
Uit: De weg van Tswang-Tze – Thomas Merton !
DE KONINKLIJKE MENS !
Mijn meester sprak: Dat wat alles doet handelen maar zich met niets bemoeit is van 
hemelse aard. .. De koninklijke mens die dit alles beseft, bewaart dit in zijn hart, zijn 
geest wordt oneindig en hij trekt allen tot zich.  
Hij laat het goud in de bergen met rust, hij laat de parel slapen in de diepte - 
Goederen en bezit zijn in zijn ogen van geen voordeel. Hij houdt zich verre van eer 
en weelde. Een lang leven is geen aanleiding tot vreugde noch is droefheid dat voor 
een vroege dood. Succes is voor hem geen reden tot trots;mislukken is geen 
schande - Bezat hij alle macht van de wereld, dan zou hij die niet als zijn eigendom 
beschouwen. Als hij alles veroverd zou hebben, dan zou hij niets voor zichzelf 
behouden. Zijn glorie bestaat uit de kennis dat alle dingen in het Ene samenvloeien 
en dat leven en dood gelijk zijn. !
HOE DIEP IS TAU !
Mijn meester zei: Hoe diep is Tau, hoe stil is zijn schuilplaats! Hoe zuiver is Tau! 
Zonder zijn stilte zou het metaal echter niet klinken en de steen, die gehouwen wordt, 
zou niet antwoorden. De kracht van het geluid zit in het metaal en Tau is in alle 
dingen. Als zij tegen elkaar botsen, klinken ze met Tau en zijn dan weer stil. Wie is er, 
nu, om alle dingen hun plaats te wijzen? De koning van het leven gaat 
zijn weg in vrijheid, niet-doende, onbekend. Hij zou zich schamen als hij zich ergens 
mee bemoeide. Diep is hij geworteld in de oorsprong der dingen. Zijn wijsheid staat 
in rechtstreekse betrekking met Tau en hij wordt almaar wijder en wijder. ..wijd wordt 
zijn hart, een toevluchtsoord voor de wereld. Zonder enig overleg handelt hij -
majesteitelijk. Zonder enig plan gaat hij zijn weg en alle dingen 
volgen hem. Dit is de koninklijke mens, die boven het leven zelf uitsteekt. 
Hij ziet in duisternis en hoort waar geen geluid is. In de diepste duisternis is hij de 
enige die nog licht ziet. In een geluidloze stilte hoort hij alleen nog muziek. Hij is in 
staat zich in het allerdiepste te begeven en daar nog mensen te vinden. Hij kan op de 
allerhoogste toppen staan en overal 
nog de bedoeling van zien. Hij staat in contact met alle schepselen. Dat wat niet is, 
gaat zijn weg. Dat wat beweegt, is zijn plaats van rust. Groot is klein voor hem en 
lang is voor hem kort en alles wat ver is, is nabij.  !
CONFUCIUS EN DE GEK !
Toen Confucius op bezoek was in de staat Tsj'oe, kwam Tjie Y oe eraan, de gek van 
Tsj'oe en buiten de deur van I de meester zong hij: '0 Phoenix, Phoenix, waar is je 
deugd gebleven? 
De toekomst kan zij niet bereiken noch het verleden terugbrengen! Als de wereld 
enige zin heeft, dan is er voor de Wijzen werk te doen. Zij kunnen zich alleen 
verbergen als de wereld op de helling staat. Als je vandaag in leven weet te blijven 
dan heb je geluk gehad: probeer te overleven! 
Vreugde is vederlicht maar wie kan haar dragen? 
Verdriet komt als een aardverschuiving, wie kan het pareren? 
Onderwijs nooit meer de deugd. J e begeeft je in gevaar. Pas op! Pas op! 
Iedere varen kan je voeten snijden - Als ik loop als een gek, dan loop ik goed. 



Maar ben ik iemand die men wil imiteren?' 
De boom op de bergkam is zijn eigen vijand.  
De was die de vlam geeft verslindt zichzelf. 
De kaneelboom is eetbaar, dus wordt hij neergehaald! De rubberboom brengt winst 
op, dus wordt hij verminkt! leder mens weet hoe nuttig het is nuttig te zijn - 
Geen mens schijnt echter te weten hoe nuttig het is nutteloos te zijn. !
DE WARE MENS 
Wat wordt bedoeld met 'de ware mens'? 
De ware mensen uit de oude tijd waren niet bang als niemand hun standpunt deelde. 
Geen heldendaden. Geen plannen. 
Wanneer ze faalden was er geen spijt.  
Noch was er enig zelfbehagen bij succes. 
Zij beklommen klippen zonder duizelig te worden, doken in water en werden niet nat, 
wandelden door vuur en verbrandden niet.  
Hun kennis legde de ganse weg af tot Tau. 
De ware mensen uit de oude tijd sliepen zonder te dromen, ontwaakten zonder 
zorgen. Hun voedsel was eenvoudig. Hun ademhaling was diep. 
Ware mensen ademen vanuit hun tenen, anderen ademen vanuit hun slokdarm 
en stikken zowat. In discussies komen hun argumenten naar boven als braaksel. 
Waar de fonteinen van de hartstocht diep liggen, staan de hemelse bronnen 
snel droog.  
De ware mensen uit de oude tijd hadden noch lust voor het leven noch angst voor de 
dood. 
Hun entree was zonder blijheid en hun vertrek -ginder - verliep zonder verzet. 
Een gemakkelijk komen en een gemakkelijk gaan - 
Zij vergaten niet vanwaar zij kwamen en vroegen niet waarheen het ging, noch 
drongen zij zich verwoed naar voren, of vochten zich een weg door het bestaan. 
Ze namen het leven zoals het viel, met blijdschap; en aanvaardden de dood als die 
kwam, zorgeloos, en vertrokken naar ginds.Ginds! 
In hun geest was niets wat zich wou verzetten tegen Tau. 
Zij trachtten niet door middel van eigen kunnen Tau gestalte te geven. 
Dit zijn degenen die wij ware mensen noemen. 
De geest vrij, zonder gedachten, de blik klaar, het gelaat sereen. 
Waren zij koel? Slechts zo koel als de herfst - 
Waren zij heet? Niet heter dan de lente.  
Alles wat van hen uitging, kwam even rustig als de vier seizoenen. !
METAMORPOSE 
Vier mannen raakten in discussie. 
Elk van hen zei: 'Wie weet hoe je de Leegte als hoofd moet hebben 
en het Leven als ruggengraat en de Dood als staart? 
Hij die dit weet is mijn vriend!' 
Hierop keken ze mekaar aan en toen ze zagen hoe zij het met elkaar eens waren, 
barstten zij in lachen uit en werden vrienden. 
Toen werd één van hen ziek en een ander ging hem bezoeken. 
'Groot is de Maker,' zei de zieke, 'die mij gemaakt heeft zoals ik ben! 
Ik ben zo opgeknoopt dat mijn buik tegen mijn hoofd zit en mijn wang ligt op mijn 
navel. 



Mijn schouders staan uit bij mijn nek en mijn kruin is een zweer die de lucht 
doorzoekt. 
Mijn lichaam is in chaos maar mijn geest is in orde.'  
Hij sleepte zich naar de put, zag zijn spiegelbeeld en sprak: 'Wat een misbaksel 
heeft Hij van mij gemaakt!'  
Zijn vriend vroeg: 'Ben je ontmoedigd?' 
'In het geheel niet! Waarom zou ik? Als Hij mij uit elkaar haalt en van mijn 
linkerschouder een haan maakt, dan zal ik de dag aankondigen. 
Als hij van mijn rechterschouder een kruisboog maakt, dan zal ik zorgen dat er 
geroosterde eend op tafel komt. Als mijn billen veranderd worden in wielen en mijn 
geest een paard is, dan sjor ik mezelf omhoog en rijd in mijn eigen wagen rond. Er is 
een tijd om de dingen samen te voegen en er is een tijd om de dingen van elkaar te 
scheiden. 
Hij die deze gang van zaken begrijpt, aanvaardt iedere staat in zijn eigen tijd -en dat 
zonder vreugde of bekommernis. De Ouden zeiden: 'De gehangene kan zichzelf niet 
lossnijden.'  Maar al gauw is de natuur sterker dan welk touw of welke band ook. En 
zo is het altijd geweest. 
Is er een reden om ontmoedigd te zijn?'  !
DE MENS WORDT IN TAU GEBOREN 
De vissen worden in het water geboren, maar de mens wordt geboren in Tau. 
Als de vissen, die in het water geboren zijn, de diepe schaduw zoeken 
van kolk en meer, dan zijn al hun behoeftes bevredigd - 
Als een mens, die in Tau geboren wordt, zich in de diepe schaduw van niet-doen Iaat 
zinken, om agressie en bezorgdheid te vergeten, dan heeft hij gebrek aan niets –  
Zijn leven is verzekerd. 
Moraal: ' Alles waar de vis behoefte aan heeft is zich te verliezen in het water. Alles 
wat de mens nodig heeft, .is zich te verliezen in Tau.' , !
DE ADEM VAN DE NATUUR 
Als de grote natuur zucht dan horen we de winden die, in zichzelf geluidloos, 
de stemmen wekken van andere wezens - door op ze te blazen. 
Uit iedere opening klinken luide stemmen op. 
Heb je dit gedrang van tonen ooit gehoord? 
Daar is het overhangende woud tegen de steile berg: oude bomen met holen en 
barsten, 
als bekken, muilen en oren, als windkokers, als bokalen, groeven in het hout, holtes 
vol met water: 
Je hoort hoe het kreunt en brult en giert, je hoort bevelende kreten, gegrom, donkere 
trommen en droevige fluiten -  
De ene roep wekt de andere tot dialoog. 
Zachte winden zingen verlegen maar de sterke blazen teugelloos. 
Dan gaat de wind liggen. De openingen lozen hun laatste geluiden. 
Heb je nooit gemerkt hoe alles dan trilt en tot bedaren komt? 
Y oe antwoordde: Dit begrijp ik: 
De muziek van de aarde komt uit duizenden gaten. 
De muziek van de mens komt uit fluiten en instrumenten. 
Maar wat maakt de muziek van de hemel? 
Meester Tji zei: Er is iets dat op duizend verschillende gaten blaast.  
Er is een macht die dit teweegbrengt en die ook de geluiden weer weg Iaat sterven - 



Wat is dat voor een macht? !
GROTE KENNIS 
Grote kennis ziet alles in één. 
Geringe kennis breekt de eenheid tot veelheid. 
Als het lichaam slaapt, is de ziel versmolten in het Ene. 
Als het lichaam ontwaakt, beginnen alle openingen te functioneren. 
Zij weerklinken in ieder treffen met heel dat gevarieerde van het bestaan, 
met alle strevingen van het hart. 
De mensen zijn ingesloten, verbijsterd, gedompeld in twijfel. 
Allerlei angsten vreten aan de vrede in hun hart. 
Nog groter vrezen slokken hen geheel op. 
Pijlen worden op het doel gericht: raak en mis, goed en fout. 
Dat is wat de mensen oordeel noemen, beslissing. 
Hun uitspraken zijn even finaal als verdragen tussen heersers. 
0, zij maken er een punt van! 
Maar hun argumenten vallen sneller en zwakker dan dode bladeren in herfst en 
winter - 
Hun praatjes verdwijnen als pies; men vindt er niets van terug - 
Tenslotte staan ze daar, ingesloten, gebonden en gekneveld en verstopt als oude 
afvoerpijpen. 
De geest begeeft het. Hij zal geen licht meer zien. Plezier en boosheid 
verdriet en vreugde, hoop en spijt, verandering en stabiliteit, zwakheid en beslist 
optreden ongeduld en traagheid: al deze zijn tonen uit dezelfde fluit, paddestoelen uit 
dezelfde vochtige grond. 
Dag en nacht volgen elkaar op en overrompelen ons, zonder dat wij zien hoe zij 
ontspringen. 
Genoeg! Genoeg! Zowel vroeg als laat staan wij oog in oog met 'dat' waaruit al 'deze' 
groeien! 
Als er geen 'dat' was, was er ook geen 'dit'. 
Als er geen 'dit' was, hadden de winden niets om op te spelen.  
Tot zover kunnen we gaan.  
Maar hoe zullen wij ooit begrijpen wat alles veroorzaakt? 
We kunnen aannemen dat een Hogere Macht achter dit alles staat. 
Dat een dergelijke Macht aan het werk is, kan ik wel geloven. Hoewel ik niet 
zijn vorm kan zien. 
Hij handelt, maar hij heeft geen vorm. !
DE VERLOREN PAREL 
De Gele Keizer was op zwerftocht ten noorden van het Rode Water, bij de berg 
K'wen Loen. Hij keek rond, over de rand van de wereld. Op weg naar huis verloor hij 
zijn donkere parel.  Hij stuurde Wetenschap uit, om de parel te vinden,maar deze 
vond hem niet. 
Hij zond Onderscheider uit, om de parel te zoeken, maar deze vond hem niet - 
Hij stuurde Logica uit, om de parel te zoeken, maar deze vond hem niet - 
Toen vroeg hij het aan Niets -en Niets had hem!  
De Gele Keizer zei: 'Het is toch merkwaardig: Niets werd niet uitgezonden en hij 
deed niets om de parel te vinden, maar hij had hem!' !
IN MIJN EINDE IS MIJN BEGIN 



In het Begin van alle Beginnen was de Ledige Ruimte van het Ledige -het Nameloze. 
En in het Nameloze was de Ene -zonder lichaam en zonder vorm. 
Deze Ene -dit Wezen waaraan allen hun bestaan ontlenen -is de Levende. 
Uit de Levende komt het Vormloze, het Ongedeelde. 
Uit het zijn van dit Vormloze vloeit alle Bestaan voort en ieder Bestaan naar gelang 
van zijn innerlijke principe. Dit is Vorm. Hier omhelst en voedt het lichaam de geest.  
De twee werken tezamen als één; zij openbaren hun karakters, die in elkaar 
overlopen. Dit heet Natuur. Hij die de Natuur gehoorzaamt, keert via Vorm en 
Vormloos terug naar de Levende. 
En in de Levende bevindt zich het Onbegonnen Begin - 
De versmelting van het Onbegonnen Begin met de Levende is Gelijkheid. De 
Gelijkheid is het Ledige en het Ledige is oneindig. 
De vogel opent zijn bek en zingt; daarna sluit de bek zich weer tot stilte. 
Zo ontmoeten ook de Natuur en de Levende elkaar in het Ledige. 
Zoals het sluiten van de vogelbek na zijn lied. 
Hemel en aarde vallen samen in het Begin dat Onbegonnen is, en alles is 
dwaasheid, alles is onbekend, alles is als het stamelen van de gek; alles is zonder 
verstand!  
Gehoorzamen is als het sluiten van de vogelbek en terugvallen op het Onbegonnen 
Begin. !
TOEN HET LEVEN VOL WAS BESTOND ER GEEN GESCHIEDENIS 
In de tijd toen het leven op aarde volmaakt was, schonk niemand enige aandacht 
aan knappe lieden noch werd een bekwaam man onderscheiden. De heersers waren 
als de hoogste takken der bomen en het volk was als herten in het woud. De mensen 
waren oprecht en goed, zonder te beseffen dat zij 'hun plicht deden'. Zij hielden van 
elkaar en wisten niet dat dit 'naastenliefde' was. Zij bedrogen geen mens en wisten 
niet dat zij daarom 'betrouwbare mensen' waren. Zij waren rechtschapen en wisten 
niet dat dit 'trouw' heette. Zij leefden vrijelijk tezamen en namen en gaven en wisten 
niet dat ze edelmoedig waren. Om deze reden werden hun daden niet opgetekend. 
Zij maakten geen geschiedenis. !
WANNEER EEN AFZICHTELIJK MAN .. 
Wanneer een afzichtelijk man vader wordt en hem wordt midden in de nacht 
een zoon geboren, dan steekt hij bevend een lamp aan en haast zich vol angst 
naar het kind om te zien of het op hem lijkt. !
DE VIJF VIJANDEN 
Van het hout van een honderd jaar oude boom maken ze heilige vaten en bedekken 
die met groene en gele afbeeldingen. 
Het hout dat weggehakt is, ligt ongebruikt in de greppel. 
Als we de heilige vaten met het ongebruikte hout in de greppel vergelijken, dan zien 
we dat hun uiterlijk heel verschillend is. 
Het ene is mooier dan het andere. 
Maar hierin zijn ze gelijk: beide verloren hun oorspronkelijke natuur. 
Als wij dan tot de vergelijking komen tussen de dief en de respectabele burger, 
dan concluderen we, dat de één respectabeler is dan de ander. 
Toch komen beiden als volgt overeen: beiden verloren de oorspronkelijke eenvoud 
die de mens in feite eigen is. 
Hoe konden ze die verliezen? Op de volgende vijf manieren: 



Liefde voor kleuren verbijstert het oog 
en het kan niet meer onderscheiden. 
Liefde voor mooie klanken behekst het oor 
zodat het ware gehoor verloren gaat. 
Liefde voor zoete geuren doet het hoofd duizelen. 
Liefde voor smaken richt alle smaakgevoel te gronde. 
Begeerten brengen het hart van streek 
totdat de oorspronkelijke natuur amok maakt. 
Deze vijf zijn de vijanden van het ware leven. 
Toch zijn zij het waarvoor 'scherpzinnige mannen' 
zeggen te leven. 
Zij zijn het echter niet waar ik voor leef:  
Als zij het leven uitmaken, dan hebben ook de duiven in hun kooi daar pas hun geluk 
gevonden! !
DOEN EN NIET -DOEN 
Het niet-doen van de wijze mens betekent niet niets doen. Dit niet-doen van de wijze 
is niet bestudeerd. Het wordt door niets geschokt. De wijze is vol rust omdat hij niet 
bewogen wordt 
en niet omdat hij die rust heeft verkregen door zijn wil. Stilstaand water is als een 
spiegel. 
Je kunt er in kijken en de haartjes op je kin zien. Het is volmaakt in evenwicht en 
horizontaal. 
Een timmerman zou het kunnen gebruiken. Als water al zo helder is en zo waterpas, 
hoeveel te meer de geest van de mens? Het hart van de wijze is in rust. 
Het is de spiegel van hemel en aarde, de weerspiegeling van al wat bestaat. 
Leegheid, stille rust, gelijkmoedigheid, smaak - en geurloos en niet-doen, dit alles is 
als het waterpas van hemel en aarde. !
Dit is volmaakte Tau. Wijze mensen vinden daarin hun rustplaats. 
Al rustend zijn zij leeg.  
Uit de leegheid komt het ongeconditioneerde voort.  
Uit het ongeconditioneerde het geconditioneerde - het individuele. 
En uit de leegheid van de wijze komt stille rust en uit stille rust komt doen voort. Uit 
doen ontstaat het bereiken. 
Uit de stille rust van de wijze komt zijn niet-doen voort en omdat dat niet-doen tegelijk 
doen is, is dat doen terzelfder tijd het bereiken. 
Want stille rust is vreugde. Vreugde is vrij van zorg en werpt jaar in jaar uit 
zijn vruchten af. 
Vreugde doet alle dingen, zonder bezorgd te zijn:  want in leegheid, stille rust, 
gelijkmoedigheid en niet-doen ligt de wortel van alle dingen. !
HERFSTOVERSTROMINGEN 
De herfstoverstromingen waren gekomen. Duizenden woeste stromen stortten zich 
brullend uit in de Gele Rivier. De rivier zwol en trad buiten haar oevers, zodat je aan 
de overkant geen os van een paard kon onderscheiden. Daarna lachte de God van 
de Rivier; de gedachte dat al de schoonheid van de wereld onder zijn beheer 
gekomen was, schonk hem vreugde. Daarop volgde hij de loop van de rivier en 
kwam bij de Oceaan uit. Daar keek hij uit over de golven, tot aan de lege horizon in 
het oosten en hij moest de blik afwenden. Daarna kwam hij tot zichzelf en hij 



mompelde tegen de God van de Zee: 'Ik moet toegeven dat het spreekwoord juist is: 
hij die honderd ideeën in zijn hoofd 
heeft, denkt dat hij meer weet dan ieder ander. Zo eentje ben ik. Maar nu heb ik 
begrepen wat oneindigheid is.'  
De God van de Zee antwoordde: 
'Kun je over de zee praten tegen een kikker in een vijver?' 
Kun je over ijs praten met een waterjuffer? 
Kun je met een doctor in de filosofie praten over het leven zelf? 
Van alle wateren in de wereld is de Oceaan het grootste. 
Alle rivieren stromen er in uit - dag en nacht. 
Nooit raakt hij vol - dag en nacht geeft hij het water terug - Nooit is hij leeg. 
In de droge seizoenen staat hij niet lager . 
In tijden van vloed komt hij niet hoger. 
Groter dan alle andere wateren! 
Er bestaat geen maat om te zeggen hoeveel groter hij is, 
Maar ben ik er trots op? 
Wat ben ik onder de hemel? 
Wat ben ik zonder Yang en Yin? 
Vergeleken met de lucht ben ik een kleine steen, 
of een dwergeik op een berghelling, 
Ik kan toch niet pretenderen dat ik echt iets ben? 
Van al de schepselen die bestaan (en er zijn miljoenen wezens) is de mens er 
slechts één, Tussen al de miljoenen mensen die op aarde leven, betekenen de 
beschaafde mensen, die zichzelf door middel van de landbouw in leven houden, 
slechts een klein onderdeel, Nog kleiner is het aantal dat een hoge post bekleedt, of 
gefortuneerd is en reist per wagen of boot. En van al dezen is die ene man in 
de wagen niet meer dan de punt van een haar uit de manen van een paard. Waarom 
dan toch al dat geharrewar over knappe lieden en voorname posities? Vanwaar toch 
al dat gekrakeel tussen geleerden? Waarom dat gekift tussen politici' ? 
Er zijn geen vaste grenzen, de tijd staat niet stil, Niets houdt stand, 
niets is definitief. Je kunt niet de hand leggen op een eind of een begin. 
Hij, die waarlijk wijs is, beschouwt ver en nabij als hetzelfde, Hij verwaarloost het 
kleine niet en overschat het grote niet, Als overal de maatstaven verschillen, hoe wil 
je dan vergelijken? 
In één blik omvat hij heden en verleden, zonder smart over het verleden of ongeduld 
met het heden, 
Alles is in beweging. 
Hij heeft ervaring in volheid en ledigheid. 
Hij doet niet groot over succes en lamenteert niet over ongeluk. 
Het spel houdt nooit op; geboorte en dood zijn gelijk - 
geen enkele periode duurt eeuwig. !
GROOT EN KLEIN 
Als we in het licht van Tau de dingen bezien, dan is niets het beste en niets het 
slechtste. 
Ieder detail, in zijn eigen licht gezien, heeft zijn eigen karakter. 
Het kan 'beter' schijnen dan dat waarmee het vergeleken wordt. 
Maar gezien in het geheel, is geen ding op zichzelf 'beter'. 
Als je verschillen op gaat meten, dan is datgene wat groter is dan iets anders in 
zichzelf 'groot'. 



Derhalve is er in feite niets wat niet 'groot' is. 
Wat kleiner is dan iets anders, is in zichzelf ook 'klein'. 
Derhalve is er in feite niets wat niet 'klein' is. 
Daarom is de hele kosmos maar een rijstkorrel en is een paardehaar even groot als 
een berg - dit is te relativeren. 
Je kunt muren neerhalen met stormrammen, maar je kunt er geen gaten mee 
stoppen. 
Alle dingen hebben hun eigen nut. 
Goede paarden kunnen meer dan honderd kilometer per dag afleggen - maar ze 
kunnen geen muizen vangen -  zoals bijvoorbeeld katten of wezels. 
Alle schepselen hebben hun eigen talenten. 
De steenuil kan ’s nachts insekten vangen en de kleinste details onderscheiden, 
maar op klaarlichte dag staart hij hulpeloos voor zich uit en kan zelfs geen berg zien. 
Alle schepselen zijn verschillend in aanleg. 
Daarom: hij die het goede wil bezitten zonder het kwade, orde zonder wanorde, 
begrijpt de beginselen van hemel en aarde niet.  
Hij ziet niet hoe de dingen samenhangen.  
Kan een mens de hemel aanhangen zonder weet te hebben van de aarde? 
Alle dingen staan met elkaar in betrekking –  
Als je het ene kent, ken je ook het andere. 
Als je één van de twee weigert - weiger je beide. 
Kan iemand het positieve aanhangen zonder het negatieve - dat immers als contrast 
fungeert - 
zodat het positieve zichtbaar wordt? 
Als hij daar aanspraak op maakt is hij een schelm of een gek. 
Tronen gaan van dynastie op dynastie, dan weer op deze manier geregeerd, dan 
weer op die - 
Hij die tegendraads naar de macht grijpt, wordt een tiran genoemd of een 
overweldiger. 
Hij die zich met de stroom Iaat meedrijven is een wijs staatsman - 
K wéi, de eenpotige draak, is jaloers op de duizendpoot.  
De duizendpoot is jaloers op de slang. De slang is jaloers op de wind. 
De wind is jaloers op het oog. Het oog is jaloers op het verstand. !
Kwéi zei tegen de duizendpoot: 'Ik regel mijn ene poot met moeite. 
Hoe regel jij ze alle duizend?' 
De duizendpoot antwoordde: 'Ik regel ze niet. 
Als druppels speeksel komen ze op de grond terecht.' 
De duizendpoot zei tegen de slang: 
'Met al mijn poten kom ik lang niet zo snel 
vooruit als jij zonder één enkele poot. 
Hoe doe je dat?' 
De slang antwoordde: 'De manier waarop ik glijd is heel natuurlijk. Waar heb ik 
voeten voor nodig?'  
De slang sprak tegen de wind: 'Ik rimpel mijn rug zodat mijn lichaam verder voort kan 
schuiven, 
maar jij, zonder beenderen, zonder spieren en zonder methode, jij blaast van het 
Noorden tot aan het Zuiden; hoe kom je daar zonder iets?'  
De wind antwoordde: 'Het is waar, ik zet op in het Noorden en breng mezelf zonder 
enige moeite naar het Zuiden, 



maar ieder oog dat mij waarneemt, iedere vleugel die zich van mij bedient, is boven 
mij verheven, hoewel ik de grootste bomen vel en grote gebouwen verwoest. 
De waarlijke overwinnaar is hij die niet te overwinnen is door de veelheid van details. 
De geest is die overwinnaar - maar alleen de geest van de wijze.' !
DE MENS VAN TAU 
De mens, in wie Tau handelt zonder enige belemmering, kwetst geen enkel wezen 
door wat hij doet. Toch weet hij van zichzelf niet dat hij 'goed' is en 'vriendelijk'.  
De mens, in wie Tau handelt zonder enige belemmering, houdt zich niet op met 
eigenbelang en minacht de ander niet als die het wel doet. Hij slooft zich niet uit om 
geld te verdienen noch maakt hij van de armoede een deugd. 
Hij gaat zijn gang, zonder op anderen een beroep te hoeven doen, maar hij gaat er 
niet prat op dat hij het alleen aankan. 
Hoewel hij niet met de kudde meeloopt, bekritiseert hij niet die het wel doen. 
Rangen en standen raken hem niet; oneer en schande schrikken hem niet af. 
Hij is niet uit op het goede noch op het kwade, maar zijn 'ja' is ja en zijn 'nee' is nee. 
Daarom zeiden de Ouden:  
'De Mens van Tau blijft onbekend.  
Volmaakte deugd produceert niets. 
Niet-Zelf is het waarachtige Zelf en de grootste mens is Niemand.' !
MIDDEL EN DOEL !
De poortwachter van de hoofdstad van Soeng betrachtte na zijn vaders dood op zo 
sublieme wijze rouw en was zo door vasten en kastijden uitgemergeld, dat hij 
gepromoveerd werd, zodat hij tot voorbeeld kon dienen bij alle plechtige ceremoniën.  
Als resultaat hiervan onthielden zijn volgelingen zich dermate, dat de helft van hen 
stierf. Degenen die het overleefden kregen geen promotie. !
Het doel van de fuik is vissen te vangen en als de vissen gevangen zijn, denkt men 
niet meer aan de fuik. Het doel van een konijnenval is konijnen te vangen; als de 
konijnen gevangen zijn, wordt de val vergeten. 
Het doel van woorden is ideeën te ontvouwen. Als de ideeën zijn begrepen denkt 
niemand meer aan de  woorden. Waar vind ik de mens die de woorden heeft 
vergeten? Met hem zou ik wel eens willen praten. !
TSJWANG-TZE’S BEGRAFENIS !
Toen het stervensuur voor Tsjwang-Tze was aangebroken, begonnen zijn leerlingen 
aan de voorbereiding van een schitterende begrafenis. Maar hij zei: “ik zal de hemel 
en de aarde als mijn doodskist hebben en de zon en de maan zullen mijn 
versierselen zijn die langs de kist neerhangen; de planeten en de sterrenbeelden 
zullen mij als juwelen begeleiden en alle schepselen zullen tijdens de wake rouw 
betrachten. Wat is er nog meer nodig? Overal wordt immers voor gezorgd.” 
Maar zij zeiden: “wij zijn bang dat de kraaien en vliegen onze meester zullen 
belagen.” 
“Nou, ” zei Tsjwang-Tze, “boven de grond zal ik door kraaien en vliegen belaagd 
worden en onder de grond door mieren en wormen. In beide gevallen wordt ik 
opgegeten. Waarom dan die partijdigheid voor wat de vogels betreft?”  !



DE LEGE BOOT !
Hij die mensen regeert 
leeft in verwarring; 
hij die door anderen geregeerd wordt 
leeft in smart. 
Daarom wenste Tau 
noch de anderen te beïnvloeden 
noch door hen beïnvloed te worden. !
De manier om uit de verwarring 
te komen en je te bevrijden 
van smart is te leven met Tau 
in het land van de Grote Leegte. !
Als een mens zijn eigen skiff roeit 
en zijn boot bij het oversteken 
van de rivier omslaat, 
dan wordt hij niet kwaad, 
al is hij een driftig man. 
Maar als hij nog een ander in de boot ziet 
dan zal hij hem toeschreeuwen 
dat hij beter moet sturen. 
Als deze schreeuw niet gehoord wordt, 
schreeuwt hij nog eens 
en dan begint hij zelfs te vloeken. 
En alleen maar omdat er nog iemand 
in de boot zit. 
Als de boot leeg was geweest 
was hij niet uitgevallen 
of gaan schreeuwen. !
Als je eigen boot leeg is 
bij het oversteken 
van de rivier van de wereld, 
dan zal niemand tegen je ingaan; 
niemand zal je willen kwetsen. !
Een rechte boom 
wordt het eerste omgehakt. 
Een bron van helder water 
staat het eerst van alle droog. 
Wanneer je wijsheid wilt vergaren 
en je schaamt over je domheid, 
als je je karakter wilt verbeteren 
en anderen verlichten, 
dan zal een licht je gaan omstralen, 
alsof je zon en maan had ingeslikt- 
voor rampen zul je niet uit de weg gaan. !



Een wijs man heeft eens gezegd: 
'Hij die tevreden is over zichzelf 
heeft een waardeloos werk verricht. 
Succes is het begin van mislukking. 
Roem is het begin van schande.' !
Wie kan zichzelf 
zonder succes denken, zonder roem, 
en de laagste plaats innemen 
tussen de mensen? 
Hij zal zijn als Tau, onzichtbaar. 
Hij zal als het Leven zelf zijn 
en geen naam hebben en geen thuis. 
Simpel zal hij zijn, zonder 
enige onderscheiding en voor velen 
zal hij zijn als een dwaas. 
Zijn voetstappen laten geen sporen na. 
Macht heeft hij niet. 
Hij bereikt niets; hij heeft 
geen enkele reputatie. 
Aangezien hij niemand oordeelt, 
wordt hij door niemand geoordeeld. 
Zo vaart de volmaakte mens: 
zijn boot is leeg. !
TOEN WEETGRAAG NAAR HET NOORDEN REISDE !
Weetgraag zwierf naar het noorden 
op zoek naar Tau. Hij doorkruiste 
de Donkere Zee en beklom 
de Onzichtbare Berg. 
Op deze berg ontmoette hij 
Niet-Doen, de Sprakeloze. !
Hij vroeg: 
'Alstublieft, kunt u mij misschien 
ook zeggen door middel van welk systeem 
of welke meditatiemethode 
ik mij het Tau kan eigen maken? 
Door welke vorm van ontzegging 
of wat voor eenzame terugtrekking 
zal ik in Tau tot rust komen? 
Waar moet ik beginnen, 
welke weg moet ik volgen 
om Tau te bereiken?' !
Dit waren de vragen die hij stelde. 
Niet-Doen, de Sprakeloze, 
gaf geen antwoord. 
En niet alleen dat, 



hij wist niet eens 
wat hij zeggen moest. !
Weetgraag zwierf nu zuidwaarts, 
richting de Heldere Zee 
en hij beklom de Stralende Berg, 
ook wel 'Einde van Twijfel' genoemd. 
Hier ontmoette hij 
'Handel-op-Impuls', de grote profeet 
en hem deed hij dezelfde vragen. !
'Ach,' riep de geïnspireerde, 
'ik weet alle antwoorden en ik 
zal ze u ontvouwen!' 
Maar net toen hij alles wilde vertellen, 
vergat hij wat hij had willen zeggen. 
Weer kreeg Weetgraag het antwoord niet. !
Tenslotte ging Weetgraag 
naar het paleis van Keizer Ti 
en vroeg hem hetzelfde. 
Ti antwoordde: 
'Zich oefenen in niet-denken 
en de niet-weg volgen van meditatie 
zijn de eerste stappen 
naar het begrip van Tau. 
Nergens wonen 
en zich nergens op houden 
zijn de eerste stappen 
naar de rust van Tau. 
Nergens beginnen 
en geen methode volgen 
zijn de eerste stappen 
om Tau te bereiken.' !!
Weetgraag antwoordde: 'U weet dit 
en ik weet het nu ook, 
maar de andere twee 
wisten het niet. 
Hoe zit dat? 
Wie heeft gelijk?' !
Ti sprak: 
Alleen Niet-Doen, de Sprakeloze, 
had volmaakt gelijk. Hij wist niet. 
Handel-op-Impuls, de grote profeet, 
scheen ook gelijk te hebben, 
maar hij vergat alles meteen weer. 
Wat ons betreft, wij staan 



veraf van alle gelijk, 
omdat wij de antwoorden weten. 
'Want hij die weet, zegt het niet en 
hij die het uitspreekt, weet niet'. 
En: 'De Wijze geeft instructies 
zonder een woord te hoeven zeggen'.' !
Dit verhaal ging terug naar 
Handel-op-Impuls en hij ging 
volkomen akkoord met de manier 
waarop Ti het gesteld had. !
Het is niet bekend of Niet-Doen 
dit ooit heeft vernomen, dan wel 
of hij enig commentaar had. !
HET NUTTELOZE !
Hwéi-Tze zei tegen Tsjwang-Tze:  
“Jouw hele leer draait om dat 
wat geen nut afwerpt.” !
Tsjwang antwoordde: 
“Als je datgene wat geen nut heeft 
niet kunt waarderen, dan kun 
je niet gaan praten over wat wel nut heeft. 
De aarde bijvoorbeeld, is groot en uitgestrekt,  
Maar van het enorme oppervlakte gebruikt een mens slechts 
Een paar vierkante centimeter, namelijk de grond waarop hij staat. 
Stel je nu eens voor dat je plotseling alles weg zou nemen wat hij niet direct gebruikt, 
Zodat rond zijn voeten gapingen komen en hij in de Leegte staat, met nergens 
Vaste grond, behalve onder zijn rechtervoet, hoe lang zal hij dan gebruik kunnen 
maken 
Van dat wat hem direct tot nut is?” !
Hwéi-Tze zei: “Dan dient het geen enkel doel meer.” !
Daarop concludeerde Tsjwang-Tze:  
“Dit bewijst de absolute noodzaak van dat wat geen nut heeft.” !
VLUCHT UIT DE SCHADUW 
Er was eens een man wiens schaduw hem zo dwars zat en die zo’n hekel had aan 
zijn eigen voetstappen dat hij besloot beide uit de weg te ruimen. De methode die hij 
het best achtte was van hen weg te lopen. 
Dus stond hij op en begon te rennen. Maar iedere keer dat hij zijn voeten neerzette, 
kwam er een nieuwe voetstap en zijn schaduw scheen hem moeiteloos bij te houden. 
Hij weet zijn mislukking aan het feit, dat hij niet hard genoeg liep. Dus rende hij al 
harder en harder zonder te stoppen, totdat hij tenslotte dood neerviel. 



Hij had niet begrepen dat als hij gewoon in de schaduw was gaan zitten, zijn 
schaduw verdwenen zou zijn en als hij dan stil was blijven zitten, zou hij ook geen 
last meer hebben gehad van zijn voetstappen.


