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De Weg waarover men kan spreken, is niet de
eeuwige Weg,
Als iedereen het mooie ziet als mooi, ontstaat lelijk,
Eer niet de eerbiedwaardigen, en de mensen gaan
niet wedijveren.
De Weg is leeg, en toch put gebruik hem niet uit.
Hemel en aarde zijn niet medemenselijk,
De dalgeest sterft nooit,
De hemel is eeuwig en de aarde duurt lang.
Het hoogste goed is als water.
Vasthouden en vullen is niet zo goed als stoppen.
Het onderhouden van de ziel en het omhelzen van
het Ene, kan dat zonder ze te verliezen?
Dertig spaken delen één naaf,
De vijf kleuren maken het oog van de mens blind.
Gunst en ongenade zijn schrikwekkend,
Waar men naar kijkt zonder het te zien, heet
doorzichtig.
In de oudheid waren de meesters van de Weg
subtiel, wonderbaarlijk en mysterieus in hun begrip,
Ik bereik de uiterste leegheid en bewaar ernstig de
stilheid,
Bij de allerhoogste heersers weten de onderdanen
van hun bestaan.
Waar de grote Weg in onbruik raakt,
Ban wijsheid uit, verwerp kennis,
Ban het leren uit, en er zijn geen zorgen meer.
De eigenschap grote Kracht komt uitsluitend voort
uit de Weg.
Wat gebogen is, wordt heel,
Zuinigheid met woorden is natuurlijk.
Op de tenen kan men niet staan.
Er is iets in een toestand van vermenging,
Het zware is de wortel van het lichte,
De goede reiziger kan zonder karrenspoor,
Wie het mannelijke kent,
Wie de wereld willen grijpen om te veranderen,
Wie een heerser volgens de Weg bijstaat,
Wapens zijn werktuigen van onheil en niet de
werktuigen van een edelman.
De Weg is eeuwig naamloos.
Wie anderen kent, is wijs,
De grote Weg gaat overal, naar links en naar rechts.
Wie vasthoudt aan het grote beeld,
Wil men iets laten krimpen,
De Weg doet nooit, en toch blijft er niets ongedaan.

Hoge Kracht hecht niet aan Kracht, daarom heeft hij
Kracht.
Dezen verkregen oudtijds het Ene:
Terugkeer is de beweging van de Weg.
Als de hoogste edele over de Weg hoort, beoefent
hij die vol ijver.
De Weg brengt één voort,
Het zachtste in de wereld loopt het hardste in de
wereld onder de voet.
Naam of lijf, wat is het dierbaarst?
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Grote Volmaaktheid lijkt onvolmaakt, maar gebruik
verslijt haar niet.
Als de wereld de Weg bezit, gebruikt men
renpaarden voor hun mest.
Zonder de deur uit te gaan,
Wie aan studie doet, wordt elke dag meer.
De wijze heeft geen onveranderlijk hart,
Uitgaan is geboren worden, ingaan is sterven.
De Weg geeft ze leven,
Alles onder de hemel heeft een begin
Als ik met ook maar enige wijsheid de grote Weg
bewandelde, zou ik slechts bang zijn af te dwalen.
Wat goed geworteld is, wordt niet uitgerukt,
Wie Kracht in overvloed bezit, is als een
pasgeborene.
Wie weet, spreekt niet,
Met rechtlijnigheid bestuurt men een staat,
Als de regering bijziend is,
Bij het besturen van de mensen en het dienen van
de hemel gaat er niets boven matigheid.
Een grote staat besturen is als het koken van kleine
visjes.
Een grote staat is als een benedenloop,
De Weg is de bewaarplaats voor de tienduizend
dingen,
Doen zonder te doen,
Wat in rust is, laat zich makkelijk vasthouden.
Zij die in de oudheid goed waren in het beoefenen
van de Weg
De rivier en de zee kunnen koningen van de
honderd dalen zijn doordat zij goed lager kunnen
zijn,
De hele wereld noemt mijn Weg groot en anders
dan al het andere.
Een goed aanvoerder is niet krijgshaftig,
In de oudheid zeiden de krijgskundigen:
Mijn woorden zijn heel makkelijk te begrijpen en
heel makkelijk uit te voeren,
Weten als niet-weten beschouwen, is het hoogste,
Als de mensen geen ontzag hebben voor het gezag,
Wie moedig is in het wagen wordt gedood,
Als het volk de dood niet vreest,
Als het volk honger lijdt,
De mens is bij leven zacht en zwak,
De Weg van de hemel, lijkt die niet op het spannen
van een boog?
Niets ter wereld is zo zacht en zwak als water,
Bij verzoening na grote vijandschap
Een klein land met weinig inwoners,
Oprechte woorden zijn niet mooi,
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