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LaoC´ /starý mistr/

uskuteèòování tao
Tao, které lze postihnout slovy,
není věčné a neměnné tao;
jméno, které lze pojmenovat,
není vìèné a nemìnné jméno
Bezejmenné je prapoèátkem nebe a zemì.
Pojmenované je matkou veho stvoøení.
Proto ten , kdo zùstává bez ádosti,
proniká k jádru této tajemnosti;
kdo je naplnìn ádostmi,
postihuje jen vnìjí tváønost vìcí.
To obojí aè má rozlièná jména
vyvìrá ze stejného prapùvodu.
to hlubina záhadnosti.
Záhada vech záhad,
Brána vekeré tajemnosti.
pìstovat osobnost
Kadý svìt poznává krásné jako krásné,
a tím (poznává) i oklivé.
Kadý poznává dobré jako dobré,
a tím (poznává) i zlé.
Tak jsoucí a nejsoucí se plodí,
tìké a snadné navzájem se tvoøí,
dlouhé a krátké navzájem se mìøí,
vysoké a nízké navzájem se pojí,
zvuky a tóny se navzájem sluèují,
pøedtím a potom se navzájem sledují.

Proto moudrý jedná, ani zasahuje,
pouèuje ani mluví.
Tvorstvo jednou dané neodmítá.
Vytváøí, ani co vlastní,
pùsobí, ani na èem závisí,
dovruje, ani na èem lpí.
Právì proto, e na nièem neulpívá,
nic ho neopoutí..
pøivádìt lid k míru
Nevynáejte vzneené
a lidé se nebudou svářit;
nevychvalujte tìko dostupné
a lidé nebudou krást;
nevystavujte ádoucí
a lidská srdce nebudou jitøena.
Proto: vládneli moudrý,
vyprazdòuje srdce lidí
a naplňuje jejich mysl;
oslabuje ctiádost lidí
a zpevòuje jejich páteø.
Bez ustání usiluje,
aby lidé byli bez chtivosti a zchytralosti;
stará se,
aby ti, kdo jsou zchytralí,
se neodváili zasahovat
Jednámeli, ani zasahujeme,
nic není bez vlády..
bez poèátku
Tao aè prázdné pùsobíli,
jako by bylo nevyèerpatelné.
Jak je propastné!
Jako by bylo praotcem vech vìcí!
Zmíròuje svou ostrost,
poøádá svùj chaos,
tlumí svou oslnivou záø,
ztotoòuje se se svým prachem.
Jak je nezmìrné!
Jako by trvalo od vìkù!
Nevím, koho je synem.
Zdá se, e bylo døíve ne Nejvyí..

pùsobnost prázdna
Nebesa a zemì neprojevují lidumilnost,
tvorstvo je pro nì tolik
co slamìný (obìtní) pes.
Moudrý neprojevuje lidumilnost
lidstvo je pro nì tolik
co slamìný (obìtní) pes.
Prostor mezi nebem a zemí
zda není jako kováøský mìch?
Je prázdný a nezbortí se,
je v stálém pohybu a stále více vydává.
Leè: pøemíra slov svùj poèet vyèerpá.
Není proto lépe zachovávat "míru vìcí"?.
uskuteèòování forem
Duch hlubiny nikdy neumírá.
To je, co nazýváme tajemnou matkou zrodu.
Branou tajemného zrodu je to,
co nazýváme koøenem nebe a zemì.
Nepøetritì a bez ustání trvá
a pùsobí bez násilí..
ukrývat svou záø
Nebe stále trvá,
zemì stále zùstává.
Nebe a zemì jsou stálé a trvalé,
protože nežijí ze sebe;
proto mohou ít ustaviènì.
To je, proè moudrý
opomíjí sebe a tím se prosazuje,
zbavuje se sebe a tím se zachovává.
Zda ne právì tím, e je bez osobních zájmù,
mùe vechny své zájmy uskuteèòovat?.

podstata smírnosti
Nejvyí dobro je jako voda:
dobrotivì prospívá vemu tvorstvu
a s nikým není ve sváru.
Spokojuje se nejniími místy,
o něž nikdo z lidí nedbá;
a tím se blíí vìènému tao.

Obydlí je dobré, máli polohu.
Srdce je dobré, máli hloubku.
tìdrost je dobrá, máli laskavost.
Øeè je dobrá, máli vìrnost.
Vláda je dobrá, máli poøádek.
Èinnost je dobrá, máli zpùsobilost.
Pohyb je dobrý, máli vhodnost.
Toliko tam, kde není sváru,
není pohrom ani pøíkoøí..
rozvíjet rovnováhu
Chceli podret nìco do krajnosti plné,
lépe, kdy toho zanechá.
Chceli podret nìco do krajnosti ostré,
nadlouho to nezachová.
Máli síò plnou zlata a drahokamù,
nic ti je nemùe uchránit.
Máli moc a bohatství a k tomu zpupnost,
nemùe ujít vlastní zkáze.
Dovrit dílo,
splnit své poslání
a stáhnout se do ústraní
to cesta nebeského tao..
umìt jednat
Kdo soustøeïuje svou duevní sílu k tomu,
aby objímal jedno,
nemùe zùstat rozpolcen.
Kdo soustøeïuje svou ivotní energii k tomu,
aby dosáhl mírnosti a poddajnosti,
mùe zùstat jako novorozené dìcko.
Kdo opatruje a chrání pøed poskvrnou
hlubinu svého nitra,
mùe zùstat bez úhony.
Kdo s láskou k svému lidu
øídí vládu na zemi,
mùe zùstat bez zasahování.
A brána nebes se otvírá nebo zavírá,
mùe zùstat klidný jako samice u ptáèat.
A jasnozøivì proniká do vech konèin svìta,
mùe zùstat bez vìdomostí.
Plodí ve, iví ve.

Vytváøet a nevlastnit,
pùsobit a nezáviset,
být v èele a neovládat
to je, co se nazývá tajemnou ctností..

pùsobení "nièeho"
Tøicet loukotí spojených vjedno dává kolo,
leè "nic" mezi nimi tvoøí pouitelnost vozu.
Hlína hnìte a tvoøí nádoby,
leè "nic" jejich vnitøku tvoøí pouitelnost nádob.
Staví se dùm a vysekávají se okna a dveøe,
leè "nic" jeho otvorù tvoøí pouitelnost domu.
Tak v tom, co jest, spoèívá prospìnost,
v tom, co není, spoèívá uiteènost..
krotit vánì
Zmì pìti barev oslepuje oko,
zmì pìti tónù ohluuje ucho,
zmì pìti chutí otupuje ústa.
Honba a prudký cval
roznìcují lidská srdce.
Vzácné a drahé vìci
zavádìjí èlovìka na scestí.
To je, proè moudrý
je soustøedìn na to, co je v jeho nitru,
nikoli na to, co postøehují jeho smysly.
Podruje jedno a odmítá druhé..
oklivit si hanbu
Pøízeò je zahanbující jako strach,
pocta je velké souení pro tìlo.
Co znamená: pøízeò zahanbující jako strach?
Přízeň stahuje dolů;
dosáhneli jí, má strach,
pozbudeli jí, má strach.
To je, proè pravím:
pøízeò je zahanbující jako strach
Co to znamená: pocta je velké souení jako tìlo?
Mám velké souení, protoe mám tìlo.
Kdybych nemìl tìlo,
jaké souení bych mohl mít?

Proto:
Kdo cení své já pro vekerenstvo,
tomu mono svìøit svìt
Kdo miluje své já pro vekerenstvo,
tomu mono odevzdat svìt..
chvála tajemného
Patříš na ně a nevidíš je;
proto se nazývá nepatrné.
Nasloucháš mu a neslyšíš je;
proto se nazývá nevýrazné.
Chceš je uchopit a nezachytíš je;
Proto se nazývá neurèité.
Toto trojí nelze dále probádat.
Smìuje se a prolíná v jedno.
Jeho nejvyí èást není jasná,
jeho nejnií èást není temná.
Je nepøetrité a neustálé,
je nepojmenovatelné.
Vdy znovu se vrací k pùvodní nebytnosti.
To je, proè se nazývá
tvar beztvarého, obraz nezobrazeného.
Proto se nazývá neurèitelné.
Jdeli mu vstøíc nevidí jeho tváø,
sledujeli je nevidí jeho záï.
Kdo obsáhne tao dávných dob,
mùe øídit pøítomné jsoucno,
mùe poznat zaèátek pradávnosti.
To je, co nazývám odvìkostí tao..
pøíklad ctnosti
Ti, kdo v dávných dobách prosluli jako mudrci,
byli nesmírnì jemní, odtaití a podivuhodnì pronikaví.
Byli tak hlubocí, e je mùeme jen stìí pochopit.
Protoe nejsme s to je plnì poznat,
snaíme se je alespoò pøiblinì znázornit.
Jak byli obezøelí!
Jako ten, kdo v zimì pøechází øeku.
Jak byli ostraití!
Jako ten, kdo se hrozí ze vech stran sousedù.
Jak byli zdrenliví!
Jako ten, kdo je hostem na návtìvì.
Jak byli nevyzpytatelní!
Jako tající tøí ledu.

Jak byli strozí!
Jako holý peò stromu.
Jak byli veobsáhlí!
Jako iroké údolí.
Jak byli nezbadatelní!
Jako zkalená tùò.
Kdo je schopen zkalené klidem zèistit
a postupnì vyjasnit?
Kdo je schopen klidné pohybem vzruit
a postupnì oivit?
Kdo v sobì chrání toto tao,
nedychtí být naplòován.
Právì proto, e není pøeplnìn,
mùe se spotøebovávat,
ani potøebuje obnovy..
návrat k prazákladu
Dosáhnout vrcholu prázdna!
Proívat plnosti klidu!
V spoleèném procesu rodí se vechno tvorstvo,
a ve, jak pozoruji, se znovu vrací zpìt.
Kadý tvor rozkvétá a roste do plnosti
a kadý se znovu vrací k svému prazákladu.
Návrat k prazákladu znamená plnost klidu.
To je, èemu se øíká naplnit své urèení.
Naplnit své urèení znamená vìènost.
Znát vìènost znamená osvícenost.
Neznat vìènost znamená zaslepenost a zkázu.
Kdo zná vìènost, obsahuje veobsáhlost,
kdo má veobsáhlost, obsahuje nestrannost,
kdo má nestrannost, obsahuje dùstojenství královské.
Královské dùstojenství vede k nebesùm,
nebesa vedou k tao,
tao vede k vìènému trvání.
Pak zánik tìla není hrozbou.
pøirozenost jednání
V dobách velkých vládcù
lid sotva vìdìl, e je má.
Jejich nástupce lid ctil a miloval,
k dalím hledìl se strachem,
od dalích se s pohrdáním odvracel.

Tam, kde chybí dùvìra,
tam povstává nedùvìra.
Jak uválivá a vzácná jsou tato slova!
Kdy dílo bylo dokonèeno,
práce ve svùj èas vykonány,
vechen lid si svornì øíkal:
jsme a ijeme jako pøíroda.
úpadek mravù
Kde je oputìno svrchované tao,
objevuje se lidumilnost a spravedlnost.
Kde vládne chytrost a obratnost,
objevuje se pokrytectví a klam.
Kde nejsou v souladu pøíbuzenské vztahy,
objevuje se synovská úcta a bratrská láska.
Kde je zemì ve zmatcích a nepoøádku,
objevuje se loajálnost a vìrnost.
návrat pøirozenosti
Zanechte svatosti,
odhoïte uèenost
a prospìch lidu se zestonásobí!
Zanechte lidumilnosti,
odhoïte spravedlnost
a lid se vrátí k synovské úctì a lásce!
Zanechte zchytralosti,
odhoïte ziskuchtivost
a nebude zlodìjù a banditù!
Z tìchto tøí (vìcí) lze soudit,
e to, èemu se øíká "vzdìlanost",
samo nestaèí.
Hleïte si proto udret to,
co k vám pøináleí:
projevujte prostotu,
uchovejte neporuenost,
omezujte jednostrannost,
brzdìte ádostivost!
liit se od prostøednosti
Odlote uèenost a budete bez starostí!
Souhlas a pøitakání èím se od sebe lií?
Dobré a zlé jaký je mezi nimi rozdíl?
Avak: èeho se lid hrozí,
toho se nelze nehrozit.

Ó jaká bezútìnost! A její meze dosud nelze dohlédnout!
Davy se radují a veselí,
jako by slavily obìtní hostinu,
jako by stoupaly k terasám o pøíchodu jara!
Já jediný zùstávám tichý a neúèastný,
jako bych byl bez tvaru a znaku,
jako dítì vylé z lùna, které se dosud neusmálo.
Ztracen jako poutník, který nemá kde spoèinout.
Bìda! Mé srdce je prázdné jako srdce pomatence!
Jsem tak nevìdomý a zmatený!
Lidé tohoto svìta jsou plni svìtla,
jen já jediný jsem jako v temnotách!
Lidé tohoto svìta jsou èilí a obratní,
jen já jediný jsem zemdlený a neteèný!
Jsem pustý jako moøe, zmítán a hnán
jako bych nemìl kde zakotvit!
Lidé tohoto svìta jsou schopní a prospìní,
jen já jediný jsem bezcenný a k nièemu!
Já jediný se liím od ostatních,
nebo ctím a velebím Matku ivitelku veho.
èiré srdce
Velká ctnost ve svém projevu
zcela a výhradnì sleduje tao.
Tao co do své povahy
je neurèitelné a nepostiitelné.
Nepostiitelné a neurèitelné
v nìm spoèívají vechny tvary!
Neurèitelné a nepostiitelné
v nìm spoèívají vechny vìci!
Temné a neproniknutelné
v nìm spoèívá jádro vekerosti!
Toto jádro to naprostá pravost,
v nìm spoèívá plnost spolehnutí.
Od pradávna dodnes jeho jméno nepomíjí,
aby dozíralo na zrod vech vìcí.
Odkud vím, e takový je zrod vech vìcí?
Právì skrz toto.

rozvíjet nenároènost
Co je neúplné, dojde úplnosti.
Co je køivé bude narovnáno,
co je vyhloubené, bude naplnìno,
co je vetché bude obnoveno;
kdo ádá málo, obdrí mnoho,
kdo ádá mnoho, sejde na scestí.
To je, proè se moudrý upíná na jedno,
a stává se pøíkladem svìta.
Nevystavuje se na odiv,
a proto záøí.
Nepokládá se za dokonalého,
a proto je slaven.
Neprosazuje se,
a proto dochází uznání.
Nevyvyuje se,
a proto vyniká.
Nebojuje a nesoupeøí,
a proto není na svìtì nikdo,
kdo by se odváil s ním mìøit.
Jestlie staøí øíkali:
"Co je neúplné, dojde úplnosti"
zda to byla jen prázdná slova?
Vpravdì, dovrujíce úplnost,
vracíme se k prazákladu.

prázdnost nebytí
Být úsporný ve slovech odpovídá pøírodì.
Prudký vichr netrvá celé ráno,
prudký dé netrvá celý den.
Kdo zpùsobuje tyto vìci?
Nebe a zemì.
Kdy ani nebe a zemì se nemohou projevovat
bez pøestání,
oè ménì pak èlovìk!

Proto ten, kdo své poèínání spojuje s tao,
obsahuje tao, ztotoòuje se s tao.
Své poèínání spojuje s ctností,
ztotoòuje se s ctností,
své poèínání spojuje s újmou,
ztotoòuje se s újmou.

Kdo je ztotonìn s tao,
toho i tao pøijímá se zalíbením.
Kdo je ztotonìn s ctností,
toho i ctnost pøijímá se zalíbením.
Kdo je ztotonìn s újmou,
toho i újma pøijímá se zalíbením.
Tam kde chybí dùvìra,
povstává nedùvìra.
trpkost slávychtivých
Kdo vystupuje na pièky,
nemùe pevnì stát.
Kdo kráèí strojenì,
nemùe dlouho jít.
Kdo se vystavuje na odiv,
nemùe dlouho záøit.
Kdo se pokládá za dokonalého,
nemùe být oslavován.
Kdo se prosazuje,
nemùe být uznáván.
Kdo se vyvyuje,
nemùe vynikat.
Pro tao je jako výkal a odpadky,
je v kadém budí odpor a hnus.
Proto ten, kdo obsahuje tao,
u toho neprodlévá.
obraz tajemného
Existuje cosi mlné a beztvaré,
a pøece hotové a dovrené.
Povstalo mezi nebem a zemí.
Je tak tiché! Tak pusté!
Stojí samo a nemìní se.
Proniká ve vùkol a nic je neohrouje.
Mùe se pokládat za matku vekerenstva.
Jeho jméno neznám.
Oznaèuji je jako "tao".
Donucen dát mu jméno,
nazývám je "svrchované".
Svrchované to unikající.
Unikající to vzdalující se.
Vzdalující se to vracející se.

Proto: Tao je svrchované,
nebe je svrchované,
zemì je svrchovaná,
i královské dùstojenství je svrchované.
V okrsku zemském jsou ètyøi svrchovanosti
a královské dùstojenství zaujímá jednu z nich.
Èlovìk se øídí podle zemì,
zemì se øídí podle nebe,
nebe se øídí podle tao,
tao se øídí podle sebe.
ctnost závanosti
Tìké je základem lehkého,
klid je vládcem nepokoje.
Proto moudrý kráèí po celý den,
ani opoutí tíhu bøemene.
I pøi pohledu na nejkrásnìjí nádheru,
setrvá v klidu nad ve povznesen.
Jak je moné,
aby vládce deseti tisíc vozù
svým chováním znevaoval øíi?
Znevaováním pozbýváme základu,
nepokojem pozbýváme vlády.

uiteènost vhodnosti
Kdo dobøe chodí, nezanechává stop.
Kdo dobøe mluví, nedopoutí se chyb.
Kdo dobøe poèítá, nepouívá poèítadla.
Kdo dobøe zavírá, nepotøebuje závor ani klíèù,
a co zavøe, nikdo neotevøe.
Kdo dobøe svazuje, nepotøebuje provazù ani uzlù,
a co sváe, nikdo nerozváe.
To je, proè moudrý
vdy dobrotivì pomáhá lidem
a nikoho nezavrhuje.
Vdy dobrotivì pomáhá tvorùm
a nikoho neodmítá.
Tomu se øíká skrytá osvícenost.
Proto ten, kdo koná dobro,
je nedobrému učitelem;
ten, kdo nekoná dobro,

je dobrému cenným materiálem.
Nemít v úctì, co je pro nás uèitelem,
nemít v lásce, co je pro nás cenným materiálem,
vede pøes vechnu chytrost k velkým omylùm.
Tomu se øíká potøebnost prozíravosti.
návrat k jednoduchosti
Kdo ví, co je v nìm muného,
a má na pamìti co je v nìm enského,
stává se hlubokým øeèitìm svìta,
neopoutí stále pùsobící ctnost
a mùe se vrátit do stavu novorozeného dìcka.
Kdo ví, co je v nìm jasného,
a má na zøeteli co je v nìm temného,
stává se vzorným pøíkladem svìta.
Kdo je vzorným pøíkladem svìta,
neodchyluje se od stále pùsobící ctnosti
a mùe se vrátit do stavu vrcholného nebytí.
Kdo ví, co je v nìm úctyhodného,
a má na zøeteli, co je v nìm zahanbujícího,
stává se irokým údolím svìta.
Kdo je irokým údolím svìta,
má dostatek stále pùsobící ctnosti
a mùe se vrátit do stavu pùvodní jednoduchosti.
Rozptylováním jednoduchosti
povstávají "nádoby uitku".
pouívány moudrým,
slouí jako nástroje vlády a správy.
Pak svrchovaný øád
zùstává nerozdìlen a neporuen.
o nezasahování
Kdokoli se chce zmocnit svìta a zacházet s ním,
ten jak já jsem vidìl ztroskotá.
Nebo svìt je posvátná nádoba,
s kterou nelze zacházet.
Kdokoli s ní chce zacházet, znièí ji.
Kdokoli si ji chce pøisvojit, ztratí ji.
Mezi bytostmi nìkteré vedou, jiné následují.
Dech nìkterých vane jemnì, jiných prudce.
Nìkteré jsou silné, jiné slabé.
Nìkteré se dovrují, jiné uvadají.
To je, proè moudrý odmítá ve,
co je pøehnané,

co je výstøední,
co je pøes míru.
varovat se zbraní
Ten, kdo v radách pozemskému vládci uplatòuje tao,
nezastrauje svìt øinèením zbraní.
Takové poèínání pøináí odvetu.
Kde táboøilo poèetné vojsko,
zarùstá zemì hloím a bodláèím.
Kudy táhla mocná armáda,
vdy pøicházejí hladová léta.
Dobrý se spokojuje s dosaením výsledku, to ve,
a neodvauje se uplatòovat dále násilí.
Dosáhlli výsledku, nebude se vynáet,
nebude se zpupně chovat;
nebo doel výsledku,
protoe nemohl jinak.
Výsledku se nesmí dosahovat násilím,
nebo co je pøíli silné,
počne upadat a chátrat;
a to je proti tao.
Co je proti tao
pøedèasnì zaniká.
odloit zbranì
I nejvzácnìjí zbraò je nástrojem netìstí,
je budí u kadého odpor.
Proto ten, kdo obsahuje tao, se u ní nezdruje.
Ulechtilý mu, mekáli doma,
cení levici jako místo cti,
Mekáli ve zbrani,
cení pravici jako místo cti.
Zbranì jako nositelé netìstí
nejsou nástrojem vhodným pro ulechtilého mue.
Proto jich uívá, jen nemáli vyhnutí.
klid a mír klade nade ve.
Ve vítìzství není nic oslavného.
Radovat se z vítìzství
znamená mít potìení v zabíjení lidí.
Kdo se raduje ze zabíjení lidí,
nikdy nebude sto uplatnit své cíle ve svìtì.

Pøi pøíznivých událostech je pøednost dávána levici.
Pøi neastných událostech je dávána pøednost pravici.
Pøi bitvì má poboèník místo na levé stranì,
vrchní velitel na pravé stranì.
To znamená, e zaujímají místa jako pøi smuteèním obøadu.
Jeli pobyto velké mnoství lidí,
má to vzbuzovat velký al a smutek.
Kdo zvítìzil v bitvì, má zaujímat místo
podle pravidel pohøebních obøadù.

blaenství ctnosti
Tao je vìèné a zùstává beze jména.
Aè ve své jednoduchosti zdá se nepatrné,
nic na svìtì se mu neodváí èelit.
Kdyby kníata a králové je dovedli zachovávat,
vechno tvorstvo by jim samo vylo s úctou vstøíc.
Nebesa a zemì by se v souladu spojily,
aby vydaly sladkou rosu,
a lid sám od sebe, bez pøíkazu a nátlaku,
by il v rovnosti a míru.
S poèínajícím øádem jsou dána jména.
Jakmile jsou zde jména,
je tøeba vìdìt, kdy se zastavit.
Vímeli vèas, kdy ustat
Vystøíháme se pohromy.
Tao ve vztahu k vekerenstvu je pro nì tím,
èím jsou øeky a moøe pro proudy a horské bystøiny.
ctnost rozliování
Kdo zná druhé, je chytrý;
kdo zná sebe, je moudrý.
Kdo přemáhá druhé, je silný;
kdo pøemáhá sebe, je mocný.
Kdo se umí spokojit, má hojnost;
kdo dovede vytrvat, má vùli.
Kdo se neodchyluje od svého uèení,
má dlouhé trvaní.
Kdo smrtí nezaniká,
má stálé trvaní.

úkol dovrování
Svrchované tao, je zaplavuje ve,
rozprostírajíc se vpravo i vlevo!
Od tebe závisí zrod veho tvorstva,
ty vak nikoho neodmítá!
Ve dovruje, samo vak zùstává bez vìhlasu!
S láskou peèuje o vechno tvorstvo,
neádá si vak být nikomu pánem!
Tím, e trvale zùstává bez nárokù,
mono tì nazvat "malé".
Tím, e vechno tvorstvo se k tobì vrací,
ty vak nikomu nechce být pánem,
mono tì nazvat "velké".
To je, proè moudrý nikdy neusiluje o velikost,
a proto mùe svou velikost dovrovat.
ctnost dobrotivosti
Kdo pevnì drí nejvyí symbol,
k tomu pøichází celý svìt.
Pøichází, a nic ho neohrouje,
pøichází jen klid a blaenost.
Krásná hudba a chutná jídla
lákají poutníka k zastavení.
Avak to, co vydává tao,
je tak matné a bez chuti!
Hledí na nì nejsi s to je spatøit.
Naslouchá mu a nejsi s to je slyet.
Avak uíváli ho nejsi s to je vyèerpat.
rozpoznávat skryté
Máli být nìco staeno,
muselo to být pùvodnì napjaté.
Máli být nìco zeslabeno,
muselo to být pùvodnì silné.
Máli být nìco odvreno,
muselo to pùvodnì být nadmìrné.
Máli být nìco odejmuto,
muselo to být pùvodnì obsaeno.
Tomu se øíká jemnost rozpoznávání.
To je, proè mìkké a slabé
vítìzí nad pevným a silným.

Tak jako ryba nemá být zbavována hlubiny,
nemá lid být seznamován s ostrými nástroji zemì.
jak vládnout
Tao je vìèné a zùstává bez konání,
a pøece není nic co by nebylo vykonáno.
Kdyby je kníata a králové dovedli zachovávat,
vechno tvorstvo by se samo od sebe utváøelo.
Kdyby vak ve svém rozvoji se samo zatouilo pøetváøet,
sám bych je zadrel jednoduchostí bezejmenného.
Bezejmenná jednoduchost je prosta ádostí a vání.
Co je bez ádostí a vání, spoèívá v klidu.
Pak celý svìt by se sám od sebe pøivedl k míru.
o ctnosti
Vzneená ctnost neprojevuje ctnost,
protoe je plnost ctnosti.
Nízká ctnost nepoutí ze zøetele ctnost,
protoe je bez ctnosti.
Vzneená ctnost nejedná
a neèiní si nárok zasahovat.
Nízká ctnost jedná
a èiní si nárok zasahovat.
Vzneená lidskost jedná,
ani si èiní nárok zasahovat.
Vzneená spravedlnost jedná
a èiní si nárok zasahovat.
Vzneená obøadnost zasahuje,
a neníli, kdo by s ní souhlasil
vztahuje pae a donucuje.
Tak ztrácíli se tao nastupuje ctnost,
ztrácíli se ctnost nastupuje lidumilnost,
ztrácíli se lidumilnost nastupuje spravedlnost,
ztrácíli se spravedlnost nastupuje obøadnost.
Obøadnost je zaschlá slupka vìrnosti a loajality
a poèátek zmatkù.
Pøemoudøelost je zbujelý kvìt tao
a poèátek hlouposti.
Proto mu vskutku velkorysý
vdy se pøidruje jádra, nikoli slupky,

vdy se pøidruje plodu, nikoli kvìtu.
Podruje jedno, odmítá druhé.
základ poøádku
Hle, co odpradávna obsáhlo jedno:
nebesa obsáhla jedno, aby se zjasnila;
země obsáhla jedno, aby se zpevnila;
duch obsáhl jedno, aby byl účinný;
hlubina obsáhla jedno, aby se naplnila;
tvorstvo obsáhlo jedno, aby se zrodilo;
kníata a králové obsáhly jedno,
aby správnì øídili øíi.
To ve zpùsobilo jedno
Kdyby nebesa nebyla jasná,
hrozilo by jim, e se roztrhnou.
Kdyby zemì nebyla pevná,
hrozilo by jí, e se propadne.
Kdyby duch nebyl úèinný,
hrozilo by mu, e ustane,
Kdyby hlubina nebyla naplnìna,
hrozilo by jí, e vyprahne.
Kdyby se tvorstvo nerodilo,
hrozilo by mu, e zanikne.
Kdyby kníata a králové neøídili správnì øíi,
ale byli pyní a povýení,
hrozilo by jim, e budou svreni.
Nebo vzneené má své koøeny v bezvýznamném,
vysoké má své koøeny v nízkém.
Jestlie kníata a králové se sami zovou
"sirotky, "oputìnými", a "nicotnými",
zda to není proto,
e za svùj základ povaují bezvýznamné?
Jednotlivé èásti vozu netvoøí jetì dohromady vùz.
Proto: nechtìj se ojedinìle stkvít jako drahokam
ani se drolivì rozpadat jako kamení.
úèinnost odcházení
Návratnost je pohybem tao,
poddajnost je projevem tao.
Nebesa a zemì a vechno tvorstvo
mají svůj vznik v bytí;
bytí má svùj vznik v nebytí.
stejnost rozdílnosti

Slyíli vynikající uèenec o tao,
snaí se ze vech sil je následovat.
Slyíli prùmìrný vzdìlanec mluvit o tao,
obèas je zachovává, obèas o nì nedbá.
Slyíli polovzdìlanec mluvit o tao,
dá se do hlasitého smíchu.
Kdyby vak tao nebylo vysmíváno,
ani by to nemohlo být opravdové tao.
Proto se praví v mudrosloví:
Tao ve svém jasu zdá se temné,
ve svém postupu zdá se ustupovat,
ve své prostotì zdá se podruné.
Nejvyí ctnost se jeví jako prohlubeò,
nejvyí bìlost se jeví jako poskvrna,
nejrozsáhlejí ctnost se jeví jako nedostateèná,
nejpevnìjí ctnost se jeví jako vratká,
nejstálejí èestnost se jeví jako promìnlivá.
Nejvìtí ètverec jako by byl bez rohù,
nejvìtí nádoba jako by byla bez dna,
nejmocnìjí tón jako by byl bez zvuku,
nejvyí forma jako by byla bez tvaru.
Tao zùstává skryté a beze jména.
A pøece: zda to není tao,
je ve dobrotivì dává a dovruje?

promìny tao
Tao plodí jedno,
jedno plodí dvì,
dvì plodí tøi,
tøi plodí vechny vìci.
Kadá z bytostí nese na svém týle temnotu,
ve svém náruèí objímá svìtlo.
Proudící ivotodárný dech
je uvádí v soulad.
To, èím lidé nejvíce opovrhují,
je siroba, opuštěnost, nicotnost;
a pøece je králové a velmoi volí za své oznaèení.
Nebo tak jako je moné pozbýváním nabývat,
tak lze i nabýváním pozbývat.
Èemu uili druzí, uèím i já:
ve, co je násilné a zpupné,

pøedèasnì hyne.
To budi základem v mém uèení.

úèinnost veobsáhlosti
Co je na svìtì nejpoddajnìjí,
podmaòuje to, co je ve svìtì nejpevnìjí.
To, co není hmotné, proniká to, co není prostupné.
To je, z èeho poznávám prospìnost nejednání.
Pouèovat beze slov,
prospívat bez jednání.
Jen málokdo na svìtì toho dosahuje.
varování
Vìhlas, nebo tvé já
co je ti blií?
Tvé já, nebo bohatství
co je ti draí?
Zisk, nebo ztráta
co je pro tebe zhoubnìjí?
Pøíliná pøilnutost
nutnì vede k velkým výdajùm.
Pøíliná hrabivost
nutnì vede k tìkým ztrátám.
Víli, kdy se uspokojit,
uvaruje se potupy.
Víli, kdy se ustat,
uvaruje se pohromy.
Jan tak lze dosáhnout dlouhého trvání.
rozsáhlost ctnosti
Nejvyí dokonalost se jeví jako nedostateèná,
její pùsobení vak je bez konce
Nejvyí plnost se jeví jako prázdnota,
její pùsobení vak je bez vyèerpání.
Vrcholná pøímost vypadá jako pokøivenost,
vrcholná obratnost vypadá jako nemotornost,
vrcholná výmluvnost vypadá jako nevýøeènost.
Neklid pøemáhá chlad,

klid pøemáhá ár.
Jen èiré a klidné mùe být mírou svìta.

krotit vánì
Vládneli ve svìtì tao,
jezdeètí konì se chovají v ohradách,
aby hnojili a obdìlávali pole.
Nevládneli ve svìtì tao,
váleèní konì se plemení
a potulují ve stepích.
Není vìtího zloèinu
ne povolovat váním.
Není vìtího netìstí
ne neznat míru.
Není vìtí pohromy
ne bait po zisku.
Protoe znát míru, kdy se spokojit,
znamená být trvale spokojen.
nazírat vzdálené
Je mono poznávat svìt,
ani vykroèíme ze svého domu.
Je moné nazírat tao nebes,
ani vyhlédneme ze svého okna.
Èím déle kdo jde,
tím ménì poznává.
To je, proè moudrý
poznává ve ani kam jde,
rozliuje ve ani na nìco hledí,
dovruje ve ani nìco koná.
odkládat vìdomosti
Kdo se soustøeïuje na vzdìlání,
den ze dne si více osvojuje;
kdo se soustøeïuje na tao,
den ze dne se více oprouje.
Postupným oproováním
dospíváme nakonec k nejednání.
Nejednámeli, nezùstává nic,
co by nebylo vykonáno.

Svìt lze získat jen trvalým nevmìováním.
Kdo se vmìuje, nikdy nemùe získat svìt.

ctnost shovívavosti
moudrý zùstává bez trvalé pøilnutosti,
srdce vech lidí èiní svým srdce.
K dobrému jsem dobrý,
k nedobrému jsem také dobrý;
tak prosazuji dobro.
K vìrnému jsem vìrný,
k nevěrnému jsem také dobrý;
tak prosazuji vìrnost.
Moudrý ve vztahu ke svìtu
zùstává plachý a uzavøený,
své srdce vak roziøuje na celý svìt.
Na to, k èemu vichni upírají zrak i sluch,
hledí moudrý shovívavì jako na dìtinskost.
oceòovat ivot
Vstupujeme do zrození,
vcházíme do smrti.
Ti, kdo smìøují do zrození,
jsou tøi z deseti.
Ti, kdo smìøují do smrti,
jsou tøi z deseti.
Ti ze zrozených,
kteøí se øítí do oblasti smrti,
jsou rovnì tøi z deseti.
Proè je tomu tak?
Protoe nadmìrnì ijí svùj ivot.
Slyel jsem, e ten,
kdo správnì øídí svùj ivot,
procházeje pustinou
nesetká se s nosorožcem ani s tygrem;
procházeje bitvou
nesrazí se se zbraní ani títem.
Nosoroec nemá, kam by vrazil svùj roh,
tygr nemá, kam by zatnul své drápy,
zbraò nemá, kam by zapustila své ostøí.

Proè je tomu tak?
Protoe pro nìj neexistuje oblast smrti.

ivit ctnost
Tao ve plodí,
ctnost ve iví,
realizuje a ztváròuje ve,
posiluje a dovruje ve.
Proto mezi bytostmi není jediná,
je by nemìla úctu k tao a vánost k ctnosti.
Úcta k tao a vánost k ctnosti
není nikým pøikazována,
vyplývá trvale z jejich pøirozenosti.
Tao ve plodí,
ctnost ve iví,
dává rùst, vychovává a dovruje,
vede ke zralosti, vyivuje a ochraòuje.
Vytváøet a nevlastnit,
pùsobit a nezáviset,
být v èele a neovládat.
To je, co se nazývá tajemnou ctností.
návrat k prapùvodu
Existuje začátek světa;
lze jej nazvat matkou vekerenstva.
Kdo zná matku,
poznává podle ní i dìti.
Kdo zná dìti,
pøidruje se podle nich i matky.
Kdo se uzavírá vnìjku
a zamyká brány (svých smyslù),
zùstává do konce ivota bez pohromy.
Kdo se otevírá vnìjku
a pachtí za svými záleitostmi,
zùstává do konce ivota bez pomoci.
Vnímat nepatrné znamená být osvícený;
chránit v sobì slabé znamená být silný.

Pouívejte jeho svìtla,
obnovujte jeho osvícenost
a neuvedete se od zkázy.
Tomu se øíká sledovat vìènost.
svìdectví nadbytku
Kdybych mìl by jen omezen nadání
a kráèel cestou velkého tao,
jediného bych se bál: rozpínavì jednat.
Cesta velkého tao je zcela rovná a prostá,
lidé vak volí radìji nerovné stezky.
Mít paláce pøeplnìné nádherou,
ale pole zarostlá býlím
a sýpky zející prázdnotou
oblékat pøepychová roucha
a k opasku pøipínat ostré meèe
ít v nadbytku jídla a pití
uprostøed pøepychu a bohatství
tomu se øíká chvástat se lupièstvím!
A to rozhodnì není cesta velkého tao!
pìstovat nazírání
Co je dobøe vkoøenìno, nedá se vytrhnout.
Co je dobøe uchopeno, nemùe se vymknout.
Pak obìti, pøináené pøedkùm syny a vnuky,
mohou trvat bez pøestání.
Budeli to pìstovat v sobì,
tvá ctnost bude opravdová;
budeli to pìstovat v rodinì,
tvá ctnost bude hojná;
budeli to pìstovat v obci,
tvá ctnost bude oplývající;
budeli to pìstovat v zemi,
tvá ctnost bude všeobsáhlá;
budeli to pìstovat ve svìtì,
tvá ctnost bude vepronikající.
Proto: Pohlíej na sebe jako na druhé,
na svou rodinu jako na rodiny druhých,
na svou obec jako na obec druhých
na svou zemi jako na zemi druhých,
na svou øíi jako na øíi druhých.
Kterak vím, e takto je tomu ve svìtì?
Právì na základì tohoto.

peèe tajemného
Kdo v sobì uchovává plnost ctnosti,
je podoben novorozenému dìcku:
jedovatý plaz a hmyz ho nezasáhne,
divoká zvìø ho nenapadne,
dravý pták ho neuchvátí.
Aè má kosti slabé a svaly mìkké,
jeho stisk je pevný.
Aè nezná spojení dvou pohlaví,
jeho plodivá síla je dokonalá,
nebo obsahuje plnost vitality.
Aè celý den vzlyká a køièí,
jeho hlas nezhrubne,
nebo obsahuje plnost souladu.
Znát plnost souladu znamená vìènost.
Znát vìènost znamená osvícenost.
Zvyovat nadmìrnì svùj ivot znamená zhoubu.
Podrobovat mysl váni znamená zvùli.
Co je pøíli silné,
počne uvadat a chátrat;
a to je pro tao.ti
Co je proti tao,
pøedèasnì zaniká.
síla tajemného
Ten, kdo ví, nemluví;
ten, kdo mluví, neví.
Uzavírat se vnìjku,
zamykat brány (svých smyslù)!
Zmíròovat svou ostrost,
poøádat svùj chaos,
tlumit svou záø,
ztotoòovat se s vlastním prachem.
To se nazývá "tajemstvím stejnosti".
Proto zde nemùe být pøilnutosti
a tedy ani odcizení;
nemùe zde být ziskuchtivosti
a tedy ani poškození;
nemùe zde být povyování

a tedy ani poniování.
Proto je to tím nejvzácnìjím na svìtì.

prostota chování
Spravuj zemi s opravdovostí,
pouívej vojska s dùmyslností,
získávej svìt nevmìováním.
Odkud vím, e tomu tak má být?
Odtud:
Èím více je ve svìtì zákazù a zápovìdí,
tím více lid chudne.
Èím více je ostrých nástrojù mezi lidem,
tím více je zmatkù v zemi.
Èím více chytrosti a obratnosti má èlovìk,
tím více vzniká výmyslù a výstøedností.
Èím více se vydává zákonù a naøízení,
tím více je zlodìjù a lupièù.
Proto praví moudrý:
Já nezasahuji a lid se sám rozvíjí;
setrvávám v klidu a tichu a lid se sám napravuje;
nevměšuji se a lid sám do sebe prospívá;
nic si neádám a lid sám si uchovává jednoduchost.
sled promìn
Jeli vláda mírná a nevtíravá,
je lid prostý a poèestný.
Jeli vláda ostrá a podezíravá,
lid je lstivý a úskoèný.
tìstí, el, vyrùstá z netìstí!
Netìstí, el, skrývá se ve tìstí!
Kdo rozpozná jejich krajní meze?
Nemonost je zastavit?
Tak se opravdovost zvrací v prohnanost,
dobrota se zvrací v alebnost.
Pobloudilost lidská trvá vìru od nepamìti!
Proto moudrý
mùe být pøíkrý, ani ubliuje,
mùe být ostrý, ani zraòuje,
mùe být pøímý ani omezuje,
mùe záøit, ani oslòuje.

uchovávat tao
Pøi správì lidu a slubì nebi
nic není tak dùleité jako zdrenlivost.
Nebo jen zdrenlivostí se dochází k tomu,
èemu se øíká umìní vèas se ovládnout.
Pøedcházet vèas ústupností znamená
rozvíjet vrcholnou míru ctnosti.
Kdo rozvíjí vrcholnou míru ctnosti,
nemá, v èem by neobstál.
Nemáli, v èem by neobstál,
nelze poznat meze jeho moností.
Nelzeli poznat meze jeho moností,
pak mùe obsáhnout zemi.
Obsáhneli matku zemì,
mùe dojít dlouhého trvání.
Tomu se øíká být hluboce vkoøenìn
a pevnì zakotven,
znát cestu dlouhého ivota
a stálého nazírání tao.
být na svém místì
Spravovat mocnou øíi
je jako smait køehkou rybu.
Jeli svìt øízen v souladu s tao,
démoni v nìm neprojevují své síly.
Nikoli proto, e by se jim nedostávalo sil,
ale proto, e svými silami nekodí èlovìku.
Nejene svými silami nekodí èlovìku,
ale tím, e ani moudrý nekodí èlovìku,
nikdo z nich nikomu nekodí,
take ctnost se mùe oboustrannì zmnoovat.
ctnost skromnosti
Velký stát, který se dovede sklánìt dolù,
stává se prùseèíkem svìta,
plodivou silou svìta.
Samice vdy pøemáhá samce klidností.
Klid jí dává místo dole.
Tak i velký stát,
dovedeli se sklonit pøed malým státem,

získává si malý stát.
A malý stát,
dovedeli se sklonit pøed velkým státem,
získává si velký stát.
Tak jednomu slouí nízké postavení k tomu,
aby si získal,
druhému slouí nízké postavení k tomu,
aby byl získán.
Ve, co si velký stát ádá,
je mít a udret si velký poèet lidí.
Ve, co si malý stát ádá,
je zapojit se èinností do velkého poètu lidí.
Máli kadý z obou dosáhnout to,
po èem touí,
pak ten, který je velký,
se musí umìt sníit.
uskuteèòování skromnosti
Tao je bezpeèným spoèinutím veho tvorstva:
dobrému je vzácným pøíkladem,
nedobrému je pomocným útoèitìm.
Krásná slova mohou pøináet obdiv,
vzneené èiny mohou pøináet postu.
I kdy je v èlovìku nìco nedobrého,
je tøeba ho zavrhovat?
Proto: kdy pøi nastolení panovníka
a jmenování jeho tøí ministrù
se pøekládají dary z nefritu,
doprovázené ètyøspøeím vzácných koní,
zda daleko lépe nejedná ten,
kdo v klidu sedí a nabízí (darem) toto tao?
Co bylo dùvodem, e staøí tolik ctili toto tao?
Neøíká se snad o nìm:
kdo po nìm prahne, dosahuje ho
a jeho viny mu budou prominuty?
Proto je tím nejvzácnìjím na svìtì?
myslit na poèátek
Jednej bez zasahování,
uskuteèòuj bez vmìování,
vychutnej bez vychutnávání.
Nahlíej v malém velké,

v nepoèetném mnohé.
Odplácej køivdu ctností.
Pøipravuj obtíné, dokud je snadné,
provádìj velké, dokud je nepatrné.
Obtížné věci světa je nutno konat od snadných;
velké vìci svìta je nutno konat od nepatrných.
Proto moudrý tím, e nikdy neusiluje o velikost,
mùe svou velikost dovrovat.
Kdo lehce pøitakává, nutnì pozbývá dùvìry.
Kdo mnohé bere lehkovánì, nutnì má èetné obtíe.
Proto moudrý tím, e pokládá ve za závané,
nikdy se neocitá v nesnázích.
pamatovat na nepatrné
Co je pokojné, lze snadno ovládat.
Co dosud není urèeno, lze snadno uspoøádat.
Co je køehké, lze snadno roztøítit.
Co je nepatrné, lze snadno rozptýlit.
Pùsob na to, co dosud nevzniklo,
poøádej to, co dosud není rozvráceno.
Strom silný jako náruè
vyrùstá z nepatrného výhonku.
Vì vysoká devìt pater
vzniká z hrstí nakupené hlíny.
Cesta dlouhá tisíc mil
zaèíná stopou první kroèeje.
Kdo chce v nìèem zasahovat, nièí to.
Kdo si chce nìco pøisvojit, ztrácí to.
Moudrý tím, e nezasahuje, nic nenièí,
tím, e si nic nepøisvojuje, nic neztrácí.
Lidé pøi svém poèínání
kdykoli jsou takøka u výsledku
vdy ve zmaøí.
Buï proto peèlivý na konci,
jako jsi byl na zaèátku,
pak nezmaøí ádné dílo.
Proto moudrý
touí (zùstat) bez tueb
a necení si tìko pøístupného.
Uèí (zùstat) bez pouèování
a napravuje poklesky lidí.
Tím napomáhá tvorstvu,
aby uchovalo svou pøirozenost
a neodváilo se zasahovat.

ctnost pravosti
Ti, kdo v pradávnu správnì uplatòovali tao,
nesnaili se jím nabádat lid k osvícenosti,
ale k tomu, aby si uchoval prostotu.
Obtíe pøi správì lidu
vznikají z pøíliné zchytralosti.
Øádit zemi se zchytralostí
znamená pohromu zemì.
Øídit zemi bez zchytralosti
znamená poehnání zemì.
Kdo zná tyto dvì cesty,
ovládá i dokonalý vzor (vlády).
Mít trvale na mysli tento vzor
znamená obsahovat tajemnou ctnost.
Tajemná ctnost je nesmírnì hluboká,
nesmírnì iroká,
je rubem veho bytí.
Tím dochází k velkému zpodobnìní.
ustupovat do pozadí
Jak je moné, e øeky a moøe
mohou kralovat tisícerým údolím?
Protoe se dovedou dokonale sklánìt dolù.
Proto mohou být králi tisícerých údolí.
Tak i moudrý (vládce):
aby mohl být nad lidem,
musí svá slova umět klást pod lid;
aby mohl být pøed lidem,
musí svou osobu umìt klást za lid.
Proto mùe zùstávat nahoøe,
aniž jej lid pociťuje jako tíhu;
proto mùe zùstávat vpøedu,
ani jej lid pociuje jako újmu.
Proto jej celý svìt s radostí podporuje,
ani pociuje hnìv a odpor.
Protoe s nikým nesoupeøí,
není na svìtì nikdo,
kdo by se s ním odváil mìøit.

tøi poklady
Vichni na svìtì øíkají,
e má velikost se jeví jako nicotnost.
Avak zda není nìco velké právì tím,
e se jeví jako nicotné?
Kdyby se jevilo jako vzácné,
zda u dávno by to nebylo bezcenné?
Mám tøi klenoty,
které uchovávám jako poklad:
první je milosrdnost,
druhý zdrenlivost,
tøetí je skromnost, je mi brání
být prvním na svìtì.
Kdo je milosrdný, může být odvážný;
kdo je zdrženlivý, může být velkorysý;
kdo se neodvauje být první na svìtì,
mùe stát v èele vlády a správy.
Kdy dnes na úkor milosrdenství roste jen opoválivost,
kdy na úkor zdrenlivosti roste jen rozpínavost,
kdy na úkor skromnosti roste jen panovaènost,
znamená to jistou smrt!
Milosrdnost pøináí vítìzství v bitvì
a neochvìjnost v obranì.
Koho chtìjí nebesa ochránit,
toho obklopují milosrdenstvím.

být sjednocen s nebesy
Kdo vyniká jako vojevùdce,
není výbojný.
Kdo vyniká jako váleèník,
není prchlivý.
Kdo vyniká v pøemáhání protivníka,
není svárlivý.
Kdo vyniká v zacházení s lidmi,
dovede se poníit.
Tomu se nazývá ctnost smíølivosti,
tomu se øíká schopnost zacházet s lidmi,

to znamená sjednocení s nebesy
od nejstarích dob vrchol veho.

pùsobnost tajemného
Ve váleèné taktice známé rèení:
lépe dìlat hosta ne pána domu,
radìji couvnout o krok ne vyrazit o píï.
Tomu se øíká
postupovat bez výpadu,
odráet bez støetnutí,
èelit bez nepøátelství,
svírat zbraò bez úderu.
Není vìtího netìstí
ne podceòovat nepøítele.
Kdo podceòuje nepøítele,
jako by dával v sázku své poklady.
Proto:
zkøííli se navzájem dvì rovnocenné zbranì,
zvítìzí ten, kdo má slitování.
obtínost chápání
Slova, je øíkám,
jsou tak snadná k pochopení,
tak snadná k provádìní!
A pøece není na svìtì nikdo,
kdo by to dovedl chápat,
kdo by to dovedl provádìt!
Slova mají své pùvodce,
skutky mají svého strùjce.
Avak protoe je nelze poznat,
ani mne nikdo nechápe.
Tìch, kdo mne chápou,
je jen vzácnì málo,
a proto i já se zdám vzácný.
Proto moudrý:
aè je zahalený hrubou suknici,
chová v srdci vzácný drahokam.
vadnost vìdìní
Chápat, co není známé, je vrchol;
nechápat, co je známé, je vada.

Jen ten, kdo se dovede trápit pro tuto vadu,
mùe se do ní oprostit.
Moudrý je prost této vady,
protoe se nad ní dovede trápit.
Proto mùe být bez vady.
láska k sobì
Kdy e lid nedìsí hrozného,
dochází k nejhroznìjímu.
Proto: nečiň jeho životní prostor příliš těsný;
neèiò jeho ivotní údìl pøíli trpký.
Nebo jen nebudeli roztrpèován,
nebude se cítit roztrpèen.
Proto moudrý
má vìdomí sebe, ani pomýlí na obdiv,
má lásku k sobì, ani pomýlí na pocty.
Podruje jedno a odmítá druhé.

odvaha jednat
Kdo spojuje stateènost s odváností,
končívá smrtí;
kdo nespojuje stateènost s odváností,
zùstává iv.
To obojí mùe být jak k prospìchu,
tak i ke kodì.
Kdo vak pronikne úradky nebes,
aby vìdìl, co zavrhují?
Proto i moudrý se ocitá v tìkostech.
Tao nebes nesoupeří a vždy dokonale vítězí;
s nikým nehovoří a vždy dokonale odpovídá;
nikoho neláká a vše k němu samo přichází;
zùstává neúèastné a ve dokonale osnuje.
Jak nesmírná, jak rozlehlá je sí nebes!
Její oka jsou øídká nic vak nepropustí.
pøekonávat sebeklam

Kdy se lid nedìsí smrti,
co pomùe mu vyhroovat smrtí?
Jestlie lid, ijící v trvalém strachu pøed smrtí,
se zaène chovat vzpurnì
a já mám moc zakroèit a ztrestat ho smrtí
kdo se odvái?
Vdy je to popravèí, kdo popravuje.
Avak popravovat místo popravèího,
zda to neznamená toté
jako tesat sekyrou místo tesaøe?
Kdo uívá sekyry místo tesaøe,
jen zøídkakdy vyvázne se zdravou rukou.
zhoubnost chtivosti
Lid hyne hlady,
protoe nadøízení vymáhají pøíli dávek.
Proto lid hyne hlady.
Lid se tìko spravuje,
protoe nadøízení pøíli zasahují.
Proto se lid tìko spravuje.
Lid bere smrt na lehkou váhu,
protoe musí pøíli usilovat o ivot.
Proto bere lid smrt na lehkou váhu.
Zda nièím nezáviset na ivotì
není vzácnìjí ne pøeceòovat ivot?
varovat se násilí
Kdy se èlovìk rodí, je slabý a poddajný.
Kdy umírá, je pevný a silný.
Vechno tvorstvo, stromy a rostliny,
kdy se rodí, jsou vláèné a køehké.
Kdy umírají, jsou seschlé a ztvrdlé.
Tak to, co je pevné a silné,
smìøuje ke smrti,
co je slabé a poddajné
smìøuje k ivotu.
To je, proè zbranì, jsouli pøíli mocné,
nepøináejí vítìzství,
proè stromy, jsouli pøíli zdatné,
neujdou sekyøe.

Silné a mohutné má místo dole,
slabé a poddajné má místo nahoøe.

tao nebes
Tao nebes
zda se nepodobá napínaní luku?
Co je vysoko, stlaèuje dolù,
co je nízko, pozvedá nahoru.
Odnímá, kde je pøebytek,
pøidává, kde je nedostatek.
Odstraòovat pøebyteèné,
napravovat nedostateèné,
to tao nebes.
Jiné je tao èlovìka.
Odnímá, kde je nedostatek,
a nabízí, kde je pøebytek.
Kdo má takový pøebytek,
aby jej mohl nabídnout svìtu?
Pouze ten, kdo obsahuje tao.
Proto moudrý
pùsobí, ani na èem závisí,
dovruje, ani na èem lpí.
Zda to není tím, e nikdy netouí
ukazovat na odiv svou dokonalost?
zodpovìdnost v dùvìøe
Nic na svìtì není tak mìkké a poddajné
jako voda,
a pøec v tom, jak pøekonává pevné a silné,
ji nic nepøekoná.
Proto ji nemùe nic zastoupit.
Není na svìtì, kdo by nevìdìl,
e slabé pøekonává silné,
a poddajné pøekonává pevné,
a pøece nikdo neumí podle toho jednat.
Proto praví moudrý:
Kdo na sebe bere poklesky zemì,
mùe být vladaøem, hodným jména
nejvyího obìtníka boha pùdy.

Kdo na sebe bere netìstí zemì,
mùe být panovníkem, hodným jména
krále svìta.
Taková jsou slova pravdy
i kdy se zdají protismyslná.
zodpovìdnost v závazcích
Dojdeli k smíru ve velké nenávisti,
nìco z nevraivosti vdy pøece zùstává.
Je moné to pokládat za dokonalé?
To je, proè moudrý
dodruje závazky levé strany smlouvy
a neuplatòuje své poadavky vùèi druhým.
Ten, kdo má ctnost, trvá na svých závazcích;
ten, kdo nemá ctnost, trvá na svých poadavcích.
Tao nebes nezná osobní zaujetí,
vdy vak stojí na stranì dobrého.
zachovávat nezávislost
I kdy je malý stát s malým poètem lidí
a má rùzné nástroje vlády a správy,
a jich nepouívá.
Peèuj, aby lid hledìl na smrt vánì
a neodcházel do vzdálených konèin.
I kdy bude mít lodì a vozy,
nech není, kdo by do nich vstupoval.
I kdy bude mít pancéøe a meèe,
nech není, kdo by je pouíval.
Uèiò, a se lid navrátí
k užívání uzlů místo písma;
a shledává svùj pokrm chutný,
svùj odìv krásný,
své obydlí pokojné,
svùj ivot radostný.
Pak budou sousedící zemì
zdálky na sebe pohlíet
tìkot psù a kokrhání kohoutù
se bude mezi nimi rozléhat
a pøece bude kadý spokojenì v stáru umírat,
ani zatouí pøecházet z jedné zemì do druhé.
rozvíjet podstatné

Pravdivá slov a nebývají líbivá,
líbivá slova nebávají pravdivá.
Co je dobré nepotøebuje obhajoby,
co potøebuje obhajoby, není dobré.

Kdo ví, nepotøebuje vìdomosti,
kdo potøebuje vìdomosti, neví.
Moudrý nehromadí.
Tím, e ve èiní pro druhé,
sám stále získává;
tím, e ve dává druhým,
sám stále více dostává.
Takové je tao nebes:
prospívá a nikdy nekodí.
Takové je tao moudrého:
jedná a nikdy nesoupeøí.

