor de wereld,
zijn stromen en valleien voor rivieren en zeeën.
Rivieren en zeeën kunnen koning zijn over alle dalen,
omdat de eersten zich voor de laatsten kunnen vernederen.
Zo worden zij koning over alle dalen.
Daarom moet de wijze die boven anderen wil staan,
in woorden beneden hen blijven;
om hen voor te gaan, moet hij als persoon achter hen blijven;
zo voelen zij zijn last niet, als hij boven hen staat;
als hij voor hen uitgaat, voelen zij zijn belemmering niet.
Daardoor begroet het rijk hem vol vreugde,
en wordt hem niet moede.
Omdat hij met niemand strijdt,
steekt niemand hem naar de kroon.

[Sam Hamill, Carolus Verhulst]

Zesenzestg

De rivieren en de zeeën heersen over de Honderd Dalen,
want zij nemen hun laagst plekken in.
Daarom heersen zij.

Als je meer wilt zijn dan het volk moet je in je woorden de mindere blijven.
Als je het volk voor wilt gaan dien je achtr t blijven.

Aldus staat de wijze boven het volk zonder dat het zijn last draagt.
Hij is vooraanstaand zonder iemand in de weg t staan.
Het volk is blij en wordt hem nimmer moe.

Omdat hij met niemand stijdt, blijft hij onomsteden.

Zesenzestig

De reden waarom rivieren en zeeën in staat zijn de koningen van de honderd 
valleien te zijn, is dat zij uitblinken in het beneden hen te staan.
Om deze reden zijn zij in staat de koningen van de honderd valleien te zijn.

Daarom moet de Wijze, in zijn wens boven het volk te staan, 
in zijn uitspraken beneden hen staan.
En in zijn wens om voor het volk te staan,
moet hij in eigen persoon achter hen gaan staan.
Zo staat hij bovenaan, toch beschouwt het volk hem niet als zwaar;
en staat hij vooraan, toch ziet het volk hem niet als bedreiging.
De hele wereld schept behagen in zijn glorie en kan nooit genoeg van hem 
krijgen.
Is het niet omdat hij niet strijdlustig is,
dat dientengevolge niemand in de wereld met hem kan strijden?!

[Michael Baker; Robert G. Henricks]


