Pythagoras: Kultaiset Säkeet

1. Palvo ensin Kuolemattomia Jumalia, koska heidät on laki asettanut ja määrännyt.
2. Kunnioita Valaa ja sen jälkeen Sankareita, täynnä hyvyyttä ja valoa.
3. Samoin kunnioita Maanpäällisiä Daimoneita palvomalla niitä kuten lain mukaan tulee.
4. Samoin kunnioita myös vanhempiasi ja niitä jotka ovat lähintä sukua sinulle.
5. Lopun ihmiskunnan joukosta tee ystävä hänestä, joka erottuu hyveensä kautta.
6. Kuuntele aina hänen keveitä kehotuksiaan ja ota mallia hänen hyveellisistä ja hyödyllisistä teoistaan.
7. Vältä mahdollisimman paljon vihaamasta ystävääsi pienenkään vian takia.
8. [Ja ymmärrä, että] valta on välttämättömyyden läheinen naapuri.
9. Tiedä että kaikki nämä asiat ovat kuten ne olen sinulle kertonut, ja totuta itsesi kukistamaan nämä himot:
10. Ensin ylensyöminen, laiskuus, aistillisuus ja viha.
11. Älä tee mitään pahaa toisten läsnä ollessa äläkä yksin.
12. Mutta yli kaiken kunnioita itseäsi.
13. Toisena, huomioi oikeus teoissasi ja sanoissasi.
14. Äläkä totuta itseäsi käyttäytymään missään asiassa ilman säännönmukaisuutta ja järkeä.
15. Mutta muista aina ajatus, että on kohtalon määräämää että kaikki ihmiset tulevat kuolemaan.
16. Ja että onnen rikkaudet ovat epävarmat: niin kuin niitä voi saada, voi niitä menettääkin.
17. Mitä tulee kaikkiin onnettomuuksiin joista ihmiset kärsivät jumalallisen onnen seurauksena,
18. Niin kanna osasi kärsivällisesti, oli se mitä tahansa, äläkä koskaan valita siitä.
19. Mutta tee kaikkesi sitä parantaaksesi.
20. Ja muista, että kohtalo ei lähetä suurinta osaa näistä onnettomuuksista hyville ihmisille.
21. Ihmisten kesken vallitsee monia tapoja järkeillä, hyviä ja huonoja.
22. Älä ihaile tai hylkää niitä liian helposti.
23. Mutta jos valheita esitetään, kuule ne lempeästi ja varusta itsesi kärsivällisyydellä.
24. Huomioi hyvin, joka tilanteessa, mitä minä aion sinulle kertoa:
25. Älä anna kenenkään ikinä vietellä sinua, sanoillaan tai teoillaan.
26. Tai houkutella sinua sanomaan tai tekemään sellaista mikä ei itseäsi hyödytä.
27. Kysy neuvoa ja harkitse ennen kuin toimit, jotta et tekisi tyhmiä tekoja.
28. Sillä on kurjan ihmisen osa puhua ja toimia pohtimatta.
29. Vaan tee sellaista mikä ei sinua jälkeenpäin vaivaa, tai velvoita katumaan.
30. Älä koskaan tee mitään mitä et ymmärrä.
31. Vaan opi kaikki mitä sinun tulee tietää, sillä silloin tulet elämään oikein miellyttävää elämää.
32. Älä missään mielessä laiminlyö ruumiisi terveyttä.
33. Vaan anna sille juomaa ja ruokaa sopivissa määrin ja myöskin sen tarvitsema liikunta.
34. Sopivalla määrällä tarkoitan sitä mikä ei sinua rasita.
35. Totuta itsesi elämään tavalla joka on huoliteltu ja kunnollinen, ilman ylellisyyttä.
36. Vältä kaikkea mikä aiheuttaa kateutta.
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37. Äläkä ole kohtuuttoman tuhlaavainen, kuten joku joka ei tiedä mikä on kunnollista ja kunnioitettavaa.
38. Älä ole ahne tai saita, kohtuus on loistavaa näissä asioissa.
39. Tee ainoastaan asioita jotka eivät sinua voi vahingoittaa, ja harkitse ennenkuin teet niitä.
40. Älä koskaan anna unen sulkea silmiäsi mentyäsi nukkumaan,
41. Ennen kuin olet järjelläsi tutkinut kaikkia päiväsi tekoja.
42. Missä olen tehnyt väärin? Mitä olen tehnyt? Mitä olen jättänyt tekemättä, jota minun olisi tullut tehdä?
43. Jos tutkiessasi huomaat että olet tehnyt väärin, nuhtele siitä itseäsi ankarasti.
44. Ja jos olet tehnyt mitään hyvää, iloitse.
45. Harjoittele läpikotaisesti näitä asioita, mietiskele niitä hyvin, sinun tulisi rakastaa niitä koko sydämelläsi.
46. Sillä ne ohjaavat sinut jumalallisen hyveen tielle.
47. Vannon sen hänen kauttaan joka on sieluihimme välittänyt Pyhän Nelinäisyyden, luonnon lähteen, jonka asia on ikuinen.
48. Mutta älä ikinä ala mihinkään työhön, ennen kuin olet ensin rukoillut jumalilta saadaksesi päätökseen mitä aiot aloittaa.
49. Kun olet tottunut tähän tapaan,
50. Tulet tietämään Kuolemattomien Jumalten ja ihmisten rakenteet.
51. Jopa kuinka pitkälle eri olennot ulottuvat, ja mikä pitää kurissa ja sitoo niitä yhteen.
52. Samaten tulet tietämään että Lain mukaan, tämän maailmankaikkeuden luonto on kaikessa sama.
53. Joten sinun ei tule toivoa sitä mitä sinun ei sovi toivoa, eikä mitään tässä maailmassa tulla sinulta salaamaan.
54. Samaten tulet tietämään, että ihmiset houkuttelevat itse omat onnettomuutensa vapaaehtoisesti ja omasta vapaasta
valinnastaan.
55. Onnettomia kun ovat! He eivät näe eivätkä ymmärrä että heidän hyvänsä on heidän lähellään.
56. Harva tietää kuinka päästä eroon epäonnestaan.
57. Sellainen on kohtalo joka sokaisee ihmiskuntaa ja vie hänen vaistonsa.
58. Kuin suuret sylinterit he vierivät edestakaisin ja aina lukemattomien ongelmien musertamina.
59. Sillä kohtalokas synnynnäinen taistelu vainoaa heitä kaikkialla, heitellen heitä ylös ja alas, heidän sitä huomaamattaan.
60. Yllyttämisen ja lietsomisen sijasta tulisi heidän, alistumalla siihen, välttää sitä.
61. Oi! Jupiter, Isämme! Jos voisit toimittaa ihmisen kaikesta pahasta mikä häntä musertaa,
62. Näytä heille mitä daimonia he hyödyntävät.
63. Mutta rohkaise mielesi, ihmisten rotu on jumalallinen.
64. Pyhä luonto paljastaa heille kaikkein salatuimmat mysteerit.
65. Jos hän kertoo sinulle salaisuutensa, tulet helposti suoriutumaan kaikista asioista jotka olen sinulle määrännyt.
66. Ja parantamalla sielusi toimitat sen kaikesta pahasta, kaikista koettelemuksista.
67. Mutta pidättäydy ruoista, jotka olemme kieltäneet puhdistuksissa ja sielun pelastuksessa.
68. Tee perusteltu ero niistä ja tutki kaikkia asioita hyvin.
69. Jätä itsesi aina ylhäältä tulevan ymmärryksen ja opastuksen varaan, jonka tulisikin pitää ohjaksia.
70. Ja kun olet vapauttanut itsesi kuolevaisesta ruumiistasi, saavut puhtaimpaan eetteriin.
71. Tulet olemaan Jumala, kuolematon, täydellinen, ja Kuolemalla ei tule olemaan enää valtaa ylitsesi.

Käännös (c) fra Krieger 2008 (http://www.azazel.fi/teksti_kultaiset_sakeet.shtml)
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