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פתח דבר
לתבונה העמוקה של הטאו טה צ'ינג ומחברו המסתורי ,לאו טסה ,נחשפתי לפני שנים רבות .הפשטות
והעומק שבו את ליבי .במהלך השנים מצאתי את עצמי חוזר שוב ושוב אל הטקסט הנפלא הזה ,מנסה
ללמוד לחיות על פיו ,להפוך את הדרך שאינה דרך לאור וכיוון עבורי .לעיתים מצליח יותר ולעיתים פחות,
אבל תמיד נהנה .במשך השנים חיי נהיו יותר ויותר פשוטים .אני גר בבית צנוע ,מוקף בעצים וציפורים,
נהנה לבשל אוכל פשוט ומזין .אני מעדיף לשבת על הקרקע ,להתבונן בחיות סביבי ,בעננים החולפים
מעלי ,בשמי כוכבים .אוהב לחוש את חום הקיץ ואת הגשם והקור בחורף ,לשכב בערסל ולתת ליום
לעבור לאיטו ,לצאת לטיול יחף ,ללא כיוון או מטרה .אני עוסק מזה שנים באומנויות לחימה רכות ,בהן אני
מנסה ליישם את העקרונות של הטאו ,למצוא את העוצמה שברכות ,בחולשה ,בויתור וכניעה.
אך בעיקר אני משתדל לעשות מתוך אי עשיה ,לתת לדברים לצמוח מתוך עצמם ,כמו עץ ענק הצומח
מתוך זרע קטן ,בלא לתכנן או להתכוון.
תרגום זה הינו תולדה של ההבנה שלי את הטקסט .אין הוא מתיימר לתת תרגום מילולי למילים של לאו
טסה )בהנחה שזה בכלל אפשרי( ,אלא משקף את רוח דבריו ,כפי שחשתי אותם במהלך הקריאה
וההגות בו.
לספר הכנסתי צילומי טבע שצולמו על ידי במהלך השנים ,המשקפים את רוח הפשטות של הטאו.
אני מקווה שתהנו לקרוא אותו לפחות כפי שאני נהניתי לכתוב אותו.
תודות לחדוה שפרעם שעיצבה את הספר ,ועזרה רבות בעריכתו.
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הקדמה
הטאואיזם ,ביחד עם תורת קונפוציוס ,מהווה את היסוד של התרבות הסינית והתפתח לפני אלפי שנים.
במקור זוהי פילוסופיה ,דרך חיים ,המדגישה את הפשטות ,את ההקשבה והחיבור לטבע ,התנועה
ההרמונית נטולת מאמץ ,המתבטאת במושג  ,wu weiעשיה ללא עשיה .היא מבטאת הערכה לדברים
כפי שהם ,היא מדברת על היהלום הלא מלוטש ,בול העץ הלא מעובד .היא מביעה הערכה לזה אשר
ממעט לדבר ולהטיף ,ומעדיפה את זה אשר משמש דוגמה אישית במעשיו ובאורח חייו .כדברי המשפט
המפורסם "הטאו שניתן לומר אותו אינו הטאו האמיתי" .בזה היא מפנה אותנו לחשיבות של החוויה
הישירה ,מזכיר לנו את הצורך להשתחרר מהמילים המגבילות את היכולת שלנו להבנה אמיתית.
הספר מיוחס ללאו טסה ,דמות מסתורית שמעט ידוע עליה .לפי האגדות הוא היה פקיד בשירות
הממשלתי ,שהיה מסור לדרך הטאואיסטית .בסוף חייו ביקש לעזוב את הממלכה ולצאת לחיות אי שם
במערב ,מחוץ לגבולותיה .כאשר הגיע לגבול המדינה ,זיהה אותו השומר וביקש ממנו לכתוב את תורת
הטאו ,לפני שיעלם ,ולאו טסה נעתר לו .ספר זה הוא ,לפי המסורת ,התוצאה של כתיבה זו .מקובל
להניח שהוא נכתב לפני  2,500שנה .זוהי תקופה של פריחה רוחנית ברחבי העולם ,אשר באה לידי
ביטוי במקומות רבים .בין הביטויים הבולטים שלה ,בנוסף ללאו טסה ,הינו גם ייסוד הבודהיזם על ידי
גאוטמה בודהה וייסוד הג'איניזם על ידי מהווירה בהודו ,כמו גם כתיבתו של "ישעיהו השני" ביהדות,
אשר דיבר על "כיתתו חרבותם לאיתים" ,ו"גר זאב עם כבש" .מרתק לראות את קווי הדמיון ,כמו גם את
הדגשים השונים ,בכל אחת מתורות אלו.
למרות שהספר נכתב לפני כ  2,500שנה ,מדהים לגלות עד כמה הוא אקטואלי עדיין בימינו ,בהתייחסו
לפן המשחית של השלטון ,לנטייתם של בני האדם לרדוף אחר עושר ופאר ,על הבדלי המעמדות ,ועל
היופי בחזרה לחיים פשוטים.
לסיום אומר שהטאו ,או דאו ,הינה מילה בסינית אשר קשה לתרגמה במדויק .מקובל להגדיר אותה
כ"דרך" ,אך את המשמעות האמיתית שלה ,מוטל על כל אחד ואחד ,להבין בעצמו .בתרגום זה
השתמשתי הן במילה "דרך" והן במילה "טאו" ,בהתאם להקשר המשתנה.
חשוב לזכור שהספר נכתב בסינית עתיקה ,בה לכל מילה יכולות להיות כמה משמעויות .אני עבדתי עם
מספר תרגומים לאנגלית ובחרתי מתוכם את מה שהעביר לדעתי בצורה המדויקת ביותר את רוח
הדברים .בעיה נוספת בעברית הינו השימוש בזכר או נקבה .הטאו מדגיש את החשיבות של החיבור
לנקבי ,לנשי .עם זאת בחרתי להשתמש בכתיבה המקובלת בעברית ,ולכתוב את הדברים בלשון זכר.
כמובן שכל הדברים שנאמרו כאן מתייחסים באותה מידה לגברים ולנשים.
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.1
הטאו שניתן לומר אותו
איננו הטאו האמיתי.
השם הניתן לביטוי
אינו השם האמיתי.
שמים וארץ
מתחילים בזה שאין לו שם:
השם הוא האם
של ריבוא הדברים.
כך הנפש חסרת הרצונות
רואה את הנסתר,
והנפש בעלת התשוקות
רואה רק את תשוקותיה.
שני דברים ,מקור אחד,
אך שונים בשמם,
שזהותם היא מסתורין.
המסתורין שבמסתורין.
הדלת אל הנסתר.
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.2
כאשר כולם יודעים
שהיופי הוא יפה
נוצר כיעור.
כאשר כולם יודעים
שהטוב הוא טוב
נוצר הרע.
מכיוון שקיום ואי קיום
נוצרים ביחד,
קשה וקל
משלימים זה את זה,
ארוך וקצר
מעצבים זה את זה,
גבוה ונמוך
תלויים זה בזה,
הצליל והדממה
יוצרים את המוסיקה יחדיו,
לפני ואחרי
באים זה בעקבות זה.
לכן החכם
עושה בלא לעשות,
מלמד מבלי לדבר.
הדברים הנמצאים בעולם
קיימים,
לא ניתן להמנע מהם.
להחזיק מבלי להיות הבעלים,
לפעול מבלי להקשר,
לבצע את העבודה ולשחרר אותה,
כי כאשר נשחרר אותה
היא תשאר איתנו.
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.3
כאשר לא נשבח את הראוי לשבח
ישארו האנשים לא תחרותיים.
כאשר לא נעריך אוצרות יקרים
ימנעו האנשים מגניבה.
כאשר לא נביט בנחשק
ישארו המחשבות שקטות.
כך החכם
השולט באנשים
שואף לרוקן את מחשבותיהם,
למלא את בטנם,
להחליש את משאלותיהם,
לחזק את עצמותיהם,
לשמור את האנשים חסרי ידיעה,
ללא דרישות,
שמור על אלו שכן יודעים
לבל יעשו דבר מה.
כאשר אתה עוסק באי עשיה,
הכל נהיה כפי שהוא אמור להיות.
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.4
הדרך היא ריקה,
בשימוש אך לא בלויה.
עמוק ,אכן! קודמת
לריבוא הדברים.
הקהה את החדות,
שחרר את הקשרים,
עמעם את האור,
תן לגלגליך לנוע רק בחריצים.
דממה,
אכן ,וסביר שתשרוד,
בנו של מי? נולד
לפני האלים.
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.5
שמים וארץ הינם חסרי רחמים.
עבורם ריבוא הדברים
הינם כלבי קש.
החכם הינו חסר רחמים.
עבורו מאה המשפחות
הינן כלבי קש.
שמים וארץ
מתפקדים כמפוח:
ריק אך בעל מבנה,
ככל שינוע יותר כך ירבה לתת.
דיבור רב יוביל לדממה.
עדיף להאחז בריק.
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.6
רוח העמק לעולם אינה מתה.
קראו לה המסתורין ,האשה.
המסתורין,
השער של האשה,
הוא השורש
של שמים וארץ.
לנצח ישרוד ,לנצח.
וכל שימושיו קלילים.
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.7
השמים ישרדו,
האדמה תתקיים.
כיצד יוכלו להתקיים לזמן כה רב?
הם אינם מתקיימים עבור עצמם
ולכן יכולים להמשיך ולהמשיך.
לכן החכם
משאיר את עצמו מאחור
ונע קדימה,
מניח את העצמי בצד
ונשאר במרכז.
מדוע לשחרר את העצמי?
בכדי לשמור את אשר הנפש צריכה.
האם מכיוון שאיננו חושב על עצמו
הוא מצליח להשיג את מבוקשו?
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.8
טוב אמיתי
הוא כמו מים.
מים טובים
לכל מטרה.
הם אינם מתחרים.
הם זורמים
הישר אל המקומות הנמוכים ,הנתעבים,
וכך מוצאים את דרכם.
עבור בית,
הדבר הנכון הינו אדמה ישרה.
כאשר חושבים,
עומק הוא טוב.
הטוב בנתינה הינו גדלות נפש;
בדיבור ,כנות;
בממשל ,סדר.
הטוב בעבודה הינו מיומנות,
ובפעולה ,תזמון.
ללא תחרות,
אין אשמה.
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.9
מלא את הקערה עד שפתה,
והיא תגלוש.
המשך להשחיז את הלהב,
והוא יהיה קהה.
אין מי שיוכל להגן
על בית מלא בזהב ואבני ירקן.
עושר ,מעמד ,גאווה,
יגרמו להרס עצמי.
לפרוש כאשר הושלמה המלאכה
הינה הדרך השמיימית.
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.10
האם תוכל לשמור את נשמתך בתוך הגוף,
להחזיק חזק את האחד,
וכך להכיר את השלמות.
האם תוכל להתבונן בנשימתך,
להיות רך ועדין,
וכך ללמוד להיות תינוק?
האם תוכל לשמור את המים העמוקים שקטים וצלולים
כך שישקפו כמו מראה מסתורית?
התוכל לאהוב את האנשים ולנהל את המדינה,
בלא לעשות דבר?
בסגירה ופתיחה של שערי שמים,
התוכל להיות כמו ציפור עם גוזליה?
חודר בבהירות אל היקום,
התוכל לדעת דרך אי הידיעה?
להוליד ולטפח,
ליצור חיים בלא להחזיק בהם,
לפעול בלא לצפות להכרת תודה,
להוביל בלא לשלוט,
זהו הכח המסתורי.
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.11
שלושים חישוקים
נפגשים במרכז הגלגל.
במקום בו אין גלגל
שם צומחת התועלת ממנו.
כאשר יוצרים בו חלל,
החימר הופך לכד.
במקום בו אין כד,
שם צומחת התועלת ממנו.
פנה מקום לדלת וחלונות
בכדי ליצור חדר.
במקום בו אין חדר,
שם ניתן להשתמש בחדר.
כך הרווח בשימוש במה שיש
הינו בשימוש במה שאין.
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.12
חמשת הצבעים
מעוורים את עינינו.
חמשת הצלילים
מחרישים את אוזנינו.
חמשת הטעמים,
מקהים את הטעם.
רכיבה ,רדיפה וציד,
מוציאים את בני האדם מדעתם.
התשוקה להתעשר
מסבכת את האנשים.
מחשבות מחלישות את התודעה
תשוקות גורמות ללב לנבול
לכן החכם
מתבונן בעזרת העין הפנימית,
ולא העין החיצונית.
משחרר את האחד,
מחזיק בשני.
מאפשר לדברים להופיע ולהעלם
ליבו פתוח כמו השמים.
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.13
הצלחה מסוכנת כמו כישלון.
התקווה חלולה כמו פחד.
מה המשמעות לכך שהצלחה מסוכנת כמו כישלון?
אם תעלה ואם תרד בסולם,
מצבך הינו חסר יציבות.
אך אם תהיה עם שתי רגליך על הקרקע,
תמיד תהיה יציב.
מה המשמעות לכך שתקווה הינה חלולה כמו פחד?
תקווה ופחד הינן שתיהן אשליות
העולות ממחשבות של האני.
כאשר לא נראה את האני כאני,
ממה יהיה לנו לפחד.
ראה את העולם כעצמי.
האמן בדברים כפי שהם.
אהוב את העולם כמו את עצמך,
כך תוכל לטפל בכל הדברים.
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.14
הבט ,ולא תראה דבר.
הקשב ,ולא תשמע דבר.
הושט היד ,ואין במה לגעת.
מעל ,הוא אינו בהיר.
מתחת ,הוא אינו כהה.
אחיד ,ללא שם,
הוא שב לממלכת הריק.
צורה המכילה את כל הצורות,
דמות ללא דמות,
מעודן ,מעבר לכל הבנה.
התקרב אליו ,ואין כל התחלה,
עקוב אחריו ,ואין כל סוף.
אי אפשר להכיר אותו ,אך אפשר להיות הדבר,
נינוח בתוך חייך.
רק הבן מהיכן הגעת,
זוהי מהות החוכמה.
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.15
פעם ,אלו שהכירו את הדרך
היו מעודנים ,מסתוריים,
חודרים ,בלתי מובנים.
מכיוון שלא ניתן להבין אותם,
אפשר רק לתאר אותם,
הם היו זהירים,
כמו מי שעובר מעל נחל קפוא,
ערניים כמו לוחם,
בשטח האויב,
מנומסים כמו אורח,
זורמים כמו קרח נמס,
ניתנים לעיצוב כמו קוביית עץ לא מוקצע,
מקבלים כמו עמק,
בהירים כמו כוס מים.
האם יש לך את הסבלנות להמתין,
עד שישקע הבוץ והמים יתבהרו?
האם תוכל להשאר ללא תנועה,
עד שהפעילות הנכונה תופיע מעצמה?
ללכת בדרך
הינו להיות ללא צורך בהגשמה.
לא מחפש ,לא מצפה,
נוכח ,מקבל את כל אשר יבוא.
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.16
התרוקן לחלוטין.
היה שליו לחלוטין.
התבונן בסערה שבכל היצורים,
הם מתעוררים ,ושבים.
כל יצור נבדל ביקום
חוזר למקור המשותף.
בחזרה למקור נמצאת השלווה.
כאשר לא נזהה את המקור,
יתעוררו צער ובלבול.
כאשר תדע מאין באת,
תהפך ללא מאמץ לסובלני,
חסר רצונות ,בעל לב רחב,
טוב לב כמו סבתא,
מכובד כמו מלך.
שרוי בפלא של הדרך,
הדרך האינסופית.
מתמודד עם מה שהחיים מביאים,
וכאשר מגיע רגע המוות,
הינך מוכן ללא פחד.

21

.17
כאשר המנהיג המושלם שולט,
האנשים כמעט אינם מרגישים בנוכחותו.
אחריו נמצא המנהיג האהוב.
אחריו המנהיג השנוא.
הגרוע מכולם הוא זה שבזים לו.
כאשר לא תאמין לאנשים,
הם יהפכו ללא אמינים.
המנהיג האמיתי אינו מדבר ,הוא פועל.
כאשר הפעולה מסתיימת,
האנשים אומרים" :כמה נפלא,
עשינו זאת בעצמינו".
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.18
כאשר הדרך הנאצלת נאבדת,
מופיעים חסד ואדיקות.
כאשר חוכמה דועכת,
מופיעים פקחות וידע.
כאשר אין שלום במשפחה,
מופיע כיבוד אב ואם.
כאשר המדינה שוקעת לתוך מהומה,
מופיעה הפטריוטיות.
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.19
הפסק להיות קדוש ,שכח את החוכמה,
ובני אדם יהיו שמחים פי מאה.
השלך את המוסר ואת הצדק,
ובני אדם יעשו את המעשה הנכון.
נטוש את העמל והרווח,
ולא יהיו יותר גנבים ושודדים.
אך גם שלושת כללים אלו אינם נחוצים.
מספיק להכיר את המשי הפראי,
להחזיק בעץ הלא מעובד.
השאר במרכז המעגל
והרשה לכל להתרחש.
החזק במעט,
שאף לפחות מזה.
שכח את החוקים.
היה חופשי מדאגה.
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.20
הפסק לחשוב ,וסיים את בעיותיך.
מה ההבדל בין כן ולא.
האם אתה צריך להעריך
את מה שהאחרים מעריכים,
להמנע ממה שאחרים נמנעים ממנו.
כמה מגוחך.
אנשים אחרים שמחים,
כאילו היו במסיבה.
רק לי לא אכפת,
יושב ללא הבעה,
כמו תינוק שטרם למד לצחוק.
לאחרים יש את כל שהם צריכים,
רק אני חסר כל.
רק אני נע ונד,
כמו חסר בית.
אני כמו אידיוט ,מוחי ריק.
בני אדם אחרים זוהרים,
רק אני שרוי באפילה.
בני אדם אחרים חדים,
רק אני קהה.
לאחרים יש מטרה,
רק אני אינני יודע.
נסחף כמו גל באוקיינוס,
נזרק חסר מטרה כמו הרוח.
אני שונה מבני האדם הרגילים,
יונק משדיה של האם הגדולה.
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.21
החכם דואג שתודעתו,
תמיד תהיה אחת עם הדרך.
לכן הוא קורן
את הדרך לא ניתן לתפוס,
היא חמקמקה.
איך נוכל להתאחד עימה?
אם לא נצמד לרעיונות.
הדרך הינה אפלה ולא ברורה,
כיצד תוכל לקרון?
מכיוון שהיא מרשה זאת.
הדרך קיימת מלפני היות זמן ומרחב,
היא מעבר ליש ואין.
איך אני יודע שזה כך?
אני מביט לתוכי ,ורואה.
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.22
הרשה לעצמך להיות שבור
בכדי להיות שלם.
הרשה לעצמך להתעקם
בכדי להיות ישר.
התרוקן בכדי להתמלא.
תן לעצמך למות
בכדי להוולד.
ותר על הכל
בכדי לקבל את הכל.
לכן החכם שוהה באחדות
ונותן דוגמא לכל היצורים.
הוא אינו מראה את עצמו
ולכן הוא גלוי לכל.
הוא אינו מנסה להוכיח דבר,
ולכן כולם מאמינים לו.
הוא אינו יודע מי הוא,
ולכן אנשים מזהים את עצמם בו,
אין לו מטרה,
ולכן הוא מצליח בכל מעשיו.
כאשר החכמים מימי קדם אמרו
"אם אתה רוצה לקבל את הכל,
ותר על הכל"
אלו לא היו מילים ריקות,
רק כאשר הדרך תחיה בתוכך,
תוכל להיות אתה עצמך.
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.23
הטבע אינו מתבטא באריכות.
בטא את עצמך
ואז שמור על דממה.
היה כמו כוחות הטבע.
משב רוח אינו נמשך כל הבוקר.
הגשם אינו נמשך כל היום.
מאיפה מגיעים הרוח והגשם?
מהשמים והארץ.
אם שמים וארץ אינם ממשיכים ללא קץ,
גם בני אדם צריכים לדעת להפסיק.
אם תפתח אל הדרך,
תהיה אחד עימה,
ותבטא אותה לחלוטין.
אם תפתח אל העוצמה
תהיה אחד עימה,
ותוכל להשתמש בה.
אם תפתח אל האובדן
תהיה אחד עימו,
ותוכל לקבל אותו לחלוטין.
פתח את עצמך לדרך,
האמן לתגובות הטבעיות שלך,
והכל יבוא על מקומו.
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מי שעומד על קצות האצבעות
אינו יציב.
מי שרץ קדימה
אינו מגיע רחוק.
מי שמנסה לזהור
מעמעם את אורו.
מי שמגדיר את עצמו
אינו יודע מי הוא באמת.
מי ששולט באחרים,
אינו בעל כח אמיתי.
מי שנאחז בעבודתו,
אינו יכול ליצור דברים שישארו.
אם אתה שואף להיות אחד עם הדרך,
פשוט בצע את עבודתך,
ושחרר אותה.
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קיים דבר מה חסר צורה ומושלם
המכיל את הכל.
שהתקיים לפני הווצרות היקום.
שליו וריק.
בודד .לא משתנה.
אינסופי .נוכח לעד.
הוא האם של כל היקום.
מכיוון שאינני יודע את שמו האמיתי
אקרא לו הדרך.
אם ארצה לקרוא לו בשם
אקרא לו הנשגב.
הוא זורם דרך כל הדברים,
מבפנים ומבחוץ ,ושב
אל המקור של כל הדברים.
הדרך היא נשגבת,
היקום נשגב,
הארץ נשגבת,
האנושות נשגבת.
אלו הם ארבעת הכוחות הגדולים.
האנושות עוקבת אחר הארץ,
הארץ אחר היקום,
היקום אחר הדרך.
הדרך עוקבת אחר עצמה.
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כובד הוא המקור של הקלילות,
הקבוע הוא המקור של המשתנה.
כך האדון נע כל היום,
מבלי לעזוב את ביתו.
גם כאשר הנופים נשגבים,
הוא נשאר בשלוותו.
מדוע ירצה שליט המדינה
לנוע כמו שוטה.
אם תיתן לעצמך לעוף לכל עבר,
תאבד את הקשר עם השורש שלך,
אם תנוע מתוך חוסר מנוחה,
תאבד את ההבנה מי אתה.

32

.27
מטייל מיומן אינו משאיר עקבות,
ואינו מנסה להגיע ליעד.
אמן מיומן מאפשר לתחושותיו
להוביל אותו.
מדען מיומן משתחרר מדעות
ומאפשר למחשבותיו להפתח למה שיש.
הדלת הטובה ביותר איננה נעולה,
אך אינה ניתנת לפתיחה.
הקשר הטוב אינו נמצא בחבל,
אך אינו ניתן להתרה.
כך החכם זמין לכל האנשים,
ואינו דוחה איש.
הוא מנצל את כל המצבים,
ואינו מוותר על אף הזדמנות,
זהו האור החבוי.
מהו אדם טוב,
אם לא מורהו של האדם הרע.
מהו אדם רע,
אם לא משימתו של האדם הטוב.
מי שלא מבין זאת,
יכול להיות פיקח,
אך יילך לאיבוד.
זהו הסוד המסתורי.
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.28
הכר את הזכרי,
אך השאר בנקבי.
חבק את העולם בזרועותיך.
אם תקבל את העולם,
הדרך תהיה איתך לעד,
ואתה תהיה כמו ילד קטן.
הכר את הלבן,
אך השאר עם השחור.
היה תבנית לעולם.
אם תהיה תבנית לעולם,
הדרך תהיה חזקה בתוכך
ולא יהיה דבר שלא תוכל לעשות.
הכר את האישי,
אך הצמד ללא אישי.
קבל את העולם כפי שהוא.
אם תקבל את העולם,
הדרך תזהר מתוכך,
ותשוב אל תוך האני הראשוני.
הכר את התהילה,
אך השאר צנוע,
היה העמק של העולם,
כאשר תהיה העמק,
תתחבר לכח האינסופי
ותשוב אל המצב הטבעי.
העולם נוצר מתוך הריק,
כמו כלים מתוך גוש העץ הלא מעובד
החכם מכיר את הכלים
אך נשאר עם גוש העץ,
מגלף אותו,
אך משאיר אותו שלם.
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.29
האם אתה רוצה לשפר את העולם?
אינני חושב שניתן לעשות זאת.
העולם הוא מקודש.
לא ניתן לשפר אותו.
אם תתערב
תהרוס אותו.
לאחוז בו
הוא לאבד אותו.
לכל יש עת,
עת להוביל,
עת להיות מובל,
עת לנוע,
עת לנוח,
עת להיות נמרץ,
עת להיות תשוש,
עת להיות בטוח,
עת להסתכן.
החכם רואה דברים כפי שהם,
ולא מנסה לשלוט בהם,
מרשה להם להתקדם בדרכם,
ושוכן במרכז המעגל,
הרחק מקצוות ,מהגזמה ,מראוותנות.

35

.30
מי שמושל בהתאם לדרך,
אינו משתמש בכח,
כי בכך יכשיל את עצמו.
לכל כח יש כח נגדי.
אלימות ,גם אם כוונותיה טובות,
תמיד תגרום לתוצאות אלימות.
החכם מבצע את המוטל עליו,
ואז חדל.
הוא מבין שהיקום,
לעולם אינו בשליטה,
ושניסיון לקבוע דברים,
פועל כנגד הזרימה של הדרך.
מאחר והוא מאמין בעצמו,
הוא אינו מנסה לשכנע אחרים.
מכיוון שהוא בשלווה עם עצמו
הוא אינו מחפש את הערכתם של אחרים.
מכיוון שהוא מקבל את עצמו,
כל העולם מקבל אותו.
הדברים פורחים,
ואז קמלים.
אך לא הדרך.
מה שאינו הדרך,
מסתיים במהרה.

36

37

.31
כלי נשק הם מקור לאלימות,
אדם הגון יתעב אותם.
כלי נשק נוצרים מפחד,
אדם הגון ירחק מהם
אלא אם אין ברירה,
ואם ידרש להשתמש בהם
יעשה זאת באיפוק מירבי.
שלום הוא הערך הנעלה ביותר.
אם השלום הופר,
כיצד אפשר להיות שבעי רצון?
האויבים אינם שדים,
אלא בני אדם כמונו.
להנות מהשימוש בנשק,
פירושו להנות מהרג של בני אדם,
וכיצד יכול אדם הגון
להנות מהרג של בני אדם?
לכן כאשר נרצחים אנשים רבים
יש להתאבל על כך.
ולקבל את פני המנצח במלחמה
בטקסי קבורה ואבלות.

38

.32
הדרך נמשכת לעד ,חסרת שם.
עץ לא מעובד ,חסר חשיבות,
אך איש לא יעז לנסות לגלף אותו.
אם המנהיגים ושליטים
יכלו להשאר ממוקדים בדרך,
הכל יהיה שרוי בהרמוניה.
העולם יהיה כגן עדן,
האנשים יחיו בשלום,
החוקים חרוטים בלבבותיהם.
כאשר ניתנים שמות,
מתחילה השליטה.
כאשר השמות מתרבים,
זהו הזמן לעצור.
אם נדע לעצור,
נמנע מכל סכנה.
כל הדברים מסתיימים בדרך,
כמו הנחלים הזורמים לים.
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.33
להכיר אחרים ,זוהי פיקחות.
להכיר את עצמך ,זוהי חכמה.
להתגבר על אחרים ,זהו כח.
להתגבר על עצמך ,זוהי עוצמה.
כאשר תסתפק במה שיש לך,
תהיה עשיר באמת.
לנוע קדימה בהתמדה דורש החלטיות,
להשאר במקום יביא אותך אל המרכז.
מי שחי את חייו עד יום מותו,
חי חיי נצח.
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הדרך הגדולה זורמת לכל עבר,
הכל נולד ממנה,
אך היא אינה יוצרת דבר,
היא עושה את עבודתה,
אך נשארת חסרת שם.
מזינה את ריבוא היצורים,
אך לא נאחזת בהם,
ואינה מבקשת דבר לעצמה.
מכיוון שהיא ממוזגת עם כל הדברים,
ונמצאת חבויה בלבבותיהם,
אפשר לקרוא לה צנועה.
מכיוון שהכל נעלם לתוכה
ורק היא שורדת,
ניתן לקרוא לה כבירה.
היא אינה מודעת לגדולתה,
ולכן היא גדולה באמת.
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מי שדבק בדרך,
ינוע לאן שיחפוץ ,ללא פגע.
הוא יחוש בהרמוניה שבכל,
גם בתוך כאב גדול,
מכיוון שהוא מצא את השלווה שבתוכו.
מוסיקה או הריחות של אוכל טוב,
יגרמו לאנשים לעצור ולהנות.
אך מילים שמפנות אל הדרך,
מרגישות משמימות ותפלות.
כאשר תתבונן ,אין מה לראות.
כאשר תקשיב ,אין מה לשמוע.
כאשר תעזר בה ,היא בלתי נדלית.
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כאשר תרצה לכווץ משהו,
תן לו קודם להתרחב.
כאשר תרצה להחליש משהו,
תן לו קודם להתחזק.
כאשר תרצה להפתר ממשהו,
תן לו קודם לפרוח.
כאשר תרצה לקחת משהו,
קודם תן אותו.
זוהי התפיסה המעודנת,
של הדברים.
הרך גובר על הנוקשה.
האיטי גובר על המהיר.
השאר את עבודתך אפופה במסתורין.
הראה רק את התוצאות.
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הדרך אינה עושה דבר,
אך הכל נעשה דרכה.
לו אנשי שררה
יכלו להיות בתוכה,
ריבוא הדברים היו משתנים
מתוך עצמם ,בקצב הטבעי.
אם ינסו לפעול,
אשקיט אותם בעזרת חסר השם,
הטבעי.
אנשים יסתפקו בחייהם הפשוטים,
היומיומיים ,בהרמוניה ,וללא תשוקות.
כאשר אין תשוקות,
הכל נמצא בשלום.
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החכם אינו מחפש עוצמה,
ולכן הוא עוצמתי.
האדם הפשוט מחפש עוצמה ללא הרף,
ולכן לעולם רודף אחר עוד כח.
החכם אינו עושה דבר,
אך הכל נעשה.
האדם הפשוט תמיד עושה משהו,
אך הדברים אינם נעשים.
האדם הנעלה פועל
ללא כל מטרה.
האדם הישר
פועל מתוך כוונה.
איש החוק מפשיל את שרווליו,
וכופה את דרכו.
כאשר הדרך אובדת,
מופיע יושר.
כאשר היושר נאבד,
מופיע מוסר.
כאשר המוסר נעלם,
מופיע הטקס.
טקס הוא הקליפה
של אמונה אמיתית,
תחילת התוהו ובוהו.
לכן החכם מתעסק עם המעמקים,
ולא עם פני השטח.
עם הפרי ולא עם הפרח.
ללא רצון משלו,
הוא חי במציאות,
ומשוחרר מאשליות.
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כאשר יש הרמוניה עם הדרך,
השמים פתוחים ובהירים,
הארץ מלאה ויציבה,
ריבוא היצורים משגשגים יחדיו,
שבעי רצון ממה שהם,
לנצח חוזרים על עצמם,
בכל רגע מתחדשים.
כאשר אנשים מפריעים לדרך,
השמים מתקדרים,
הארץ מתרוקנת,
שיווי המשקל מתפורר,
היצורים נכחדים.
החכם מתבונן בחלקי בחמלה,
אך מבין את השלם,
תמיד נמצא בצניעות,
לא בוהק כיהלום,
אלא נותן לעצמו להיות מעוצב
על ידי הדרך,
מחוספס ופשוט כמו אבן.

46

.40
חזרה הנה התנועה של הדרך,
ויתור הנו המהות של הדרך.
כל הדברים נוצרים מהקיום,
הקיום נוצר מהאי קיום.

47
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.41
כאשר האדם הנעלה שומע על הדרך,
הוא מיד חי אותה.
כאשר האדם הפשוט שומע על הדרך,
הוא לעיתים מאמין בה ולעיתים מפקפק בה
כאשר האדם הבור שומע על הדרך,
הוא צוחק ממנה.
אם הוא לא היה צוחק ממנה,
לא היתה זאת הדרך.
לכן נאמר:
הדרך אל האור נראית חשוכה,
הדרך קדימה נראית כנסוגה,
הדרך הישירה נראית ארוכה,
העוצמה נראית כחולשה,
הטהור נראה מוכתם,
היציב נראה משתנה,
בהירות נראית כבלבול,
האמנות הדגולה נראית כפשוטה,
האהבה הגדולה נראית אדישה,
החוכמה הגדולה נראית ילדותית.
לריבוע הגדול אין פינות,
הכלי הגדול לעולם לא יושלם,
הצליל הטהור כמעט ואינו נשמע,
המחשבה הגדולה לא ניתנת לחשיבה.
הדרך נסתרת,
חסרת צורה,
אך היא מזינה וממלאת
את כל היצורים.

49

.42
הדרך מולידה את האחד.
האחד מוליד את השניים.
השניים מולידים את השלושה.
השלושה מולידים את ריבוא הדברים.
ריבוא הדברים נושאים את הנקבי על גבם,
ומחבקים את הזכרי בזרועותיהם.
כאשר הזכרי והנקבי מתאחדים,
נוצרת ההרמוניה.
אנשים רגילים סולדים מהבדידות,
אך החכם משתמש בה.
מחבק את בדידותו,
מבין שהוא אחד עם היקום.
כאשר תאבד משהו,
תזכה בו.
כאשר תזכה במשהו,
תאבד אותו.
מה שאומרים האחרים,
גם אני אומר:
אלימות ותוקפנות,
גורמים להרס עצמי.
זוהי האמת שלי.

50

.43
הדבר הרך ביותר בעולם,
מתגבר על הקשה ביותר.
זה אשר ללא ממשות,
חודר למקום בו אין מרווח.
כך אני מכיר את העוצמה
שבאי עשיה.
לימוד ללא מילים,
התועלת שבאי עשיה,
מעטים מבינים זאת.

51

.44
תהילה או להיות אתה עצמך ,מה חשוב יותר?
עושר או אושר ,מה חשוב יותר?
הצלחה או כישלון ,מה יגרום יותר צער?
כל שתאחז בו ,יחמוק ממך.
כל שתאגור ,יאבד לך.
אם תחפש את סיפוקך אצל אחרים,
לעולם לא תבוא על סיפוקך.
אם אושרך יהיה תלוי בעושר,
לעולם לא תהיה מאושר.
הסתפק במה שיש לך.
שמח בדברים כפי שהם,
וכל העולם יהיה שלך.

52

.45
שלמות אמיתית נראית פגומה,
אך היא מתקיימת לנצח.
מלאות אמיתית נראית ריקה,
אך היא נוכחת תמיד.
הישר באמת נראה עקום,
חכמה אמיתית נראית מטופשת.
דיבור רהוט באמת נשמע כגמגום,
אמנות אמיתית נראית פשטנית.
בכדי להיות בנוחות בקור ,המשך לנוע.
בכדי להיות בנוחות בחום ,אל תזוז.
בכדי להיות בנוחות בעולם,
השאר צלול ובהיר.
החכם מאפשר לדברים לקרות,
מעצב את הדברים בזמן התרחשותם,
נע הצידה,
ומאפשר לדרך
להתבטא מעצמה.

53

.46
כאשר העולם נמצא בהרמוניה עם הטאו,
סוסים זריזים חורשים את השדות,
כאשר העולם סוטה מדרך הטאו,
מגדלים סוסי מלחמה בגבולות.
החטא הגדול ביותר הוא לרצות עוד,
הדבר הנורא ביותר הינו חוסר שביעות רצון,
הקללה הקשה ביותר הינה רדיפת בצע.
לכן כאשר נסתפק במה שיש,
לעולם לא יחסר לנו דבר.

54

.47
ניתן לפתוח את הלב לעולם,
מבלי לצאת מדלת הבית.
אפשר לראות את מהות הדרך,
מבלי להביט מבעד לחלון.
ככל שתדע יותר,
תבין פחות.
החכם יודע בלי לנוע,
רואה בלי להביט,
מבצע בלי לעשות דבר.

55

.48
כאשר מחפשים ידע,
נצבר דבר חדש בכל יום.
כאשר פוסעים בדרך,
מאבדים דבר מה בכל יום.
בכל יום אתה עושה פחות ופחות,
עד שתגיע לאי עשיה.
כאשר דבר אינו נעשה,
אין דבר שאינו נעשה.
כאשר יש שליטה אמיתית,
הכל נעשה מעצמו.
אי אפשר לשלוט באמת,
על ידי התערבות בדברים.

56

.49
לחכם אין דעה משלו,
הוא מקבל את דעתם של האנשים הפשוטים.
הוא טוב לאנשים הטובים,
וטוב לאנשים שאינם טובים.
זהו טוב אמיתי.
הוא מאמין לאנשים הראויים לאמון,
והוא מאמין לאנשים שאינם ראויים לאמון.
זהו אמון אמיתי.
החכם מעורה בעולם,
הוא כמו החלל.
האנשים הפשוטים מטפלים בו,
אך אינם מבינים אותו.
החכם הוא כמו ילד.

57

.50
החכם מקבל
את כל מה שהרגע מביא.
הוא יודע שהוא הולך למות,
ואינו נאחז בדבר.
ללא אשליות,
ללא התנגדויות בגופו.
הוא אינו מתכנן את מעשיו,
הם נובעים מתוך הליבה של ישותו.
הוא אינו נמנע מדבר בחיים,
ולכן הוא מוכן למוות,
כמו אדם המוכן לשינה,
לאחר יום עבודה.
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.51
כל דבר ביקום,
הינו ביטוי של הדרך.
הוא נוצר מעצמו,
לא מודע ,מושלם ,חופשי.
מקבל גוף גשמי,
מתעצב על ידי הנסיבות.
לכן כל ריבוא היצורים
מכבדים את הדרך מעצמם,
ומצייתים לה.
הדרך מולידה את כל הדברים,
מזינה אותם ומתחזקת אותם.
מחזירה אותם אל תוך עצמה.
יוצרת מבלי להאחז,
פועלת ללא ציפיות,
מובילה מבלי להתערב,
זהו הכח המסתורי.

60

.52
הדרך היתה קיימת מההתחלה,
הכל נובע ממנה,
הכל חוזר אליה.
למצוא את המקור,
עקוב אחר הנביעה.
כאשר תזהה את הילדים,
ותכיר את אימם,
תהיה חופשי מצער.
סגור את הפתחים,
ונעל את הדלתות,
ומאום לא יפריע לך.
פתח את הפתחים,
התעסק בעיסוקיך,
ועד סוף חייך,
לא תדע מנוח.
כאשר נביט אל תוך החשיכה,
תופיע בהירות.
כאשר נדע לוותר,
יופיע הכח.
השתמש באור של עצמך,
וחזור אל מקור האור,
זהו התרגול של האינסוף.

61

.53
כאשר אני נמצא בצניעות,
אני פוסע בדרך הגדולה,
חושש רק מיהירות.
הדרך הגדולה היא פשוטה,
נעה במישורים הנוחים,
אבל אנשים מעדיפים קיצורים,
תועים דרך ההרים.
כאשר הארמון מלא בפאר,
בעוד השדות ריקים ומלאי עשבים,
כאשר הממשל מוציא כסף על כלי מלחמה,
ולא על רווחת האנשים,
האסמים ריקים.
כאשר העשירים מתהדרים
בבגדי פאר ותכשיטים,
בעוד העניים חסרי כל,
זהו שוד ושבר.
אין זאת דרכו
של הטאו.

62

.54
כל אשר נטוע בדרך
לא יעקר.
מי אשר מחבק את הדרך,
לא יעלם.
שמו ינשא בפי כל,
מדור לדור.
תן לדרך להיות נוכחת בחייך,
ותהיה אמיתי.
תן לדרך להיות נוכחת במשפחתך,
ומשפחתך תשגשג.
תן לדרך להיות נוכחת בארצך,
וארצך תהיה דוגמא לאומות.
תן לדרך להיות נוכחת ביקום,
והיקום כולו יתמלא שירה.
איך אני יודע שזה כך?
אני מביט אל תוכי.

63

.55
מי שנמצא בהרמוניה עם הדרך
הוא כמו תינוק בן יומו.
עצמותיו רכות ,שריריו חלשים,
אך אחיזתו איתנה.
הוא אינו יודע על האיחוד
בין הזכרי והנקבי,
אך איבר מינו זקור,
כה עז הוא כוחו.
הוא יכול לצעוק בכל כוחו,
במשך יום שלם,
כה שלמה היא
ההרמוניה שלו.
כך גם כוחו של החכם,
הוא מאפשר לכל הדברים
להופיע ולהעלם.
ללא מאמץ,
ללא תשוקה.
הוא לעולם לא מצפה לתוצאות,
ולכן לעולם לא מאוכזב.
הוא לעולם לא מאוכזב,
ולכן רוחו לעולם אינה מזדקנת.

64

.56
מי שיודע,
אינו מדבר,
מי שמדבר,
אינו יודע.
סגור את הפתחים,
נעל את הדלתות,
הקהה את הפינות,
שחרר את הקשרים,
היה אחד עם אבק הדרכים.
זוהי הזהות הקדומה.
היה כמו הטאו,
אי אפשר להתקרב אליו,
או להתרחק ממנו,
אי אפשר להרוויח ממנו,
או להנזק ממנו.
אי אפשר לקבל ממנו שבחים,
או להיות מושפל על ידו.
הוא מוותר ללא הרף,
ולכן אינו כלה.

65

.57
אם תרצה להיות שליט דגול,
עליך ללמוד לנוע לפי הטאו.
נהל את המדינה על ידי כך
שתעשה את הצפוי.
נצח במלחמה על ידי כך
שתעשה את הבלתי צפוי.
שלוט בעולם על ידי כך
שלא תעשה דבר.
איך אני יודע כל זאת.
עקב זה.
ככל שרבים האיסורים
כך האנשים פחות הגונים.
ככל שיש יותר כלי נשק,
כך האנשים פחות בטוחים.
ככל שיש יותר מומחים,
כך יש יותר אי סדר.
ככל שיש יותר חוקים,
כך יש יותר גנבים ושודדים.
לכן החכם אומר:
איני עושה דבר,
והאנשים פועלים מעצמם.
אני מעדיף דממה,
והאנשים פועלים בצדק.
איני מתערב בעסקים,
והאנשים משגשגים.
אני חופשי מתשוקות,
והאנשים הם כמו העץ הלא מעובד.

66

.58

כאשר הממלכה נשלטת בסובלנות,
האנשים חיים בנוחות ויושר.
כאשר הממלכה מדכאת,
האנשים ערמומיים ולא מרוצים.
כאשר השליט שואף לכח,
ככל שהשאיפות נעלות יותר,
כך התוצאות נמוכות יותר.
כאשר מנסים לגרום לאנשים להיות מאושרים,
נוצר סבל.
כאשר מנסים לגרום לאנשים להיות מוסריים,
נוצרת הפקרות.
המצוי נהפך למפלצתי,
הרצוי לאסון,
והבלבול נמשך ונמשך.
לכן החכם מסתפק
בנתינת השראה,
בלא לאכוף את דעותיו.
הוא בעל פינות,
אך אינו שורט.
ישיר אך גמיש,
בוהק אך אינו מסנוור.

67

.59
כדי לשלוט היטב,
יש לנהוג במתינות.
האדם המתון,
חופשי מדעותיו שלו.
סובלני כמו השמים,
נמצא בכל כמו אור השמש,
יציב כמו הר,
גמיש כמו עץ ברוח.
אין לו יעדים,
והוא משתמש,
בכל אשר נקרה בדרכו.
דבר אינו בלתי אפשרי עבורו,
מכיוון שהוא השתחרר מהכל,
הוא דואג לרווחת האנשים,
כמו אם הדואגת לבנה.
בעל שורשים עמוקים,
וגזע רחב,
הוא חי חיים ארוכים.

68

.60
שליטה בארץ גדולה,
היא כמו טיגון של דג קטן.
אם תתערב יותר מדי,
תהרוס את התבשיל.
אם תשלוט במדינה
על ידי הליכה לפי הטאו,
לא יהיה כח לרשע.
אין זה אומר שלא יהיה רשע,
אלא שאנשים יוכלו להתחמק ממנו.
דאגו לכך שלא יהיה לרשע
במה להאחז,
והוא יעלם מעצמו.
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.61
מדינה גדולה נהיית כמו הים,
כל הנחלים זורמים אליו,
מתחברים בתוכו.
בהתמזגות של העולם,
הנשי תמיד גובר על הגברי,
בעזרת השקט.
מתוך השקט,
הנשי בוחר בעמדה הנחותה,
היה בעמדה הנחותה,
כדי להיות מעל.
כדי להיות מעל,
בחר בעמדה הנחותה.
אומה גדולה היא כמו אדם דגול.
כאשר הוא טועה,
הוא מזהה זאת.
כאשר הוא מזהה זאת,
הוא מודה בכך.
כאשר הוא מודה בכך,
הוא מתקן זאת.
הוא מתייחס למי שמראה לו
את שגיאותיו,
כמורה היקר ביותר.
הוא מתייחס לאויבו,
כצל שהוא יוצר.

71

.62
הדרך הינה לב היקום,
בית לריבוא הדברים,
אוצר לאדם הטוב,
מחסה לאדם הרע.
כבוד ניתן לרכוש במילים יפות,
הוקרה ניתן לרכוש במעשים טובים,
אך הדרך היא מעבר לכל ערך,
ולא ניתן להשיג אותה.
לכן כאשר נבחר מנהיג חדש,
אל תציע לו עזרה
בעזרת עושר או ניסיון.
במקום זאת למד אותו
את הדרך.
מדוע זכתה הדרך להערכה
בימי קדם?
מכיוון שכאשר אתה באחדות עם הדרך,
כאשר תחפש ,תמצא.
כאשר תטעה ,יסלח לך.
לכן כולם אוהבים אותה.

72

.63
עשה בלא לעשות,
פעל ללא פעילות.
התענג על חסר הטעם.
התייחס לקטן כגדול,
למעטים כרבים.
היה טוב,
לזה אשר פגע בך.
התמודד עם הקושי,
כאשר הוא עדיין קל.
בצע את המעשה הגדול
על ידי שורת מעשים קטנים.
הפעולות הקשות חייבות להתחיל
בפעולות קלות.
הדברים הגדולים חייבים להתחיל
בדברים הקטנים.
החכם אינו מנסה להיות דגול,
ולכן נהיה גדול.
כאשר הוא נתקל בקושי,
הוא מקבל אותו.
הוא מתייחס לקל כקשה
ולכן דבר אינו קשה עבורו.
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.64
קל להחזיק במה שלא הופרע,
קל לתקן את את מה שזה עתה נוצר,
קל להרוס את השביר,
קל לפרק את מה שקטן.
טפל בבעיות
לפני שהן מתעוררות,
סדר את הדברים
לפני שנוצר אי סדר.
העץ הנישא
נוצר מזרע קטן.
הבית הגדול
מתחיל מחופן אדמה.
מסע של אלף מילין
מתחיל בצעד אחד.
כאשר תמהר לפעול
תכשל במעשיך.
כאשר תנסה לאחוז בדברים
תאבד אותם.
כאשר תנסה לסיים משהו,
תהרוס את מה שכמעט הושלם.
לכן החכם פועל
על ידי אי עשיה.
אין לו דבר,
ולכן אינו יכול לאבד דבר.
הוא משתוקק
לאי תשוקה.
הוא לומד
לשחרר את הידוע.
הוא רק מזכיר לאנשים
את מה שתמיד היו.
הוא לומד מבלי ללמוד.
אין לו עניין אלא בטאו,
ולכן הוא דואג לכל הדברים.
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החכמים העתיקים
לא ניסו לחנך את האנשים,
אלא לימדו אותם בעדינות
איך לא לדעת.
כאשר אנשים חושבים שהם
יודעים את התשובות,
קשה להדריך אותם.
כאשר האנשים יודעים
שאינם יודעים,
הם יכולים למצוא
את הדרך שלהם.
אם תרצה לדעת איך לשלוט,
המנע מעושר או חוכמה.
הדפוס הפשוט,
הוא הברור ביותר.
כאשר נבין זאת,
יהיה לנו דגם ותבנית.
להבין את הדגם והתבנית
הינו הכח המסתורי.
הכח המסתורי הינו עמוק.
הוא נוגע למרחקים.
הוא עוקב אחרי הדברים,
חזרה לטבע הראשוני.
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.66
כיצד מצליחים הים והאגמים
לשלוט במאת העמקים?
מכיוון שהם נמוכים מהם.
לכן הרוצה לשלוט באנשים
ישים עצמו נמוך מהם.
הרוצה להוביל את האנשים
ילך מאחוריהם.
לכן החכם נמצא מעל האנשים
אך איש אינו מדוכא.
מוביל את האנשים
אך אינו חוסם אותם.
כל העולם מודה לו.
מכיוון שאינו מתחרה
אין איש שיוכל להתחרות בו.
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יש האומרים שדברי הם שטויות,
אחרים טוענים שהם נעלים
אך לא מעשיים.
אך אלו אשר יתבוננו פנימה
יראו שהשטות היא הגיונית.
אלו אשר יתרגלו את תורתי
יראו שיש לה שורשים עמוקים.
כל דבר דגול
הוא לא סביר.
לו היה סביר,
היה הוא משמים וקטנוני.
יש לי רק שלושה דברים
אותם אני מלמד.
פשטות ,סבלנות וחמלה.
שלושת אלו הינם האוצרות הגדולים ביותר.
פשטות במעשים ומחשבות
מחזירה אותנו אל מקור הווייתנו.
סבלנות כלפי חברים ואויבים
מחברת אותנו אל מהות הדברים.
חמלה כלפי עצמינו
מפייסת בינינו והעולם.
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.68
האתלט המצטיין רוצה
שיריבו יהיה בשיאו.
הלוחם המצטיין
אינו פועל מתוך כעס.
המנצח הדגול
אינו מתחרה.
המנהיג הדגול
ממלא את רצון העם.
כולם מגלמים את העקרון
של חוסר תחרותיות.
לא שאינם מתחרים,
אלא שהם מתייחסים לכך כאל משחק.
הם מתנהגים כילדים,
ובכך הם בהרמוניה עם הטאו.
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המומחה למלחמה יודע:
עדיף לא לעשות את הצעד הראשון,
אלא להמתין לצעדו של היריב.
במקום להתקדם בסנטימטר,
עדיף לסגת מטר.
דבר זה נקרא
להתקדם בלא לנוע קדימה,
להפשיל שרוולים בלא ידיים,
להיות חמוש ללא כלי נשק,
להמנע מלהיות יריב לתוקף.
אין דבר גרוע מלהתקיף,
את זה אשר נסוג.
אין טעות גדולה
מאשר לזלזל בכוחו של היריב.
הזלזול יגרום להרס
של שלושת האוצרות,
ולכך שתהפך לאויב
של עצמך.
כאשר יש סכסוך
בין שני כוחות,
הנצחון יבוא לזה
אשר יודע לוותר.
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קל להבין את דברי
וקל לפעול לפיהם
אבל אף אחד בעולם
אינו מבין אותם
או פועל לפיהם.
תורתי עתיקה מן העולם,
איך תוכל להבין אותה?
אם תרצו להכירני
הביטו לתוך לבבכם.
כוחי באלמוניותי.
לכן החכם עונד את אבן הירקן היקרה
מתחת לבגדים פשוטים.
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אי ידיעה היא הידיעה האמיתית.
היומרה לדעת היא מחלה.
הבן שאתה חולה,
ואז תוכל להבריא.
החכם הוא הרופא של עצמו.
הוא ריפא את עצמו מכל ידיעה,
וכך הגיע לשלמות.
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.72
כאשר אנשים מאבדים
את ההשתאות,
את הפליאה,
הם פונים אל הדת.
כאשר הם אינם סומכים
על עצמם,
הם מתחילים
להסתמך על הרשויות.
לכן החכם מראה את עצמו,
אך אינו מבליט את עצמו,
בכדי לא לבלבל את האנשים.
הוא מלמד בלא ללמד,
כך שלאנשים
לא יהיה דבר ללמוד.
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.73
אומץ נמהר מוביל למוות,
אומץ זהיר יוביל לחיים.
בחירה אחת תוביל לטוב,
והשניה לרע.
מי יוכל להבין
את בחירתם של השמים.
הטאו תמיד נינוח.
הוא מנצח בלא להתחרות,
עונה מבלי לדבר,
מגיע מבלי שנקרא,
מבצע מבלי לתכנן.
הרשת של הטאו הינה רחבה,
ומכסה את כל היקום.
חוריה רחבים,
אך דבר אינו עובר דרכם.
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.74
כאשר תבין שהכל משתנה,
לא תנסה לאחוז בדבר.
כאשר לא תפחד למות,
אין דבר שלא תוכל לעשותו.
הניסיון לשלוט בעתיד,
הוא כמו לנסות למלא
את מקומו של הנגר האומן.
כאשר תעבוד עם כליו
כנראה שתחתוך את ידיך.
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.75
כאשר המיסים גבוהים,
האנשים רעבים.
כאשר הממשלה מדכאת
את האנשים,
הם מתמרדים.
כאשר העשירים הורסים
את טעם החיים,
האנשים אינם מפחדים מהמוות.
אך מי שחי
ללא הרצון לחיות,
שווה יותר
מכל רודפי הבצע.
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.76
אנשים חיים הינם
רכים וגמישים.
גוויות הינן
קשות ונוקשות.
ריבוא הדברים,
הצמחים ,העצים החיים,
הינם עדינים וגמישים.
כאשר הם מתים,
הם נהיים יבשים ושבירים.
לכן קושי ונוקשות,
משוייכים עם המוות.
רכות ועדינות
קשורים לחיים.
לכן החרב הקשה
לא תצלח.
העץ הנוקשה
יכרת על ידי הגרזן.
הקשה ,הגדול,
יכשל.
הרך ,החלש,
יצליח.
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.77
הטאו פועל בעולם,
כמו הקשת הנמתחת.
החלק העליון
מתכופף כלפי מטה.
החלק התחתון
מתעקם כלפי מעלה.
הוא מוריד את הנישא,
ומרומם את הנמוך.
לוקח מזה
אשר יש לו,
ונותן לזה
שאין לו.
כך היא דרכו של הטאו.
לקחת מאלו שיש להם,
לתת לאילו שאין להם.
לא כך הדרך האנושית.
היא לוקחת מאלו שאין להם,
נותנת לאילו שיש להם.
מי יוכל לחלוק
את מה שיש לו.
רק החכם ההולך בדרך.
הוא פועל ללא ציפיות.
מצליח מבלי לחפש הכרה.
אינו חושב שהוא נעלה
על האחרים.
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.78
אין דבר בעולם
שהוא רך וכנוע
כמו מים.
אך אין דבר
שיצליח כמותם
למוסס את
הקשה ובלתי נכנע.
הרך מתגבר על הקשה,
החלש מתגבר על החזק,
כולם יודעים זאת,
אך מעטים מצליחים
ליישם זאת.
לכן החכם
נשאר שליו
בתוך הצער.
הרשע אינו
חודר לליבו.
מכיוון שהוא אינו
מנסה לעזור,
הוא עוזר לכולם.
מילות אמת
נשמעות מוטעות.
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.79
כשלון הוא הזדמנות.
אם תאשים אחרים,
לא יהיה סוף לאשמה.
כאשר מלחמה גדולה מסתיימת,
עדיין נשארת מעט טינה.
איך נצליח לעשות שלום?
לכן החכם ממלא
את התחייבויותיו,
ומתקן את שגיאותיו.
הוא עושה את אשר נדרש,
ואינו דורש דבר מהאחרים.
בדרך השמיימית,
אין העדפות.
היא תמיד נמצאת
עם הטובים.
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.80
כאשר המדינה נשלטת בחוכמה,
היא נשארת קטנה,
עם מעט תושבים.
האנשים נהנים מעמל כפיים,
ואינם מחפשים מכשירים
שיעשו עבורם את העבודה.
מחזיקים מלאי של כלי נשק,
אך אינם משתמשים בהם.
הם אוהבים את ביתם,
ואינם שואפים לצאת למסעות ארוכים.
יש להם עגלות וספינות,
אך הם אינם נוסעים איתם.
אנשים מתענגים מהאוכל,
נהנים מבגדים יפים,
שמחים בבתיהם,
מרוצים משכניהם,
וטוב להם בחייהם,
כפי שהם.
ולמרות שהמדינה השכנה קרובה,
עד כדי כך שהם יכולים לשמוע
את נביחת הכלבים,
וקריאת התרנגולים,
הם מזדקנים ומתים,
בלא שירגישו צורך
לבקר שם.
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.81
מילות אמת אינן רהוטות,
מילים רהוטות אינו אמיתיות.
אנשים טובים אינם מתווכחים,
אנשים וכחניים אינם טובים.
אנשים אשר יודעים ,אינם מלומדים.
אנשים מלומדים ,אינם יודעים.
החכם אינו צובר דברים.
ככל שיעשה יותר למען האחר,
כך הוא מאושר יותר.
ככל שייתן יותר,
כך הוא נהיה עשיר יותר.
עשיה ללא עשיה,
היא דרכו של החכם.
הטאו מזין,
מכיוון שאינו מכריח.
הוא מוביל,
מכיוון שאינו משתלט.
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