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Cea mai veche carte din lume
Aceasta este cea dintâi traducere în limba română a celei mai vechi cărţi
din lume.
Deşi afirmaţia este îndrăzneaţă şi ar putea genera suspiciuni, ea este totuşi,
la ora actuală, întru totul adevărată.
Conform oamenilor de ştiinţă, „Învăţămintele lui Ptahhotep” a fost scrisă
cel mai probabil spre finalul vieţii acestuia, în timpul penultimului faraon al
celei de-a cincea dinastii. Domnia acestuia s-ar fi întins pe aproximativ 3344 de ani, şi există mai multe propuneri pentru intervalul de domnie, care
se desfăşoară între 2436 şi 2322 î.Hr. Astfel, se presupune că scrierea cărţii a
avut loc cel mai probabil între anii 2375–2350 î.Hr.
Date mai precise găsim însă în cartea „Iniţierea” de Elisabeth Haich.
Cartea este o “autobiografie a sufletului”, ceva mai aparte decât o autobiografie
obişnuită, deoarece se întinde pe mai multe vieţi. Cea mai detaliată şi mai
importantă dintre acestea a fost cea în care autoarea era o prinţesă, iar
acţiunea are loc în perioada iniţierii sale, din acele vremuri ale Egiptului
antic. Ea era nimeni alta decât fiica faraonului (responsabil cu aspectele
politice ale țării) și nepoata celui care era marele demnitar spiritual al țării,
fratele faraonului, responsabil cu desfășurarea antrenamentelor și inițierilor
spirituale, nimeni altul decât autorul al acestei cărți.
Însă, conform datelor din “Iniţierea“, suprapuse unor calcule astrologice,
viaţa prinţesei, viaţa lui Ptah-hotep, şi deci momentul scrierii cărţii de faţă,
sunt de fapt mult mai vechi, având loc în primele secole ale mileniului IV
înainte de Hristos, ceea ce face ca peste câteva decenii sau cel mult secole,
cartea să atingă venerabila şi uluitoarea vârstă de 6000 de ani.
Evident, cititorii curioşi şi deschişi către adevărurile spirituale pot completa
lectura acestei cărţi cu “Iniţierea”, care descrie “pe viu” atmosfera şi modul de
viaţă profund spiritual al iniţiaţilor vechiului Egipt, ultimii dintre exponenţii
unei rase umane înălţate, urmaşi ai miticei Atlatide, ultimii iniţiaţi care
utilizau în mod efectiv piramidele (milenare chiar şi în acea vreme), atât
pentru scopuri practice care ţineau de energetica ţării Egiptului, dar mai ales
pentru scopul spiritual, de bază, pentru care au fost costruite: Iniţierea.
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Introducere
Acesta este un veritabil manual de înțelepciune, care pe lângă
profunzimea din spatele mesajelor transmise, impresionează
și prin proba decisivă a timpului pe care a trecut-o, am putea
spune, mai bine decât orice altă lucrare care există în prezent
pe Pământ.
Ea este transcrierea înțelepciunii de viață a celui care a fost
Ptah-hotep, mare demitar al țării Egiptului, cel mai înalt în
rangul preoțesc-spiritual al întregii ţări - Egipt care era pe
atunci probabil cel mai important focar de spiritualitate lăsat
de atlanți, în urma stingerii lor, ca civilizaţie.
Textul cărții a fost descoperit la Teba în 1847 de către
egiptologul M. Prisse d’Avennes.
Cartea de faţă este tradusă din ediţia în limba engleză, care
a fost scrisă la începutul secolului XX, direct din limbajul
original al hieroglifelor în care a fost descoperit textul.
Fie ca cititorii acestui text să pătrundă prin înţelesurile
lui în profunzimile nebănuite ale propriului spirit, la fel cum
în acele vechi vremuri, spiritualitatea egipteană conducea
sufletele în realitatea de nedescris a spiritului nemuritor
dumnezeiesc, prezent în mod tainic în fiecare copil al Tatălui
Ceresc Dumnezeu.
Lectură divin inspirată!
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ÎNVĂŢĂMINTELE LUI PTAH-HOTEP
Etica argumentului - Maniere pentru oaspeţi - De la
tată la fiu - Un drept Judecător - Tratamentul slujitorilor
- Îndatoririle marelui - Testul lui - Prietenia - Frumuseţea
ascultării - O generaţie faţă de alta – Regele Honoureth
Învăţămintele Guvernatorului oraşului său, dregătorul,
Ptah-hotep, în regatul Regelui Egiptului de Sus şi de Jos,
Isôsi, care trăieşte pentru totdeauna, până la sfârşitul
Timpului.
PARTEA ÎNTÂI
Guvernatorul oraşului său, dregătorul, Ptah-hotep, a
spus: „O Doamne, Dumnezeul meu, sfârşitul vieţii mele
este aproape; bătrâneţea coboară [asupra mea]; neputinţa
vine şi dau în mintea copiilor. El [cel care este bătrân] se
culcă în mizerie în fiecare zi. Ochii îi sunt mici; urechile
îi sunt surde. Energia îi scade, inima i se opreşte. Gura îi
este tăcută şi nu rosteşte niciun cuvânt; inima i se opreşte
şi nu-şi aminteşte de ziua de ieri. Oasele îl dor prin tot
corpul; binele se preschimbă în rău. Nu mai simte gustul.
Aceste lucruri le aduce bătrâneţea omului, înrăuntăţind
totul. Nasul i se opreşte, iar el respiră pentru a nu slăbi,
indiferent dacă stă în picioare sau jos.”
„Aşadar, porunceşte-mi mie [Doamne, (n.t.)], slujitorul
tău, să predau autoritatea domnească [fiului meu]. Lasă-mă
să-i spun cuvintele celor care au ascultat sfatul oamenilor
din vechime; celor care i-au ascultat chiar şi pe zei. Mă rog
Ţie, lasă acest lucru să se înfăptuiască, astfel încât păcatul
să fie alungat din mijlocul înţelepţilor, astfel încât Tu să
luminezi ţările.”
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Domnul Dumnezeu a spus: „Instruieşte-l, atunci, în
învăţăturile timpurilor vechi; fie ca el să fie o minune pentru
copiii prinţilor, că ei să poată intra la el şi să-l asculte. Să
îndrepte inimile tuturor; şi să le ţină discursuri fără ca ei
să se plictisească.”
PARTEA A DOUA
Aici încep zicerile cuvântului drept, rostite de Părintele de
sânge, Sfântul Tată, Iubit de Dumnezeu, Fiul cel mai mare
al Regelui, în trup, Guvernatorul oraşului său, dregător,
Ptah-hotep, pentru instruirea ignoranţilor în cunoaşterea
precisă a dreptei cuvântări; cinste celui ce se supune,
ruşine celui care trece peste ele [nu le respectă, n.t.].
El a spus fiului său:
1. Nu fi mândru pentru că eşti învăţat; dar totuşi învaţă
pe cel ignorant, ca un înţelept. Pentru că nicio limită nu
poate fi fixată într-o abilitate, [întotdeauna poţi fi mai
presus, n.t.], dar nici nu există vreun meşter care să aibă
toate avantajele. Dreapta cuvântare este mai rară decât
smaraldul pe care îl găsesc fecioarele sclavilor prin nisip.
[„Dreapta cuvântare” – se referă la capacitatea de a
vorbi în mod înţelept, de a structura un discurs sau o
explicaţie în cuvinte în acord cu principiile divine, şi astfel
a transmite prin acea cuvântare / explicaţie, sensuri şi
înţelesuri profund spirituale. Poate fi asimilată cu oratoria
care posedă valenţe spirituale. – n.tr.]
2. Dacă găseşti un orator care vorbeşte, bine dispus şi
mai înţelept decât tine, lasă-ţi braţele să cadă, îndoaie-ţi
spatele, şi nu te supăra pe el dacă nu este de acord cu
tine. Abţine-te de la vorbe urâte; nu te opune lui în fiecare
moment în care vorbeşte. Dacă ţi se adresează precum unui
ignorant, umilinţa ta îi va îndepărta tendinţa către ceartă.
6

3. Dacă găseşti un orator care vorbeşte, care este colegul
tău, care se află în apropierea ta, nu păstra tăcerea când el
spune ceva rău; astfel vei fi mai înţelept decât el. Superbe
vor fi aplauzele din partea ascultătorilor, iar numele tău va
fi bine văzut în faţa iniţiaţilor.
4. Dacă găseşti un orator care vorbeşte, un om sărac, adică
nu egal cu tine, nu fi dispreţuitor faţă de el doar pentru că
este slab. Lasă-l singur; atunci se va încurca singur. Nu îl
provoca doar pentru a-ţi produce plăcere, nici nu-ţi revărsa
mânia ta asupra celui ce este înaintea ta; este ruşinos să
aduci confuzie într-o minte deja mediocră. Dacă eşti totuşi
pe cale să faci asta, respinge această pornire din inima ta,
biruieşte-o ca un lucru respins de iniţiaţi.
5. Dacă eşti un lider, precum unul care veghează conduita
mulţimilor, străduieşte-te mereu să fii plin de graţie, şi
propria ta conduită să fie fără defect. Mare este Adevărul,
ţintind către o cale dreaptă; nu a fost niciodată răsturnat de
la domnia lui Osiris. Cel care fentează legile va fi pedepsit.
Încălcarea [legilor] este [săvârşită] de către omul pizmaş;
dar decăderea îi îndepărtează bogăţiile, pentru că vremea
faptelor sale rele nu încetează. Căci el zice: „Eu voi dobândi
de unul singur şi doar pentru mine”, nu spune: „Voi obţine
pentru că mi se permite”. Dar limitele dreptăţii sunt de
neclintit; este ceea ce un om preia de la tatăl său [fermitatea
paternă – n.tr.].
6. Nu induce frică printre oameni; pentru că Dumnezeu
te va pedepsi la fel. Căci există un om care spune: „Viaţa se
află în interior”; iar el este lipsit de pâinea gurii. Există un
om care spune: „Puterea [este în interior]”; şi el a spus: „Îmi
însuşesc (iau tot) ceea ce văd”. Astfel vorbeşte om care apoi
este doborât. Şi este un alt om cel care triumfă, dându-şi ceea
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ce nu avea, dar care nu provoacă oamenilor [din jur] frică.
Căci se întâmplă ca ceea ce a poruncit Dumnezeu, aceea
să se petreacă. Trăieşte aşadar, în atitudinea bunătăţii, şi
oamenii vor veni şi [îţi] vor da daruri de la ei înşişi.
7. Dacă eşti printre oaspeţii unui om mai mare decât tine,
acceptă ceea ce îţi dă, punându-l pe buze. Dacă te uiţi la
cel care este înaintea ta (gazda ta), nu-l străpunge cu multe
priviri. Este o scârbă a sufletului să te holbezi la el. Nu-i
vorbi până când ţi se adresează; nimeni nu ştie ce ar putea
fi rău în opinia lui. Vorbeşte-i atunci când ţi se adresează;
astfel, cuvântul tău va fi bun în opinia lui. Nobilul care stă
înaintea mâncării o împarte aşa cum sufletul îi dictează;
el îşi dă sieşi ceea ce îi prieşte – aşa este obiceiul cinei.
Sufletul său este cel care i-a ghidat mâna. Este nobilul cel
care a dăruit, nu sluga. Astfel, mâncatul pâinii este sub
providenţa lui Dumnezeu; ignorant este cel care o contestă.
8. Dacă eşti un emisar trimis de către un nobil la altul,
comportă-te după felul cum se comportă cel care te-a trimis,
trimite mesajul ca şi cum el [nobilul tău] l-ar fi trimis.
Fereşte-te să faci duşmănie prin cuvintele tale, întărâtând
un nobil împotriva celuilalt prin distorsionarea adevărului.
Nu exagera [mesajul / adevărul], nici nu repeta ceea ce
omul, oricare ar fi el, prinţ sau ţăran, spune atunci când îşi
deschide inima; aceasta este scârbos pentru suflet.
9. Dacă ai arat, adună recolta ta pe câmp şi Dumnezeu
o va face mare sub mâna ta. Nu-ţi umple gura la masa
vecinilor... Dacă un om viclean este posesorul bogăţiei, el a
furat-o ca un crocodil de la preoţi.
Să nu fie invidios un om care nu are copii; să nu fie nici
deprimat, nici răutăcios din cauza asta. Pentru că un tată,
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deşi grozav, poate fi mâhnit; cât despre mama copiilor, ea
are mai puţină pace decât ceilalţi. Cu adevărat, fiecare om
este creat [spre destinul său] de Dumnezeu, chiar şi şeful
de trib, în care eşti încrezător pentru a-l urma.
10. Dacă eşti slab, slujeşte un om înţelept, pentru ca
toate acţiunile tale să fie drepte înaintea lui Dumnezeu.
Dacă ai cunoscut un om mediocru care a fost avansat în
rang, nu fi arogant în faţa lui din cauza a ceea ce ştii despre
el; ci onorează-l ca pe cel avansat, potrivit rangului pe care
l-a atins.
Iată, bogăţiile nu provin din ele însele; este regula lor de se
dărui celui ce le doreşte. Dacă el le urneşte şi le colectează
singur, Dumnezeu îl va face prosper; dar tot El [Dumnezeu]
îl va pedepsi, dacă va fi indolent.
11. Urmează-ţi inima în timpul vieţii tale; nu face mai mult
decât îţi este poruncit. Nu reduce timpul urmăririi inimii;
este oribil pentru suflet, ca timpul său [timpul de putere
al inimii, timpul în care energiile fiinţei sunt înfloritoare –
n.tr.] să fie irosit. Nu scurta timpul zilei mai mult decât este
nevoie pentru a-ţi întreţine casa ta. [Dar] Când bogăţiile
au fost câştigate, urmează inima; căci bogăţiile nu sunt de
folos dacă cel care le-a acumulat este apoi epuizat.
12. Dacă eşti un om înţelept, procrează un fiu pentru
plăcerea lui Dumnezeu. Dacă-şi va îndrepta cursul vieţii
după exemplul tău, dacă el îţi va aranja lucrurile în ordinea
cuvenită, fă-i tot ce este bine, pentru că el este fiul tău, născut
din propriul tău suflet. Nu-ţi despărţi inima de el, căci te va
blestema. Dacă va fi nepăsător şi va încălca regulile tale de
conduită, dacă fiecare cuvânt care vine din gura lui va fi un
cuvânt josnic, atunci bate-l, astfel încât vorba lui să poată
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fi corectată. Fereşte-l de cei care tratează în mod uşuratic
autoritatea (ceea ce este poruncit) [autoritatea divină, adică
legile divine ale firii – n.tr.], căci aceia sunt cei care îl fac să
se răzvrătească. Căci cei care sunt ghidaţi nu se rătăcesc,
dar cei care îşi pierd direcţia nu pot găsi un curs drept.
13. Dacă te afli în camera de consiliu, acţionează
întotdeauna conform prevederilor care îţi sunt prescrise la
începutul zilei. Nu fi absent, căci altfel vei fi eliminat; dar
fii întotdeauna gata să intri pentru a face o expunere. Larg
este locul celui care a luat cuvântul. Camera de consiliu
a acţionat după reguli stricte; şi toate planurile sale sunt
în conformitate cu metoda. Este Dumnezeu acela care îl
înaintează pe un anumit om într-un aumit loc; aceasta nu
se face pentru cei care cotesc [în direcţia lor] [pentru cei
care se abat de la calea spiritual – n.tr.].
14. Când eşti printre oameni, fă-te iubit, în totalitatea
inimii tale. Cine nu îşi cunoaşte drumul său va spune în
sinea sa (văzându-te pe tine), „Cel care se rânduieşte pe
el însuşi în mod potrivit s-a îmbogăţit; Voi copia conduita
lui”. Numele tău va fi bun, deşi tu nu vorbi; trupul tău va
fi hrănit; chipul tău va fi [văzut] printre ai tăi vecini; vei
primi ceea ce îţi lipseşte. În ceea ce priveşte omul a cărui
inimă îi este supusă de burtă, el provoacă dezgust în locul
iubirii. Inima îi este distrusă, corpul lui este necizelat, el
este insolent faţă de cei înzestraţi cu [aspiraţia către – n.tr.]
Dumnezeu. Cel care se supune pântecelui său [poftelor
necontrolate – n.tr.] are [prin asta] un duşman.
15. Raportează acţiunile tale fără ascundere; descoperă-ţi
conduita când eşti în consiliu cu stăpânul tău. Nu este rău
pentru sol faptul că raportului său nu i se răspunde în mod
afirmativ de către iniţiat; pentru că ceea ce ştia [iniţiatul]
10

nu inclusese şi ceea ce tocmai a aflat. Dacă el (iniţiatul)
crede că solul i se va opune, [va gândi]: „mai bine tac, altfel
va tăcea el pentru că am vorbit”.
16. Dacă eşti un conducător, fă ca regulile pe care le-ai
poruncit să fie ascultate; şi fă toate lucrurile ca unul care îşi
aminteşte de zilele ce vor urma, când vorbele vor fi în zadar.
Nu fi excesiv de darnic în favoruri; duce la slugărnicie, şi
produce slăbiciune.
17. Dacă eşti un conducător, fii milostiv atunci când
asculţi cererea unui solicitant. Ajută-l să nu ezite, şi să se
elibereze de tot ceea ce s-a gândit să-ţi spună; fii dornic în
a-i îndepărta stricăciunile. Lasă-l să vorbească liber, astfel
încât scopul pentru care a ajuns la tine să se împlinească.
Dacă ezită să îşi deschidă inima, se spune: „Este aşa
pentru că el (judecătorul) a făcut greşeala că nu a cerut
asta [solicitanţilor] cărora li s-a mai întâmplat [să ajungă
în faţa lui]”. Dar o inimă bine instruită ascultă uşor [şi
solicită prompt – n.tr.].
18. Dacă doreşti să continui prietenia în orice loc în care
eşti primit, fie ca maestru, ca frate sau ca prieten, oriunde
mergi, fereşte-te de a te înhăita cu femeile [este vorba despre
situaţia de a da frâu liber pornirilor sexuale instinctuale, nu
este un îndemn de a evita cu orice preţ compania femeilor
– n.tr.]. Niciun loc în care se face asta, nu prosperă. Nici
nu este prudent să participi la asta; o mie de bărbaţi şi-au
găsit ruina pentru o plăcere la fel de scurtă ca un vis. Chiar
şi moartea este atinsă astfel [referirea este atât la moartea
efectivă care provine din eventualele drame şi încăierări
dar şi la “moartea spiritului” – pierderea energiei sexuale,
privită ca şi energie a vieţii – n.tr.]; este ceva deplorabil. Cât
despre omul rău, el a fost evitat şi abandonat pentru ceea
ce a făcut. Dacă dorinţele lui nu au fost împlinite, el nu a
mai respectat nicio lege.
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19. Dacă doreşti ca acţiunile tale să fie bune, salveazăte de toate răutăţile şi ai grijă [să nu fi cuprins de] pizmă,
care este o cumplită boală interioară. Nu îi lăsa vreo uşă
prin care ai putea cădea în ea. S-a stabilit în unii taţi şi în
unele nemuri ale fiicelor; a despărţit soţia de soţ. A adunat
asupra sa toate relele; ea este brâul tuturor răutăţilor. Dar
bărbatul care tocmai a izbândit, adevărul merge pe urmele
lui, iar el face din asta un obicei, şi nu îşi face sălaş în
râvnă.
20. Nu fi lacom precum dorinţele arzătoare, în a acumula
ceea ce nu este proprietatea ta. Să nu fii râvnit faţă de
vecinii tăi; căci lauda omului blând ajută peste măsură. El
[cel care râvneşte] vine gol din rândul vecinilor săi, neavând
putere de convingere în vorbire. Omul are remuşcări chiar
şi pentru o mică râvnă atunci când burta i se răceşte
[când pornirile instinctuale care au ca origine dizarmoniile
primilor trei centri de forţă, situaţi în zona abdominală, se
potolesc (se răcesc) – n.tr.].
21. Dacă eşti înţelept, asigură bunăstarea în casa ta şi
iubeşte-ţi soţia care este în braţele tale. Umple-i stomacul,
îmbrac-o; uleiul este remediul membrelor ei. Încântă-i inima
în timpul vieţii tale, pentru că ea este o avere protectoare
pentru stăpânul său. Nu fii aspru cu ea, căci blândeţea o
stăpâneşte mai mult decât puterea. Dă-i lucrul după care
tânjeşte şi după care ochiul ei se uită; astfel ţine-o în casa
ta.
22. Îndestulează-i pe servitorii tăi din lucrurile pe care
le ai; aceasta este datoria celui care a fost favorizat de
Dumnezeu. Într-adevăr, este dificil să îţi satisfaci servitorii.
Căci unul spune: „El este o persoană generoasă; nici nu
se ştie ce poate veni [de la el].” Dar imediat după aceea
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se gândeşte: „Este o persoană care măsoară precis şi se
zgârceşte, şi ţine pentru el.“ Şi când slujitorilor li s-au
arătat favoruri, ei spun: ‘Noi mergem [să le primim].’ Pacea
nu locuieşte în acel oraş în care slujitorii sunt ticăloşi.
23. Nu repetaţi discursuri extravagante şi nici nu le
ascultaţi; căci ele sunt rostirea unui trup încălzit de mânie.
Când un astfel de discurs îţi este repetat, nu îl mai asculta,
ci uită-te în pământ. Nu vorbi despre el [discurs], astfel încât
cel care este înaintea ta să cunoască înţelepciunea. Dacă şi
se porunceşte să faci un furt, fă astfel încât porunca să fie
luată de deasupra ta, căci este un lucru urât conform legii.
Ceea ce distruge o viziune este vălul de deasupra ei.
24. Dacă eşti un om înţelept, care stă în consiliu cu
stăpânul său, fă apel la puterea inimii tale, până la
perfecţiune. Tăcerea îţi este mai mult mai folositoare decât
vorba multă. Reflectă asupra felului în care ai fi într-o
dispută cu un orator expert decât asupra felului în care
ai vorbi liber în faţa consiliului. Este o prostie să vorbeşti
despre tot felul de lucruri, pentru că acela care contestă
cuvintele tale le va pune la încercare.
25. Dacă eşti puternic, fă astfel încât să fii onorat pentru
cunoaştere şi pentru blândeţe. Vorbeşte cu autoritate, dar
nu ca şi cum ar urma să porunceşti, căci cel care este umil
(atunci când este sus pus) cade în erori. Nu-ţi preamări
propria inimă, pentru ca ea să nu decadă apoi. Nu fi
tăcut, dar fereşte-te de a-ţi întrerupe interlocutorul şi de
a răspunde la cuvinte cu iritare. Pune acestea departe de
tine; controlează-te. Inima plină de mânie vorbeşte cuvinte
înflăcărate; se repede la omul care se apropie paşnic,
oprindu-i calea.
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Cel care îşi numără fiecare zi trecută, nu trăieşte niciun
moment fericit.
Cel care se veseleşte toată ziua nu este o bază sigură
pentru casa lui.
Arcanul loveşte semnul, precum cârmaciul ajunge la
uscat, fiecare după scopul său. Cel care se supune inimii sale
este cel îndreptăţit să poruncească [cel care îşi conectează
conştiinţa la profunzimile inimii spirituale şi astfel nu este
prada instabilităţii gândurilor necontrolate – n.tr.].
26. Să nu fie împiedicat un prinţ atunci când el este
ocupat; nici să nu i se asuprească inima celui care este deja
încărcat. Căci altfel, va fi ostil faţă de cel care îl întârzie, dar
îşi va dezvălui sufletul doar celui care îl iubeşte. Orânduirea
sufletelor este a lui Dumnezeu şi ceea ce El iubeşte este
creaţia Lui. Pune-ţi limite, aşadar, după o ceartă violentă; fi
în pace cu cel ce îţi este ostil. Este şi el un suflet care poate
face ca dragostea să crească.
27. Instruiţi un nobil în lucruri care să-i fie profitabile;
căci aşa va fi primit printre oameni. Lasă satisfacţia să cadă
asupra stăpânului său, căci dispoziţia ta depinde de voia
lui. Din această cauză, burta ta va fi satisfăcută; spatele
tău va fi îmbrăcat astfel. Lasă-l să primească inima ta, astfel
încât casa ta să înflorească şi cinstea ta, dacă îţi doreşti, să
înflorească prin aceasta. El vă va întinde o mână amabilă.
Mai departe, el va pune dragostea pentru tine în prietenii
săi. Într-adevăr, este un suflet pe care îl asculţi cu plăcere.
28. Dacă eşti fiul unui om din preoţime şi un trimis care
să liniştească multimea, vorbeşte-te fără să favorizezi vreo
latură. Să nu se spună: „conduita lui este precum cea a
nobililor, şi favorizează o parte în discursul său.” Îndreaptăţi scopul către [dreapta] judecată.
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29. Dacă ai fost milostiv în trecut, ai iertat pe un bărbat
pentru a-l îndruma corect, evită-l, pentru a nu fi tentat să
îi aminteşti după prima zi că el a tăcut [odată] în faţa ta
[pentru a te feri de capcana propriului tău orgoliu – n.tr].
30. Dacă eşti măreţ, după ce ai fost neînsemnat, şi teai îmbogăţit după ce ai fost sărac, fiind primul din oraş
în aceasta, şi ai adunat cunoştinţe cu privire la chestiuni
utile, astfel încât ai evoluat social, atunci nu înfăşura
inima ta în jurul agonisirilor tale, căci tu [trebuie să] devii
ispravnicul înzestrărilor dumnezeieşti. Tu nu eşti ultimul;
altul va deveni al tău egal, iar pentru el va veni asemenea
[avere şi statut].
31. Fii umil faţă de şeful tău, care este supraveghetorul
tău în palatul Regelui, căci casa ta depinde de bunăstarea
lui şi salariile tale de vremurile care le străbate el. Cât de
nechibzuit este cel care se ceartă cu şeful său, pentru că
omul trăieşte [bine] doar atâta timp cât este milostiv...
Nu jefui casele chiriaşilor; nici nu fura lucrurile unui
prieten, ca nu cumva să te acuze în auzul tău, care a primit
înapoi încrederea inimii tale. Dacă el ştie despre asta, îţi va
face rău. Cearta în locul prieteniei este un lucru prostesc.
32. [În ceea ce priveşte continuitatea]... [text lipsă]
33. Dacă eşti în căutarea unui prieten, nu îl întreba despre orice însoţitor de-al lui; oferă-i în schimb un timp în
care să fie singur, ca să nu tulburi treburile lui. Dezbate cu
el după o vreme; testează-i inima cu ocazia unei discuţii.
Când ţi-a relatat viaţa lui trecută, ţi-a oferit o ocazie fie
pentru a-ţi produce repulsie faţă de el, fie pentru a fi mai
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apropiat de el. Nu fi rezervat cu el atunci când deschide
discuţia, dar nici nu-i răspunde cu dispreţ. Nu te retrage
de la el, nici nu-l întrerupe atâta vreme cât al său subiect
nu este încă încheiat, pentru că astfel vei putea beneficia
[de spusele sale].
34. Lasă-ţi faţa să lumineze cât timp trăieşti. Ceea ce
merge acum în depozit trebuie să iasă apoi de acolo; iar
pâinea trebuie împărţită. Cel care este reţinut în ospitalitate
va avea el însuşi o burtă goală; cel care a provocat vrajba va
fi el însuşi plin de amărăciune. Nu face asta însoţitorului
tău. Actele de bunăvoinţă ale omului sunt cele prin care va
fi el readus în amintite în anii de după viaţa sa.
35. Cunoaşte-ţi bine negustorii; pentru că atunci când
treburile tale vor fi într-o situaţie grea, reputaţia ta bună
printre prietenii tăi va fi canalul prin care acestea [afacerile
tale] vor fi umplute. Acest lucru este mai important decât
demnităţile unui om; şi averea unuia trece la altul. Reputaţia
bună a fiului unui om este o glorie pentru el; iar un caracter
bun este ceva de bună amintire.
36. Corectează-te, îndeosebi [mai mereu – n.tr.]; instruieşte [pe ceilalţi] în conformitate [cu ceea ce ai corectat
în tine]. Cusurul trebuie să fie eliminat, astfel încât doar
virtutea să rămână. Aceasta nu este o nenorocire, pentru
că acela care te contrazice oricum va deveni deveni un rival.
37. Dacă aduci la tine o femeie ruşinată, cu inima vie, una
cunoscută de anurajul ei ca nefiind la locul ei, fii amabil cu
ea, oferă-i un loc, n-o trimite departe, dă-i să mănânce.
Vioiciunea inimii ei va stima îndrumarea ta.
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PARTEA A TREIA
Dacă ascultaţi aceste lucruri pe care vi le-am spus, tot
comportamentul vostru va fi dintre cele mai bune; căci,
într-adevăr, calitatea adevărului este printre excelenţe.
Fixaţi amintirea lor [a acestor lucruri] în gurile oamenilor;
căci înţeşesurile lor sunt bune. Nici un cuvânt care a fost
pus aici nu va înceta din acest pământ vreodată, dar va fi
precum un model prin care iniţiaţii vor vorbi binele. Ele
(cuvintele mele) vor instrui omul în felul cum va vorbi, după
ce le-a auzit; da, el va deveni la fel de priceput în ascultare,
excelent în vorbire, după după ce le-a auzit. Norocul îi va
surâde, căci el va deveni unul din cei cu rangul cel mai înalt.
El va fi milostiv până la sfârşitul vieţii sale; el va fi mulţumit
întotdeauna. Cunoaşterea lui va fi ghidul său într-un loc al
siguranţei, în care va prospera pe pământ. Savantul va fi
mulţumit în cunoştinţele sale. În ceea ce priveşte iniţiatul,
la rândul său, inima lui va fi fericită, limba lui dreaptă. Şi
[conform acestor învăţături] buzele lui vor vorbi, ochii lui
vor vedea şi urechile lui vor auzi, ceea ce este binevenit
pentru fiul său, astfel încât el tratează [totul] în mod corect,
lipsit de înşelăciune.
38. Un lucru splendid este ascultarea unui fiu blând; el
intră şi ascultă cu supunere.
Excelent în auz, excelent în vorbire, orice om se supune
în faţa a ceea ce este nobil; iar ascultarea unui om umil este
un lucru nobil.
Ascultarea [supunerea faţă de legile divine şi faţă de
Vionţa Divină – n.tr.] este mai bună decât toate lucrurile
care sunt; face voie bună.
Cât de bine este ca un fiu să preia asta de la tatăl său,
cea prin care el a ajuns la bătrâneţe (Ascultarea).
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Ceea ce este dorit de Dumnezeu este ascultarea;
nesupunerea este scârbită în faţa Lui.
Adevărat, inima este cea care îl face pe stăpânul său
să se supună sau să nu se supună; căci viaţă sigură şi
sănătoasă a unui om este inima lui [când aceasta, inima,
este trezită / activă – n.tr.].
Omul ascultător este cel care se supune celor spuse;
cel căruia îi place să asculte, în acelaşi fel [ascultător] va
îndeplini poruncile primite.
Cel ce se supune devine un ascultător.
Este bine, într-adevăr, când un fiu se supune tatălui
său; si el (tatal sau) care a vorbit are o mare bucurie în
asta. Un astfel de fiu va fi blând când va deveni stăpân,
iar cel care îi va fi supus îl va asculta cu blândeţe. El va fi
graţios la arătare şi va fi onorat de tatăl său. Amintirea lui
va fi în gurile celor vii, cei de pe pământ, atâta timp cât ei
vor exista.
39. Fie ca un fiu să primească cuvântul tatălui său,
şi să nu fie nepăsător la vreo regulă a lui. Instruieşte-ţi
fiul tău [astfel]; căci omul ascultător este perfect în opinia
principilor. Dacă îşi îndepărtează gura la ceea ce i-a fost
poruncit, veghetor şi ascultător, fiul tău va fi înţelept şi
cărările sale drepte. Neascultarea duce la nesupunere a
doua zi; dar înţelegerea îl va stabiliza pe om. Cât despre
ignorant, el se va zdrobi.
40. Cât despre nebun, cel lipsit de ascultare, el nu face
nimic. Cunoştinţa o consideră drept ignoranţă, lucrurile
profitabile ca lucruri dureroase. El face tot felul de erori,
astfel încât să fie mustrat pentru acestea în fiecare zi.
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El trăieşte până şi în moarte cu acestea; sunt hrana lui.
La vorbirea clevetitoare se minunează, de parcă ar fi
înţelepciunea iniţiaţilor, dar trăieşte ca şi cum ar fi mort,
în fiecare zi. El este uluit din cauza nenorocirilor sale, din
cauza mulţimii de necazuri care vin peste el în fiecare zi.
41. Un fiu care ascultă este un adept al lui Horus. El este
bun după ce a ascultat; el îmbătrâneşte, atinge onoarea şi
respectul. El repetă în mod asemănător [învăţătura] fiilor
şi fiicelor sale, reînnoind astfel îndrumarea primită de la
tatăl său. Fiecare om instruieşte precum a făcut-o părintele
său, repetând [învăţătura] copiilor săi. Lasă-i [la rândul lor]
să vorbească cu ai lor fii şi fiice, pentru a putea fi mândri
în faptele lor. Lasă lucrul despre care vorbeşti să sădească
adevăruri şi dreptate în viaţa copiilor tăi. Atunci autoritatea
cea mai înaltă va sosi şi păcatele vor pleca [de la ei]. Şi
oamenii care văd aceste lucruri vor spune: „Cu siguranţă
acel om a vorbit cu scop bun ”, şi ei vor face la fel; sau,
„Cu siguranţă, acel om a avut o mare experienţă.” Şi toţi
oamenii vor declara: „Ei sunt cei care vor trebui să conducă
mulţimea; demnitatea nu este completă fără prezenţa lor.”
Nu scoate niciun cuvânt, nici nu adauga vreunul; nu
înlocui niciunul.
Fii prudent cu ce vorbeşti atunci când un om învăţat te
ascultă; năzuieşte să fii bine văzut în ochii celor care te aud
vorbind. Dacă te-ai prezentat ca fiind expert, vorbeşte cu
vorbe precise, şi conduita ta să fie cuviincioasă.
42. Fă ca inima ta să fie preaplină, debordantă; dar
abţine-ţi cuvintele. Lasă-ţi conduita să fie precum între
nobili şi, cuviincioasă în faţa domnului tău, făcând ceea
ce a poruncit. Un astfel de fiu le va vorbi astfel încât va fi
ascultat; în plus, părintele său va fi bine văzut. Foloseşte-te
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de inima ta atunci când vorbeşti, să spui lucruri astfel încât
nobilii care ascultă să declare: „Cât de ireproşabil este ceea
ce iese din gura lui!”
43. Îndeplineşte porunca stăpânului tău. Cât de bună
este învăţarea tatălui pentru om, pentru că a venit de la el,
care a vorbit despre fiul său pe când era încă nenăscut; şi
ceea ce este făcut pentru el (pentru fiu) este mai mult decât
ceea ce i se porunceşte. Într-adevăr, un fiu bun este din
darul lui Dumnezeu; el face mai mult decât îi este poruncit,
el face binele şi îşi pune inima în toate lucrările sale.

PARTEA A PATRA
Dacă acum îmi vei atinge poziţia [nivelul de conştiinţă
– n.tr.], corpul tău va înflori, regele va fi mulţumit de tot
ceea ce faci şi vei aduna ani întregi de viaţă, nu mai puţini
decât am petrecut eu pe pământ. Am adunat chiar 110 ani
de viaţă, căci regele mi-a dăruit favoruri mai multe decât
înaintaşilor mei; asta pentru că am lucrat cu grijă în adevăr
şi dreptate pentru rege până la bătrâneţea mea.

SFÂRŞIT
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