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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το βιβλίο αυτό του Κρισναμούρτι κυκλοφόρησε για πρώτη φορά
στην Αμερική το 1964, με τον τίτλο Think on These Things. Αποτε-
λείται από ομιλίες του Κρισναμούρτι, το 1954 και το 1955, σε μα-
θητές, δασκάλους και γονείς στο σχολείο Rishi Valley στην Ινδία.
Τις ομιλίες ακολουθεί πάντα κάποια συζήτηση με αφορμή τις
ερω τήσεις που του κάνουν είτε οι μαθητές είτε οι δάσκαλοι. Τα
θέματα που εξετάζονται καλύπτουν όλο σχεδόν το φάσμα της δι-
δασκαλίας του Κρισναμούρτι, κι έτσι αυτό το βιβλίο θα μπορούσε
να θεωρηθεί ως μια εισαγωγή σ’ αυτή. Ο αγγλικός τίτλος της πρώ -
της έκδοσης δεν μπορεί ν’ αποδοθεί πιστά στα ελληνικά, κάτι που
συμβαίνει και με τις άλλες γλώσσες, καθώς βασίζεται στο λογο-
παίγνιο που γίνεται με τις λέξεις think (σκέψου) και things (πράγματα).
Έτσι, όταν το βιβλίο επανακυκλοφόρησε στη Γαλλία, στη Γερμα-
νία, στην Ινδία, ακόμα και στην Αγγλία, είχε διαφορετικό τίτλο
κάθε φορά. Στα ελληνικά επιλέχτηκε ο τίτλος της γαλλικής έκδο-
σης, που είναι η φράση «η αίσθηση της ευτυχίας», η οποία υπάρχει
στο έβδομο κεφάλαιο του βιβλίου: «Η γη είναι όλων μας, δεν ανήκει

στους κομμουνιστές, στους σοσιαλιστές, στους καπιταλιστές, στους ινδουι-

στές, στους βουδιστές ή στους χριστιανούς· είναι δική σας και δική μου, είναι

για να τη ζει κανείς ευτυχισμένα, γεμάτος από τον πλούτο της ζωής μέσα του,

χωρίς συγκρούσεις. Αλλά αυτή η αίσθηση της ευτυχίας, του πλούτου της ζωής,

αυτή η αίσθηση ότι “η γη ανήκει σε όλους μας” δεν μπορεί να έρθει μ’ εξανα-
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γκασμό, με νόμους. Πρέπει να έρθει από μέσα μας, επειδή αγαπάμε τη γη και

όλα όσα βρίσκονται πάνω της· και αυτή η αγάπη είναι κατάσταση μάθησης».

Τέλος, σε αυτή την έκδοση κρίθηκε σκόπιμο να προστεθούν
δύο ακόμα κείμενα του Κρισναμούρτι από άλλες ομιλίες ή συζη-
τήσεις του, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως ΕΙΣΑΓΩΓΗ και
ως ΕΠΙΜΕΤΡΟ του βιβλίου, κάτι που δεν υπάρχει στην αγγλική του
έκδοση. Στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ, η οποία είναι η απάντηση του Κρισνα-
μούρτι σε μια ερώτηση που του έγινε στις συναντήσεις του 1982

στο Saanen, εξετάζεται το θέμα της ανθρώπινης συνείδησης. Στο
ΕΠΙΜΕΤΡΟ, μέσα από μια συζήτηση η οποία έγινε στo Gstaad της
Ελβετίας στις 28 Ioυλίoυ 1984, περιγράφεται η αίσθηση εκείνου
που ο Κρισναμούρτι ονομάζει the sacred, δηλαδή το ιερό. 

ΝIΚΟΣ ΠΙΛaβΙΟΣ
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

«Η Συνείδηση της Ανθρωπότητας»
(Απόσπασμα από ομιλία του Κρισναμούρτι το 1982)

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ (Διαβάζει μία από τις ερωτήσεις): «Λέτε ότι είναι

ανα γκαία η ανατροφή μιας νέας γενιάς ανθρώπων...» Εγώ το λέω; Δεν το
λέω εγώ, η ανατροφή μιας νέας γενιάς είναι αναγκαία… Λοιπόν:
«Λέτε ότι είναι αναγκαία η ανατροφή μιας νέας γενιάς ανθρώπων και ότι αυ-

τό είναι κάτι που θα πραγματοποιηθεί από τα άτομα που θα αλλάξουν τον

εαυ τό τους. Αυτό είναι κάτι που μοιάζει σχεδόν αδύνατο. Μπορεί όντως η αλ-

λαγή ελάχιστων και μόνο ανθρώπων να επηρεάσει την ανθρώπινη συνείδηση

στο σύνολό της;»
Μάλιστα... Καταλάβατε την ερώτηση; Προφανώς είναι ανα-

γκαία η ύπαρξη μιας νέας γενιάς ανθρώπων, κάτι που εξαρτάται
από την εκπαίδευση και άλλους παράγοντες. Μοιάζει, όμως, σχε-
δόν αδύνατο να βασιστεί σε όλα τα ανθρώπινα πλάσματα η δημιουρ -
γία μιας καινούργιας κοινωνίας, ενός καινούργιου πολιτισμού. Και
αφού αυτό μοιάζει αδύνατο, μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινη
συνείδηση στο σύνολό της η μεταμόρφωση λίγων ανθρώπων; Λί-
γων ανθρώπων, όχι κάποιας ελίτ, αν και δεν ξέρω γιατί πρέπει να
φοβάται κανείς να χρησιμοποιεί τη λέξη «ελίτ», οι λίγοι αποτε-
λούν πάντα μια ελίτ. 

Οι επιστήμονες, βιολόγοι και άλλοι, κάνουν έρευνες σχετικά με
αυτό το θέμα σε κάποιες κατηγορίες ζώων –σε μια ομάδα ποντικών
ή λύκων–, κάνουν έρευνες για να δουν αν, αλλάζοντας τη συνείδη-
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ση ενός ζώου της ομάδας, επηρεάζεται η συνείδηση όλης της ομά -
δας. Κάνουν πειράματα προκειμένου να το διαπιστώσουν αυτό.*



* Αναφέρεται σε ένα πείραμα σχετικό με το ομαδικό υποσυνείδητο, που είχε
πραγματοποιηθεί από επιστήμονες στη δεκαετία του ’70 και που ο ίδιος το περι-
γράφει αλλού ως εξής: «Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει για ένα πείραμα που έγινε τα
τελευταία χρόνια. Κάποιοι επιστήμονες έκλεισαν μία οικογένεια ποντικών –πα-
τέρα, μητέρα και τα δύο μικρά τους– σε ένα ντεπόζιτο νερού με δύο ανοίγματα,
το ένα σκοτεινό και το άλλο φωτεινό. Το τελευταίο δεν οδηγούσε έξω, κι όταν
πλησίαζαν εκεί τα ποντίκια δέχονταν μια ελαφριά ηλεκτρική εκκένωση, ενώ η έ-
ξοδος διαφυγής ήταν από το σκοτεινό άνοιγμα. Το πείραμα έγινε πρώτα στην
Αγγλία, μετά στην Αυστραλία και κατόπιν στην Αμερική, κάθε φορά με διαφορε -
τικά πειραματόζωα και από διαφορετικούς επιστήμονες οι οποίοι, μέχρι να τε-
λειώσει το πείραμα, δεν είχαν καμία επικοινωνία μεταξύ τους κι έτσι δεν αντάλ-
λαζαν πληροφορίες. Το πείραμα γινόταν με τον εξής τρόπο: Έβαζαν τους τέσσε -
ρις ποντικούς μέσα στο σκοτεινό ντεπόζιτο και άρχιζαν να το γεμίζουν με νερό.
Τα δύο μεγαλύτερα ποντίκια –μαμά και μπαμπάς– έτρεχαν προς το άνοιγμα που
είχε φως, προφανώς γιατί στο υποσυνείδητό τους υπήρχε η πληροφορία ότι ά-
νοιγμα με φως σημαίνει “έξοδος”. Μόλις, όμως, πλησίαζαν εκεί, δέχονταν αμέ-
σως την ηλεκτρική εκκένωση και απομακρύνονταν. Ύστερα από κάμποση ώρα
–γύρω στα 30 λεπτά– και επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες να
βγουν από το άνοιγμα με το φως, τα μικρά ποντίκια ήταν εκείνα που ανακάλυ-
πταν τελικά ότι η έξοδος ήταν από το σκοτεινό άνοιγμα. Στο επόμενο πείραμα
στην Αυστραλία, μετά από πολύ καιρό, το οποίο πραγματοποίησαν –όπως προα -
ναφέραμε– άλλοι επιστήμονες με άλλα ποντίκια, αφού το ντεπόζιτο άρχιζε να
γεμίζει με νερό, έπειτα από λιγότερες προσπάθειες αυτή τη φορά και σε λιγότερη
ώρα –γύρω στα 15 λεπτά–, πάλι τα μικρά ποντίκια ανακάλυψαν πριν από τους
γονείς τους –που παιδεύονταν προσπαθώντας να βγουν από το φωτεινό άνοιγμα–
ότι η έξοδος από το ντεπόζιτο γινόταν από το σκοτεινό άνοιγμα, και βγήκαν όλοι
από εκεί. Την τρίτη φορά που έγινε το πείραμα κάπου στην Αμερική, πολλούς
μήνες αργότερα, μόλις άρχισε το ντεπόζιτο να γεμίζει με νερό όλα τα ποντίκια –
γονείς και παιδιά–, χωρίς να καθυστερήσουν καθόλου, έτρεξαν αμέσως προς το
σκο τεινό άνοιγμα και βγήκαν έξω. Το καταλαβαίνετε; Είναι πολύ απλό. Οι επι-
στήμονες που έκαναν το πείραμα ανακάλυψαν ότι υπάρχει ομαδική συνείδηση.
Καταλαβαίνετε; Η ομαδική συνείδηση υπάρχει κι επομένως, όταν ένα ποντίκι μά -
θαινε κάτι, αυτό που μάθαινε μεταφερόταν στη συνείδηση όλων. Οπότε καταλα-
βαίνετε... Είναι πολύ ενδιαφέρον... Δείτε πώς λειτουργεί σε εμάς. Δεν βλέπουμε
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Συζητούσαμε προχθές το θέμα με κάποιους επιστήμονες. Λέ-
γαμε, δηλαδή, ότι στις ομάδες κάποιων ειδών, όπως είναι οι λύκοι
ας πούμε, εάν ένα μέλος της ομάδας έχει κάποια αναμφισβήτητη
εμπειρία, αυτή επιδρά συνολικά στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε αυτό. Εάν κάποιος από
 εσάς, ως εκπρόσωπος του ανθρώπινου είδους, αλλάξει βαθιά και
ριζικά μέσα του, φυσιολογικά θα επηρεάσει την ανθρώπινη συ-
νείδηση εν γένει, επειδή εκπροσωπεί όλη την ανθρωπότητα, επει-
δή η συνείδησή του είναι και η συνείδηση κάθε άλλου ανθρώπινου
πλάσματος, μια συνείδηση που είναι γεμάτη συγκρούσεις, πόνο,
ανησυχία, μοναξιά, δυστυχία, βάσανα. Δηλαδή, η συνείδησή σου
δεν είναι μόνο δική σου, είναι η συνείδηση του ανθρώπινου είδους.
Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας μας, ως ένα ανθρώπινο πλάσμα, εκ-
προσωπεί όλη την ανθρωπότητα, κι αυτή είναι μια εκπληκτική
 αλήθεια.

Τώρα, εάν γίνει πραγματικά μέσα σας μία αλλαγή, θα επηρεά -
σετε συνολικά την ανθρώπινη συνείδηση. Όλοι οι μεγάλοι δολο-
φόνοι της ανθρωπότητας, αυτοί που τους αποκαλούν «Μεγάλους»,
οι πολεμικοί ηγέτες που προσπάθησαν να κατακτήσουν τον κό-
σμο –από τον Τζένγκις Χαν έως τους πιο σύγχρονους– έχουν επη-
ρεάσει τη συνείδηση της ανθρωπότητας, έτσι δεν είναι; Προφα-
νώς. Εσείς κι εγώ μπορεί να μην έχουμε πολεμήσει σε κάποιον
κανονικό πόλεμο, αλλά ο πόλεμος βρίσκεται στη συνείδηση του αν -
θρώπινου είδους· οι άνθρωποι σκοτώνουν, σκοτώνουν ασταμάτη-
τα, όχι μόνο τις φάλαινες και τα μωρά της φώκιας, αλλά και ο έ-
νας τον άλλο. Ο φόνος αποτελεί μέρος της συνείδησής μας. Τώρα,



αμέσως κάτι που είναι αλήθεια. Χρειαζόμαστε χρόνο. Έπειτα κάποιοι μαθαίνουν
πιο γρήγορα κι αυτό μεταφέρεται γενετικά. Λέμε, λοιπόν, ότι αν μεταμορφωθείς
μέσα σου, αυτό μεταδίδεται στο σύνολο της συνείδησης της ανθρωπότητας. Κα-
ταλαβαίνετε;» 

Brockwood Park, 2nd Public Question & Answer Meeting, 3rd September 1981
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αν συνειδητοποιήσεις ότι το να σκοτώνεις είναι σε οποιαδήπο τε
περίπτωση κάτι απεχθές, εννοώ κάτι ανίερο, τότε δεν παίρνεις
πια μέρος σε αυτόν το σκοτωμό. Και μη μου πείτε: «Καλά, και όταν
τρώω το κουνουπίδι δεν το σκοτώνω;» Εδώ δεν μιλάμε για κουνου -
πίδια ή ντομάτες, μιλάμε για ανθρώπινα πλάσματα που σκοτώ-
νουν το ένα το άλλο. Αν εσείς, λοιπόν, ως ανθρώπινα πλάσματα τα
οποία, ως μέλη της ανθρωπότητας, είστε και ολόκληρη η ανθρω-
πότητα, όπως το χέρι σας είναι μέλος όλου του σώματός σας, αν
αλλάξετε ριζικά –όχι το χτένισμά σας, αλλά μέσα σας, σε βάθος–,
τότε φυσιολογικά θα επηρεάσετε όλο το ανθρώπινο είδος.

Έτσι, λοιπόν, γεννιέται το ερώτημα: «Ως ανθρώπινα πλάσματα
θα το κάνετε αυτό ή απλώς θα συνεχίσετε, τη μια μέρα μετά την
άλλη, να επαναλαμβάνετε το ίδιο παλιό μοντέλο και να λέτε “σά-
μπως, άμα αλλάξω εγώ, θα τελειώσουν ποτέ οι πόλεμοι;”» Αυτό,
ξέρετε, είναι το πρόβλημά μας. Οι πόλεμοι θα τελειώσουν όταν
τελειώσετε εσείς με τον πόλεμο. Ελπίζω, λοιπόν, από τα βάθη της
καρδιάς μου, ότι υπάρχει μια τέτοια ομάδα ανθρώπων, ότι υπάρ-
χουν τέτοιοι άνθρωποι στον κόσμο. Κι αν αυτοί αλλάξουν ολοκλη-
ρωτικά μέσα τους, αυτό θα επηρεάσει την ανθρώπινη συνείδηση
στο σύνολό της.

3rd Public Question & Answer Meeting, Saanen, 1982
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1

Ο ρόλος της εκπαίδευσης

Αναρωτιέμαι αν πραγματικά έχουμε κάνει ποτέ στον εαυτό μας
την ερώτηση: «Τι σημαίνει εκπαίδευση;» Πρόκειται για μία πολύ
σοβαρή ερώτηση, όχι μόνο για όσους από εσάς είστε μαθητές, αλ-
λά και για όσους είστε γονείς, για όσους είστε δάσκαλοι, αλλά και
για οποιονδήποτε αγαπά αυτήν τη γη. Γιατί πηγαίνουμε στο σχο-
λείο; Γιατί μαθαίνουμε διάφορα πράγματα, γιατί δίνουμε εξετά-
σεις και συγκρινόμαστε μεταξύ μας, γιατί θέλουμε να πάρουμε
καλύτερους βαθμούς; Τι σημαίνει αυτή η λεγόμενη εκπαίδευση
και για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η ιστορία; Γιατί αγωνιζόμαστε
να μορφωθούμε; Απλώς για να περνάμε τις εξετάσεις και μετά να
βρούμε μια δουλειά; Ή ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι να μας
προετοιμάσει όσο είμαστε νέοι ώστε να κατανοήσουμε τη διαδι-
κασία της ζωής στο σύνολό της; Το να έχεις μια δουλειά για να
κερδίζεις το ψωμί σου είναι σίγουρα απαραίτητο, αλλά αυτό είναι
το παν στη ζωή; Μόνο γι’ αυτό εκπαιδευόμαστε; Σίγουρα η ζωή
δεν είναι μόνο η δουλειά, το επάγγελμα· η ζωή είναι κάτι εκπλη-
κτικά πλατύ και βαθύ, είναι ένα μεγάλο μυστήριο, ένα αχανές πε-
δίο μέσα στο οποίο εκπληρώνουμε το σκοπό μας ως ανθρώπινα
πλάσματα. Αν προετοιμαζόμαστε μόνο για να κερδίζουμε το ψω-
μί μας, θα χάσουμε όλο το νόημα της ζωής. Και το να κατανοήσε-
τε τι είναι η ζωή είναι πολύ πιο σημαντικό από το να προετοιμάζε-
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στε απλώς για εξετάσεις και να γίνετε πολύ καλοί στα μαθηματι-
κά, στη φυσική ή σ’ όποιο μάθημα θέλετε. 

Είτε, λοιπόν, είστε μαθητές είτε είστε δάσκαλοι, δεν είναι σημα -
ντικό να αναρωτηθείτε γιατί εκπαιδεύεστε ή γιατί εκπαιδεύετε;
Και τι σημαίνει ζωή; Δεν είναι η ζωή κάτι εκπληκτικό; Τα πουλιά,
τα λουλούδια, τα ανθισμένα δέντρα, ο ουρανός, τα άστρα, τα πο-
τάμια με τα ψάρια τους – όλα αυτά είναι η ζωή. Ζωή είναι και ο
φτωχός και ο πλούσιος· ζωή είναι ο ασταμάτητος πόλεμος ανάμε-
σα σε ομάδες, φυλές και έθνη· ζωή είναι ο διαλογισμός, ζωή είναι
αυτό που ονομάζουμε θρησκεία και είναι επίσης τα λεπτά, κρυφά
πράγματα που βρίσκονται μέσα στο νου – οι επιθυμίες, οι φιλοδο-
ξίες, τα πάθη, οι φόβοι, οι προσδοκίες και τα άγχη. Όλα αυτά και
πολύ περισσότερα ακόμη είναι η ζωή, αλλά συνήθως προετοιμα-
ζόμαστε για να κατανοήσουμε μόνο κάποια μικρή γωνιά της. Περ -
νάμε διάφορες εξετάσεις, βρίσκουμε κάποια δουλειά, παντρευό-
μαστε, κάνουμε παιδιά και μετά γινόμαστε όλο και πιο πολύ σαν
μηχανές. Συνεχίζουμε να είμαστε γεμάτοι φόβους, άγχη, να φοβό-
μαστε τη ζωή. Ο ρόλος, λοιπόν, της εκπαίδευσης είναι να μας βοη -
θήσει να κατανοήσουμε όλη τη διαδικασία της ζωής ή απλώς να
μας προετοιμάσει για κάποιο επάγγελμα, για την καλύτερη δου-
λειά που θα μπορούσαμε να έχουμε; 

Τι πρόκειται να συμβεί σε όλους εσάς –εδώ, αλλά και έξω, στον
κόσμο– όταν μεγαλώσετε και γίνετε άντρες και γυναίκες; Έχετε
αναρωτηθεί ποτέ τι θα κάνετε όταν μεγαλώσετε; Το πιο πιθανό
είναι ότι θα παντρευτείτε· και, προτού καλά καλά το καταλάβετε,
θα γίνετε μητέρες και πατέρες και θα βρεθείτε δεμένοι χειροπόδα -
ρα με κάποια δουλειά ή με την κουζίνα, κι έτσι θα χάσετε σιγά σι-
γά τη ζωντάνια σας. Αυτή, λοιπόν, πρόκειται να είναι όλη κι όλη η

δική σας η ζωή; Έχετε κάνει ποτέ αυτό το ερώτημα στον εαυτό σας;
Δεν θα έπρεπε να το κάνετε; Θα μου πείτε ίσως ότι η οικογένειά
σας είναι πλούσια και ότι έχετε ήδη εξασφαλισμένη μια πολύ κα-
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λή θέση στην επιχείρηση του πατέρα σας, που θα σας προσφέρει
άνεση, ή ότι μπορεί να κάνετε έναν πλούσιο γάμο· αλλά κι εκεί θα
μαραζώσετε, θα φθαρείτε. Το καταλαβαίνετε αυτό;

Σίγουρα, η εκπαίδευση δεν έχει νόημα αν δεν σε βοηθάει να
κα τανοήσεις το τεράστιο πεδίο της ζωής, με όλες τις αποχρώσεις
της, την εκπληκτική ομορφιά της, τις λύπες της και τις χαρές της.
Μπορεί να πάρεις διάφορα πτυχία, να προσθέσεις τίτλους δίπλα
στο όνομά σου και να πιάσεις μια πολύ καλή δουλειά. Και μετά;
Τι νόημα έχει όλη αυτή η ιστορία, αν στο μεταξύ ο νους σου γίνει
νωθρός, βαριεστημένος, κουτός; Όσο είστε νέοι, λοιπόν, δεν θα
έπρε πε να ψάξετε να βρείτε ποιο είναι το νόημα της ζωής; Και ο
αληθινός ρόλος της εκπαίδευσης δεν είναι να καλλιεργήσει μέσα
σας τη νοημοσύνη που θα σας βοηθήσει να βρείτε την απάντηση
σε αυτό το πρόβλημα; Ξέρετε τι είναι νοημοσύνη; Είναι, σίγουρα,
η ικανότητα να σκέφτεσαι ελεύθερα, χωρίς φόβο, χωρίς συνταγές
σκέψης, έτσι ώστε ν’ αρχίσεις να ανακαλύπτεις από μόνος σου τι
είναι πραγματικό, τι είναι αληθινό. Αλλά αν είσαι φοβισμένος δεν
θα έχεις ποτέ νοημοσύνη. Οποιαδήποτε μορφή φιλοδοξίας, επιτυ -
χίας, είτε σε πνευματικό επίπεδο είτε σε υλικό, θρέφει το άγχος,
το φόβο. Έτσι η φιλοδοξία δεν σε βοηθά να έχεις ένα νου καθαρό,
απλό, ευθύ και, επομένως, με νοημοσύνη. 

Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, ξέρετε, όσο είναι κανείς
μικρός, έφηβος, να ζει σε ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχει φόβος.
Οι περισσότεροι από εμάς, μεγαλώνοντας, νιώθουμε φοβισμένοι·
φοβόμαστε τη ζωή, φοβόμαστε μήπως χάσουμε τη δουλειά μας,
φοβόμαστε την παράδοση, φοβόμαστε τι θα πει ο κόσμος ή τι θα
πει η γυναίκα μας ή ο άντρας μας, φοβόμαστε το θάνατο. Οι πε-
ρισσότεροι από εμάς νιώθουμε τον έναν ή τον άλλο φόβο, όμως ό-
που υπάρχει φόβος δεν υπάρχει νοημοσύνη. Και είναι δυνατόν ό-
λοι μας, όσο είμαστε νέοι, να βρεθούμε σ’ ένα περιβάλλον όπου
δεν υπάρχει φόβος αλλά, αντιθέτως, μια ατμόσφαιρα ελευθερίας



2 – Η αίσθηση της ευτυχίας
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– όχι ελευθερία να κάνεις ό,τι σου αρέσει, αλλά ελευθερία προκει-
μένου να κατανοήσεις την όλη διαδικασία της ζωής; Η ζωή είναι
πραγματικά πολύ όμορφη, δεν είναι αυτό το άσχημο πράγμα που
την έχουμε καταντήσει. Και μπορείς να εκτιμήσεις τον πλούτο της,
το βάθος της, την εκπληκτική ομορφιά της μόνο όταν επαναστα-
τείς εναντίον όλων –εναντίον της οργανωμένης θρησκείας, ενα-
ντίον της παράδοσης, εναντίον της τωρινής σάπιας κοινωνίας–,
 έτσι ώστε εσύ ο ίδιος, ως ένας απλός άνθρωπος, να βρεις τι είναι
αλήθεια. Αληθινή εκπαίδευση είναι να μάθεις να μην προσαρμό-
ζεσαι, να μην υποτάσσεσαι, να μη μιμείσαι, αλλά να ανακαλύπτεις
ο ίδιος την αλήθεια – αυτό είναι εκπαίδευση, έτσι δεν είναι; Είναι
πολύ εύκολο να συμμορφώνεσαι με αυτά που σου λένε η κοινωνία,
οι γονείς σου, οι καθηγητές σου. Αυτός είναι ένας εύκολος και α-
σφαλής τρόπος για να επιβιώνεις, αλλά δεν είναι ζωή, γιατί έχει
μέσα του φόβο, φθορά, θάνατο. Το να ζεις σημαίνει να ανακαλύ-
πτεις ο ίδιος τι είναι αλήθεια, κι αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο
όταν υπάρχει ελευθερία, όταν υπάρχει αδιάκοπη επανάσταση μέ-
σα σου. 

Ωστόσο, δεν σας ενθαρρύνουν να το κάνετε αυτό. Κανένας δεν
σας λέει να αμφισβητείτε, να βρείτε μόνοι σας τι είναι Θεός, γιατί
αν επαναστατήσετε θα γίνετε επικίνδυνοι για όλο αυτό που είναι
ψεύτικο. Οι γονείς σας και η κοινωνία θέλουν να ζήσετε με ασφά-
λεια, και εσείς επίσης θέλετε να ζήσετε με ασφάλεια. Αλλά αυτό
που γενικώς εννοούν λέγοντας ασφάλεια είναι μια ζωή γεμάτη μί-
μηση, κι επομένως φόβο. Σίγουρα, ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι
να βοηθήσει τον καθένα μας να ζήσει ελεύθερα και χωρίς φόβο,
έτσι δεν είναι; 

Ξέρετε πόσο εκπληκτικό θα ήταν να μην υπήρχε καθόλου φό-
βος στον κόσμο; Και πρέπει να μην υπάρχει καθόλου φόβος στον
κόσμο, γιατί βλέπουμε ότι η ανθρωπότητα έχει παγιδευτεί σε αστα -
μάτητους πολέμους που τους καθοδηγούν οι πολιτικοί, οι οποίοι
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το μόνο που αναζητούν πάντα είναι η δύναμη της εξουσίας· είναι
μια ανθρωπότητα δικηγόρων, αστυνομικών και στρατιωτικών, φι -
λόδοξων αντρών και γυναικών που θέλουν να είναι «κάποιοι» και
βρίσκονται σε διαρκή διαμάχη μεταξύ τους για να το πετύχουν. Έ -
πειτα υπάρχουν και οι λεγόμενοι άγιοι, οι γκουρού και διδάσκαλοι
διαφόρων θρησκειών με τους οπαδούς τους, που κι αυτοί αναζη-
τούν εξουσία, μια θέση στην επίγεια ή στη μετά θάνατον ζωή. Εί-
ναι ένας τρελός κόσμος σε πλήρη σύγχυση, στον οποίο οι κομμου-
νιστές μάχονται τους καπιταλιστές, οι σοσιαλιστές αντιστέκονται
και στους δύο και όλοι στρέφονται εναντίον κάποιου άλλου καθώς
αγωνίζονται προκειμένου να έχουν μια σίγουρη δουλειά, μια θέ-
ση που θα τους εξασφαλίσει δύναμη ή βόλεμα. Η ανθρωπότητα
σπαράσσεται από αλληλοσυγκρουόμενα πιστεύω, από ταξικές δια -
φορές, από εθνικιστικές διαιρέσεις, από όλα τα είδη ανοησίας και
σκληρότητας – αυτή είναι η ανθρωπότητα στην οποία εκπαιδεύε-
στε να μοιάσετε και να ενσωματωθείτε. Ενθαρρύνεστε να προσαρ -
μοστείτε στο σύστημα αυτής της ολέθριας κοινωνίας, και οι γονείς
σας θέλουν να το κάνετε αυτό, κι εσείς το θέλετε επίσης.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι απλώς να σας βοηθήσει να
προσαρμοστείτε στο μοντέλο αυτής της σαπισμένης κοινωνικής
δομής ή να σας κάνει ελεύθερους, ολοκληρωτικά ελεύθερους, έ-
τσι ώστε, μεγαλώνοντας, να δημιουργήσετε μια διαφορετική κοι-
νωνία, έναν καινούργιο κόσμο; Επομένως, ελεύθεροι πρέπει να
είμαστε τώρα, όχι κάπου στο μακρινό μέλλον, γιατί τότε μπορεί να
καταστραφούμε όλοι. Πρέπει εμείς, οι μεγαλύτεροι, να δημιουρ-
γήσουμε άμεσα ένα ελεύθερο περιβάλλον έτσι ώστε να μπορείτε
εσείς οι νέοι, ζώντας σ’ αυτό, ν’ ανακαλύψετε μόνοι σας ποια είναι
η αλήθεια· έτσι ώστε να έχετε τη νοημοσύνη που θα σας καταστή-
σει ικανούς ν’ αντιμετωπίσετε την κοινωνία και να την κατανοή-
σετε, κι όχι απλώς να προσαρμοστείτε σ’ αυτή· έτσι ώστε βαθιά
μέσα σας να βρίσκεστε πάντα –όχι μόνο όσο είστε νέοι– σε συνεχή
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ψυχολογική επανάσταση, που είναι η μόνη πραγματική επανά-
σταση, γιατί μόνο εκείνοι που βρίσκονται σε συνεχή εσωτερική
επα νάσταση ανακαλύπτουν τι είναι αληθινό, όχι ο άνθρωπος που
προσαρμόζεται, που ακολουθεί κάποια παράδοση. Μόνο όταν ε-
ρευνάς διαρκώς, παρατηρείς διαρκώς, μαθαίνεις διαρκώς, μόνο
τότε θα βρεις την αλήθεια, το Θεό ή την αγάπη. Και δεν μπορείς
να ερευνάς, να παρατηρείς, να μαθαίνεις, δεν μπορείς να έχεις βα -
θιά επίγνωση αν φοβάσαι. Σίγουρα, λοιπόν, ο ρόλος της εκπαί-
δευσης είναι να ξεριζώσει, εσωτερικά αλλά και εξωτερικά, το φό-
βο που καταστρέφει την ανθρώπινη σκέψη, τις ανθρώπινες σχέσεις
και την αγάπη. 

Ερώτηση (Μαθητής): Αν όλοι οι άνθρωποι επαναστατούσαν, δεν νομίζετε ότι

θα επικρατούσε χάος στον κόσμο;

Κρισναμούρτι: Ακούστε πρώτα την ερώτηση, γιατί είναι πολύ σημα-
ντικό να καταλάβουμε την ερώτηση και όχι απλώς να περιμένου-
με κάποια απάντηση. Η ερώτηση είναι: «Αν όλοι οι άνθρωποι επα -
ναστατούσαν, δεν θα βρισκόταν ο κόσμος σε χάος;» Δηλαδή, η
σημερινή κοινωνία βρίσκεται σε τέτοια τάξη, που το χάος της θα
ήταν αποτέλεσμα της εσωτερικής επανάστασης του καθένα; Δεν
επικρατεί τώρα χάος; Είναι τα πάντα αγνά και ωραία; Ζουν όλοι
ευτυχισμένα, χωρίς στερήσεις, πλουσιοπάροχα; Δεν έχει στραφεί ο
άνθρωπος ενάντια στον άνθρωπο; Δεν υπάρχουν φιλοδοξία, σκλη -
ρός ανταγωνισμός; Ο κόσμος, λοιπόν, βρίσκεται ήδη σε χάος, αυτό
είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να συνειδητοποιήσει κανείς.
Μην παίρνετε ως δεδομένο ότι υπάρχει τάξη στην κοινωνία, μην
υπνωτίζεστε από τις λέξεις. Είτε στην Ευρώπη, είτε στην Αμερική,
είτε στη Ρωσία, ο κόσμος βρίσκεται σε πορεία παρακμής. Αν δεις
την παρακμή, βρίσκεσαι μπροστά σε μια πρόκληση: την πρόκλη -
ση να βρεις τρόπο να λύσεις αυτό το άμεσο πρόβλημα. Και εκείνο
που είναι σημαντικό είναι πώς θα ανταποκριθείς σ’ αυτή την πρό-
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κληση, έτσι δεν είναι; Αν ανταποκριθείς ως Ινδός ή βουδιστής,
χριστιανός ή κομμουνιστής, τότε η ανταπόκρισή σου είναι πολύ
περιορισμένη – και τότε δεν είναι καν ανταπόκριση. Η ανταπό-
κρισή σου μπορεί να είναι πλήρης, αυτή που χρειάζεται, μόνο αν
δεν σκέφτεσαι ως Ινδός ή κομμουνιστής ή καπιταλιστής, αλλά ως
ένα ανθρώπινο πλάσμα που προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα,
και δεν θα μπορέσεις να το λύσεις αν εσύ ο ίδιος δεν επαναστατή-
σεις ενάντια σε όλη αυτή την κατάσταση, ενάντια στην απληστία
της φιλοδοξίας, στην οποία βασίζεται η κοινωνία. Όταν εσύ ο ίδιος
δεν είσαι φιλόδοξος, δεν είσαι γαντζωμένος στην προσωπική σου
ασφάλεια, τότε μόνο μπορείς να ανταποκριθείς στην πρόκληση
και να δημιουργήσεις έναν καινούργιο κόσμο. 

Ερώτηση (Μαθητής): Το να επαναστατείς, το να μαθαίνεις και το να αγαπάς

είναι τρεις διαφορετικές διαδικασίες ή γίνονται ταυτόχρονα; 

Κρισναμούρτι: Φυσικά και δεν είναι τρεις διαφορετικές διαδικα-
σίες· είναι μία ενιαία. βλέπετε, είναι πολύ σημαντικό ν’ ανακαλύ-
ψετε τι σημαίνει αυτή η ερώτηση. Αυτή η ερώτηση βασίζεται στη
θεωρία, όχι στην πράξη· είναι απλώς λεκτική, διανοητική, οπότε
δεν έχει καμία αξία. Ένας άνθρωπος που δεν φοβάται, που είναι
πραγματικά επαναστατημένος, που παλεύει να ανακαλύψει τι ση-
μαίνει να μαθαίνεις και ν’ αγαπάς, ένας τέτοιος άνθρωπος δεν
ρωτά αν είναι μία διαδικασία ή τρεις. Είμαστε πολύ έξυπνοι στα
λόγια και νομίζουμε ότι, δίνοντάς τους διάφορες ερμηνείες, έχου-
με λύσει το πρόβλημα. Ξέρετε τι σημαίνει μαθαίνω; Εκτός από το
δάσκαλο στα τεχνολογικά μαθήματα, όπως η φυσική, τα μαθημα-
τικά, η χημεία, η βιολογία κ.λπ., εκτός από το δάσκαλο σε αυτά,
υπάρχει και ο «ψυχολογικός δάσκαλος». Ξέρετε τι σημαίνει μαθαί -
νω για τον εαυτό μου, για τη ζωή; Όταν πραγματικά μαθαίνεις,
μαθαίνεις σε όλη σου τη ζωή και δεν υπάρχει κανένας συγκεκρι-
μένος δάσκαλος από τον οποίο μαθαίνεις. Τότε τα πάντα είναι
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δάσκαλός σου: ένα νεκρό φύλλο, ένα πουλί που πετάει, μια μυρω-
διά, ένα δάκρυ, ο πλούσιος και ο φτωχός, κάποιος που κλαίει, το
χαμόγελο μιας γυναίκας, η υπεροψία ενός ανθρώπου. Μαθαίνεις
από τα πάντα, οπότε δεν υπάρχει καθοδηγητής, ούτε φιλόσοφος,
ούτε γκουρού, ούτε δάσκαλος. Η ίδια η ζωή είναι ο δάσκαλός σου
και βρίσκεσαι σε μια κατάσταση ασταμάτητης μάθησης. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Είναι αλήθεια ότι η κοινωνία βασίζεται στη φιλοδο-

ξία για την απόκτηση διαφόρων πραγμάτων, αλλά αν δεν είχαμε φιλοδοξίες

δεν θα παρακμάζαμε; 

Κρισναμούρτι: Αυτή η ερώτηση είναι πραγματικά πολύ σημαντική
και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. 

Ξέρετε τι είναι προσοχή; Ας το δούμε. Μέσα στην τάξη, στο
σχολείο, ο δάσκαλος σου λέει να προσέχεις όταν σε πιάνει να κοι-
τάζεις έξω από το παράθυρο ή να τραβάς τα μαλλιά κάποιου. Που
σημαίνει τι; Ότι δεν σ’ ενδιαφέρει το μάθημα που γίνεται, κι έτσι
ο δάσκαλος σ’ αναγκάζει να δώσεις την προσοχή σου, που στην
ουσία δεν είναι προσοχή. Η προσοχή έρχεται όταν ενδιαφέρεσαι
βαθιά για κάτι, και τότε υπάρχει αγάπη στο ότι θέλεις να μάθεις
τα πάντα γι’ αυτό το κάτι· τότε όλος σου ο νους, όλη σου η ύπαρξη
είναι εκεί. Με τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, από τη στιγμή που βλέπεις
ότι η ερώτηση «αν δεν είχαμε φιλοδοξίες, δεν θα παρακμάζαμε;»
είναι πολύ σημαντική, ενδιαφέρεσαι να μάθεις όλη την αλήθεια
γύρω από αυτό το θέμα. 

Τώρα, ένας φιλόδοξος άνθρωπος δεν καταστρέφει τον εαυτό
του; Σ’ αυτό πρέπει πρώτα να απαντήσει κανείς και όχι να ρωτάει
αν η φιλοδοξία είναι σωστή ή λάθος. Κοιτάξτε γύρω σας, παρατη-
ρήστε όλους τους ανθρώπους που είναι φιλόδοξοι. Τι συμβαίνει
όταν είσαι φιλόδοξος; Σκέφτεσαι τον εαυτό σου, έτσι δεν είναι; Εί -
σαι σκληρός, πατάς πάνω σ’ άλλους ανθρώπους, γιατί θέλεις να εκ-
πληρώσεις τις φιλοδοξίες σου προσπαθώντας να γίνεις σπουδαίος,
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καλλιεργώντας έτσι στην κοινωνία τη σύγκρουση ανάμεσα σ’ αυ-
τούς που πετυχαίνουν και σ’ αυτούς που μένουν πίσω. Επίσης, υ-
πάρχει μια αδιάκοπη σύγκρουση ανάμεσα σε σένα και τους άλ-
λους που κυνηγάνε επίσης αυτό που θέλεις κι εσύ, κι αυτή η σύ-
γκρουση συμβάλλει στο να ζεις μια δημιουργική ζωή; Το καταλα-
βαίνετε αυτό ή είναι πολύ δύσκολο; 

Όταν κάνεις κάτι με αγάπη και για τη χαρά του ίδιου του πράγμα -
τος, τότε είσαι φιλόδοξος; Όταν κάνεις κάτι με όλο σου το είναι,
όχι γιατί θέλεις να φτάσεις κάπου ή για να έχεις περισσότερο κέρ-
δος ή μεγαλύτερη επιτυχία, αλλά απλώς και μόνο επειδή αγαπάς
αυτό που κάνεις, σ’ αυτό δεν υπάρχει φιλοδοξία. Σ’ αυτό δεν υπάρ -
χει ανταγωνισμός, δεν παλεύεις με κανέναν για την πρώτη θέση. 

Και δεν θα έπρεπε η εκπαίδευση να σε βοηθάει ν’ ανακαλύψεις
τι είναι εκείνο που νιώθεις ότι το κάνεις πραγματικά με αγάπη, έ-
τσι ώστε από την αρχή έως το τέλος της ζωής σου να εργάζεσαι
για κάτι που αισθάνεσαι ότι αξίζει τον κόπο και που για σένα έχει
μεγάλη σημασία; Διαφορετικά, θα είσαι δυστυχισμένος για το υπό -
λοιπο της ζωής σου. Όταν δεν ξέρεις τι θέλεις πραγματικά να κά-
νεις, ο νους σου πέφτει σε μια ρουτίνα όπου υπάρχουν μόνο πλήξη,
φθορά και θάνατος. Να γιατί είναι πολύ σημαντικό να ανακαλύ-
πτεις όσο είσαι νέος τι αγαπάς πραγματικά να κάνεις. Και αυτός
είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργηθεί μια καινούργια μορφή κοι-
νωνίας. 

Ερώτηση (Δάσκαλος): Στην Ινδία, όπως και στις περισσότερες χώρες, η εκ-

παίδευση ελέγχεται από την κυβέρνηση. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, είναι

δυνατόν να γίνει ένα πείραμα όπως αυτό που περιγράφετε;

Κρισναμούρτι: Θα ήταν δυνατόν να επιβιώσει ένα τέτοιου είδους σχο -
λείο χωρίς κυβερνητική βοήθεια; Αυτό ρωτάει ο κύριος. βλέπει ότι
τα πάντα σε όλο τον κόσμο ελέγχονται όλο και πιο πολύ από τις κυ -
βερνήσεις, από τους πολιτικούς, από τους ανθρώπους που έχουν
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εξουσία, που θέλουν να διαμορφώσουν το νου και την καρδιά μας,
που θέλουν να σκεφτόμαστε με έναν ορισμένο τρόπο. Σε όλες τις
χώρες οι κυβερνήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της εκπαίδευσης,
και ο κύριος ρωτάει αν είναι δυνατόν ένα σχολείο όπως αυτό για
το οποίο μιλάω να δημιουργηθεί με κυβερνητική βοήθεια. 

Εσείς τι λέτε; Ξέρετε, αν θεωρείτε ότι κάτι είναι σημαντικό, ότι
πραγματικά αξίζει τον κόπο, δίνετε όλη σας την καρδιά προκει-
μένου να το επιτύχετε, ανεξάρτητα από κυβερνήσεις και κοινωνι-
κές επιταγές – και τότε αυτό θα γίνει. Αλλά οι περισσότεροι από ε-
μάς δεν δίνουμε την καρδιά μας σε τίποτα, και γι’ αυτό κάνουμε
τέτοιες ερωτήσεις. Αν εσείς κι εγώ πιστεύαμε πραγματικά ότι μπο -
ρεί να υπάρξει ένας καινούργιος κόσμος, αν ο καθένας μας ήταν
ολοκληρωτικά επαναστατημένος μέσα του, ψυχικά και πνευματι-
κά, τότε θα δίναμε την καρδιά μας, το νου μας, το σώμα μας προ-
κειμένου να δημιουργηθεί ένα σχολείο όπου δεν θα υπάρχει ο φό-
βος και όλα όσα συνεπάγεται αυτός. 

Οτιδήποτε αληθινά επαναστατικό, κύριε, δημιουργείται από
τους λίγους που βλέπουν τι είναι αληθινό και είναι πρόθυμοι να
ζήσουν σύμφωνα μ’ αυτή την αλήθεια. Αλλά για να ανακαλύψεις
τι είναι αληθινό χρειάζεται απελευθέρωση από την παράδοση, που
σημαίνει απελευθέρωση από όλους τους φόβους.
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2

Το πρόβλημα της ελευθερίας

Θα ήθελα να κουβεντιάσουμε για το πρόβλημα της ελευθερίας.
Είναι ένα πολύ περίπλοκο πρόβλημα, που χρειάζεται προσεκτική
εξέταση και βαθιά κατανόηση. Ακούμε να γίνονται πολλές συζη-
τήσεις για την ελευθερία, τη θρησκευτική ελευθερία, την ελευθε-
ρία του ατόμου και την ελευθερία να κάνει ο καθένας ό,τι του αρέ-
σει. Έχουν γραφτεί από ειδικούς ολόκληροι τόμοι για κάθε πτυχή
αυτού του προβλήματος, αλλά νομίζω ότι εμείς εδώ μπορούμε να
το προσεγγίσουμε πολύ απλά και άμεσα, και ίσως έτσι οδηγηθού-
με στην πραγματική λύση του. 

Αναρωτιέμαι αν έχετε ποτέ σταματήσει για να παρατηρήσετε
εκείνη την υπέροχη φλογερή λάμψη στα δυτικά την ώρα που βα-
σιλεύει ο ήλιος, ενώ το ντροπαλό καινούργιο φεγγάρι βρίσκεται
ακριβώς πάνω από τα δέντρα. Συνήθως εκείνη την ώρα το ποτάμι
είναι πολύ ήσυχο κι έτσι όλα καθρεφτίζονται στην επιφάνειά του:
η γέφυρα, το τρένο που περνά από πάνω της, το φεγγάρι και, σύ-
ντομα, όταν έχει πλέον σκοτεινιάσει, τα άστρα. Το όλο θέαμα εί-
ναι πολύ όμορφο. Και για να μπορείς να παρατηρείς, να παρακο-
λουθείς και να δίνεις όλη σου την προσοχή σε κάτι όμορφο, ο νους
σου πρέπει να είναι ελεύθερος από έγνοιες, έτσι δεν είναι; Δεν πρέ -
πει να είναι απασχολημένος με προβλήματα, με ανησυχίες και με
το να κάνει διάφορες υποθέσεις. Μόνο όταν ο νους είναι πολύ ή-
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ρεμος μπορείς πραγματικά να παρατηρείς, γιατί τότε είναι ευαί-
σθητος, μπορεί να αντιληφθεί αυτή την εκπληκτική ομορφιά· και
ίσως εδώ να βρίσκεται κάποια νύξη για το πρόβλημά μας με την
ελευθερία.

Τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος; Ελευθερία είναι να κάνεις ό,τι
σε βολεύει, να πηγαίνεις όπου σου αρέσει, να γίνεται ό,τι θέλεις;
Ελευθερία σημαίνει απλώς να έχεις ανεξαρτησία; Πολλοί άνθρω-
ποι στον κόσμο είναι ανεξάρτητοι, αλλά πολύ λίγοι είναι ελεύθε-
ροι. Η ελευθερία προϋποθέτει τεράστια νοημοσύνη, έτσι δεν εί-
ναι; Το να είσαι ελεύθερος σημαίνει να έχεις νοημοσύνη, αλλά η
νοημοσύνη δεν γεννιέται επειδή θέλεις απλώς να είσαι ελεύθερος,
γεννιέται μόνο όταν αρχίζεις να κατανοείς όλο το περιβάλλον σου,
το κοινωνικό, το θρησκευτικό, το οικογενειακό, και τις επιρροές
της παράδοσης που ορθώνονται σαν φράχτης γύρω σου. Αλλά για
να κατανοήσεις τις πολλές και διάφορες επιρροές –των γονιών σου,
του κράτους, της κοινωνίας, του πολιτισμού στον οποίο ανήκεις,
των πιστεύω σου, της θρησκείας σου και των προλήψεών σου, της
παράδοσης την οποία ακολουθείς χωρίς να το σκέφτεσαι–, για να
κατανοήσεις όλες τις επιρροές και να ελευθερωθείς από αυτές,
πρέπει να υπάρξει βαθιά «εν-όραση»,* όμως συνήθως παραδίνεσαι



* Insight στα αγγλικά. Έως το 1998, η «μεταφυσική» ή «παραψυχολογική»
σημασία που βαραίνει στα νεοελληνικά τη λέξη «ενόραση» έκανε απαγορευτική
τη χρησιμοποίησή της ως μετάφραση της λέξης «insight», αφού ο Κρισναμούρτι
εννοεί κάτι εντελώς διαφορετικό, όπως δείχνουν οι εξηγήσεις και οι περιγραφές
του ίδιου για το τι εννοεί όταν χρησιμοποιεί τη λέξη «insight». Έτσι είχε βρεθεί η
λύση των περιφραστικών αποδόσεων της λέξης, εκτός από το βιβλίο Το Τέλος του

Χρόνου, όπου έχει αποδοθεί με τη λέξη «έμπνευση» για τους λόγους που αναφέ-
ρονται στις υποσημειώσεις της συγκεκριμένης έκδοσης. Το 1998 κυκλοφόρησε
το «Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» του Γ. Μπαμπινιώτη, όπου ερμηνεύε-
ται με εξαιρετική ακρίβεια –όσο σε κανένα άλλο νεοελληνικό λεξικό– η λέξη
«ενό ραση», η ερμηνεία της δε συμπληρώνεται από ένα κείμενο σε πλαίσιο. Στο
τελευταίο γίνεται φανερό ότι η πραγματική σημασία της λέξης «ενόραση» είναι
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σε όλες αυτές τις επιρροές, γιατί μέσα σου φοβάσαι. Φοβάσαι μή-
πως δεν αποκτήσεις κάποια καλή θέση στην κοινωνία, φοβάσαι τι
θα πουν οι άλλοι, φοβάσαι να μην ακολουθείς την παράδοση ή μή -
πως αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Αλλά πραγματική ελευθε-
ρία είναι μια κατάσταση του νου στην οποία δεν υπάρχει φόβος,
δεν υπάρχει κανένας ψυχολογικός εξαναγκασμός, δεν υπάρχει εσω -
τερική πίεση να νιώθεις σιγουριά. Οι περισσότεροι από εμάς δεν
θέλουμε να νιώθουμε σιγουριά; Δεν θέλουμε να μας λένε τι υπέρο-
χοι άνθρωποι είμαστε, πόσο όμορφοι δείχνουμε ή τι τρομερή εξυ-
πνάδα έχουμε; Όλα αυτά μας δίνουν αυτοπεποίθηση, μια αίσθη-
ση σπουδαιότητας. Όλοι θέλουμε να είμαστε κάποιοι – αλλά από τη



ακριβώς η ίδια με τη σημασία της λέξης «insight» όπως την εννοεί ο Κρισνα-
μούρτι! Έτσι, με την ελπίδα ότι η χρησιμοποίησή της εδώ –και γενικότερα στα
βιβλία του Κρισναμούρτι– θα συμβάλει στην αποκατάσταση της πραγματικής
σημασίας της, καθιερώθηκε αυτή η ερμηνεία για την αγγλική λέξη «insight». Ακο-
λουθεί ολό κληρο σχεδόν το λήμμα της λέξης «ενόραση» από το «Λεξικό της Νέας
Ελληνικής Γλώσσας» του Γ. Μπαμπινιώτη. Τέλος, όπου αναφέρεται στο κείμενο
η λέξη «ενόραση» θα γράφεται «εν-όραση», από το αρχαίο «εν-ορÄν», για να
υπενθυμίζε ται στον αναγνώστη η σημασία με την οποία χρησιμοποιεί ο Κρισνα-
μούρτι τη λέξη.

Ενόραση 1. η σε βάθος αντίληψη ή κατανόηση (ενός πράγματος). 2. (ΦIΛΟΣΟ-

ΦΙΑ) η κατάκτηση της γνώσης με το ασυνείδητο, χωρίς τη μεσολάβηση του λογικού
ή των αισθήσεων [...] Η γνώση που προέρχεται από το εν-ορÄν (λατ. in-tueri), το
«να βλέπεις μέσα σου», δηλ. η άμεση γνώση, η βιωματική, η υποκειμενική, είναι
η ενόραση. Στην υποκειμενική, προσωπική, μέσα από ξαφνική, μη λογικά επε-
ξεργασμένη σύλληψη, που είναι η ενόραση, αντιτίθεται η αντικειμενική διά-μεση

(και όχι ά-μεση) γνώση, αυτή που βασίζεται σε εμπειρικά δεδομένα, τα οποία έ-
χουν τύχει προσεκτικής λογικής επεξεργασίας (συλλογισμών, κρίσεων, λογικών
υποθέσεων, συμπερασμάτων, αποδεικτικής διαδικασίας). Ό,τι γνωρίζουμε από
ενόραση, συχνά είναι προϊόν «εσωτερικού φωτισμού», στιγμιαίας έμπνευσης ή σύλ -
ληψης των αισθήσεων μάλλον παρά της λογικής. Έτσι η ενορατική γνώση έχει,
κατά κανόνα, αρνητική σημασία στην επιστήμη, αντιτιθέμενη στην αποδεικτική
και αυστηρά λογική γνώση. («Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» Γ. Μπαμπι-
νιώτη). (Σ.τ.Μ.)
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στιγμή που το θέλουμε αυτό, δεν είμαστε πλέον ελεύθεροι. Σκε-
φτείτε το σας παρακαλώ αυτό, γιατί εδώ βρίσκεται η άκρη του νή-
ματος που οδηγεί στην κατανόηση του προβλήματος της ελευθε-
ρίας. Από τη στιγμή που θέλεις να είσαι κάποιος –είτε στον κόσμο
της πολιτικής, της δύναμης, των αξιωμάτων και της εξουσίας είτε
στο λεγόμενο πνευματικό κόσμο, όπου επιδιώκεις να γίνεις ενά-
ρετος, ανώτερος άνθρωπος, άγιος–, από τη στιγμή που θέλεις να
είσαι κάποιος, δεν είσαι πια ελεύθερος. Ο άνθρωπος που βλέπει
τον παραλογισμό όλων αυτών των πραγμάτων έχει αθώα ψυχή
και δεν λειτουργεί με την επιθυμία να είναι κάποιος, επομένως εί-
ναι ελεύθερος. Αν καταλάβετε την απλότητα αυτού του πράγματος,
θα δείτε και την εκπληκτική ομορφιά του και το βάθος του. 

Και οι εξετάσεις, τελικά, αυτόν το σκοπό έχουν: Να σ’ ετοιμά-
σουν για να βρεις μια θέση και να σε κάνουν κάποιο. Οι τίτλοι που
δίνουν τα διπλώματα, τα αξιώματα και οι γνώσεις σε ενθαρρύ-
νουν να είσαι κάτι. Έχετε προσέξει ότι οι γονείς και οι καθηγητές
σας σας λένε ότι πρέπει να είστε σημαντικοί σε κάτι στη ζωή σας
και ότι πρέπει να είστε πετυχημένοι, όπως ο θείος ή ο παππούς
σας; Κι εσείς προσπαθείτε να μιμηθείτε το παράδειγμα κάποιου
ήρωα και να μοιάσετε σε διάφορους σημαντικούς ανθρώπους, π.χ.
σε αγίους, κι έτσι δεν είστε ποτέ ελεύθεροι. Είτε ακολουθήσετε το
παράδειγμα κάποιου ανθρώπου που θαυμάζετε, είτε κάποιου αγίου,
είτε κάποιου συγγενή σας, είτε προσκολληθείτε σε μια συγκεκρι-
μένη παράδοση, αυτό σημαίνει ότι έχετε μέσα σας την απαίτηση
να είστε κάποιοι· και ελευθερία υπάρχει μόνο όταν το κατανοήσε-
τε αυτό. 

Έτσι, ο πραγματικός ρόλος της εκπαίδευσης είναι να σε βοη-
θήσει από παιδί όχι να μιμείσαι οποιονδήποτε, αλλά να είσαι πά-
ντα ο εαυτός σου. Κι αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχει
να κάνει κάποιος: Είτε είσαι έξυπνος, είτε είσαι βλάκας, είτε είσαι
καλός, είτε φθονερός, είτε ζηλιάρης, πρέπει να είσαι πάντα αληθι -
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νός και να το κατανοείς αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι ο εαυ-
τός σου, γιατί νομίζεις ότι αυτό που είσαι είναι λίγο και ότι θα ή-
ταν υπέροχο να μπορούσες να το αλλάξεις σε κάτι αξιοθαύμαστο,
αλλά αυτό δεν γίνεται ποτέ. Αντιθέτως, αν δεις αυτό που πραγμα-
τικά είσαι και το κατανοήσεις, σ’ αυτήν ακριβώς την κατανόηση
υπάρχει μια μεταμόρφωση. Η ελευθερία, λοιπόν, βρίσκεται όχι
στο να προσπαθείς να γίνεις κάτι διαφορετικό από αυτό που είσαι,
όχι στο να κάνεις ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι, όχι στο να ακολου-
θείς πιστά κάποια παράδοση, όσα σου λένε οι γονείς σου ή κάποιος
γκουρού, αλλά στο να κατανοείς κάθε στιγμή αυτό που είσαι.

Αλλά, βλέπετε, δεν μας εκπαιδεύουν για κάτι τέτοιο. Η εκπαί-
δευση σε ενθαρρύνει να γίνεις τούτο ή εκείνο, αυτό όμως δεν ση-
μαίνει κατανόηση του εαυτού σου. Ο εαυτός σου είναι κάτι πολύ
περίπλοκο, δεν είναι απλώς η οντότητα που φαίνεται, είναι και
κάτι κρυμμένο, που δεν φαίνεται. Είναι φτιαγμένος όχι μόνο από
όλα όσα σκέφτεσαι, αλλά κι από όλα τα πράγματα που έχουν βάλει
μέσα στο νου σου άλλοι άνθρωποι, τα βιβλία, οι εφημερίδες, οι πο -
λιτικοί σου ηγέτες. Και υπάρχει η πιθανότητα να τα συνειδητο-
ποιήσεις όλα αυτά μόνο όταν δεν θέλεις να είσαι κάποιος, όταν
δεν μιμείσαι, όταν δεν είσαι οπαδός κανενός – που σημαίνει, πράγ -
ματι, ότι έχεις επαναστατήσει εναντίον της προσπάθειας που κά-
νουν όλοι προκειμένου να γίνουν κάποιοι. Αυτή είναι η μόνη αληθι-

νή επανάσταση1 που οδηγεί σ’ εκπληκτική ελευθερία. Και η καλ-
λιέργεια αυτής της ελευθερίας είναι ο πραγματικός ρόλος της εκ-
παίδευσης. 

Οι γονείς στο σπίτι, οι δάσκαλοι στο σχολείο και οι προσωπικές
επιθυμίες του καθένα τον σπρώχνουν να ταυτιστεί με το ένα ή με
το άλλο για να είναι ευτυχισμένος και ασφαλής. Αλλά για να έχει
κανείς νοημοσύνη δεν πρέπει να ξετινάξει από πάνω του όλες αυ-
τές τις επιρροές που τον σκλαβώνουν και τον συνθλίβουν; 

Η ελπίδα για έναν καινούργιο κόσμο βρίσκεται σε όσους αρχί-
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ζουν να βλέπουν τι είναι ψεύτικο και επαναστατούν εναντίον του,
όχι μόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη. Και γι’ αυτό πρέπει να
αναζητάς το σωστό είδος εκπαίδευσης· γιατί μόνο όταν μεγαλώ-
νεις μέσα στην ελευθερία μπορείς να δημιουργήσεις έναν κόσμο
που δεν θα είναι βασισμένος σε παραδοσιακές δομές ή διαμορφω -
μένος σύμφωνα με τα πιστεύω κάποιου φιλοσόφου ή ιδεαλιστή.
Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία όταν απλώς και μόνο προ-
σπαθείς να γίνεις κάποιος ή μιμείσαι κάποιο πρότυπο. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Τι είναι νοημοσύνη; 

Κρισναμούρτι: Ας εμβαθύνουμε σιγά σιγά στην ερώτηση με υπομο-
νή, για να ανακαλύψουμε την απάντηση. Το ν’ ανακαλύπτεις δεν
σημαίνει να καταλήγεις σε κάποιο συμπέρασμα. Δεν ξέρω αν βλέ-
πετε τη διαφορά. Από τη στιγμή που βγάζεις συμπέρασμα, ας
πούμε για το τι είναι νοημοσύνη, παύεις να έχεις νοημοσύνη. Αυ-
τό κάνουν οι περισσότεροι ενήλικες: Έχουν βγάλει τα συμπερά-
σματά τους, οπότε έπαψαν να έχουν νοημοσύνη. Αμέσως αμέσως,
λοιπόν, ανακαλύψατε κάτι: Ότι νους με νοημοσύνη είναι εκείνος
που συνεχώς μαθαίνει και ποτέ δεν βγάζει συμπεράσματα. 

Τι είναι νοημοσύνη; Οι περισσότεροι άνθρωποι θα αρκούνταν
σε έναν ορισμό τού τι είναι νοημοσύνη. Ή θα λέγανε «καλή αυτή
η ερμηνεία» ή θα προτιμούσαν τη δική τους ερμηνεία, και ένας
νους που αρκείται σε κάποια ερμηνεία είναι πολύ επιφανειακός,
οπότε δεν έχει νοημοσύνη.

Έχετε αρχίσει να βλέπετε ότι νους με νοημοσύνη είναι ο νους
που δεν ικανοποιείται με ερμηνείες και συμπεράσματα, και επί -
σης δεν έχει νοημοσύνη ο νους που πιστεύει, γιατί η πίστη είναι
άλλο ένα είδος συμπεράσματος. Νους με νοημοσύνη είναι ο ερευ-
νητικός νους, ο νους που παρατηρεί, που μαθαίνει, που μελετά.
Που σημαίνει τι; Ότι νοημοσύνη υπάρχει μόνο όταν δεν υπάρχει
φόβος, όταν είσαι έτοιμος να επαναστατήσεις, να πας κό ντρα σε
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όλο το κοινωνικό οικοδόμημα προκειμένου να βρεις τι είναι Θεός
ή να ανακαλύψεις την αλήθεια οποιουδήποτε πράγματος. 

Η νοημοσύνη δεν είναι γνώση. Ακόμη κι αν μπορούσες να δια-
βάσεις όλα τα βιβλία του κόσμου, αυτό δεν θα σου έδινε νοημοσύ-
νη. Η νοημοσύνη είναι κάτι πολύ λεπτό, δεν είναι κάτι για να στρογ -
γυλοκαθίσεις πάνω του. Εμφανίζεται μόνο όταν καταλάβεις τη συ -
νολική διαδικασία λειτουργίας του νου – όχι σύμφωνα με κάποιο
φιλόσοφο ή δάσκαλο, αλλά με το δικό σου το νου. Ο νους σου εί-
ναι απόρροια όλης της ανθρωπότητας, και όταν το καταλάβεις αυ -
τό δεν χρειάζεται να διαβάσεις ούτε ένα βιβλίο, γιατί ο νους σου
περιέχει όλη τη γνώση του παρελθόντος της ανθρωπότητας. Η
νοημοσύνη, λοιπόν, εμφανίζεται όταν κατανοήσεις τον εαυτό σου,
και τον εαυτό σου θα τον κατανοήσεις μόνο σε σχέση με τον κό-
σμο των ανθρώπων, των πραγμάτων και των ιδεών. Η νοημοσύνη
δεν είναι κάτι που μπορείς να αποκτήσεις, όπως τη μάθηση. Εμ -
φανίζεται μαζί με τη μεγάλη εσωτερική επαναστατικότητα, δηλα-
δή εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει φόβος – που σημαίνει, στην πραγ -
ματικότητα, όταν υπάρχει μια αίσθηση αγάπης. Διότι όταν δεν υ-
πάρχει φόβος, υπάρχει αγάπη. 

Αν ενδιαφέρεστε μόνο για ερμηνείες, φοβάμαι ότι θα σκεφτεί-
τε πως δεν έχω απαντήσει στην ερώτηση. Το να ρωτάς τι είναι νοη -
μοσύνη είναι σαν να ρωτάς τι είναι ζωή. Ζωή είναι μελέτη, παιχνί-
δι, σεξ, δουλειά, τσακωμοί, ζήλιες, φιλοδοξίες, αγάπη, ομορφιά,
αλήθεια – η ζωή είναι τα πάντα, έτσι δεν είναι; Αλλά, βλέπετε, οι
περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε την υπομονή, έντιμα και με
συνέπεια, να κάνουμε αυτή την έρευνα. 

Ερώτηση (Μαθητής): Μπορεί ένας αναίσθητος νους να γίνει ευαίσθητος; 

Κρισναμούρτι: Ακούστε την ερώτηση, ακούστε το νόημα που υπάρ-
χει πίσω από τις λέξεις: «Μπορεί ένας αναίσθητος νους να γίνει
ευαίσθητος;» Αν πω ότι ο νους μου είναι αναίσθητος κι αρχίσω να
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προσπαθώ να τον κάνω ευαίσθητο, η ίδια η προσπάθεια να γίνει
ευαίσθητος δείχνει αναισθησία. Αν όμως παραδεχτώ ότι είμαι ένας
αναίσθητος άνθρωπος χωρίς να θέλω να το αλλάξω αυτό, χωρίς
να θέλω να προσπαθήσω να γίνω ευαίσθητος αλλά, αρχίζοντας να
κατανοώ τι είναι αυτή η αναισθησία, παρατηρώντας τη στην κα-
θημερινή μου ζωή, μέρα με τη μέρα –πόσο λαίμαργα τρώω, πόσο
απότομα φέρομαι στους ανθρώπους, την υπεροψία μου, την αλα-
ζονεία μου, την προστυχιά των συνηθειών και των σκέψεών μου–,
τότε από μόνη της η παρατήρηση θα αλλάξει αυτό που συμβαίνει.
Δείτε το αυτό, σας παρακαλώ. Παρατηρήστε το ψύχραιμα. Ομοίως,
αν είμαι κουτός και πω ότι πρέπει να γίνω έξυπνος, η προσπάθεια
και μόνο να γίνω έξυπνος είναι μια χειρότερη μορφή κουταμά-
ρας, γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι να κατανοήσω την κου-
ταμάρα μου. Έτσι κι αλλιώς, όσο κι αν προσπαθήσω να γίνω έξυ-
πνος η κουταμάρα μου θα παραμείνει η ίδια. Μπορεί να αποκτή-
σω το επιφανειακό λούστρο που δίνουν οι γνώσεις, μπορεί να έχω
αποστηθίσει ολόκληρα αποσπάσματα από βιβλία διαφόρων σπου -
δαίων συγγραφέων και να τα επαναλαμβάνω με κάθε ευκαιρία στις
συζητήσεις, αλλά και πάλι θα είμαι κουτός. Αν όμως αντιληφθώ
και κατανοήσω την κουταμάρα έτσι όπως εκφράζεται στην καθη-
μερινή μου ζωή –πώς συμπεριφέρομαι στους ανθρώπους ανάλο-
γα με την τάξη τους και το επάγγελμά τους, πώς αντιμετωπίζω το
γείτονά μου, τον φτωχό, τον πλούσιο, έναν απλό υπάλληλο–, τότε
αυτή η επίγνωση διαλύει την κουταμάρα. 

Δοκιμάστε το. Παρατηρήστε τον εαυτό σας καθώς μιλάτε σε
κάποιον απλό εργαζόμενο που η δουλειά του είναι να εξυπηρετεί
τον κόσμο, προσέξτε το μεγάλο σεβασμό τον οποίο δείχνετε σε αν -
θρώπους που έχουν αξιώματα ή έχετε ανάγκη και πόσο λίγο σεβα -
σμό δείχνετε σε κάποιον που δεν έχει κανένα αξίωμα ή δεν έχει να
σας προσφέρει τίποτα. Τότε αρχίζεις να ανακαλύπτεις πόσο κου-
τός είσαι και, κατανοώντας την κουταμάρα, γεννιούνται η νοη -
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μοσύνη και η ευαισθησία. Δεν είσαι υποχρεωμένος να γίνεις ευαί-
σθητος. Ο άνθρωπος που προσπαθεί να γίνει κάτι είναι αποκρου-
στικός, αναίσθητος, χοντρόπετσος. 

Ερώτηση (Δάσκαλος): Πώς μπορεί ένα παιδί να ανακαλύψει αυτό που είναι

χωρίς τη βοήθεια των γονιών και των δασκάλων του;

Κρισναμούρτι: Είπα εγώ ότι μπορεί ή απλώς ερμηνεύετε έτσι τα λε-
γόμενά μου; Ένα παιδί έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει πράγ-
ματα για τον εαυτό του μόνο αν το περιβάλλον στο οποίο ζει το
βοηθήσει να το κάνει. Αν οι γονείς και οι δάσκαλοι νοιάζονται πραγ -
ματικά να κατανοήσει το παιδί τον εαυτό του, δεν θα του επιβά-
λουν να το κάνει. Θα δημιουργήσουν ένα περιβάλλον μέσα στο ο-
ποίο, κάποια στιγμή, το παιδί θα γνωρίζει ποιο πραγματικά είναι.

Αυτή η ερώτηση αποτελεί για εσάς πρόβλημα ζωτικής σημα-
σίας; Αν νιώθατε βαθιά μέσα σας ότι είναι σημαντικό για ένα παιδί
να ανακαλύψει πράγματα για τον εαυτό του και ότι δεν μπορεί να
το κάνει αυτό αν περιτριγυρίζεται από αυθεντίες που του το επι -
βάλλουν, δεν θα κάνατε ό,τι μπορούσατε ώστε να βρίσκεται στο
σωστό περιβάλλον; Η ερώτησή σας έχει και πάλι την ίδια κλασική
προσέγγιση «πες μου τι να κάνω και θα το κάνω», αντί για το «ας λύ-
σουμε το πρόβλημα μαζί». Το πρόβλημα του πώς θα δημιουργηθεί
ένα περιβάλλον στο οποίο το παιδί θα μπορεί να γνωρίσει τον εαυ-
τό του είναι ένα πρόβλημα που τους αφορά όλους: τους γονείς, τους
δασκάλους και τα ίδια τα παιδιά. Αλλά το να γνωρίσεις τον εαυτό
σου δεν είναι κάτι που μπορεί να σου το επιβάλλει κάποιος, όπως
δεν μπορούν να σου επιβάλλουν να έχεις κατανόηση. Κι αν αυτό εί-
ναι σημαντικό πρόβλημα για εσάς, για μένα, για τους γονείς και
τους δασκάλους, τότε θα δημιουργήσουμε μαζί τα σωστά σχολεία.

Ερώτηση (Μαθητής): Υπάρχουν κάποιοι μαθητές που μου λένε ότι έχουν δει

στα γύρω χωριά παράξενα φαινόμενα, όπως ανθρώπους που έχουν καταλη-
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φθεί από διάφορες οντότητες, ότι φοβούνται τα φαντάσματα, τα πνεύματα

κ.λπ. Κάνουν, επίσης, ερωτήσεις για το θάνατο. Τι πρέπει ν’ απαντήσει κανείς

σ’ όλα αυτά; 

Κρισναμούρτι: Κάποια άλλη στιγμή θα εξετάσουμε τι είναι ο θάνα-
τος. βλέπετε, όμως, τώρα τι εκπληκτικό πράγμα είναι ο φόβος. Σ’ ε-
σάς τα παιδιά προφανώς έχουν μιλήσει για φαντάσματα οι γονείς
σας, οι μεγαλύτεροι, διαφορετικά δεν θα βλέπατε φαντάσματα.
Κάποιος σας έχει μιλήσει για καταλήψεις από διάφορες οντότητες.
Παραείστε νέοι για να έχετε τέτοιου είδους γνώσεις. Δεν προέρχο-
νται από δικές σας εμπειρίες, καθρεφτίζουν αυτά που σας έχουν
πει οι μεγαλύτεροί σας. Και συνήθως και οι μεγαλύτεροι δεν ξέ-
ρουν τίποτε για όλα αυτά. Έχουν απλώς διαβάσει κάτι σε κάποιο
βιβλίο και νομίζουν ότι έχουν καταλάβει τα πάντα. Αυτό οδηγεί σε
μια εντελώς διαφορετική ερώτηση: «Υπάρχει εμπειρία που να μην
έχει μολυνθεί από το παρελθόν;» Αν ζήσει κανείς μια εμπειρία με
βάση κάποια άλλη που έχει βιώσει στο παρελθόν, δηλαδή μια ε-
μπειρία μολυσμένη από το παρελθόν, τότε αυτή η εμπειρία είναι α-
πλώς συνέχεια του παρελθόντος, κι επομένως δεν είναι καινούργια. 

Τώρα, όσοι από τους μεγάλους έχετε να κάνετε με παιδιά είναι
σημαντικό να μην τους επιβάλλετε τις δικές σας λαθεμένες αντιλή-
ψεις, τις δικές σας γνώμες για φαντάσματα, τις δικές σας ιδιαίτερες
ιδέες και εμπειρίες. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το αποφύγει κα-
νείς, γιατί οι μεγάλοι μιλάνε πολύ για όλα αυτά τα πράγματα που
δεν έχουν καμία σημασία στη ζωή, μεταδίδοντας έτσι σταδιακά τις
δικές τους ανησυχίες και προκαταλήψεις, τους δικούς τους φόβους,
και τα παιδιά, φυσικά, επαναλαμβάνουν ό,τι έχουν ακούσει. Είναι
σημαντικό οι μεγαλύτεροι, που συνήθως δεν ξέρουν τίποτα κι οι ί-
διοι γι’ αυτά τα πράγματα, να μη μιλάνε μπροστά στα παιδιά αλλά,
αντί γι’ αυτό, να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα στην οποία τα παι-
διά θα μπορούν να μεγαλώνουν ελεύθερα και χωρίς φόβο.
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3

Ελευθερία και αγάπη

Ίσως κάποιοι από εσάς δεν έχουν καταλάβει πολύ καλά όσα λέω
για την ελευθερία αλλά, όπως έχω ήδη επισημάνει, είναι πολύ ση-
μαντικό να ανοίγεσαι σε καινούργιες ιδέες, σε κάτι με το οποίο ί-
σως δεν είσαι εξοικειωμένος. Είναι καλό να βλέπεις ό,τι είναι ω-
ραίο, αλλά πρέπει να παρατηρείς και τις ασχήμιες που υπάρχουν
στη ζωή, πρέπει να έχεις επίγνωση όλων των πραγμάτων. Το ίδιο
ανοιχτός πρέπει να είσαι και σε πράγματα που ίσως δεν καταλα-
βαίνεις απόλυτα, γιατί όσο πιο πολύ σκέφτεσαι και στοχάζεσαι
πάνω σ’ αυτά τα θέματα, που μπορεί να είναι κάπως δυσνόητα για
σένα, τόσο πιο ικανός γίνεσαι να ζεις τον πλούτο της ζωής.

Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς έχουν προσέξει, νωρίς το πρωί,
το φως του ήλιου που πέφτει πάνω στα νερά. Πόσο εξαιρετικά
απα λό είναι αυτό το φως και πώς χορεύουν τα σκοτεινά ακόμη νε-
ρά, με το πρωινό αστέρι να κρέμεται πάνω από τα δέντρα, το μο-
ναδικό αστέρι που έχει μείνει στον ουρανό! Έχετε προσέξει ποτέ
τίποτε από όλα αυτά; Ή έχετε πολλή δουλειά, είστε πολύ απασχο-
λημένοι με τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, κι έτσι ξεχνάτε
την ομορφιά αυτής της γης –αυτής της γης όπου πρέπει όλοι μας
να ζήσουμε– ή δεν την προσέξατε ποτέ; Είτε λεγόμαστε κομμου-
νιστές είτε καπιταλιστές, ινδουιστές ή βουδιστές, μωαμεθανοί ή
χριστιανοί, είτε είμαστε τυφλοί και δυστυχισμένοι είτε υγιείς κι
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ευτυχισμένοι, αυτή η γη ανήκει σε όλους μας. Καταλαβαίνετε; Εί-
ναι η γη όλων μας, όχι κάποιων. Δεν είναι η γη μόνο των πλου-
σίων, δεν ανήκει αποκλειστικά στους πανίσχυρους ηγέτες, στους
μεγαλοκτηματίες, είναι η γη μας, δική σας και δική μου, που δεν
είμαστε τίποτα, κι ωστόσο ζούμε πάνω σ’ αυτή τη γη και πρέπει
να συνυπάρχουμε όλοι. Είναι ο κόσμος των φτωχών και των πλου-
σίων, των αγράμματων και των μορφωμένων, είναι ο κόσμος μας,

και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το νιώθουμε αυτό και να
αγαπάμε τη γη, όχι ευκαιριακά κάποιο ήσυχο πρωινό, αλλά όλη
την ώρα. Θα νιώσουμε ότι είναι ο κόσμος μας και θα τον αγαπή-
σουμε μόνο όταν καταλάβουμε τι είναι ελευθερία. 

Στην εποχή μας η ελευθερία θεωρείται το πιο σημαντικό πράγ -
μα που υπάρχει, αλλά δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Θα θέλαμε
να είμαστε ελεύθεροι, αλλά αν προσέξετε θα δείτε ότι όλοι –ο δά-
σκαλος, ο γονιός, ο δικηγόρος, ο αστυφύλακας, ο ιερέας, ο στρα-
τιώτης, ο επιχειρηματίας– κάνουν κάτι από τη δική τους γωνίτσα
για να εμποδίζουν την ελευθερία. Το να είσαι ελεύθερος δεν ση-
μαίνει απλώς να κάνεις ό,τι σου αρέσει ή να ξεφεύγεις από κατα-
στάσεις που σε περιορίζουν, αλλά να κατανοείς το όλο πρόβλημα
της εξάρτησης. Ξέρετε τι είναι η εξάρτηση; Εξαρτάσαι από τους
γονείς σου, εξαρτάσαι από τους δασκάλους σου, εξαρτάσαι από
τον ταχυδρόμο κ.ο.κ. Αυτού του είδους την πρακτική εξάρτηση
μπορεί να την καταλάβει κανείς πολύ εύκολα. Αλλά υπάρχει κι έ-
να άλλο είδος εξάρτησης, πολύ πιο βαθύ, που πρέπει να το κατα-
νοήσει κανείς για να μπορέσει να είναι ελεύθερος: Η εξάρτηση
 από κάποιον άλλο για να είναι ευτυχισμένος. Ξέρετε τι σημαίνει
να βασίζεις την ευτυχία σου σε κάποιον άλλο; Το περιοριστικό δεν
είναι να εξαρτάσαι απλώς πρακτικά από κάποιον, αλλά η εσωτε-
ρική, η ψυχολογική εξάρτηση από την οποία αντλεί κανείς την υπο -
τιθέμενη ευτυχία, επειδή όταν εξαρτάσαι από κάποιον με αυτό τον
τρόπο γίνεσαι σκλάβος του. Εάν, καθώς μεγαλώνεις, εξαρτάσαι
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συναισθηματικά από τους γονείς σου, από τη γυναίκα σου ή τον
 άντρα σου, από κάποιον γκουρού ή από κάποια ιδέα, βρίσκεσαι
ήδη σε σκλαβιά. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, παρόλο που οι πε-
ρισσότεροι από εμάς, ιδίως όταν είμαστε νέοι, θέλουμε να είμα-
στε ελεύθεροι. 

Για να είμαστε ελεύθεροι, πρέπει να επαναστατήσουμε ενάντια
σε όλες τις ψυχολογικές εξαρτήσεις, και δεν μπορούμε να επανα-
στατήσουμε αν δεν κατανοήσουμε γιατί είμαστε εξαρτημένοι. Μέ -
χρι να κατανοήσουμε και να διαλύσουμε πραγματικά όλες τις ψυ-
χολογικές εξαρτήσεις μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να είμαστε ε-
λεύθεροι, γιατί μόνο μ’ αυτήν ακριβώς την κατανόηση μπορεί να
υπάρξει ελευθερία. Αλλά ελευθερία δεν σημαίνει απλώς κάποια
αντίδραση. Ξέρετε τι είναι αντίδραση; Αν σου πω κάτι που σε πλη -
γώνει, αν σου μιλήσω άσχημα, θα θυμώσεις· αυτό είναι μια αντί-
δραση, μια αντίδραση που γεννιέται από την εξάρτησή σου από
μένα, και η ανεξαρτησία είναι μια μετέπειτα αντίδραση. Αλλά η
ελευθερία δεν είναι αντίδραση, και μέχρι να κατανοήσουμε τι εί-
ναι η αντίδραση και να προχωρήσουμε πέρα από αυτή, δεν θα εί-
μαστε ελεύθεροι. 

Ξέρετε τι σημαίνει ν’ αγαπάς κάποιον; Ξέρετε τι σημαίνει ν’ α-
γαπάς ένα δέντρο ή ένα πουλί ή ένα κουτάβι, ώστε να το φροντί-
ζεις, να το ταΐζεις, να το περιποιείσαι, παρόλο που δεν μπορεί να
σ’ το ανταποδώσει; Οι περισσότεροι από εμάς δεν αγαπάμε μ’ αυ-
τό τον τρόπο, δεν ξέρουμε καθόλου τι σημαίνει αγάπη, επειδή η
αγάπη μας είναι πάντα περιφραγμένη από ανησυχία, από ζήλια,
από φόβο – που σημαίνει ότι εξαρτιόμαστε εσωτερικά από τον
άλλο, ότι θέλουμε να μας ανταποδώσει την αγάπη μας. Δεν αγα-
πάμε απλώς, αλλά ζητάμε κάτι σε αντάλλαγμα, και αυτή ακριβώς
η απαίτηση είναι που μας κάνει εξαρτημένους. 

Η ελευθερία και η αγάπη, λοιπόν, πάνε μαζί. Η αγάπη δεν εί-
ναι κάποια αντίδραση. Αν σε αγαπώ επειδή με αγαπάς, αυτό είναι
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απλώς μια συναλλαγή, κάτι που μπορείς να αγοράσεις, δεν είναι
αγάπη. Το ν’ αγαπάς σημαίνει να μη ζητάς κανενός είδους αντα-
πόδοση, ούτε καν να νιώθεις ότι δίνεις κάτι – και μόνο μια τέτοια
αγάπη μπορεί να οδηγήσει στην ελευθερία. Αλλά, βλέπετε, δεν εκ -
παιδεύεστε γι’ αυτό. Εκπαιδεύεστε στα μαθηματικά, στη χημεία,
στη γεωγραφία, στην ιστορία, και εκεί τελειώνει η εκπαίδευσή σας,
επειδή το μόνο που ενδιαφέρει τους γονείς σας είναι να σας βοηθή-
σουν να βρείτε μια καλή δουλειά και να πετύχετε στη ζωή. Αν έ-
χουν χρήματα, μπορεί να σας στείλουν στο εξωτερικό για σπου-
δές και, όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, ο σκοπός τους είναι να γί-
νετε πλούσιοι και να έχετε μια αξιοσέβαστη θέση στην κοινωνία.
Και όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις τόσο πιο πολλή δυστυχία προκαλείς
στους άλλους, επειδή για να φτάσεις εκεί πρέπει να είσαι ανταγω-
νιστικός, να μη λυπάσαι κανέναν. Έτσι οι γονείς στέλνουν τα παι-
διά τους σε σχολεία όπου καλλιεργούνται η φιλοδοξία και ο αντα-
γωνισμός, όπου δεν υπάρχει καθόλου αγάπη, γι’ αυτόν το λόγο οι
κοινωνίες βρίσκονται σε διαρκή αποσύνθεση, σε αδιάκοπη σύ-
γκρουση. Και παρόλο που οι πολιτικοί, οι ιερείς, οι λεγόμε νοι δια-
νοούμενοι μιλάνε για ειρήνη, είναι λόγια που δεν σημαίνουν τί -
ποτα. 

Τώρα, εσείς κι εγώ πρέπει να κατανοήσουμε όλο αυτό το πρό-
βλημα της ελευθερίας. Πρέπει να ανακαλύψουμε μόνοι μας τι ση-
μαίνει ν’ αγαπάς, γιατί αν δεν αγαπάμε δεν θα μπορέσουμε ποτέ
να έχουμε σωφροσύνη, προσοχή, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να νιώ -
σουμε φροντίδα. Ξέρετε τι σημαίνει να νιώθεις φροντίδα; Όταν
δεις, ας πούμε, μια κοφτερή πέτρα σ’ ένα μονοπάτι απ’ όπου περ-
νάνε πολλοί άνθρωποι με γυμνά πόδια, να την απομακρύνεις όχι
γιατί σου το ζήτησαν, αλλά γιατί έχεις αισθήματα για τους άλλους,
παρόλο που δεν ξέρεις ποιοι είναι και ίσως δεν τους συναντήσεις
ποτέ. Ή να φυτέψεις ένα δέντρο και να το περιποιείσαι με αγάπη,
να κοιτάζεις το ποτάμι και να θαυμάζεις την τελειότητα της γης,
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να παρατηρείς ένα πουλί που πετά και να βλέπεις την ομορφιά που
έχει το πέταγμά του, να έχεις ευαισθησία και να είσαι ανοιχτός σ’
αυτή την εκπληκτική κίνηση που ονομάζεται ζωή – για όλα αυτά
πρέπει να υπάρχει ελευθερία, και για να είσαι ελεύθερος πρέπει
ν’ αγαπάς. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει ελευθερία, χωρίς αγάπη η ε-
λευθερία είναι απλώς μια ιδέα που δεν έχει καμία αξία.

Έτσι, λοιπόν, μόνο για εκείνους που κατανοούν τις ψυχολογικές
εξαρτήσεις τους και ξεκόβουν από αυτές, κι επομένως ξέρουν τι
είναι αγάπη, μόνο για εκείνους μπορεί να υπάρξει ελευθερία· και
μόνο εκείνοι θα μπορέσουν να φέρουν έναν καινούργιο πολιτισμό,
ένα διαφορετικό κόσμο. 

Ερώτηση (Μαθητής): Από πού πηγάζει η επιθυμία και πώς μπορώ να απαλ-

λαγώ απ’ αυτή; 

Κρισναμούρτι: Γιατί ένας έφηβος, όπως εσύ, κάνει αυτή την ερώτη-
ση; Και γιατί να πρέπει να απαλλαγείτε από την επιθυμία; Κατα-
λαβαίνετε τι εννοώ; Γιατί ένας νέος άντρας, γεμάτος ζωή και ενέρ-
γεια, πρέπει να απαλλαγεί από την επιθυμία; Προφανώς επει δή
του έχουν πει οι μεγαλύτεροι ότι το να μην έχει επιθυμίες είναι
μία από τις μεγαλύτερες αρετές και ότι αν ελευθερωθεί από αυτές
θα ανακαλύψει το Θεό ή όπως αλλιώς ονομάζεται εκείνο το ανώ-
τερο ον. Γι’ αυτό, λοιπόν, ρωτάει ο νεαρός ποια είναι η προέλευση
της επιθυμίας και πώς μπορεί να απαλλαγεί από αυτή. Αλλά αυτή
ακριβώς η επιθυμία να απαλλαγείς από την επιθυμία είναι μέρος
της επιθυμίας, είναι επιθυμία που στην πραγματικότητα την υπα-
γορεύει ο φόβος, έτσι δεν είναι;

Ποια είναι η προέλευση, η πηγή, η αρχή της επιθυμίας; βλέ-
πεις κάτι όμορφο και το θέλεις. βλέπεις ένα αυτοκίνητο, ένα ρολόι
ή ένα σκάφος και θέλεις να το αποκτήσεις. βλέπεις κάτι, έρχεσαι
σ’ επαφή μ’ αυτό κι έχεις μια αίσθησή του. Τι γίνεται μετά; Προχω-
ράτε αργά, ανακαλύψτε το. βλέπεις, ας πούμε, σε μια βιτρίνα ένα
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πολύ ωραίο ρολόι. Μπαίνεις στο μαγαζί, το κοιτάζεις, το αγγίζεις,
νιώθεις το βάρος του, βλέπεις ποιος είναι ο κατασκευαστής και
μετά τι γίνεται; Μετά μπαίνει στη μέση η σκέψη, δημιουργεί την
εικόνα σου να φοράς το ρολόι και σκέφτεσαι: Αχ, μακάρι να το εί-
χα. Δηλαδή έχουμε πρώτα οπτική επαφή, έπειτα άγγιγμα, αίσθη-
ση –νιώθω ωραία με τη σκέψη ότι είναι δικό μου– κι αμέσως η
σκέψη δημιουργεί την εικόνα, και σ’ αυτό ακριβώς το δευτερόλε-
πτο που η σκέψη δημιουργεί την εικόνα να φοράς το ρολόι ή να ο-
δηγείς το αυτοκίνητο, σ’ αυτό ακριβώς το δευτερόλεπτο γεννιέται
η επιθυμία. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό; Τουλάχιστον με βάση τη λο-
γική; Είναι το ίδιο όπως όταν βλέπεις κάποιον διάσημο ή πλούσιο
ή άγιο και θέλεις να έρθεις στη θέση του διάσημου ή του πλούσιου
ή του αγίου. Αυτή είναι η πηγή της επιθυμίας: βλέπεις κάτι, έρχε-
σαι σε επαφή με αυτό και από την επαφή έρχεται η αίσθησή του
και από την αίσθηση γεννιούνται η σκέψη και η επιθυμία.

Τώρα, αναγνωρίζοντας βέβαια ότι η επιθυμία φέρνει σύγκρου -
ση, ρωτάς: «Πώς μπορώ να απαλλαγώ από την επιθυμία;» Έτσι,
αυτό που πραγματικά θέλεις δεν είναι να ελευθερωθείς από την
επι θυμία, αλλά να ελευθερωθείς από τη σύγκρουση με την ανησυ-
χία, το άγχος και τον πόνο που σου προκαλεί η επιθυμία όταν δεν
εκπληρώνεται. Θέλεις, δηλαδή, να ελευθερωθείς από τους πικρούς
καρπούς της επιθυμίας, όχι από την ίδια την επιθυμία, και αυτό εί-
ναι το πολύ σημαντικό που πρέπει να καταλάβει κανείς. Αν μπο-
ρούσες να αφαιρέσεις από την επιθυμία τον πόνο, την απελπισία,
την πάλη, όλα τα άγχη και τους φόβους που τη συνοδεύουν, έτσι
ώστε να μείνει μόνο η ευχαρίστηση, θα ήθελες και τότε να ελευθε-
ρωθείς από την επιθυμία; 

Όσο υπάρχει η επιθυμία να επιτύχεις, να φτάσεις κάπου, να
γίνεις κάποιος –σε οποιονδήποτε τομέα– υπάρχουν αναπόφευκτα
άγχος, θλίψη, φόβος. Η φιλοδοξία να γίνεις πλούσιος, να είσαι το
ένα ή το άλλο, εξαφανίζεται μόνο όταν δεις ότι η ίδια η φύση της
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φιλοδοξίας είναι εστία βρομιάς και διαφθοράς. Τη στιγμή που θα
δούμε ότι η επιθυμία για απόκτηση δύναμης οποιασδήποτε μορ-
φής –δύναμη του πρωθυπουργού, του δικαστή, του ιερέα, του
γκουρού– είναι βαθιά συνδεδεμένη με το κακό,* δεν θα έχουμε πια
την επιθυμία να αποκτήσουμε δύναμη. Αλλά δεν βλέπουμε ότι η
φιλοδοξία διαφθείρει, ούτε ότι η επιθυμία για δύναμη έχει σχέση
με το κακό, αντιθέτως λένε –όσοι την αποζητούν– ότι θα χρησιμο-
ποιήσουν αυτή τη δύναμη για το καλό, κάτι που είναι σκέτη ανοη-
σία. Ένα κακό μέσο δεν μπορεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί για καλό
σκοπό. Αν το μέσο είναι το ψέμα, ο σκοπός θα είναι επίσης ένα
ψέμα. Αν το μέσο είναι κακό, ο σκοπός είναι κακός, οπότε και το
αποτέλεσμα είναι κακό.** Το καλό δεν είναι το αντίθετο του κακού,
εμφανίζεται μόνο όταν εκείνο που είναι κακό πάψει εντελώς να υ-
πάρχει. 

Αν δεν καταλάβουμε, λοιπόν, τη σημασία της επιθυμίας –με τα
αποτελέσματα και τα παράγωγά της–, το να προσπαθούμε απλώς
ν’ απαλλαγούμε από αυτή δεν έχει κανένα νόημα. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Πώς μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι από εξαρτήσεις

όσο ζούμε μέσα στην κοινωνία;

Κρισναμούρτι: Τι είναι κοινωνία; Κοινωνία είναι η σχέση ανάμεσα
στους ανθρώπους, αυτό δεν είναι; Μην το δυσκολεύετε, μην επα-
ναλαμβάνετε φράσεις από ένα σωρό βιβλία, σκεφτείτε το πολύ α-
πλά και θα δείτε ότι κοινωνία είναι η σχέση ανάμεσα σε όλους



** Η αγγλική λέξη εδώ δεν είναι «bad» αλλά «evil», δηλαδή «το κακό», με την
έννοια που στα ελληνικά το χρησιμοποιούμε σε αντιδιαστολή με «το καλό», ό-
πως π.χ. στη φράση «η πάλη ανάμεσα στο καλό και το κακό». (Σ.τ.Μ.) 

** Ο Κρισναμούρτι είναι ο μόνος –απ’ όσο γνωρίζει ο μεταφραστής– που, σε
αντίθεση με τη γενικά αποδεκτή ηθική «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», θεωρεί ότι
«τα μέσα καθορίζουν το σκοπό» (Η εκπαίδευση και η σημασία της ζωής, Κεφάλαιο 2,
εκδ. Καστανιώτη). (Σ.τ.Μ.)
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μας – εσάς, εμένα και τους άλλους. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι
αυτές που φτιάχνουν την κοινωνία, και η κοινωνία μας στηρίζεται
στην κτητικότητα, έτσι δεν είναι; Οι περισσότεροι από εμάς θέ-
λουμε ν’ αποκτήσουμε χρήματα, δύναμη, περιουσία, εξουσία. Με
τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θέλουμε να έχουμε αξιώματα, κύρος,
κι έτσι έχουμε φτιάξει μια κτητική κοινωνία. Όσο είμαστε κτητι-
κοί,* όσο θέλουμε να είμαστε κάποιοι, να έχουμε φήμη, δύναμη
και όλα τα σχετικά, ανήκουμε σ’ αυτή την κοινωνία κι επομένως
εξαρ τιόμαστε από αυτή. Αλλά αν κάποιος δεν θέλει τίποτε από ό-
λα τούτα και παραμείνει απλώς αυτό που πραγματικά είναι –όχι
με αλαζονεία, αλλά με μεγάλη ταπεινοφροσύνη–, τότε είναι έξω
από αυτά, επαναστατεί ψυχολογικά εναντίον της κοινωνίας και
ξεκόβει από αυτή.2

Δυστυχώς, όμως, η εκπαίδευση στις μέρες μας έχει ως στόχο
να κάνει εσάς τους νέους να «συμμορφωθείτε», να προσαρμοστεί-
τε σ’ αυτή την κοινωνία της κτητικότητας. Γι’ αυτό νοιάζονται και
οι ίδιοι οι γονείς σας, οι καθηγητές σας, και μ’ αυτό ασχολούνται
τα βιβλία σας. Γιατί όσο συμμορφώνεσαι, όσο είσαι φιλόδοξος,
κτητικός και, κυνηγώντας αξιώματα και δύναμη, διαφθείρεις και
εξοντώνεις άλλους ανθρώπους, θεωρείσαι ένας αξιοσέβαστος πο-
λίτης. Έχετε εκπαιδευτεί έτσι ώστε να προσαρμοστείτε σ’ αυτή την
κοινωνία αλλά αυτό δεν είναι εκπαίδευση, είναι απλώς μια διαδι-
κασία που σε κάνει να εξαρτάσαι από διάφορα πράγματα και να
ακολουθείς πιστά ένα συγκεκριμένο μοντέλο ζωής. Ο αληθινός
ρόλος της εκπαίδευσης δεν είναι να σε κάνει υπάλληλο, δικαστή ή
πρωθυπουργό, αλλά να σε βοηθήσει να κατανοήσεις τη δομή αυ-
τής της σάπιας κοινωνίας και να σου δώσει τη δυνατότητα να εί-



* Κτητικός, -ή, -ό. Αυτός που έχει την τάση να κατέχει κάποιον-α/κάτι, που
θέλει να έχει κτήμα του κάποιον-α/κάτι («Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας»
Γ. Μπαμπινιώτη). (Σ.τ.Μ.)
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σαι ελεύθερος, έτσι ώστε να μπορέσεις να ξεκόψεις από αυτή και
να δημιουργήσεις μια διαφορετική κοινωνία, έναν καινούργιο
κόσμο. Πρέπει να υπάρξουν εκείνοι που θα επαναστατήσουν –όχι
σε μερικά πράγματα, αλλά σε όλα– ενάντια στο παλιό, γιατί μόνο
τέτοιοι άνθρωποι μπορούν να φτιάξουν έναν καινούργιο κόσμο,
έναν κόσμο που δεν θα βασίζεται στα αποκτήματα, στη δύναμη
και στο κοινωνικό κύρος. Και είναι τώρα σαν ν’ ακούω τους μεγα-
λύτερους* να απαντάνε: «Αυτά που λέτε δεν μπορούν να γίνουν
ποτέ. Η ανθρώπινη φύση είναι αυτή που είναι και λέτε ανοησίες».
Αλλά δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ πώς μπορεί να «ξε-διαμορφωθεί» ο
νους των μεγάλων και να μη διαμορφωθεί ποτέ ο νους των παι-
διών. Η εκπαίδευση κάνει σίγουρα και τα δύο: Και προλαμβάνει
και θεραπεύει. Οι μεγαλύτεροι από εσάς έχετε σίγουρα ήδη μπει
στο καλούπι, έχετε ήδη διαμορφωθεί· είστε ήδη φιλόδοξοι και θέ-
λετε να πετύχετε όπως ο πατέρας σας, όπως ο τάδε πολιτικός ή κά -
ποιος άλλος.

Ο πραγματικός, λοιπόν, ρόλος της εκπαίδευσης δεν είναι μόνο
να σας βοηθήσει να «ξε-διαμορφωθείτε», αλλά και να κατανοήσετε
όλη τη διαδικασία της ζωής, μέρα με τη μέρα, έτσι ώστε να μεγα-
λώσετε ελεύθερα και να φτιάξετε έναν καινούργιο κόσμο, έναν
κόσμο που πρέπει να είναι εντελώς διαφορετικός από τον τωρινό.
Δυστυχώς, ούτε οι γονείς σας, ούτε οι καθηγητές σας, ούτε γενικά
ο υπόλοιπος κόσμος ενδιαφέρεται γι’ αυτό. Να γιατί η εκπαίδευ-
ση πρέπει να είναι μια διαδικασία εκπαίδευσης τόσο του εκπαι-
δευτή όσο και του μαθητή. 

Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί παλεύουν οι άνθρωποι; 

Κρισναμούρτι: Γιατί παλεύουν τα αγοράκια μεταξύ τους; Για να πά-



* Το μεγαλύτερο μέρος του κοινού σε αυτές τις ομιλίες είναι παιδιά και νέοι
15 έως 20 χρόνων. (Σ.τ.Μ.)
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ρουν κάποιο παιχνίδι ή την μπάλα ή το βιβλίο που τους πήρε κά-
ποιο άλλο αγόρι – γι’ αυτό παλεύουν. Οι ενήλικες παλεύουν για
τον ίδιο ακριβώς λόγο, μόνο που τα «παιχνίδια» τους είναι η εξου-
σία, ο πλούτος και η δύναμη. Αν θέλεις εσύ δύναμη και θέλω κι εγώ
δύναμη, θα παλέψουμε μεταξύ μας, κι αυτός είναι ο πραγματικός
λόγος που τα κράτη κάνουν πολέμους. Είναι τόσο απλό. Μόνο που
οι φιλόσοφοι, οι πολιτικοί και οι δήθεν θρησκευόμενοι το έχουν
κάνει πολύπλοκο. Ξέρετε, είναι μεγάλη τέχνη να έχεις επίγνωση
του πλούτου της ζωής, της ομορφιάς της ύπαρξης, των αγώνων της
ζωής, των δυστυχιών της, του γέλιου και των δακρύων της και, πα-
ρόλο που μπορεί να έχεις πάρα πολλές γνώσεις κι εμπειρίες, να
κρατάς το νου σου πολύ απλό· και μπορείς να έχεις έναν απλό νου,
μόνο αν ξέρεις ν’ αγαπάς. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Τι είναι ζήλια; 

Κρισναμούρτι: Η ζήλια προϋποθέτει ότι δεν σου αρέσει αυτό που
είσαι και φθονείς τους άλλους, έτσι δεν είναι; Να μην είσαι ευχα-
ριστημένος με αυτό που είσαι, αυτό είναι το πρώτο στάδιο του φθό -
νου. Θέλεις να μοιάσεις σε κάποιον άλλο που έχει περισσότερες
γνώσεις ή πιο όμορφο πρόσωπο ή μεγαλύτερο σπίτι, περισσότερη
εξουσία, καλύτερη κοινωνική θέση από σένα. Θέλεις να είσαι πιο
ενάρετος, θέλεις να ξέρεις πώς να διαλογίζεται καλύτερα από τους
άλλους, θέλεις να φτάσεις στο Θεό. Σε κάθε περίπτωση, θέλεις να
είσαι κάτι διαφορετικό από αυτό που είσαι, γι’ αυτό φθονείς, ζη-
λεύεις. Ο λόγος για τον οποίο είναι τρομερά δύσκολο να κατανοή-
σεις αυτό που είσαι είναι επειδή απαιτείται απόλυτη ελευθερία α-
πό κάθε επιθυμία να αλλάξεις αυτό που είσαι σε κάτι άλλο. Η επι-
θυμία να αλλάξεις τον εαυτό σου γεννάει φθόνο, ζήλια, και μέσα
στην κατανόηση αυτού που είσαι υπάρχει και η μεταμόρφωσή του.
Αλλά, βλέπετε, η εκπαίδευση σε σπρώχνει να προσπαθείς να γί-
νεις κάτι διαφορετικό από αυτό που είσαι. Και στο σπίτι σου, ό-
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ταν ζηλεύεις, σου λένε: «Σταμάτα να ζηλεύεις, είναι απαίσιο». Έ-
τσι προσπαθείς να μη ζηλεύεις, αλλά αυτή ακριβώς η προσπά-
θεια είναι μέρος της ζήλιας, γιατί και πάλι θέλεις να είσαι διαφο-
ρετικός.

Ξέρετε, ένα ωραίο τριαντάφυλλο είναι απλώς ένα ωραίο τρια-
ντάφυλλο, αλλά εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε ευχαριστημένοι να
είμαστε αυτό που είμαστε, επειδή μας έχει δοθεί η ικανότητα να
σκεφτόμαστε και σκεφτόμαστε λανθασμένα. Το να ξέρεις πώς να
σκέφτεσαι απαιτεί μεγάλη ικανότητα εμβάθυνσης, κατανόησης,
αλλά το να μάθεις τι να σκέφτεσαι είναι σχετικά εύκολο. Η τωρινή
εκπαίδευση συνίσταται ακριβώς στο να μας λέει τι να σκεφτόμα-
στε, δεν μας μαθαίνει πώς να σκεφτόμαστε, πώς να εμβαθύνουμε
και να ερευνούμε. Αλλά μόνο όταν ο δάσκαλος και ο μαθητής μά-
θουν πώς να σκέφτονται το σχολείο θα εκπληρώνει το σκοπό του. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Γιατί δεν είμαι ποτέ ικανοποιημένη και με τίποτα; 

Κρισναμούρτι: Την ερώτηση την κάνει ένα μικρό κορίτσι, και είμαι
σίγουρος ότι τη σκέφτηκε η ίδια και δεν της την υπαγόρευσε κά-
ποιος άλλος. Σ’ αυτή την τρυφερή ηλικία* που βρίσκεται θέλει να
μάθει γιατί δεν νιώθει ποτέ ικανοποιημένη. (Γυρνάει και απευθύ-
νεται στους δασκάλους και στους γονείς που είναι στην αίθουσα.)
Τι έχετε να πείτε γι’ αυτό εσείς οι μεγάλοι; Εσείς τα ’χετε κάνει έ-
τσι. Εσείς έχετε φτιάξει αυτό τον κόσμο στον οποίο ζει ένα κορι-
τσάκι που ρωτάει γιατί δεν είναι ποτέ ικανοποιημένο. Υποτίθεται
ότι είστε δάσκαλοι, γονείς, αλλά δεν βλέπετε την τραγωδία του
πράγματος. Προσεύχεστε ή διαλογίζεστε, αλλά είστε μουχλιασμέ -
νοι, βαριεστημένοι, είστε εσωτερικά νεκροί. (Απόλυτη σιωπή, κα-
θώς κοιτάζει αργά αργά όλους τους ενήλικες της αίθουσας.) 



* Πρέπει να είναι γύρω στα δεκαπέντε με δεκάξι, που είναι η ηλικία των παι-
διών του σχολείου στο οποίο μιλάει ο Κρισναμούρτι. (Σ.τ.Μ.)
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Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ποτέ ικανοποιημένοι; Επειδή ψά-
χνουν διαρκώς να βρουν την ευτυχία και νομίζουν ότι με τη συνε-
χή αλλαγή θα νιώθουν πάντα ευτυχισμένοι. Πηγαίνουν από τη
μια δουλειά στην άλλη, από τη μια σχέση στην άλλη, από τη μια
θρησκεία ή ιδεολογία στην άλλη, νομίζοντας ότι με αυτή τη διαρ-
κή αλλαγή θα βρουν την ευτυχία. Ή, αν δεν το κάνουν αυτό, δια-
λέγουν κάποια λιμνάζουσα μεριά της ζωής κι εκεί αποτελματώνο-
νται. Η ικανοποίηση είναι σίγουρα κάτι εντελώς διαφορετικό. Έρ -
χεται μόνο όταν δεις τον εαυτό σου όπως πραγματικά είναι, χωρίς
καμία επιθυμία να τον αλλάξεις, χωρίς καμία επίκριση ή σύγκρι-
ση – πράγμα που δεν σημαίνει πως απλώς δέχεσαι ό,τι βλέπεις
και πας ήσυχος για ύπνο. Αλλά όταν ο νους παύει να συγκρίνει, να
καταδικάζει, να αξιολογεί, κι επομένως είναι ικανός να βλέπει αυτό

που είναι κάθε στιγμή χωρίς να θέλει να το αλλάξει, σ’ αυτήν ακρι-
βώς την αντίληψη βρίσκεται το αιώνιο.

Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί πρέπει να διαβάζουμε τα μαθήματά μας; 

Κρισναμούρτι: Γιατί πρέπει να διαβάζετε τα μαθήματά σας; Ακού-
στε με προσεκτικά. Ρωτάτε ποτέ γιατί πρέπει να παίξετε, γιατί πρέ -
πει να φάτε, γιατί πρέπει να κοιτάξετε το ποτάμι, γιατί είστε σκλη -
ροί; Δεν ρωτάτε, έτσι δεν είναι; Αντιδράτε και ρωτάτε γιατί πρέπει
να κάνετε κάτι, μόνο όταν αυτό δεν σας αρέσει. Αλλά το διάβασμα
είναι όπως και το παιχνίδι, το γέλιο, η σκληρότητα, η καλοσύνη, το
κοίταγμα του ποταμού, των σύννεφων, όλα είναι μέρος της ζωής,
και αν δεν ξέρετε να διαβάζετε, αν δεν ξέρετε να περπατάτε, αν
είστε ανίκανοι να απολαύσετε την ομορφιά ενός φύλλου, δεν ζεί-
τε. Πρέπει να κατανοήσετε τη ζωή στο σύνολό της, όχι ένα μέρος
της. Να γιατί πρέπει να διαβάζετε, να γιατί πρέπει να κοιτάτε τον
ουρανό, να γιατί πρέπει να τραγουδάτε, να χορεύετε και να γρά-
φετε ποιήματα και να υποφέρετε και να κατανοείτε, επειδή όλα
αυτά είναι η ζωή. 
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Ερώτηση (Μαθήτρια): Τι είναι η ντροπαλότητα; 

Κρισναμούρτι: Δεν νιώθεις ντροπή όταν συναντάς για πρώτη φορά
κάποιον που δεν ξέρεις; Δεν ένιωθες ντροπή όταν έκανες αυτή την
ερώτηση; Δεν θα ντρεπόσουν αν έπρεπε να καθίσεις σ’ αυτή την ε-
ξέδρα εδώ πάνω, όπως εγώ, για να μιλήσεις; Όταν βρεθείτε ξαφ-
νικά μπροστά σ’ ένα όμορφο δέντρο ή σ’ ένα ευαίσθητο λουλούδι
ή σ’ ένα πουλί που κάθεται στη φωλιά του, δεν ντρέπεστε, δεν νιώ-
θετε κάπως αμήχανα και θέλετε να μείνετε ακίνητοι; Είναι καλό,
ξέρετε, να είστε ντροπαλοί. Αλλά για τους περισσότερους  από ε-
μάς η ντροπαλότητα συνεπάγεται αμηχανία. Όταν συναντάμε έ-
να σπουδαίο άνθρωπο –αν υπάρχει κάτι τέτοιο–, νιώθουμε αμή-
χανα. Σκεφτόμαστε: Τι σπουδαίος που είναι αυτός, πόσο διάση-
μος, ενώ εγώ δεν είμαι τίποτα. Άρα νιώθουμε ντροπή, που σημαί-
νει ότι γινόμαστε αμήχανοι. Αλλά υπάρχει ένα διαφορετικό είδος
ντροπαλότητας, που έχει πραγματικά σχέση με την τρυφερότητα,
κι αυτό δεν σε κάνει αμήχανο. 
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4

Τι σημαίνει να ακούω

Γιατί βρίσκεστε εδώ και με ακούτε; Έχετε συλλογιστεί ποτέ γιατί
ακούτε γενικά τους άλλους; Και τι σημαίνει ακούω πραγματικά
κάποιον; Όλοι σας εδώ κάθεστε τώρα μπροστά σε κάποιον που
μιλάει. Γιατί τον ακούτε; Ακούτε για να πιάσει το αφτί σας κάτι που
θα επιβεβαιώσει τις δικές σας σκέψεις, που θα ταιριάζει μ’ αυτές,
ή ακούτε για να ανακαλύψετε καινούργια πράγματα; βλέπετε τη
διαφορά; Το ν’ ακούς για να ανακαλύπτεις έχει εντελώς διαφορε-
τική σημασία από το ν’ ακούς απλώς για να επιβεβαιώσεις αυτά
που σκέφτεσαι. Αν βρίσκεστε εδώ μόνο για να επιβεβαιωθείτε, να
ενθαρρύνετε τον εαυτό σας για τον τρόπο που σκέφτεται, τότε έχει
πολύ λίγη σημασία που ακούτε. Αν όμως ακούτε για να ανακαλύ-
ψετε νέα πράγματα, τότε ο νους σας είναι ελεύθερος, δεν δεσμεύε -
ται από τίποτα, είναι πολύ ακριβής, κοφτερός, ζωντανός, ερευνη-
τικός, περίεργος, κι επομένως ικανός να ανακαλύπτει. Δεν είναι,
λοιπόν, πολύ σημαντικό να σκεφτείτε γιατί ακούτε και τι ακούτε; 

Έχετε καθίσει ποτέ πολύ ήσυχα, χωρίς να είναι η προσοχή σας
επικεντρωμένη σε κάτι, χωρίς να προσπαθείτε να συγκεντρωθεί-
τε, αλλά με το νου σας πολύ ήσυχο, πραγματικά ήρεμο; Τότε ακού -
τε τα πάντα, έτσι δεν είναι; Ακούτε τους πολύ μακρινούς ήχους, ό-
πως και τους πιο κοντινούς, κι εκείνους που είναι δίπλα σας, που
σημαίνει ότι ακούτε κυριολεκτικά τα πάντα. Όταν ακούς έτσι, ο
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νους σου δεν είναι φυλακισμένος σ’ ένα στενό κανάλι. Αν μπορείτε
ν’ ακούτε μ’ αυτό τον τρόπο –χαλαρά, χωρίς ένταση–, θα ανακα-
λύψετε ότι μέσα σας γίνεται μια εκπληκτική αλλαγή, μια αλλαγή
που συμβαίνει χωρίς τη θέλησή σας, χωρίς να το ζητάτε· και σ’ αυ-
τή την αλλαγή υπάρχει τεράστια ομορφιά, σ’ αυτή την αλλαγή
βρίσκεται και το βάθος της «εν-όρασης».* Απλώς δοκιμάστε το κά-
ποια φορά, δοκιμάστε το τώρα. Την ώρα που με ακούτε, μην ακού -
τε μόνο εμένα, αλλά τα πάντα γύρω σας. Ακούστε τα κουδούνια των
αγελάδων** και την καμπάνα του ναού, ακούστε το μακρινό ήχο
του τρένου και των κάρων στο δρόμο. Κι αν πλησιάζετε όλο και
πιο κοντά ώσπου ν’ ακούσετε κι εμένα, θα ανακαλύψετε ότι υπάρ-
χει μεγάλο βάθος στον τρόπο που ακούτε. Αλλά για να γίνει αυτό
πρέπει να έχεις έναν πολύ ήσυχο νου. Κι αν θέλεις πραγματικά ν’
ακούσεις, ο νους σου ησυχάζει αβίαστα, έτσι δεν είναι; Τότε δεν
αποσπάσαι ούτε κι από κάτι που συμβαίνει δίπλα σου· ο νους σου
είναι ήσυχος, γιατί ακούει βαθιά τα πάντα. Αν μπορείς ν’ ακούς με
αυτό τον τρόπο, με ευκολία, με κάποια ευχαρίστηση, θ’ ανακαλύ-
ψεις ότι μέσα στην καρδιά σου γίνεται μια απίθανη μεταμόρφω-
ση, όπως και στο νου σου – μια μεταμόρφωση που δεν έχεις σχε -
διάσει με τη σκέψη σου ή κατασκευάσει με οποιονδήποτε τρόπο. 

Η σκέψη είναι πολύ περίεργο πράγμα, έτσι δεν είναι; Ξέρετε
τι είναι σκέψη; Σκέψη, για τους περισσότερους, είναι κάτι που
φτιάχνει ο νους – και οι άνθρωποι παλεύουν για να υπερασπιστούν
αυτά που σκέφτονται. Αλλά αν μπορείς ν’ ακούς τα πάντα πραγ-
ματικά βαθιά –τον παφλασμό των κυμάτων, το κελάηδισμα των
πουλιών, το κλάμα ενός μωρού, τη μητέρα σου που σε μαλώνει, το
φίλο σου που σε πιέζει, τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου που σου



** βλ. υποσημείωση στη σελ. 26. (Σ.τ.Μ.)
** Η ομιλία γίνεται σε σχολείο στην Ινδία, στο Rishi Valley, που βρίσκεται

στην εξοχή. (Σ.τ.Μ.)

4 – Η αίσθηση της ευτυχίας
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γκρινιάζει–, τότε θ’ ανακαλύψεις ότι πας πέρα από τις λέξεις, πέ-
ρα από τις απλές λεκτικές διατυπώσεις που κάποιες φορές πλη-
γώνουν την καρδιά. Και είναι πολύ σημαντικό να πάτε πέρα από
τις απλές λεκτικές διατυπώσεις, γιατί τι είναι τελικά αυτό που θέ-
λουμε όλοι; Άσχετα απ’ το αν είμαστε νέοι ή γέροι, αν είμαστε ά-
πειροι ή γεμάτοι εμπειρίες πολλών ετών, όλοι μας θέλουμε να εί-
μαστε ευτυχισμένοι, έτσι δεν είναι; Όταν είμαστε μαθητές, θέλου -
με να είμαστε ευτυχισμένοι παίζοντας με τα παιχνίδια μας, μελε-
τώντας, κάνοντας όλα τα μικροπράγματα που μας αρέσουν να κά-
νουμε. Καθώς μεγαλώνουμε αναζητάμε την ευτυχία σε αποκτή-
ματα, στο χρήμα, σ’ ένα ωραίο σπίτι, σε μια συμπαθητική σύζυγο
ή σ’ ένα συμπαθητικό σύζυγο, σε μια καλή δουλειά... Κι όταν βα-
ρεθούμε όλα αυτά που έχουμε αναζητάμε καινούργια, καινούργιο
σπίτι, καινούργια δουλειά ή καινούργιους συζύγους, κι όταν κι αυ-
τά δεν μας ικανοποιούν πια αναζητάμε κάτι άλλο και λέμε: «Πρέ-
πει να πάψω να είμαι προσκολλημένος σε υλικά πράγματα κι αν-
θρώπους, και τότε θα είμαι ευτυχισμένος». Έτσι αρχίζουμε να ε-
ξασκούμαστε στη «μη-προσκόλληση». Αφήνουμε την οικογένειά μας,
αποχωριζόμαστε την περιουσία μας, φοράμε ένα ράσο και απο-
τραβιόμαστε από τον κόσμο. Ή μένουμε στον κόσμο και γινόμα-
στε μέλη κάποιας θρησκευτικής οργάνωσης, νομίζοντας ότι με το
να βρεθούμε κάπου με κάποιους άλλους συζητώντας ατελείωτα ό-
λοι μαζί για την αδελφοσύνη θα είμαστε ευτυχισμένοι. Ή απλώς
ακολουθούμε κάποιο θρησκευτικό ηγέτη, κάποιον γκουρού, κά-
ποιο διδάσκαλο, κάποιο ιδανικό, πιστεύοντας σε κάτι που ουσια-
στικά είναι αυταπάτη, ψευδαίσθηση, πρόληψη.

Καταλαβαίνετε για ποιο πράγμα μιλάω; 
Ό,τι κάνετε το κάνετε γιατί θέλετε να νιώθετε ευτυχισμένοι· α-

πό το πιο απλό, όπως όταν ετοιμάζεστε να πάτε κάπου και χτενίζε-
στε, φοράτε καθαρά και ωραία ρούχα, μέχρι το πιο σύνθετο, όπως
όταν παίρνετε το πτυχίο σας, όταν βρίσκετε δουλειά, όταν αποκτά-
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τε σπίτι και περιουσία, όταν παντρεύεστε και κάνετε παιδιά, όταν
γίνεστε μέλη κάποιας θρησκευτικής οργάνωσης, από εκείνες που
οι ηγέτες τους υποστηρίζουν ότι είναι φωτισμένοι κι έχουν σύνδε-
ση με αόρατους διδασκάλους. Πίσω από όλα αυτά υπάρχει αυτή η
εκπληκτική ώθηση, αυτή η έντονη επιθυμία να βρείτε την ευτυχία. 

Αλλά, βλέπετε, η ευτυχία δεν έρχεται τόσο εύκολα, γιατί η ευ-
τυχία δεν βρίσκεται σε τίποτε από όλα αυτά. Μπορεί να νιώθεις
ευχαρίστηση, μπορεί να βρίσκεις καινούργια πράγματα που σε
ικα νοποιούν αλλά, αργά ή γρήγορα, αυτό γίνεται κουραστικό. Για -
τί η ευτυχία δεν κρατάει για πολύ σ’ όλα αυτά που γνωρίζουμε. Το
φιλί το ακολουθεί το δάκρυ, το γέλιο η δυστυχία και η απόγνωση.
Όλα μαραίνονται, καταρρέουν. Έτσι, όσο είστε νέοι, πρέπει να
αρχίσετε να ανακαλύπτετε τι είναι αυτό το παράξενο πράγμα που
ονομάζεται ευτυχία. Αυτό θα έπρεπε να είναι ένα σημαντικό μέ-
ρος της εκπαίδευσης. 

Η ευτυχία δεν έρχεται όταν αγωνίζεσαι γι’ αυτήν – κι αυτό είναι
το μεγαλύτερο μυστικό, παρόλο που λέγεται εύκολα. Μπορώ να το
βάλω μέσα σε λίγες απλές λέξεις, αλλά αν απλώς πιάσει τ’ αφτί σας
τι θα πω και μετά επαναλαμβάνετε αυτό που θ’ ακούσετε δεν πρό-
κειται να γίνετε ευτυχισμένοι. Η ευτυχία είναι παράξενη· έρχεται
όταν δεν την αναζητάς. Όταν δεν κάνεις καμία προσπάθεια για να
είσαι ευτυχισμένος, τότε απροσδόκητα, μυστηριωδώς, εμφανίζε-
ται η ευτυχία, που γεννιέται από την αγνότητα και την ομορφιά τού
να υπάρχεις απλώς. Αλλά γι’ αυτό χρειάζεται να έχει κανείς πολύ
μεγάλη κατανόηση και να μην προσπαθεί να γίνει κάποιος. Η αλή -
θεια δεν είναι κάτι όπου καταφέρνεις να φτάσεις. Η αλήθεια εμ-
φανίζεται όταν ο νους σου και η καρδιά σου έχουν εξαγνιστεί από
κάθε είδους αίσθηση πάλης και δεν προσπαθείς πια να γίνεις κά-
ποιος. Η αλήθεια βρίσκεται εκεί, όταν ο νους είναι πολύ ήρεμος
και ακούει προσεκτικά χωρίς χρονικούς περιορισμούς οτιδήποτε
γίνεται γύρω του. Μπορεί ν’ ακούτε αυτά τα λόγια, αλλά για να
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κερδίσετε την ευτυχία πρέπει να ανακαλύψετε πώς απελευθερώ-
νεται ο νους από κάθε φόβο. 

Όσο φοβάστε εσείς, τα παιδιά, οποιονδήποτε ή οτιδήποτε, δεν
μπορεί να υπάρξει ευτυχία. Δεν μπορεί να υπάρξει ευτυχία όσο
φοβάστε τους γονείς σας, τους δασκάλους σας, όσο φοβάστε ότι
δεν θα περάσετε τις εξετάσεις, ότι δεν θα προβιβαστείτε στην επό -
μενη τάξη, ότι δεν θα είστε από τους αγαπημένους μαθητές του
δασκάλου, ότι δεν θα σας επαινέσουν, δεν θα σας συγχαρούν. Αν
όμως δεν φοβάστε τίποτα, όταν ξυπνήσετε ένα πρωί, ή εκεί που θα
περπατάτε μόνοι, θα ανακαλύψετε ότι ξαφνικά έχει συμβεί κάτι
παράξενο: απρόσκλητα, αυτόκλητα, αναπάντεχα, θα έχετε βρει
αυτό που ονομάζεται αγάπη, αλήθεια, ευτυχία. 

Να γιατί είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδευτείς σωστά όσο εί-
σαι νέος. Αυτό που αποκαλούμε τώρα εκπαίδευση δεν είναι εκπαί -
δευση, γιατί κανείς δεν μιλάει για όλα αυτά τα πράγματα. Οι κα-
θηγητές σάς προετοιμάζουν να περνάτε τις εξετάσεις, αλλά δεν
σας λένε πώς να ζείτε, που είναι πολύ πιο σημαντικό, επειδή πολύ
λίγοι ξέρουν να ζουν. Οι περισσότεροι από εμάς απλώς επιβιώ-
νουμε, κατά κάποιον τρόπο σερνόμαστε, οπότε η ζωή καταντάει
κάτι το πληκτικό. Πράγματι, για να ζεις χρειάζονται πάρα πολλή
αγάπη, έντονη αίσθηση σιωπής και απλότητα μαζί με αφθονία από
εμπειρίες· χρειάζεται ένας νους ικανός να σκέφτεται πολύ καθα-
ρά, που δεν είναι γεμάτος προκαταλήψεις ή προλήψεις, ελπίδες ή
φόβους. Όλα αυτά χρειάζονται για τη ζωή και, αν δεν έχεις εκπαι-
δευτεί για να ζεις, τότε η εκπαίδευση δεν έχει κανένα νόημα. Μπο -
ρεί να μάθετε να είστε πολύ τακτικοί, να έχετε καλούς τρόπους και
να γράφετε καλά σ’ όλα τα διαγωνίσματα, αλλά το να δίνετε προ-
τεραιότητα σε όλα αυτά τα επιφανειακά πράγματα, τη στιγμή που
ολόκληρη η δομή της κοινωνίας καταρρέει, είναι σαν να κόβετε
τα νύχια σας την ώρα που το σπίτι σας καίγεται. βλέπετε, δεν σας
μιλάει κανείς γι’ αυτά τα πράγματα, κανείς δεν τα ερευνά μαζί
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σας. Όπως περνάτε τη μια μέρα μετά την άλλη μελετώντας κάποια
μαθήματα –π.χ. μαθηματικά, ιστορία και γεωγραφία–, έτσι θα έ-
πρεπε, επίσης, να περνάτε πολύ χρόνο μιλώντας για όλα τα βαθύ-
τερα ζητήματα της ζωής, γιατί αυτό είναι που της δίνει πλούτο.

Ερώτηση (Δάσκαλος): Αληθινή θρησκεία δεν σημαίνει λατρεία του Θεού; 

Κρισναμούρτι: Πρώτα απ’ όλα, ας δούμε τι δεν είναι θρησκεία. Δεν
είναι αυτός ο πιο σωστός τρόπος για να προσεγγίσουμε το θέμα;
Αν μπορούμε να κατανοήσουμε τι δεν είναι θρησκεία, τότε ίσως
αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε κι άλλα πράγματα. Είναι όπως
όταν καθαρίζεις ένα βρόμικο παράθυρο: Αρχίζεις αμέσως να τα
βλέπεις όλα πολύ καθαρά. Ας δούμε, λοιπόν, αν μπορούμε να κα-
θαρίσουμε το νου μας απ’ ό,τι δεν είναι θρησκεία – ας μην πούμε
«θα το σκεφτώ» και απλώς παίξουμε με τις λέξεις. Ίσως εσείς μπο -
ρείτε να το κάνετε, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ήδη πα-
γιδευτεί και είναι βολεμένοι σε ό,τι δεν είναι πραγματικά θρη-
σκεία και δεν θέλουν να ξεβολευτούν. 

Τι δεν είναι θρησκεία, λοιπόν; Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό; Ε-
σείς οι νέοι από παιδιά ακούτε να σας λένε ξανά και ξανά τι υποτί-
θεται ότι είναι θρησκεία –πίστη στο Θεό και δεκάδες άλλα πράγ-
ματα–, αλλά κανένας δεν σας ζήτησε να ανακαλύψετε τι δεν είναι
θρησκεία. Και τώρα εσείς κι εγώ θα το ανακαλύψουμε μόνοι μας. 

Όταν ακούτε εμένα, ή οποιονδήποτε άλλο, μην αποδέχεστε
 απλώς αυτό που λέγεται, ακούστε με προσοχή για να μπορέσετε
να διακρίνετε την αλήθεια όσων λέγονται. Έτσι και αντιληφθείτε
μία φορά από μόνοι σας τι δεν είναι θρησκεία, τότε σε όλη σας τη
ζωή κανένας άνθρωπος και κανένα βιβλίο δεν θα μπορέσει να σας
εξαπατήσει, κανένα αίσθημα φόβου δεν θα σας δημιουργήσει ο-
ποιαδήποτε ψευδαίσθηση που θα την πιστέψετε και θα την ακο-
λουθείτε. Για να ανακαλύψεις τι δεν είναι θρησκεία, πρέπει να ξε-
κινήσεις από το επίπεδο της καθημερινής ζωής και μετά θα μπο-
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ρέσεις να ανέβεις. Για να πας μακριά πρέπει να ξεκινήσεις από
κοντά, και το κοντινότερο σκαλοπάτι είναι και το πιο σημαντικό. Τι
δεν είναι θρησκεία, λοιπόν; Είναι οι τελετουργίες της θρησκείας;
Να κάνεις ξανά και ξανά μετάνοιες, είναι αυτό θρησκεία; 

Αληθινή εκπαίδευση είναι να μαθαίνεις πώς να σκέφτεσαι, όχι
τι να σκέφτεσαι. Αν ξέρεις πώς να σκέφτεσαι, αν πραγματικά έ-
χεις αυτή την ικανότητα, τότε είσαι ένα ελεύθερο πλάσμα –ελεύ-
θερο από δόγματα, από προλήψεις, από τελετουργίες– και επομέ -
νως μπορείς να ανακαλύψεις τι είναι θρησκεία. 

Οι τελετουργίες προφανώς δεν είναι θρησκεία επειδή, κάνο-
ντας τελετουργίες, απλώς επαναλαμβάνεις ένα σύνολο κινήσεων
και ψαλμών που, περνώντας από γενιά σε γενιά, έφτασε σε σένα.
Ίσως βρίσκεις κάποια ευχαρίστηση στο να κάνεις αυτές τις τελε-
τουργίες, όπως άλλοι καπνίζοντας ή πίνοντας, αλλά είναι αυτό
θρησκεία; Κάνοντας τελετουργίες, στην πραγματικότητα κάνεις
κάτι για το οποίο δεν ξέρεις τίποτα. Το κάνεις απλώς επειδή το
κάνουν οι άλλοι. Κι αν δεν το κάνεις όταν είσαι μικρός, μπορεί και
να σε μαλώνουν. Αυτό, όμως, δεν είναι θρησκεία, έτσι δεν είναι;
Όπως θρησκεία δεν είναι και τα σύμβολα. Μια εικόνα φτιαγμένη
από κάποιον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του φαντασία μπορεί
να είναι ένα σύμβολο, αλλά δεν παύει να είναι απλώς μια εικόνα,
δεν είναι η αλήθεια. Ένα σύμβολο, μια λέξη, δεν είναι το ίδιο με
αυτό που αντιπροσωπεύουν. Η λέξη «πόρτα» δεν είναι η ίδια η
πόρτα, έτσι δεν είναι; Η λέξη δεν είναι το ίδιο το πράγμα. Η εικό-
να είναι ένα σύμβολο, αλλά το σύμβολο δεν είναι εκείνο που συμ-
βολίζει. Δεν κατακρίνω τίποτα, απλώς αναφέρω τα γεγονότα. Οι
άνθρωποι μετατρέψανε τα σύμβολα σε θρησκεία, κι είναι έτοιμοι
να τσακωθούν γι’ αυτά, να πολεμήσουν, να σφαχτούν· μόνο που ο
Θεός δεν βρίσκεται εκεί. Ο Θεός δεν βρίσκεται ποτέ μέσα σ’ ένα
σύμβολο. Η λατρεία, λοιπόν, ενός συμβόλου ή μιας εικόνας δεν
είναι θρησκεία. 
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Και η πίστη είναι θρησκεία; Αυτό είναι πιο πολύπλοκο. Ξεκι-
νήσαμε από τα κοντινά πράγματα και τώρα πάμε λίγο πιο πέρα.
Είναι η πίστη θρησκεία; Οι χριστιανοί πιστεύουν με τον έναν τρό-
πο, οι ινδουιστές πιστεύουν με έναν άλλο τρόπο, οι μωαμεθανοί
πάλι με άλλο και οι βουδιστές με άλλο, και όλοι θεωρούν τους εαυ -
τούς τους πολύ θρήσκους, όλοι έχουν τους ναούς τους, το Θεό τους,
τα σύμβολά τους, την πίστη τους. Είναι αυτό θρησκεία; Είναι θρη-
σκεία όταν πιστεύεις στον έναν ή στον άλλο Θεό; Πώς βρίσκετε
αυτή την πίστη; Πιστεύετε επειδή πιστεύουν οι πατεράδες σας, οι
παππούδες σας... Πιστεύετε, επειδή όσα έχετε διαβάσει από αυτά
που έχουν πει διάφοροι Διδάσκαλοι –όπως ο Σανκάρα ή ο βούδας–
τα θεωρείτε αληθινά. Οι περισσότεροι από εσάς πιστεύε τε αυτά
που λένε τα ιερά βιβλία, όπως η Μπαγκαβάτ Γκίτα* εδώ στην Ινδία,
κι επομένως δεν τα εξετάζετε καθαρά και απλά, όπως θα κάνατε
με οποιοδήποτε άλλο βιβλίο· δεν προσπαθείτε να ανακαλύ ψετε τι
είναι αλήθεια.

Είδαμε, λοιπόν, ότι ούτε οι τελετουργίες είναι θρησκεία ούτε
το πηγαίνεις σε διάφορους ναούς, όπως και ότι η πίστη δεν είναι
θρησκεία. Η πίστη χωρίζει τους ανθρώπους. Οι χριστιανοί έχουν
τη δική τους πίστη, που τους διαχωρίζει από εκείνους που έχουν
εντελώς διαφορετική πίστη, και παράλληλα διαιρούνται σε επι-
μέρους ομάδες – καθολικοί, προτεστάντες, ευαγγελιστές κ.λπ. Οι
ινδουιστές είναι διαρκώς γεμάτοι έχθρα, γιατί πιστεύουν στο δια-
χωρισμό σε βραχμάνους και μη βραχμάνους. Η πίστη, λοιπόν,
προκαλεί μίσος, διαίρεση, έχθρα, καταστροφή, και όλα αυτά, προ -
φανώς, δεν είναι θρησκεία. 

Όλα αυτά, λοιπόν, δεν είναι θρησκεία. Τι είναι θρησκεία, όμως;
Εάν έχεις καθαρίσει το τζάμι του παραθύρου –που σημαίνει ότι
σταμάτησες να κάνεις διάφορες τελετουργίες, ότι παράτησες κά-



* Ιερό βιβλίο των ινδουιστών. (Σ.τ.Μ.)
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θε είδους πίστη, ότι έπαψες ν’ ακολουθείς κάποιο θρησκευτικό η-
γέτη ή θρησκευτικό δάσκαλο ή γκουρού–, τότε ο νους σου, όπως
και το παράθυρο, είναι καθαρός, αστραφτερός, και μπορείς να
δεις έξω πολύ καθαρά. Όταν ο νους σου καθαρίσει εντελώς από
εικόνες, ιεροτελεστίες, πίστη, σύμβολα, από όλα τα στερεότυπα
λόγια, τα mantrams,* την επανάληψη και από όλους τους φόβους,
τότε εκείνο που θα δεις θα είναι το αληθινό, το άχρονο, το αιώνιο,
που μπορεί να ονομαστεί Θεός. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζο-
νται τρομερή εν-όραση,** κατανόηση, υπομονή, και συμβαίνει μό-
νο σ’ εκείνους που πραγματικά ερευνούν σε βάθος τι είναι θρη-
σκεία και ασχολούνται με αυτό κάθε μέρα, μέχρι το τέλος. Μόνο
τέτοιοι άνθρωποι θα μάθουν τι θα πει αληθινή θρησκεία. Όλα τα
υπόλοιπα είναι απλώς λόγια του αέρα, και όλα τα στολίδια, τα τά-
ματα, οι μετάνοιες, τα φυλαχτά, όλα αυτά είναι απλώς προλήψεις
χωρίς καμία σημασία. Και μόνο όταν ο νους βρίσκεται σε επανά-
σταση εναντίον κάθε δήθεν θρησκείας θα ανακαλύψει τι είναι
πραγματικά η θρησκεία.



* (Σανσκριτικά). Λέξεις ή στίχοι από τα βεδικά έργα, που χρησιμοποιούνται
ως επικλήσεις και ψαλμοί (Βίβλος Αποκρυφισμού, Έλενα Μπλαβάτσκυ, εκδ. Κέ-
δρος). Τέτοιες λέξεις, όπως η λέξη «ram», σε κάποια είδη διαλογισμού επανα-
λαμβάνονται νοερά με ταχύτητα, με σκοπό να εξαναγκάσουν το νου να πάψει να
σκέφτεται. Ο Κρισναμούρτι σημειώνει στο Ξύπνημα της νοημοσύνης (Τόμος Γ΄-Ευ-

ρώπη, «Δύο ομιλίες στο Μπρόκγουντ», «Ο διαλογισμός και το απίθανο ερώτημα»,
εκδ. Κέδρος) τα εξής: «...Υπάρχει κατ’ αρχήν αυτή η επανάληψη λέξεων, φράσεων ή μά-

ντρα, που σου δίνονται από ένα δάσκαλο, αφού έχεις μυηθεί σε κάποια από τις μεθόδους δια-

λογισμού και έχεις πληρώσει [...] για να μάθεις την ιδιαίτερη φράση, λέξη ή μάντρα που είναι

δήθεν μόνο για σένα, και θα πρέπει να την επαναλαμβάνεις μυστικά όταν διαλογίζεσαι και

δεν επιτρέπεται να την ξαναπείς ποτέ δυνατά και σε κανέναν [...] Όταν επαναλαμβάνεις διαρ-

κώς κάποιες λέξεις –είτε το «Ave Maria», είτε κάποιες σανσκριτικές λέξεις, είτε «Coca Cola»,

είτε οποιεσδήποτε άλλες–, όταν τις επαναλαμβάνεις ξανά και ξανά, προφανώς ο νους σου απο-

βλακώνεται όλο και περισσότερο και αποκτάς μια αίσθηση δήθεν ενότητας, ησυχίας, και νομί-

ζεις ότι αυτό σου φέρνει διαύγεια...» (Σ.τ.Μ.)
** βλ. υποσημείωση στη σελ. 26. (Σ.τ.Μ.)
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5

Το δημιουργικό αίσθημα
του ανικανοποίητου

Έχετε καθίσει ποτέ πολύ ήσυχα, χωρίς να κάνετε καμία κίνηση;
Δοκιμάστε το. Καθίστε πραγματικά πολύ ήσυχα, με την πλάτη σας
ίσια, και παρατηρήστε τι γίνεται στο νου σας. Μην προσπαθείτε
να τον ελέγξετε, μην πείτε ότι δεν πρέπει να πηδάει από τη μια
σκέψη στην άλλη, από το ένα ενδιαφέρον στο άλλο, απλώς να έχε-
τε επίγνωση ότι ο νους σας χοροπηδάει. Μην κάνετε τίποτα γι’ αυ-
τό, παρατηρήστε το όπως παρατηρείτε από την όχθη του ποτα-
μού το νερό που κυλάει. Στα νερά του ποταμού υπάρχουν ένα σω-
ρό πράγματα –ψάρια, φύλλα, ψόφια ζώα–, αλλά εκείνα είναι πά-
ντα ζωντανά, κινούνται. Έτσι είναι και ο νους σας: βρίσκεται σε
ασταμάτητη κίνηση, πηδώντας από το ένα πράγμα στο άλλο, ό-
πως μια πεταλούδα. 

Γιατί ακούτε ένα τραγούδι; Μπορεί να σας αρέσει ο τραγουδι-
στής επειδή έχει ωραίο πρόσωπο, ή οι στίχοι, αλλά πέρα από όλα
αυτά, όταν ακούτε ένα τραγούδι ακούτε τις νότες και τις σιωπές ανά -
μεσα στις νότες, έτσι δεν είναι; Με τον ίδιο τρόπο, δοκιμάστε να
καθίσετε πολύ ήσυχα χωρίς να κάνετε νευρικές κινήσεις, χωρίς να
κουνάτε τα χέρια σας, ούτε καν τα δάχτυλα των ποδιών σας, κι α-
πλώς παρακολουθήστε το νου σας. Είναι πολύ αστείο. Αν το δοκι-
μάσετε ως κάτι το αστείο, ως κάτι το διασκεδαστικό, θα δείτε ότι
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ο νους αρχίζει να ηρεμεί χωρίς να χρειάζεται να τον ελέγξετε. Τό-
τε δεν υπάρχει ο «λογοκριτής», ο «δικαστής», ο «αξιολογητής». Και
όταν ο νους ησυχάσει από μόνος του, και είναι αυθόρμητα ήσυ-
χος, θα ανακαλύψετε ότι είναι φτιαγμένος για να είναι χαρούμε-
νος. Ξέρετε τι είναι χαρά; Είναι απλώς να γελάς, να ευχαριστιέσαι
με οτιδήποτε ή με το τίποτα, να γνωρίζεις τη χαρά της ζωής, του
χαμόγελου, του να κοιτάς κάποιον κατευθείαν στα μάτια χωρίς
κανένα ίχνος φόβου. 

Έχετε κοιτάξει ποτέ κάποιον στο πρόσωπο για πολλή ώρα; Έ-
χετε κοιτάξει ποτέ στα μάτια τον καθηγητή σας, τους γονείς σας,
κάποιον ανώτερο υπάλληλο, ένα γκαρσόνι, ένα ζητιάνο, για να
δείτε τι συμβαίνει τότε; Οι περισσότεροι από εμάς φοβόμαστε να
κοιτάξουμε κατάματα κάποιον, και άλλοι πάλι δεν θέλουν να τους
κοιτάς με αυτό τον τρόπο, γιατί και εκείνοι είναι εξίσου φοβισμέ-
νοι. Κανείς δεν θέλει να δείχνει αυτό που είναι· είμαστε όλοι κου-
μπωμένοι, κρυβόμαστε πίσω από διάφορους τοίχους μιζέριας και
υποφέρουμε και λαχταράμε διάφορα πράγματα, και υπάρχουν
πολύ λίγοι που μπορούν να σε κοιτάξουν στα μάτια και να χαμο-
γελάσουν. Και είναι πολύ σημαντικό να χαμογελάς, να είσαι ευτυ-
χισμένος. Γιατί, βλέπετε, αν δεν υπάρχει τραγούδι μέσα στην
καρδιά σου, η ζωή γίνεται πολύ μουντή. Μπορεί κανείς να πηγαί-
νει από ναό σε ναό, από κόμμα σε κόμμα, από τον ένα γάμο στον
άλλο ή να βρει κάποιο δάσκαλο ή γκουρού, αλλά αν δεν υπάρχει
αυτή η εσωτερική χαρά η ζωή χάνει το νόημά της. Και δεν είναι
εύκολο να βρει κανείς αυτή την εσωτερική χαρά, επειδή οι περισ-
σότεροι από εμάς είμαστε μόνο επιφανειακά ανικανοποίητοι. 

Ξέρετε τι σημαίνει να νιώθεις ανικανοποίητος; Είναι πολύ δύ-
σκολο να καταλάβετε το αίσθημα του ανικανοποίητου, γιατί οι πε -
ρισσότεροι από εμάς το διοχετεύουμε προς κάποια συγκεκριμένη
κατεύθυνση και με τον τρόπο αυτό το καταπνίγουμε. Η μόνη μας
έννοια, δηλαδή, είναι να αποκτήσουμε μια θέση με εξασφαλισμέ-
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να συμφέροντα και γόητρο, έτσι ώστε να μη διαταράσσει τίποτα
την ησυχία μας. Συμβαίνει στο σπίτι μας, όπως και στο σχολείο.
Οι δάσκαλοι δεν θέλουν καμία αναστάτωση και γι’ αυτό ακο -
λουθούν τα γνώριμα μονοπάτια, γιατί από τη στιγμή που κάποιος
νιώθει πραγματικά ανικανοποίητος και αρχίζει να ερευνά, να αμ-
φισβητεί, είναι βέβαιο ότι θα αναστατωθεί. Αλλά μόνο όταν κά-
ποιος είναι πραγματικά ανικανοποίητος μπορεί να πάρει πρωτο-
βουλίες. 

Ξέρετε τι είναι πρωτοβουλία; Παίρνεις πρωτοβουλία όταν ξεκι -
νάς κάτι χωρίς να σ’ το έχουν υποδείξει. Δεν χρειάζεται να είναι
κάτι φοβερό ή μεγάλο – αυτό ίσως γίνει αργότερα. Πρωτοβουλία
υπάρχει ακόμη κι όταν φυτεύεις ένα δέντρο, όταν είσαι αυθόρμη-
τα ευγενικός, όταν χαμογελάς σε κάποιον που κουβαλά ένα βαρύ
φορτίο, όταν βγάζεις από τη μέση του δρόμου μια πέτρα ή όταν
χαϊδεύεις ένα ζώο καθώς περνάς δίπλα του. Αυτή είναι μόνο η αρ-
χή αν αποφασίσεις ότι είσαι διατεθειμένος να πάρεις πρωτοβου-
λία και να γνωρίσεις αυτό το εκπληκτικό πράγμα που ονομάζεται
δημιουργικότητα. Η δημιουργικότητα έχει τις ρίζες της στην
πρωτοβουλία, που γεννιέται μόνο όταν υπάρχει βαθιά το αίσθημα
του ανικανοποίητου. 

Μη φοβάστε το αίσθημα του ανικανοποίητου, καλλιεργήστε
το μέχρι η σπίθα να γίνει φλόγα και να νιώθετε διαρκώς ανικανο-
ποίητοι με τα πάντα –με τη δουλειά σας, με την οικογένειά σας,
με το κυνήγι του χρήματος, την κοινωνική σας θέση, την εξουσία–,
έτσι ώστε ν’ αρχίσετε πραγματικά να σκέφτεστε, να ανακαλύπτετε.
Αλλά, όσοι από εσάς εδώ είστε παιδιά, καθώς θα μεγαλώνετε θα
ανακαλύψετε ότι είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσετε μέσα σας αυ -
τό το αίσθημα του ανικανοποίητου. Θα έχετε ν’ αναθρέψετε παι-
διά, ν’ αντιμετωπίσετε τις απαιτήσεις της δουλειάς σας, τη γνώμη
των δικών σας, του κοινωνικού σας κύκλου που παρακολουθεί τις
κινήσεις σας, και σύντομα θα χάσετε αυτή τη φλόγα του ανικανο-
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ποίητου που σας καίει. Όταν θα νιώθετε ανικανοποίητοι, θ’ ανοί-
γετε την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, θα τρέχετε σε κάποιον γκου-
ρού, θα παρακαλάτε το Θεό να σας δώσει κι άλλα, θα γίνεστε μέ-
λος σε κάποια οργάνωση, θα πίνετε αλκοόλ, θα τρέχετε πίσω από
τις γυναίκες ή τους άντρες, θα κάνετε τα πάντα για να σβήσετε τη
φλόγα. Αλλά, βλέπετε, χωρίς αυτή τη φλόγα του ανικανοποίητου
δεν θα μπορέσετε να παίρνετε πρωτοβουλίες, που είναι η αρχή
της δημιουργικότητας. Για να ανακαλύψετε τι είναι αληθινό, πρέ-
πει να επαναστατήσετε ενάντια στο κατεστημένο. Αλλά όσο πιο
πολλά λεφτά έχουν οι γονείς σας και όσο πιο ασφαλείς νιώθουν οι
δάσκαλοί σας στις δουλειές τους, τόσο λιγότερο θα θέλουν να επα -
ναστατήσετε. 

Δημιουργικότητα δεν είναι απλώς να ζωγραφίζεις πίνακες ή
να γράφεις ποιήματα, κάτι που είναι βέβαια καλό αλλά πολύ λίγο
από μόνο του. Το σημαντικό είναι να είσαι απόλυτα ανικανοποίη-
τος, γιατί η έλλειψη ικανοποίησης είναι η αρχή κάθε πρωτοβου-
λίας, που γίνεται δημιουργική καθώς ωριμάζεις· και αυτός είναι ο
μόνος τρόπος να ανακαλύψει κανείς τι είναι αλήθεια, τι είναι Θεός,
επειδή η δημιουργική κατάσταση είναι ο Θεός. 

Πρέπει, λοιπόν, να έχει κανείς αυτή την ολοκληρωτική έλλει-
ψη ικανοποίησης, αλλά μαζί με χαρά. Το καταλαβαίνετε; Πρέπει
κανείς να νιώθει απόλυτα ανικανοποίητος, αλλά να νιώθει και χα-
ρά και αγάπη, και να μη χάνει το κέφι του. Οι περισσότεροι άν-
θρωποι που είναι ανικανοποίητοι είναι τρομερά βαρετοί· όλο πα-
ραπονιούνται ότι τούτο ή εκείνο δεν είναι σωστό ή εύχονται να
βρίσκονταν σε καλύτερη θέση ή θέλουν να αλλάξουν οι συνθήκες
της ζωής τους, επειδή το ανικανοποίητό τους είναι πολύ επιφανεια -
κό. Κι όσο για εκείνους που δεν νιώθουν ποτέ και καθόλου ανικα-
νοποίητοι, αυτοί είναι σαν νεκροί.

Αν μπορεί κανείς να είναι ψυχολογικά, μέσα του, επαναστατη-
μένος όσο είναι νέος και, μεγαλώνοντας, να διατηρήσει άσβεστο



KRISNAMOURTI - D_Layout 1  06/05/2010  2:52 ΜΜ  Page 60



αυτό το αίσθημα του ανικανοποίητου μαζί με τη ζωντάνια της χα-
ράς και της μεγάλης στοργής, τότε η φλόγα του ανικανοποίητου
θα έχει τεράστια σημασία επειδή θα χτίζει, θα δημιουργεί, θα ζω-
ντανεύει καινούργια πράγματα. Γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει η κα-
τάλληλη εκπαίδευση, όχι εκείνη που απλώς σε προετοιμάζει να
βρεις μια δουλειά ή να αναρριχηθείς στη σκάλα της επιτυχίας,
αλλά εκείνη που σε βοηθάει να σκέφτεσαι και ανοίγει χώρο στο
νου σου για ν’ αναπτυχθεί, έτσι ώστε να μην είναι περιορισμέ νος α-
πό καμία πίστη, από κανένα φόβο. 

Ερώτηση (Μαθητής): Το αίσθημα του ανικανοποίητου εμποδίζει την καθα-

ρότητα της σκέψης. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο; 

Κρισναμούρτι: Δεν νομίζω ότι άκουσες προσεκτικά αυτά που είπα.
Ίσως σκεφτόσουν πώς θα διατυπώσεις την ερώτηση που μόλις έ-
κανες. Αυτό το κάνετε όλοι σας με διαφορετικούς τρόπους. Ο κα-
θένας από εσάς είναι απορροφημένος στις δικές του σκέψεις και
αν αυτό που λέω δεν είναι εκείνο που θέλει ν’ ακούσει το αγνοεί, ε-
πειδή ο νους του είναι απασχολημένος με το δικό του πρόβλημα.
Αν το αγόρι που έκανε την ερώτηση είχε ακούσει προσεκτικά όσα
είπα, αν είχε πραγματικά νιώσει τι σημαίνει να έχει κανείς το αί-
σθημα του ανικανοποίητου, της χαράς και της δημιουργικότητας,
τότε νομίζω ότι δεν θα έκανε αυτή την ερώτηση. 

Τώρα, το αίσθημα του ανικανοποίητου εμποδίζει την καθαρό-
τητα, τη διαύγεια της σκέψης; Και τι σημαίνει καθαρή σκέψη; Εί-
ναι δυνατόν να υπάρχει καθαρότητα στη σκέψη σου αν θέλεις να
κερδίσεις κάτι από αυτή; Αν ο νους σου θέλει να οδηγηθεί σε κά-
ποιο απο τέλεσμα, μπορείς να σκεφτείς καθαρά; Ή μπορείς να σκε -
φτείς καθαρά μόνο όταν δεν έχεις κάποιο στόχο, δεν θέλεις να κα-
ταλήξεις κάπου, όταν δεν προσπαθείς να κερδίσεις κάτι;

Και μπορείς να σκέφτεσαι καθαρά αν έχεις προκαταλήψεις ή
αν πιστεύεις σε ένα συγκεκριμένο Θεό, δηλαδή αν σκέφτεσαι σαν
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ινδουιστής, σαν κομμουνιστής ή σαν χριστιανός; Είναι σίγουρο ότι
μπορείς να σκεφτείς πολύ καθαρά μόνο όταν ο νους σου δεν είναι
δεμένος σε κάποια πίστη, όπως είναι ένα σκυλί δεμένο σ’ έναν πάσ -
σαλο. Πολύ καθαρά μπορείς να σκεφτείς μόνο αν δεν θες να κα-
ταλήξεις κάπου, όταν δεν έχεις καμία προκατάληψη. Κι όλα αυτά
σημαίνουν ότι μπορείς να σκεφτείς καθαρά, απλά και με ευθύτη-
τα μόνο όταν ο νους σου δεν επιδιώκει κανένα είδος ψυχολογικής
ασφάλειας και επομένως είναι ελεύθερος από το φόβο. 

Από μια άποψη, λοιπόν, το αίσθημα του ανικανοποίητου όντως

εμποδίζει την καθαρή σκέψη. Όταν μέσα από το ανικανοποίητο
κυνηγάς κάποιο στόχο ή όταν γυρεύεις να πνίξεις το αίσθημα του
ανικανοποίητου επειδή ο νους σου θέλει «πάση θυσία» να έχει την
ησυχία του, τότε είναι αδύνατον να υπάρχει καθαρότητα στη σκέ-
ψη σου. Αλλά αν είστε ανικανοποίητοι με τα πάντα –τις προκατα-
λήψεις σας, τα πιστεύω σας, τους φόβους σας– και δεν επιθυμείτε
να καταλήξετε σε κάποιο συμπέρασμα, τότε το ίδιο το ανικα -
νοποίητο δεν εστιάζει τη σκέψη σας σε κάποιο συγκεκριμένο θέ-
μα ή σε κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά η όλη διαδικασία
της σκέψης σας γίνεται πολύ απλή, άμεση και ξεκάθαρη. 

Οι περισσότεροι από εμάς, νέοι ή ηλικιωμένοι, είμαστε ανικα-
νοποίητοι απλώς επειδή θέλουμε κάτι – περισσότερη γνώση, κα-
λύτερη δουλειά, ακριβότερο αυτοκίνητο, μεγαλύτερο μισθό... Το
αίσθημα του ανικανοποίητου βασίζεται στην επιθυμία μας για
«το περισσότερο». Μόνο επειδή θέλουμε κάτι περισσότερο οι πιο
πολλοί από εμάς νιώθουμε ανικανοποίητοι. Αλλά δεν μιλάω γι’ αυ -
τό το είδος ανικανοποίητου. Η επιθυμία για το περισσότερο είναι
αυτή που εμποδίζει την καθαρότητα της σκέψης. Αντιθέτως, αν
είμαστε ανικανοποίητοι, όχι επειδή θέλουμε κάτι, αλλά χωρίς να
ξέρουμε τι είναι εκείνο που θέλουμε, αν είμαστε δυσαρεστημένοι
 από τη δουλειά μας, από το να κάνουμε λεφτά, από την αναζήτη-
ση εξουσίας και δύναμης, από τις παραδόσεις, από όσα έχουμε
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και από όσα ίσως θα έχουμε, αν είμαστε δυσαρεστημένοι όχι από
κάτι συγκεκριμένο αλλά από τα πάντα, τότε νομίζω ότι θα ανακα-
λύψουμε πως το αίσθημα του ανικανοποίητου που έχουμε φέρνει
διαύγεια. Όταν δεν αποδεχόμαστε ή δεν ακολουθούμε ό,τι μας
λένε, αλλά αμφισβητούμε, ερευνούμε, διεισδύουμε, τότε υπάρχει
εν-όραση,* η οποία οδηγεί σε δημιουργικότητα, σε χαρά. 

Ερώτηση (Μαθητής): Τι είναι η αυτογνωσία και πώς μπορούμε να την απο-

κτήσουμε; 

Κρισναμούρτι: Καταλαβαίνετε ποια είναι η νοοτροπία που οδηγεί
σε αυτή την ερώτηση; Δεν το λέω από έλλειψη σεβασμού προς το
πρόσωπο εκείνου που κάνει την ερώτηση, αλλά ας ερευνήσουμε
τη νοοτροπία που καθορίζει την ερώτησή του: Πώς μπορώ να την
αποκτήσω; Πόσο κάνει να την αγοράσω; Τι είμαι υποχρεωμένος
να κάνω; Τι θυσίες πρέπει να κάνω; Πόσο πειθαρχημένος πρέπει
να είμαι ή ποια πρακτική διαλογισμού πρέπει να εφαρμόσω για
να την αποκτήσω; Είναι μηχανικός, μέτριος ο νους που λέει: Θα
κάνω αυτό για να αποκτήσω εκείνο. Όλοι οι δήθεν θρησκευόμενοι
σκέφτονται μ’ αυτό τον τρόπο, μηχανικά, αλλά δεν μπορείς να
γνωρίσεις τον εαυτό σου έτσι. Δεν είναι κάτι που μπορείς να το κα-
ταφέρεις με διαφόρου είδους προσπάθειες ή πρακτικές. Τον εαυ-
τό σου τον γνωρίζεις παρακολουθώντας τον στις σχέσεις σου με
τους άλλους, με τους φίλους σου, με τους συναδέλφους σου, με τους
καθηγητές σου και με όλους τους ανθρώπους γύρω σου· τον γνω-
ρίζεις όταν παρατηρείς τους άλλους, τις χειρονομίες τους, πώς
ντύνονται, τον τρόπο που μιλάνε, την περιφρόνηση ή την κολα-
κεία που δείχνουν προς το πρόσωπό σου και τη δική σου αντίδρα-
ση σ’ αυτές· τον εαυτό σου τον γνωρίζεις όταν παρατηρείς τα πά-
ντα μέσα σου και γύρω σου και βλέπεις σ’ αυτά τον εαυτό σου σαν



* βλ. υποσημείωση στη σελ. 26. (Σ.τ.Μ.)
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να τον κοιτάζεις στον καθρέφτη. Όταν κοιτάζεσαι στον καθρέ-
φτη, βλέπεις τον εαυτό σου όπως πραγματικά είναι, σωστά; Μπο-
ρεί να εύχεσαι να είχε διαφορετικό σχήμα το κεφάλι σου –ίσως λί-
γο πιο πολλά μαλλιά– και το πρόσωπο σου να ήταν λιγότερο ά-
σχημο, αλλά η πραγματικότητα είναι εκεί κι αντανακλάται καθα-
ρά μπροστά σου στον καθρέφτη, και δεν μπορείς να την παρα-
βλέψεις και να πεις: «Τι ωραίος που είμαι!»

Τώρα, αν μπορείς να κοιτάζεσαι στον καθρέφτη των σχέσεων,
ακριβώς όπως κοιτάζεσαι σ’ έναν κοινό καθρέφτη, τότε δεν παύεις
ποτέ να γνωρίζεις τον εαυτό σου. Είναι σαν να βουτάς σ’ έναν ωκεα -
νό που δεν έχει ούτε βυθό ούτε ακτή. Οι περισσότεροι από εμάς
θέλουμε να επιτύχουμε κάποιο στόχο, θέλουμε να μπορέσουμε να
πούμε «γνώρισα τον εαυτό μου και είμαι ευτυχισμένος», αλλά δεν
είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Αν μπορείς να κοιτάς τον εαυτό
σου χωρίς να καταδικάζεις ό,τι βλέπεις, χωρίς να τον επαινείς,
χωρίς να τον συγκρίνεις με κάποιον άλλο, χωρίς να εύχεσαι να εί-
χες πιο όμορφο πρόσωπο ή να ήσουν πιο ενάρετος, πιο έξυπνος ή
πιο καλός, αν μπορείς να παρατηρείς εκείνο που είσαι και να προ-
χωράς στη ζωή σου με αυτό, τότε θα ανακαλύψεις ότι μπορείς να
φτάσεις πάρα πολύ μακριά. Τότε δεν υπάρχει τέλος σε αυτό το
ταξίδι, και εδώ βρίσκονται το μυστήριο και η ομορφιά του.

Ερώτηση (Μαθήτρια): Τι είναι η ψυχή; 

Κρισναμούρτι: Ο πολιτισμός μας έχει επινοήσει τη λέξη «ψυχή» –
και πολιτισμός είναι η συλλογική επιθυμία και θέληση πολλών αν -
θρώπων. Κοιτάξτε τον ινδικό πολιτισμό, που τον ξέρετε καλά. Δεν
είναι συνέπεια της επιθυμίας και της θέλησης πολλών ανθρώπων;
Κάθε πολιτισμός είναι αποτέλεσμα αυτού που μπορεί να ονομα-
στεί συλλογική θέληση, και η συλλογική θέληση σ’ αυτή την περί-
πτωση έχει εκφραστεί στην άποψη ότι πρέπει να υπάρχει κάτι πέ-
ρα από το σώμα το οποίο φθείρεται και πεθαίνει, κάτι πολύ σπου-
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δαιότερο, πολύ μεγαλύτερο, κάτι άφθαρτο, αθάνατο, οπότε εδραιώ -
θηκε η ιδέα της ψυχής. Τώρα, μπορεί να υπήρ ξαν κάποτε κάνα δυο
άνθρωποι που ανακάλυψαν από μόνοι τους κάτι γι’ αυτό το εκπλη -
κτικό πράγμα που ονομάζεται αιώνια ζωή, μια κατάσταση στην
οποία δεν υπάρχει θάνατος, και τότε όλοι οι υπόλοιποι που είχαν
μέτριες νοητικές δυνατότητες είπαν: «Ναι, αυτό πρέπει να είναι
αλήθεια, έτσι πρέπει να είναι», και επειδή ήθελαν να έχουν αιώ-
νια ζωή «κόλλησαν» στη λέξη «ψυχή». 

Κι εσείς εδώ, επίσης, θέλετε να μάθετε αν υπάρχει κάτι πέρα
από την απλή σωματική ύπαρξη, από αυτό το αστα μάτητο πηγαι-
νέλα σε κάποιο γραφείο, τη δουλειά που δεν έχει κανένα ιδιαίτε -
ρο ενδιαφέρον, τους καυγάδες, τη ζήλια, το μεγάλω μα των παιδιών,
το κουτσομπολιό, την άχρηστη φλυαρία· θέλετε να μάθετε αν υ-
πάρχει κάτι περισσότερο απ’ όλα αυτά. Η ίδια η λέξη «ψυχή» πε-
ριγράφει μια κατάσταση που είναι άφθαρτη, αιώνια, έτσι δεν εί-
ναι; Αλλά εσείς, βλέπετε, δεν προσπαθείτε ν’ ανακαλύψετε οι ίδιοι
αν υπάρχει ή όχι μια τέτοια κατάσταση. Δεν λέτε «δεν μ’ ενδιαφέ-
ρει τι έχουν πει ο Χριστός, ο βούδας, ο Σανκάρα ή οποιοσδήποτε
άλλος, ούτε τι επιβάλλουν η παράδοση και ο πολιτισμός», δεν λέτε
«πώς θα ανακαλύψω μόνος μου αν υπάρχει ή όχι μια κατάσταση
πέρα από το πλαίσιο που βάζει ο χρόνος;» Δεν επαναστατείτε ενά-
ντια σ’ αυτό που έχει επιβάλει ο πολιτισμός ή έχει τυποποιήσει η
συλλογική θέληση αλλά, αντιθέτως, το αποδέχεστε και λέτε «ναι,
υπάρχει ψυχή». Δίνετε σ’ αυτό το τυποποιημένο πράγμα ένα όνο-
μα, που κάποιοι άλλοι το ονομάζουν αλλιώς, και τότε χωρίζεστε
σε ομάδες και γίνεστε εχθροί εξαιτίας των συγκρουόμενων πι-
στεύω σας. 

Ο άνθρωπος που πραγματικά θέλει να μάθει αν υπάρχει ή όχι
μια κατάσταση πέρα από το πλαίσιο του χρόνου πρέπει να ελευ-
θερωθεί από τον πολιτισμό και τις παραδόσεις του, δηλαδή πρέ-
πει να ελευθερωθεί από τη συλλογική θέληση και να σταθεί στα



5 – Η αίσθηση της ευτυχίας
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πόδια του μόνος του. Και αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος της εκ-
παίδευσης: Να μαθαίνεις να στέκεσαι στα πόδια σου, έτσι ώστε
να μην παγιδεύεσαι από τη θέληση των πολλών ή ενός και να εί-
σαι ικανός να ανακαλύπτεις από μόνος σου τι είναι αληθινό. 

Μην εξαρτάστε από κανέναν. Εγώ ή κάποιος άλλος μπορεί να
σας πούμε ότι υπάρχει μια κατάσταση πέρα από το χρόνο, αλλά τι
αξία έχει αυτό για εσάς; Όταν πεινάς, θέλεις να φας και δεν χορ-
ταίνεις με τα λόγια. Είναι όπως όταν κάθεσαι έξω από ένα εστια-
τόριο και διαβάζεις το μενού· πρέπει να μπεις μέσα και να φας.
Με το να κάθεσαι έξω και να διαβάζεις το μενού δεν πρόκειται να
χορτάσεις την πείνα σου. Αυτό, λοιπόν, που είναι σημαντικό για ε-
σάς είναι ν’ ανακαλύψετε από μόνοι σας αν υπάρχει ή όχι ψυχή.
Μπορείτε να δείτε γύρω σας ότι όλα παρακμάζουν, ότι όλα κα-
ταρρέουν. Αυτός ο δήθεν πολιτισμός δεν στηρίζεται πια στη συλ-
λογική θέληση και θα γίνει κομμάτια. Η ζωή σε προκαλεί κάθε
στιγμή, κι αν αντιμετωπίζεις τις προκλήσεις μέσα από το αυλάκι
της συνήθειας, που σημαίνει με βάση την αποδοχή, τότε αυτή η
αντι μετώπιση δεν έχει καμία αξία. Για να βρεις αν υπάρχει ή όχι
μια κατάσταση πέρα από το χρόνο, μια κατάσταση στην οποία δεν
υπάρχει η κίνηση για «όλο και πιο πολύ» ή για «λίγο», μπορείς να
το κάνεις μόνο όταν πεις: «Δεν αποδέχομαι τίποτα, θα ψάξω, θα το
ερευνήσω», που σημαίνει ότι δεν φοβάσαι να σταθείς στα πόδια
σου μόνος σου.
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6

Η ζωή στο σύνολό της

Οι περισσότεροι από εμάς γαντζωνόμαστε από ένα μικρό μέρος
της ζωής και νομίζουμε ότι από εκεί θα την ανακαλύψουμε στο
σύνολό της. Χωρίς να βγούμε από το δωμάτιο, ελπίζουμε ότι θα ε-
ξερευνήσουμε το ποτάμι σε όλο το μήκος και το πλάτος του και ό-
τι θα αντιληφθούμε τον πλούτο των πράσινων λιβαδιών στις όχθες
του. Ζούμε σ’ ένα μικρό δωμάτιο και ζωγραφίζουμε πάνω σ’ ένα
μικρό τελάρο, νομίζοντας ότι έχουμε αρπάξει τη ζωή από τα μαλ-
λιά ή ότι έχουμε κατανοήσει τη σημασία του θανάτου, αλλά αυτό
δεν ισχύει. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να βγούμε έξω. Και είναι
εξαι ρετικά δύσκολο να βγεις έξω, ν’ αφήσεις το δωμάτιο με το στε -
νό παράθυρο και να δεις τα πάντα όπως είναι, χωρίς να κρίνεις,
χωρίς να καταδικάζεις, χωρίς να λες «αυτό μ’ αρέσει, εκείνο δεν μ’
αρέσει», επειδή οι περισσότεροι από εμάς νομίζουμε ότι μέσα από
το μερικό θα κατανοήσουμε το σύνολο. Νομίζουμε ότι από τη μια
ακτίνα της ρόδας του ποδηλάτου θα μπορέσουμε να κατανοήσου-
με όλη τη ρόδα του, αλλά μια ακτίνα δεν κάνει όλη τη ρόδα, έτσι
δεν είναι; Χρειάζονται όλες οι ακτίνες, το κέντρο της ρόδας και το
στεφάνι της, πρέπει να δούμε ολόκληρη τη ρόδα για να μπορέσου -
με να την κατανοήσουμε. Με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να αντιληφθού -
με όλη τη διαδικασία τού να ζεις, αν ενδιαφερόμαστε πραγματικά
να κατανοήσουμε τη ζωή. 
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Η εκπαίδευση θα έπρεπε να σε βοηθάει να κατανοήσεις τη ζωή
στο σύνολό της, και όχι απλώς να σε προετοιμάζει να βρεις δου-
λειά και να ακολουθήσεις το συνηθισμένο δρόμο του γάμου, των
παιδιών, της ασφάλειας και των προσευχών στο Θεό. Αλλά για να
υπάρξει μια σωστή εκπαίδευση, χρειάζονται νοημοσύνη και βα-
θιά εν-όραση.* Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό και ο ίδιος ο δάσκα-
λος να έχει εκπαιδευτεί σωστά, ώστε να κατανοεί τη διαδικασία της
ζωής και όχι απλώς να διδάσκει σύμφωνα με παλιές ή καινούργιες
φόρμουλες. 

Η ζωή είναι ένα εκπληκτικό μυστήριο – όχι το μυστήριο των
βιβλίων, όχι το μυστήριο για το οποίο μιλάνε οι άνθρωποι, αλλά έ-
να μυστήριο που πρέπει ν’ ανακαλύψει κανείς μόνος του. Γι’ αυτό
πρέπει να κατανοήσει κανείς πρώτα εκείνο που είναι μικρό, λίγο,
ασήμαντο, και μετά να προχωρήσει πέρα απ’ αυτό. 

Αν δεν αρχίσετε να κατανοείτε τη ζωή όσο είστε νέοι, θα μεγα-
λώσετε και θα είστε εσωτερικά άσχημοι, χωρίς κανένα ενδιαφέ-
ρον, θα είστε άδειοι μέσα σας, παρόλο που μπορεί να έχετε χρή-
ματα, να οδηγείτε ακριβά αυτοκίνητα και να παίρνετε διάφορες
πόζες. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να αφήνεις το «δωματιάκι»
σου και να αντιλαμβάνεσαι την απεραντοσύνη του ουρανού. Αλλά
δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν έχεις μέσα σου αγάπη – όχι
ερωτική αγάπη ή ιερή αγάπη, αλλά απλώς αγάπη, που σημαίνει ν’
αγαπάς τα πουλιά, τα δέντρα, τα λουλούδια, τους φίλους σου, τους
γονείς σου και, πέρα από τους γονείς σου, όλη την ανθρωπότητα.

Δεν θα ήταν τραγικό να μην ανακαλύψετε από μόνοι σας τι εί-
ναι αγάπη; Αν εσείς, που είστε παιδιά, δεν γνωρίσετε την αγάπη
τώρα, δεν θα τη γνωρίσετε ποτέ. Διότι, καθώς θα μεγαλώνετε, αυ-
τό που ονομάζεται αγάπη θα καταντήσει να σημαίνει κάτι πολύ ά-
σχημο: ιδιοκτησία, ένα είδος εμπορεύματος που αγοράζεται και



* βλ. υποσημείωση στη σελ. 26. (Σ.τ.Μ.)

KRISNAMOURTI - D_Layout 1  06/05/2010  2:52 ΜΜ  Page 68



πουλιέται. Αλλά αν αρχίσετε από τώρα να έχετε αγάπη στις καρ-
διές σας, αν αγαπάτε το δέντρο που φυτέψατε, το αδέσποτο ζώο
που χαϊδέψατε, τότε, καθώς θα μεγαλώνετε, δεν θα παραμείνετε
στο «δωματιάκι» σας με το στενό παράθυρο, αλλά θα το αφήσετε
και θα αγαπάτε ολόκληρη τη ζωή κι όχι κάποια κομμάτια της. 

Η αγάπη είναι γεγονός που συμβαίνει, δεν είναι μελοδραματι-
σμοί, κάτι που σε κάνει να κλαις, δεν είναι συναίσθημα. Στην αγά-
πη δεν υπάρχει καθόλου συναισθηματισμός. Και είναι πολύ σημα-
ντικό να γνωρίσετε την αγάπη όσο είστε νέοι. Οι γονείς σας και οι
δάσκαλοί σας ίσως δεν γνωρίζουν την αγάπη και γι’ αυτό δημιούρ -
γησαν ένα φριχτό κόσμο, μια κοινωνία που βρίσκεται συνεχώς σε
σύγκρουση, τόσο μέσα στους κόλπους της όσο και με άλλες κοινω-
νίες. Οι θρησκείες τους, οι φιλοσοφίες τους, οι ιδεο λογίες τους εί-
ναι όλες ψέματα, γιατί σ’ αυτές αγάπη υπάρχει μόνο στα λόγια. Α-
ντιλαμβάνονται μόνο ένα κομμάτι της ζωής· κοιτάζουν έξω από έ-
να στενό παράθυρο, απ’ όπου η θέα μπορεί να είναι ευχάριστη,
αλλά αυτό δεν είναι η ζωή σε όλη της την έκταση. Χωρίς την αί-
σθηση της έντονης αγάπης, δεν μπορείς να έχεις την αντίληψη
του συνόλου της ζωής, οπότε θα είσαι πάντα δυστυχισμέ νος και στο
τέλος της ζωής σου δεν θα έχεις τίποτε άλλο πέρα από στάχτες κι
ένα σωρό κούφια λόγια. 

Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί θέλουμε να γίνουμε σπουδαίοι; 

Κρισναμούρτι: Εσύ, που βρίσκεσαι σε τόσο νεαρή ηλικία, για ποιο
λόγο νομίζεις ότι θέλεις να γίνεις σπουδαίος; Εγώ μπορώ να σου
δώσω κάποια εξήγηση, αλλά ύστερα απ’ αυτό θα πάψεις να θες να
γίνεις σπουδαίος; Θέλεις να γίνεις σπουδαίος επειδή όλοι γύρω σου
σ’ αυτή την κοινωνία θέλουν να είναι σπουδαίοι. Οι γονείς σου, οι
καθηγητές σου, οι πολιτικοί, οι ιερείς, όλοι γύρω σου θέλουν να γί-
νουν σπουδαίοι, να είναι επώνυμοι, οπότε το θέλεις κι εσύ. 

Ας το δούμε μαζί αυτό το θέμα. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να
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γίνουν σπουδαίοι, διάσημοι; Πρώτα απ’ όλα, είναι επικερδές να
είσαι διάσημος και σου δίνει μια αίσθηση ικανοποίησης, έτσι δεν
είναι; Κι αν σε ξέρουν παντού στον κόσμο, νιώθεις πολύ σημαντι-
κός, νομίζεις ότι είσαι αθάνατος. Θέλεις να είσαι σπουδαίος, θέλεις
να γίνεις γνωστός και να μιλούν σ’ όλο τον κόσμο για σένα, επειδή
νιώθεις ασήμαντος. Δεν υπάρχει εσωτερικός πλούτος, δεν υπάρ-
χει τίποτε απολύτως μέσα σου, γι’ αυτό θέλεις να σε ξέρει ο κόσμος.
Αλλά αν έχεις εσωτερικό πλούτο, τότε δεν σ’ ενδιαφέρει καθόλου
αν είσαι γνωστός ή άγνωστος. 

Το να έχεις εσωτερικό πλούτο είναι πολύ πιο δύσκολο από το
να είσαι πλούσιος σε υλικά αγαθά και διάσημος· χρειάζεται πολύ
περισσότερη φροντίδα και πολύ οξυμένη προσοχή. Αν έχεις ταλέ-
ντο σε κάτι και ξέρεις πώς να το εκμεταλλευτείς, γίνεσαι διάση-
μος, αλλά ο εσωτερικός πλούτος δεν έρχεται μ’ αυτό τον τρόπο. Για
να είσαι μέσα σου πλούσιος, ο νους σου πρέπει να κατανοήσει και
να παραμερίσει τα πράγματα που δεν είναι σημαντικά, όπως το
να θέλεις να είσαι σπουδαίος. Ο εσωτερικός πλούτος προϋποθέτει
να στέκεσαι στα πόδια σου μόνος σου, αλλά ο άνθρωπος που θέ-
λει να είναι σπουδαίος φοβάται να στέκεται στα πόδια του μόνος
του, επειδή γι’ αυτόν έχουν σημασία μόνο η κολακεία και η γνώμη
του κόσμου. 

Ερώτηση (Δάσκαλος): Όταν ήσασταν έφηβος, γράψατε ένα βιβλίο* στο οποίο

λέγατε: «Αυτά δεν είναι τα λόγια μου, είναι τα λόγια του Διδασκάλου μου».



* Αναφέρεται στο βιβλίο Στα πόδια του Διδασκάλου, που γράφτηκε όταν ο Κρισ -
ναμούρτι ήταν 15 χρόνων, για το οποίο έχει πει ο ίδιος ότι δεν πρέπει να θεωρεί-
ται εξολοκλήρου δικό του έργο. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να βρει κα-
νείς στην εισαγωγή του β΄ τόμου του βιβλίου του Κρισναμούρτι Το Ξύπνημα της

Νοημοσύνης (εκδ. Κέδρος). Το 1946 έγινε η σκέψη να μεταφραστεί το βιβλίο αυτό
στα ελληνικά και ζητήθηκε από τον Κρισναμούρτι η απαραίτητη άδεια. Σε επι-
στολή του τελευταίου, στις 29 Μαΐου 1946, προς τον Πάρη Χατζηπέτρο, που είχε
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Για ποιο λόγο επιμένετε τώρα ότι πρέπει να σκεφτόμαστε μόνοι μας; Και

ποιος ήταν ο Διδάσκαλός σας; 

Κρισναμούρτι: Το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή είναι να μην είσαι
δεμένος με καμία ιδέα – το δέσιμο με την ιδέα το ονομάζουν «συ-
νέπεια». Αν έχεις ως ιδανικό, ας πούμε, τη «μη-βία», πρέπει να προ -
σπαθείς να είσαι συνεπής σ’ αυτό το ιδανικό. Τώρα, εκείνος που
κάνει την ερώτηση στην πραγματικότητα θέλει να πει: «Μας λέτε
να σκεφτόμαστε μόνοι μας, πράγμα που είναι διαφορετικό από ε-
κείνο που λέγατε όταν ήσασταν μικρός. Γιατί δεν είστε συνεπής;»

Τι σημαίνει, όμως, να είσαι συνεπής; Αυτό είναι πραγματικά
ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Το να είσαι συνεπής σημαίνει ότι
έχεις ένα νου ο οποίος ακολουθεί πιστά ένα συγκεκριμένο τρόπο
σκέψης – που σημαίνει ότι δεν κάνεις αντιφατικά πράγματα, τού-
το σήμερα και το αντίθετο αύριο. Προσπαθούμε να βρούμε τι εί-
ναι ένας συνεπής νους. Ο νους που λέει «έχω υποσχεθεί να είμαι
το τάδε και θα είμαι αυτό μέχρι το τέλος της ζωής μου» ονομάζε-
ται συνεπής, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας πάρα πολύ
κουτός νους, επειδή κάποια στιγμή έβγαλε ένα συμπέρασμα κι
 από τότε ζει σύμφωνα μ’ αυτό! Είναι σαν ένας άνθρωπος να χτίζει
έναν τοίχο γύρω του αφήνοντας τη ζωή να τον προσπερνάει. 

Είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα – ίσως μοιάζει να το υπερα-
πλουστεύω, αλλά δεν νομίζω. Όταν ο νους είναι απλώς συνεπής,
σκέφτεται μηχανικά και χάνει τη ζωντάνια, τη λάμψη, την ομορ-



τότε στην Ελλάδα την ευθύνη της πληροφόρησης για τη δουλειά του, του γράφει
για το βιβλίο αυτό: «Δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να το μεταφράσει ό-

ποιος θέλει κι όπως του αρέσει. Νιώθω ότι δεν έχω καμία ευθύνη γιατί δεν έχω την πνευματι-

κή του ιδιοκτησία, κι επίσης έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που σκέφτομαι από

τότε που γράφτηκε. Οι βασικές αρχές, όπως η σωστή συμπεριφορά κ.λπ., παραμένουν ίδιες,

αλλά το γύρω τους πλαίσιο από διδασκάλους, μυήσεις και διάφορα τέτοια μοιάζει να είναι ε-

μπόδιο στην αληθινή κατανόηση» (Αρχεία της βιβλιοθήκης Κρισναμούρτι στην Αθή-
να). (Σ.τ.Μ.)
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φιά της ελευθερίας. Είναι σαν να λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο
τρόπο.

Αυτή ήταν η απάντηση στην πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη είναι:
«Ποιος ήταν ο Διδάσκαλός σας;» Δεν ξέρετε, βλέπετε, τις επιπτώ-
σεις όλης αυτής της ιστορίας και... Αλλά τέλος πάντων. Λένε ότι ό-
ταν ήμουν μικρός έγραψα ένα βιβλίο και ο κύριος που έκανε την
ερώτηση διάβασε ένα απόσπασμα από αυτό το βιβλίο, μια δήλω-
ση που λέει ότι κάποιος Διδάσκαλος βοήθησε στο γράψιμό του.
Τώρα, είναι κάποιες ομάδες ανθρώπων, όπως οι Θεοσοφιστές, που
πιστεύουν ότι υπάρχουν μεγάλοι Διδάσκαλοι οι οποίοι ζουν ψηλά
στα Ιμαλάια και καθοδηγούν και βοηθούν την ανθρωπότητα. Και
ο κύριος που έκανε την ερώτηση θέλει να μάθει ποιος είναι ο Διδά-
σκαλος που αναφέρεται στο βιβλίο. Ακούστε προσεκτικά αυτά που
θα σας πω, γιατί ισχύουν για όλους σας. 

Έχει καμία σημασία ποιος είναι αυτός ο Διδάσκαλος ή ο γκου-
ρού; Αυτό που έχει σημασία είναι η ζωή κι όχι ο γκουρού ή ο Διδά-
σκαλός σου, κάποιος ηγέτης ή καθηγητής που ερμηνεύει τη ζωή
για λογαριασμό σου. Εσύ πρέπει να κατανοήσεις τη ζωή, εσύ υποφέ-
ρεις, εσύ αισθάνεσαι δυστυχία, εσύ θέλεις να κατανοήσεις τη σημα-
σία του θανάτου ή της γέννησης ή του διαλογισμού ή του πόνου, και
κανείς δεν μπορεί να σου τα εξηγήσει αυτά. Ίσως κάποιοι τα εξη-
γούν όλα, αλλά οι εξηγήσεις τους ενδέχεται να είναι εντελώς λάθος. 

Είναι καλό, λοιπόν, να είσαι δύσπιστος, γιατί αυτό σου δίνει τη
δυνατότητα να ανακαλύψεις μόνος σου αν χρειάζεσαι κάποιο Δι-
δάσκαλο. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι να είσαι ο ίδιος το
φως του εαυτού σου, να είσαι ο ίδιος και ο Διδάσκαλος και ο μα-
θητής. Όσο μαθαίνεις, δεν υπάρχει δάσκαλος. Μόνο όταν σταμα-
τήσεις να ερευνάς, να ανακαλύπτεις, να κατανοείς τη σημασία της
ζωής, μόνο τότε εμφανίζεται ο δάσκαλος – κι ένας τέτοιος δάσκα-
λος δεν έχει καμία αξία. Τότε είσαι σαν νεκρός, οπότε κι ο δάσκα-
λός σου είναι νεκρός. 
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Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί οι άνθρωποι νιώθουν υπερηφάνεια; 

Κρισναμούρτι: Δεν νιώθεις υπερήφανος όταν γράφεις μια ωραία έκ -
θεση ή όταν κερδίζεις σε κάποιο παιχνίδι ή όταν περνάς στις εξε-
τάσεις; Έχεις γράψει ποτέ κάποιο ποίημα ή έχεις κάνει κάποια
ζωγραφιά που έδειξες μετά σ’ ένα φίλο σου; Αν ο φίλος σου σου
πει ότι το ποίημα είναι πολύ καλό ή ότι η ζωγραφιά είναι πολύ ό-
μορφη, δεν θα νιώσεις μεγάλη ευχαρίστηση; Όταν έχεις φτιάξει
κάτι για το οποίο σου λένε ότι είναι εξαιρετικό νιώθεις ικανοποίη-
ση, κι αυτό είναι θεμιτό, είναι ωραίο. Τι θα συμβεί, όμως, την επό -
μενη φορά που θα γράψεις ένα ποίημα ή θα φτιάξεις έναν πίνακα
ή ακόμη και θα καθαρίσεις το δωμάτιό σου;* Περιμένεις να σου
πει κάποιος πόσο καταπληκτικός είσαι. Κι αν δεν γίνει αυτό, παύεις
να νοιάζεσαι για το γράψιμο, τη ζωγραφική ή το σκούπισμα. Έ-
τσι καταλήγει κανείς να έχει εξάρτηση από την ευχαρίστηση που
του προσφέρουν οι άλλοι με την επιδοκιμασία τους. Είναι τόσο α-
πλό. Και τότε τι συμβαίνει; Καθώς μεγαλώνεις, θέλεις αυτό που
κάνεις να αναγνωρίζεται από τον πολύ κόσμο. Μπορεί να λες «θα
το κάνω για χάρη των γονιών μου, για χάρη της πατρίδας μου, για
χάρη της ανθρωπότητας ή για χάρη του Θεού», αλλά στην πραγ-
ματικότητα το κάνεις για να κερδίσεις την αναγνώριση –από την
οποία πηγάζει η υπερηφάνεια– και ό,τι κάνεις γι’ αυτόν το λόγο
δεν έχει καμία αξία.

Αναρωτιέμαι αν τα καταλαβαίνετε όλα αυτά. Για να κατανοή-
σεις κάτι όπως η υπερηφάνεια, πρέπει να είσαι ικανός να σκε-
φτείς μέχρι τέρμα· πρέπει να δεις και από πού πηγάζει και την κα -
ταστροφή που προκαλεί. Πρέπει να τα δεις όλα αυτά, κι αυτό ση-
μαίνει ότι πρέπει να έχεις τόσο έντονο ενδιαφέρον, ώστε ο νους σου
να παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία μέχρι το τέλος και να μη



* Η συζήτηση γίνεται με παιδιά, γονείς και δασκάλους του σχολείου στο Ri -
shi Valley, στην Ινδία, το οποίο είναι οικοτροφείο. (Σ.τ.Μ.)
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σταματήσει στη μέση. Όταν νοιάζεστε πραγματικά για κάποιο
παιχνίδι που παίζετε, παίζετε μέχρι το τέλος, δεν το σταματάτε
ξαφνικά στη μέση και φεύγετε για το σπίτι σας, έτσι δεν είναι; Αλ-
λά ο νους σας δεν έχει συνηθίσει να σκέφτεται μ’ αυτό τον τρόπο,
και μέρος της εκπαίδευσης εδώ είναι να σας βοηθήσει να ερευνή-
σετε σε βάθος τη ζωή στο σύνολό της, όχι απλώς να μελετήσετε
μερικές πτυχές της. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Όσο είμαστε παιδιά, μας λένε τι είναι ωραίο και τι

είναι άσχημο, κι αυτό έχει ως συνέπεια να συνεχίζουμε μετά σε όλη μας τη

ζωή να λέμε ότι «το τάδε πράγμα είναι ωραίο και το δείνα άσχημο». Πώς

μπορεί να ξέρει κανείς ποια είναι η πραγματική ομορφιά και ποια η ασχήμια; 

Κρισναμούρτι: Ας υποθέσουμε ότι εσύ λες πως η τάδε στοά είναι ό-
μορφη και κάποιος άλλος ότι είναι άσχημη. Τι είναι πιο σημαντι-
κό; Να υπερασπίζεσαι τις απόψεις σου, που έρχονται σε αντίθεση
με τις απόψεις των άλλων –όπως αν είναι κάτι ωραίο ή άσχημο– ή
να είσαι ευαίσθητος τόσο απέναντι στην ομορφιά όσο και απένα-
ντι στην ασχήμια; Στη ζωή υπάρχουν βρομιά, αθλιότητα, εξευτε-
λισμός, θλίψη, δάκρυα, όπως επίσης χαρά, γέλιο, ένα όμορφο λου -
λούδι κάτω από το φως του ήλιου. Εκείνο που σίγουρα έχει σημα-
σία είναι να νιώθεις ευαισθησία για τα πάντα, και όχι απλώς να α-
ποφασίζεις τι είναι ωραίο και τι είναι άσχημο και να μην αλλάζεις
γνώμη. Αν πω «θα καλλιεργήσω καθετί όμορφο και θα απορρίψω
οτιδήποτε είναι άσχημο», τι θα συμβεί; Τότε η καλλιέργεια της ο-
μορφιάς θα σε κάνει αναίσθητο. Είναι όπως όταν ένας άνθρωπος
γυμνάζει το δεξί του χέρι για να το κάνει πολύ δυνατό και αφήνει
το αριστερό ν’ αποδυναμωθεί. Πρέπει, λοιπόν, να έχεις πλήρη συ-
νείδηση της ασχήμιας, όπως και της ομορφιάς. Πρέπει να βλέ-
πεις το χορό των φύλλων, το νερό που κυλάει κάτω από τη γέφυ-
ρα, την ομορφιά του δειλινού, αλλά να έχεις επίγνωση και της ύ-
παρξης του ζητιάνου στο δρόμο και της φτωχής ηλικιωμένης γυ-
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ναίκας που προσπαθεί να κουβαλήσει κάτι βαρύ, και να είσαι έ-
τοιμος να τη βοηθήσεις, να της δώσεις ένα χεράκι. Όλο αυτό είναι
απαραίτητο, και μόνο όταν αποκτήσεις αυτή την ευαισθησία για
τα πάντα μπορείς να αρχίσεις να κάνεις δουλειά μέσα σου, να βοη -
θάς και όχι να απορρίπτεις ή να καταδικάζεις. 

Ερώτηση (Δάσκαλος): Συγγνώμη, αλλά δεν απαντήσατε ποιος ήταν ο Διδά-

σκαλός σας. 

Κρισναμούρτι: Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό; Κάψτε το βιβλίο,
κύριε, πετάξτε το μακριά. Όταν δίνεις σημασία σε κάτι τόσο ρη-
χό όπως ποιος είναι ο δάσκαλος κάποιου, μετατρέπεις ολόκληρη
την ύπαρξη σε μια πολύ ασήμαντη υπόθεση. βλέπετε, πάντοτε
θέλουμε να ξέρουμε ποιος είναι ο δάσκαλος, ποιος είναι αυτός που
ξέρει, ποιος είναι ο ζωγράφος που έφτιαξε τον τάδε πίνακα. Δεν
θέλουμε ν’ ανακαλύψουμε μόνοι μας το περιεχόμενο του πίνακα,
χωρίς να ξέρουμε ποιος τον ζωγράφισε. Μόνο όταν μάθετε ποιος
είναι ο ποιητής λέτε ότι το ποίημα είναι ωραίο. Αυτό είναι σνομπι-
σμός, είναι απλώς επανάληψη κάποιας γνώμης, και καταστρέφει
τη δική σας αντίληψη για την αλήθεια ενός πράγματος. Αν αντι-
λαμβάνεστε ότι ένας πίνακας είναι ωραίος και νιώθετε μέσα σας
μεγάλη ευγνωμοσύνη, τότε έχει πραγματικά σημασία ποιος τον
ζωγράφισε; Αν το μόνο σας ενδιαφέρον είναι ν’ ανακαλύψετε το
περιεχόμενο του πίνακα, την αλήθεια του, τότε θα επικοινωνήσε-
τε με την ομορφιά του.
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7

Φιλοδοξία

Έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές για το πόσο σημαντικό είναι
να υπάρχει αγάπη, και είδαμε ότι δεν μπορείς να την αποκτήσεις
ή να την εξαγοράσεις. Επίσης, είδαμε ότι χωρίς αγάπη δεν υπάρ-
χει κανένα νόημα στα σχέδιά μας για απόλυτη τάξη σε μια κοινω-
νία όπου δεν θα υπάρχουν εκμετάλλευση και αυστηρή αστυνόμευ -
ση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε αυτό τώρα
που είστε νέοι. 

Σε όποιο μέρος του κόσμου κι αν πάει κανείς –δεν έχει σημα-
σία πού– θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν παντού διαρκείς κοινωνι-
κές συγκρούσεις. Παντού υπάρχουν οι ισχυροί, οι πλούσιοι, οι εύ-
ποροι από τη μια μεριά και οι μεροκαματιάρηδες από την άλλη,
και όλοι ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον, όλοι θέλουν υψηλότε-
ρες θέσεις, μεγαλύτερους μισθούς, περισσότερη δύναμη, μεγαλύ-
τερο γόητρο. Σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται η ανθρωπότητα,
και γι’ αυτόν το λόγο υπάρχει αδιάκοπη σύγκρουση, κρυφή αλλά
και φανερή. 

Τώρα, αν εσείς κι εγώ θέλουμε να φέρουμε μια ολοκληρωτική
αλλαγή στην κοινωνία, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να δούμε
και να κατανοήσουμε είναι η επιθυμία μας να έχουμε δύναμη. Οι
περισσότεροι από εμάς επιθυμούμε να έχουμε κάποιας μορφής
δύναμη. βλέπουμε ότι χάρη στον πλούτο και τη δύναμη θα μπο-
ρούμε να ταξιδεύουμε, να συναναστρεφόμαστε γνωστές προσωπι -
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κότητες και να γίνουμε διάσημοι ή να ονειρευόμαστε ότι θα φτιά-
ξουμε μια τέλεια κοινωνία· νομίζουμε ότι θα καταφέρουμε να κά-
νουμε το καλό με τη δύναμή μας. Αλλά αυτό ακριβώς το κυνήγι
της δύναμης –είτε είναι δύναμη για τον εαυτό μας, είτε είναι δύνα-
μη για την πατρίδα μας, είτε δύναμη για κάποια ιδεολογία–, αυτό
ακριβώς το κυνήγι είναι εκείνο που ονομάζουμε Κακό.* Και είναι
καταστροφικό επειδή, αναπόφευκτα, δημιουργεί αντιμαχόμενες
δυνάμεις, κι έτσι υπάρχουν πάντα συγκρούσεις. 

Επομένως, δεν θα έπρεπε να βοηθάει η εκπαίδευση εσάς τους
νέους, καθώς μεγαλώνετε, ώστε ν’ αντιληφθείτε πόσο σημαντικό
είναι να δημιουργήσετε έναν κόσμο στον οποίο δεν θα υπάρχουν
συγκρούσεις ούτε μέσα σας ούτε έξω σας, έναν κόσμο στον οποίο
δεν θα βρίσκεστε σε σύγκρουση με το γείτονά σας ούτε με κάποια
διαφορετική από τη δική σας ομάδα ανθρώπων, επειδή δεν θα υ-
πάρχει πλέον η φιλοδοξία, δηλαδή η επιθυμία για απόκτηση γοή-
τρου και δύναμης; Και είναι δυνατό να δημιουργηθεί μια κοινω-
νία στην οποία δεν θα υπάρχει ούτε εσωτερική ούτε εξωτερική
σύγκρουση; Κοινωνία είναι η σχέση μεταξύ μας. Και αν η σχέση
μας βασίζεται στη φιλοδοξία και ο καθένας μας θέλει να είναι πιο
ισχυρός από τον άλλο, τότε προφανώς θα βρισκόμαστε πάντα σε
σύγκρουση. Μπορεί, λοιπόν, να διαγραφεί η αιτία της σύγκρου-
σης; Μπορούμε όλοι μας να εκπαιδευτούμε έτσι ώστε να μην εί-
μαστε ανταγωνιστικοί, να μη συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κά-
ποιον άλλο, να μη θέλουμε να αναρριχηθούμε στη μία ή στην άλ-
λη θέση, με δυο λόγια, να μην είμαστε καθόλου φιλόδοξοι; 



* Στα ελληνικά η λέξη «κακό», σύμφωνα με το «Ελληνικό Λεξικό» του Τεγό-
πουλου-Φυτράκη, σημαίνει: (το) ουσ. (κακόν) πράξη κακή, ζημιά, δυστύχημα,
θόρυβος, αναταραχή. Εδώ όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η αντί-
στοιχη αγγλική λέξη «evil» που χρησιμοποιεί ο Κρισναμούρτι είναι πιο «βαριά»
και, σύμφωνα με το «Concise Oxford Dictionairy», σημαίνει: το ηθικά κακό, κα-
κόβουλο, μοχθηρό, φθονερό, διεφθαρμένο, φθοροποιό. (Σ.τ.Μ.)
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Όταν βγαίνετε έξω με τους γονείς σας, όταν διαβάζετε εφημε-
ρίδες ή μιλάτε με άλλους ανθρώπους, θα πρέπει να έχετε παρατη-
ρήσει ότι σχεδόν όλοι θέλουν να φέρουν μια αλλαγή στον κόσμο.
Έχετε προσέξει, επίσης, ότι οι ίδιοι άνθρωποι βρίσκονται πάντα
σε σύγκρουση μεταξύ τους για τον έναν ή τον άλλο λόγο – για κά-
ποια ιδεολογία, για περιουσιακά θέματα, για πολιτικές ή θρησκευ-
τικές απόψεις; Οι γονείς σας, οι γείτονές σας, οι πολιτικοί, οι γρα-
φειοκράτες, δεν είναι όλοι τους φιλόδοξοι άνθρωποι που παλεύουν
να αναρριχηθούν σε υψηλότερες θέσεις, κι έτσι βρίσκονται πάντα
σε σύγκρουση με κάποιον; Είναι σίγουρο ότι μόνο όταν εξαφανι-
στεί όλη αυτή η ανταγωνιστικότητα θα υπάρξει μια κοινωνία, στην
οποία όλοι μας θα μπορούμε να ζούμε ειρηνικά και δημιουργικά. 

Και πώς θα γίνει αυτό; Μπορεί ο νους να εκπαιδευτεί ώστε να
μην είναι φιλόδοξος, ώστε να παραμερίσει τη φιλοδοξία; Φαινο-
μενικά, μπορείς να εκπαιδευτείς να μην είσαι φιλόδοξος, μπορείς
να σταματήσεις ν’ ανταγωνίζεσαι τους άλλους, αλλά μέσα σου θα
είσαι ακόμη φιλόδοξος, έτσι δεν είναι; Και είναι δυνατό να σβή-
σει εντελώς αυτή η φιλοδοξία, που προκαλεί τόσο μεγάλη δυστυ-
χία στους ανθρώπους; Ίσως δεν έχετε ξανασκεφτεί κάτι τέτοιο,
γιατί ποτέ δεν σας έχει μιλήσει κάποιος έτσι, αλλά να που τώρα
σας μιλάει κάποιος γι’ αυτό. Δεν θα θέλατε, λοιπόν, ν’ ανακαλύψε-
τε αν είναι δυνατό να ζήσετε σ’ αυτό τον κόσμο μια ζωή γόνιμη,
γεμάτη, ευτυχισμένη, δημιουργική, χωρίς τις καταστροφικές πα-
ρορμήσεις της φιλοδοξίας, χωρίς ανταγωνισμό; Δεν θέλετε να ξέ-
ρετε πώς μπορείτε να ζήσετε έτσι ώστε να μην κάνετε κακό στους
άλλους, ούτε καν να εμποδίζετε τα σχέδιά τους; 

βλέπετε, νομίζουμε ότι όλο αυτό είναι ένα όνειρο που δεν πρό-
κειται να πραγματοποιηθεί ποτέ, αλλά εγώ δεν μιλάω για κάτι ου-
τοπικό, αυτό θα ήταν ανόητο. Μπορούμε, λοιπόν, εσείς κι εγώ που
είμαστε απλοί, συνηθισμένοι άνθρωποι, να ζήσουμε δημιουργικά
σ’ αυτό τον κόσμο, χωρίς την ώθηση της φιλοδοξίας, που παίρνει
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διάφορες μορφές όπως επιθυμία για δύναμη, για εξουσία; Την α-
πάντηση σ’ αυτό το ερώτημα θα τη βρείτε όταν αγαπήσετε αυτό
που κάνετε. Αν είσαι πολιτικός μηχανικός μόνο και μόνο επειδή
πρέπει να κερδίζεις με κάποιον τρόπο το ψωμί σου ή επειδή ο πα-
τέρας σου ή το περιβάλλον σου το απαιτούν από σένα, αυτό είναι
άλλη μια μορφή εξαναγκασμού· και ο εξαναγκασμός οποιασδή-
ποτε μορφής δημιουργεί αντιθέσεις, συγκρούσεις. Αντιθέτως, αν
πραγματικά σου αρέσει πολύ να είσαι πολιτικός μηχανικός ή επι-
στήμονας ή ζωγράφος, να γράφεις ποιήματα ή να φυτεύεις δέντρα,
όχι για να εξασφαλίσεις την αναγνώριση αλλά μόνο και μόνο επει -
δή αγαπάς αυτό που κάνεις, τότε θ’ ανακαλύψεις ότι δεν θα αντα-
γωνίζεσαι ποτέ τους άλλους. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί: Ν’
αγα πά κανείς αυτό που κάνει.

Αλλά όταν είσαι νέος συχνά είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις τι
είναι αυτό που πραγματικά αγαπάς να κάνεις, επειδή θέλεις να
κάνεις πάρα πολλά πράγματα: Θέλεις να γίνεις πολιτικός μηχανι-
κός, οδηγός τρένου, πιλότος για ν’ ανεβαίνεις ψηλά στο γαλάζιο
ουρανό, διάσημος ρήτορας ή πολιτικός. Μπορεί να θέλεις να γί-
νεις καλλιτέχνης, χημικός, ποιητής ή μαραγκός. Μπορεί να θέλεις
να δουλεύεις χρησιμοποιώντας το μυαλό σου ή τα χέρια σου. Εί-
ναι κάποιο απ’ όλα αυτά εκείνο που πραγματικά αγαπάς να κά-
νεις ή το ενδιαφέρον σου γι’ αυτό που κάνεις είναι απλώς υποταγή
στις κοινωνικές πιέσεις; Πώς μπορείς να το ανακαλύψεις αυτό; Ο
σκοπός της εκπαίδευσης δεν θα έπρεπε να είναι να σε βοηθήσει σε
αυτό έτσι ώστε, μεγαλώνοντας, να δώσεις όλο σου το νου, όλη σου
την καρδιά κι όλο σου το σώμα σ’ αυτό που πραγματικά αγαπάς να
κάνεις; 

Για ν’ ανακαλύψεις τι αγαπάς να κάνεις, χρειάζεται μεγάλη
νοημοσύνη, γιατί αν μπει μέσα σου ο φόβος ότι δεν θα μπορέσεις
να κερδίζεις όσα χρήματα χρειάζονται για να ζεις ή ότι δεν θα ται -
ριάξεις σ’ αυτή τη σάπια κοινωνία, τότε δεν πρόκειται να το ανα-
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καλύψεις ποτέ. Αν όμως δεν φοβάσαι και αρνηθείς να σε σπρώ-
ξουν στο αυλάκι της παράδοσης οι γονείς σου, οι καθηγητές σου ή
οι ρηχές απαιτήσεις της κοινωνίας, τότε υπάρχει πιθανότητα ν’ ανα -
καλύψεις εκείνο που πραγματικά αγαπάς να κάνεις. Για να το ανα -
καλύψετε αυτό, λοιπόν, δεν θα πρέπει να έχετε κανένα φόβο ότι
δεν θα επιβιώσετε. 

Ωστόσο, οι περισσότεροι από εμάς, όταν είμαστε νέοι, φοβό-
μαστε ότι δεν θα επιβιώσουμε και λέμε: «Τι θα μου συμβεί αν δεν
κάνω αυτό που μου λένε οι γονείς μου, αν δεν προσαρμοστώ στο
κοινωνικό σύστημα;» Και, τρομοκρατημένοι, κάνουμε εκείνο που
μας λένε και σ’ αυτό δεν υπάρχει αγάπη, με αποτέλεσμα να δη -
μιουργείται μόνο αντίφαση μέσα μας. Και αυτή η αντίφαση είναι
μία από τις αιτίες που οδηγούν στην καταστροφική φιλοδοξία. 

Επομένως, μία από τις βασικές λειτουργίες της εκπαίδευσης
είναι να σε βοηθήσει να ανακαλύψεις τι πραγματικά αγαπάς να
κάνεις, για να μπορέσεις να δώσεις όλο σου το νου και την καρδιά
σ’ αυτό, ώστε να είσαι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος που δεν έχει
καμία σχέση με τη μετριότητα και τις μικροαστικές αντιλήψεις.
Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό ένα σωστό σχολείο να έχει τους σω-
στούς καθηγητές και το σωστό περιβάλλον, έτσι ώστε εσείς τα
παιδιά να μεγαλώνετε με την αγάπη που εκφράζεται σ’ αυτό που
κάνετε. Χωρίς αυτή την αγάπη τα διαγωνίσματα σας, οι γνώσεις
σας, οι ικανότητές σας, τα αξιώματα και τ’ αποκτήματά σας θα
μοιάζουν με στάχτες, δεν θα έχουν κανένα νόημα. Χωρίς αυτή την
αγάπη οι πράξεις σας θα προκαλούν όλο και περισσότερες συ-
γκρούσεις, περισσότερο μίσος, περισσότερη αταξία και κατα-
στροφή. 

Όλα αυτά μπορεί να μη σημαίνουν τίποτα για εσάς, γιατί εί-
στε ακόμη πολύ νέοι, αλλά ελπίζω να σημαίνουν κάτι για τους δα-
σκάλους σας, αλλά και για εσάς κάπου βαθιά μέσα σας.
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Ερώτηση (Μαθήτρια): Γιατί είστε ντροπαλός κάποιες φορές; 

Κρισναμούρτι: Ξέρετε, είναι καταπληκτικό πράγμα να ζεις στην ανω -
νυμία· να μην είσαι διάσημος ή σπουδαίος, να μην είσαι πάρα πο-
λύ διαβασμένος, να μην είσαι κάποιος σημαντικός μεταρρυθμι-
στής ή επαναστάτης, αλλά απλώς να μην είσαι κανένας. Και όταν
κάποιος νιώθει στ’ αλήθεια έτσι, το να βρεθεί ξαφνικά περιτριγυ-
ρισμένος από ένα σωρό περίεργους ανθρώπους τού δημιουργεί
μια αίσθηση αποτραβήγματος προς τα μέσα. Αυτό είναι όλο.

Ερώτηση (Μαθητής): Πώς μπορούμε να βιώνουμε την αλήθεια στην καθη-

μερινή μας ζωή; 

Κρισναμούρτι: Νομίζετε ότι άλλο είναι η αλήθεια και άλλο η καθη-
μερινότητα, κι έτσι θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να βιώνετε εκεί -
νο που ονομάζεται αλήθεια στην καθημερινή σας ζωή. Αλλά είναι
η ζωή κάτι διαφορετικό από την αλήθεια; Όταν μεγαλώσετε, θα
πρέπει να κερδίζετε μόνοι σας το ψωμί σας, έτσι δεν είναι; Σε τε-
λική ανάλυση, γι’ αυτό δίνετε εξετάσεις: για να αποκτήσετε τα κα-
τάλληλα εφόδια ώστε να κερδίζετε το ψωμί σας. Και πολλοί άν-
θρωποι δεν ενδιαφέρονται ποιο επάγγελμα θ’ ακολουθήσουν, αρ-
κεί να βγάζουν χρήματα. Τους ενδιαφέρει απλώς να έχουν μια δου -
λειά, χωρίς να τους νοιάζει ποια θα είναι αυτή: αν θα είναι στρα-
τιωτικοί, αστυφύλακες, δικηγόροι ή ανέντιμοι επιχειρηματίες. 

Τώρα, είναι πολύ σημαντικό ν’ ανακαλύψεις τι σημαίνει στ’ α-
λήθεια να κερδίζεις ό,τι χρειάζεσαι για να ζεις με τα σωστά μέσα,
έτσι δεν είναι; Διότι η αλήθεια βρίσκεται μέσα στη ζωή σου, όχι έξω
απ’ αυτή. βρίσκεται στο πώς μιλάς, στο τι λες, στο πώς χαμογε-
λάς, στο αν εξαπατάς τους ανθρώπους, αν τους κολακεύεις – όλα
αυτά είναι η αλήθεια που υπάρχει στην καθημερινή σου ζωή. Έ-
τσι, προτού γίνει κανείς στρατιωτικός ή αστυνομικός ή δικηγόρος
ή αγιογδύτης επιχειρηματίας, δεν θα πρέπει ν’ αντιληφθεί την αλή -
θεια αυτών των επαγγελμάτων; Είναι σίγουρο ότι αν δεν δεις την
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αλήθεια αυτού που πρόκειται να κάνεις ώστε να οδηγηθείς συνει-
δητά σε αυτό, τότε στη ζωή σου θα υπάρχει φριχτό χάος. 

Ας δούμε, για παράδειγμα, αν θα έπρεπε ν’ ακολουθήσει κανείς
ή όχι το επάγγελμα του στρατιωτικού, επειδή για τα άλλα επαγ-
γέλματα είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Πέρα, λοιπόν, από την προπα-
γάνδα και από το τι λένε οι άλλοι, ποια είναι η αλήθεια για το
επάγ γελμα του στρατιωτικού; Αν κάποιος γίνει στρατιωτικός, αυ-
τό σημαίνει ότι θα πρέπει να πολεμήσει για να υπερασπιστεί την
πατρίδα του ή κάποια ιδέα, κι ότι θα πρέπει ο νους του να είναι
πειθαρχημένος, ώστε να μη σκέφτεται αλλά να υπακούει και, επι-
πλέον, πρέπει να είναι προετοιμασμένος να σκοτώσει ή να σκοτω-
θεί. Και για ποιο λόγο όλα αυτά; Για μια ιδέα που κάποιοι άνθρω-
ποι –σπουδαίοι ή ασήμαντοι– είπαν κάποτε ότι είναι σωστή; Επο-
μένως, στρατιωτικός γίνεσαι με σκοπό να θυσιαστείς και να σκο-
τώσεις. Αν πρόκειται, λοιπόν, να διαλέξεις αυτό το επάγγελμα, θα
πρέπει να αναρωτηθείς: «Είναι αυτό το επάγγελμα κατάλληλο για
μένα;» Μη ρωτήσεις κάποιον άλλο, βρες μόνος σου την απάντη-
ση. Ίσως σου πουν να σκοτώσεις για χάρη της ιδέας κάποιας υπέ-
ροχης μελλοντικής ουτοπίας – λες κι εκείνος που το είπε ξέρει τα
πάντα για το μέλλον! Νομίζετε, λοιπόν, ότι μπορεί να είναι το κα-
τάλληλο επάγγελμα για εσάς να σκοτώνετε, είτε αυτό το κάνετε
για την πατρίδα σας, είτε για κάποια θρησκεία, είτε για κάποια ι-
δέα; Θα μπορούσε ποτέ να είναι σωστό το να σκοτώνεις; 

Αν θέλετε, λοιπόν, ν’ ανακαλύψετε την αλήθεια γι’ αυτή τη ζω-
τικής σημασίας διαδικασία που είναι η ζωή σας, θα πρέπει να ε-
ρευνήσετε σε βάθος όλα ετούτα τα θέματα· θα πρέπει να βάλετε
όλο το νου και την καρδιά σας σ’ αυτό. Θα πρέπει να σκεφτείτε ανε -
ξάρτητα από το τι λένε οι άλλοι, να σκεφτείτε καθαρά και χωρίς
προκαταλήψεις, γιατί η αλήθεια δεν βρίσκεται πέρα από τη ζωή,
βρίσκεται σε κάθε της στιγμή. 
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Ερώτηση (Μαθητής): Ποια είναι τα καθήκοντα ενός μαθητή;

Κρισναμούρτι: Τι σημαίνει η λέξη «καθήκον»; Καθήκον απέναντι
σε τι; Καθήκον απέναντι στην πατρίδα σας, όπως το υπαγορεύει
κάποιος πολιτικός; Καθήκον απέναντι στις επιθυμίες του πατέρα
σας και της μητέρας σας; Αυτοί θα σας πουν ότι καθήκον σας είναι
να κάνετε εκείνο που σας λένε, κι εκείνο που σας λένε έχει διαμορ -
φωθεί με το πέρασμα του χρόνου, μέσα σε ένα συγκεκριμένο πε-
ριβάλλον με επιρροές από συγκεκριμένες παραδόσεις κ.λπ. Και
τι σημαίνει μαθητής; Μαθητής είναι μόνο το αγόρι ή το κορίτσι
που πηγαίνει σχολείο και διαβάζει κάποια βιβλία με στόχο να πε-
ράσει τις εξετάσεις; Ή μαθητής είναι εκείνος που μαθαίνει τη ζωή
όλη την ώρα και αυτή η μάθηση για εκείνον δεν έχει τέλος; Σίγου-
ρα, εκείνος που απλώς διαβάζει ένα μάθημα για να περνάει κά-
ποιες εξετάσεις και μετά τα παρατάει δεν είναι μαθητής. Πραγ-
ματικός μαθητής είναι εκείνος που μελετάει, μαθαίνει, ψάχνει, ε-
ρευνά, όχι μόνο μέχρι τα είκοσι ή τα είκοσι πέντε του, αλλά όλη
του τη ζωή. 

Το να είσαι μαθητής σημαίνει ότι μαθαίνεις όλη την ώρα· και,
τότε, όσο μαθαίνεις δεν υπάρχει δάσκαλος, έτσι δεν είναι; Από τη
στιγμή που είσαι τέτοιου είδους μαθητής δεν υπάρχει κάποιος
που θα σε διδάξει όπως στο σχολείο, γιατί μαθαίνεις από τα πά-
ντα· από το φύλλο που το παίρνει ο άνεμος, από το μουρμουρητό
του νερού στις όχθες του ποταμού, από το πέταγμα του πουλιού
ψηλά στον ουρανό, από το φτωχό άνθρωπο που ζητιανεύει, από
την πόζα των ανθρώπων που νομίζουν ότι ξέρουν τα πάντα για τη
ζωή, από τις σχέσεις σου με τους άλλους. Απ’ όλους μαθαίνεις, ο-
πότε δεν υπάρχει δάσκαλος κι εσύ δεν είσαι οπαδός κανενός. 

Το καθήκον, λοιπόν, κάθε μαθητή είναι απλώς να μαθαίνει. Υ -
πήρξε, ξέρετε, κάποτε στην Iσπανία ένας διάσημος ζωγράφος που
το όνομά του ήταν Γκόγια και ήταν πάρα πολύ σπουδαίος. Όταν
ήταν πολύ γέρος, έγραψε κάτω από έναν πίνακά του: «Μαθαίνω
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ακόμη». Μπορείς να μάθεις για τη ζωή και τους ανθρώπους από
βιβλία, αλλά αυτό δεν θα σε πάει πολύ μακριά. Ένα βιβλίο μπο-
ρεί να προσφέρει μόνο ό,τι έχει να πει ο συγγραφέας του. Αλλά τα
πράγματα που μαθαίνεις γνωρίζοντας τον εαυτό σου δεν έχουν ό-
ρια, επειδή το να μαθαίνεις γνωρίζοντας τον ίδιο σου τον εαυτό εί-
ναι το να ξέρεις ν’ ακούς, να παρατηρείς, κι επομένως να μαθαίνεις
από τα πάντα: από τη μουσική, απ’ όσα λένε οι άνθρωποι και από
το πώς τα λένε, από το θυμό, από την απληστία, από τη φιλοδοξία. 

Η γη είναι όλων μας, δεν ανήκει στους κομμουνιστές, στους σο-
σιαλιστές, στους καπιταλιστές, στους ινδουιστές, στους βουδιστές
ή στους χριστιανούς· είναι δική σας και δική μου, είναι για να τη ζει
κανείς ευτυχισμένα, γεμάτος από τον πλούτο της ζωής μέσα του,
χωρίς συγκρούσεις. Αλλά αυτή η αίσθηση της ευτυχίας, του πλού-
του της ζωής, αυτή η αίσθηση ότι «η γη ανήκει σε όλους μας» δεν
μπορεί να έρθει μ’ εξαναγκασμό, με νόμους. Πρέπει να έρθει από
μέσα μας, επειδή αγαπάμε τη γη και όλα όσα βρίσκονται πάνω
της· και αυτή η αγάπη είναι κατάσταση μάθησης. 

Ερώτηση (Δάσκαλος): Ποια είναι η διαφορά μεταξύ σεβασμού και αγάπης; 

Κρισναμούρτι: Μπορείτε να ψάξετε τις λέξεις «σεβασμός» και «αγά -
πη» σε κάποιο λεξικό και να μάθετε την απάντηση. Αυτό θέλετε
να μάθετε; Θέλετε να μάθετε την επιφανειακή σημασία των λέξεων
ή το νόημα που υπάρχει πίσω από αυτές; 

Όταν ένα διακεκριμένο πρόσωπο, ένας υπουργός ή κάποιος
βουλευτής, εμφανίζεται κάπου, έχετε προσέξει πώς τον χαιρετούν
όλοι; Αυτό το ονομάζετε σεβασμό, έτσι δεν είναι; Αλλά ένας τέτοιος
σεβασμός είναι ψεύτικος, γιατί κρύβει φόβο και ιδιοτέλεια. Κάτι
θέλετε από αυτόν το φουκαρά και τον χειροκροτείτε. Αυτό όμως
δεν είναι σεβασμός, είναι απλώς σαν το νόμισμα που δίνετε ή παίρ -
νετε για ν’ αγοράσετε ή να πουλήσετε κάτι. Δεν νιώθετε τον ίδιο
σεβασμό για το γκαρσόνι ή τον οδοκαθαριστή, αλλά μόνο γι’ αυ-
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τούς από τους οποίους ελπίζετε ότι θα κερδίσετε κάτι. Αυτό το εί-
δος σεβασμού είναι στην πραγματικότητα φόβος· δεν είναι σεβα-
σμός, δεν έχει καμία αξία. Αλλά αν πραγματικά έχει κανείς αγά-
πη μέσα στην καρδιά του, τότε ο πολιτικός, ο καθηγητής, το γκαρ-
σόνι και ο οδοκαθαριστής είναι όλοι το ίδιο· τότε νιώθετε σεβα-
σμό, έχετε αισθήματα για όλους, επειδή η αγάπη δεν ζητάει τίπο-
τα σε αντάλ λαγμα.
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8

Σκέψη που έχει τάξη

Εκτός από πολλά άλλα πράγματα που υπάρχουν στη ζωή μας,
έχε τε ποτέ αναρωτηθεί γιατί οι περισσότεροι από εμάς είμαστε
τσαπατσούληδες; Τσαπατσούληδες στο ντύσιμό μας, στη συμπε-
ριφορά μας, στον τρόπο που κάνουμε διάφορα πράγματα, στις
σκέψεις μας; Γιατί είμαστε ασυνεπείς και τόσο αδιάφοροι για
τους άλλους; Και τι είναι αυτό που βάζει τάξη στα πάντα; Στο ντύ-
σιμό μας, στις σκέψεις μας, στα λόγια μας, στον τρόπο που περ-
πατάμε και συμπεριφερόμαστε σ’ εκείνους οι οποίοι είναι λιγότε-
ρο τυχεροί στη ζωή από εμάς; Τι είναι αυτό που φέρνει το παρά-
ξενο είδος τάξης το οποίο εμφανίζεται χωρίς πίεση, χωρίς προ-
σχεδιασμό, χωρίς λογική επεξεργασία; Το έχετε σκεφτεί ποτέ;
Καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν λέω τάξη; Τάξη είναι να κάθεσαι ή-
συχα χωρίς να νιώθεις καμία πίεση, να τρως με ωραίο τρόπο χω-
ρίς να βιάζεσαι, να είσαι χαλαρός αλλά συγκροτημένος, η σκέψη
σου να είναι ξεκάθαρη αλλά να έχει ευρύτητα. Τι είναι αυτό που
φέρνει αυτή την τάξη στη ζωή; Πρόκειται για ένα πραγματικά
πολύ σημαντικό θέμα και νομίζω ότι αν μπορούσε κανείς να έχει
στο σχολείο την εκπαίδευση που θα του έδινε τη δυνατότητα ν’ ανα -
καλύψει τον παράγοντα ο οποίος εξασφαλίζει την τάξη, θα ήταν
πολύ σπουδαίο. 

Σίγουρα, η τάξη γεννιέται μόνο μέσα από την αρετή – γιατί αν
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δεν είσαι ενάρετος, όχι μόνο σε μικροπράγματα αλλά στα πάντα,
στη ζωή σου επικρατεί χάος, έτσι δεν είναι; Τώρα, το να είναι κα-
νείς ενάρετος δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία από μόνο του.
Σημασία έχει επειδή, όταν είσαι ενάρετος, υπάρχει ακρίβεια στη
σκέψη σου, υπάρχει τάξη σε όλη σου την ύπαρξη, και αυτή είναι η
λειτουργία της αρετής. Τι συμβαίνει, όμως, όταν ένας άνθρωπος
δεν είναι ενάρετος και προσπαθεί να γίνει ενάρετος; Όταν προ-
σπαθεί να είναι με το ζόρι καλός, ευγενικός, διακριτικός, όταν κά-
νει τεράστια προσπάθεια να μη βλάπτει τους άλλους, όταν ξοδεύει
την ενέργειά του προσπαθώντας να αποκαταστήσει την τάξη μέ-
σα του καθώς αγωνίζεται να είναι καλός, τι γίνεται; Οι προσπά-
θειές του τον οδηγούν απλώς και μόνο σε έναν καθωσπρεπισμό, ο
οποίος καθιστά το νου του μέτριο, οπότε δεν είναι ενάρετος. 

Έχετε κοιτάξει ποτέ από πολύ κοντά ένα λουλούδι, ένα τρια-
ντάφυλλο; Έχετε παρατηρήσει την απίστευτη ακρίβεια και τάξη
που υπάρχουν στο σχήμα του, σ’ όλα του τα πέταλα, και ότι ταυτό-
χρονα έχει εκπληκτική τρυφεράδα, άρωμα, ομορφιά; Τώρα, όταν
ένας άνθρωπος καταβάλλει προσπάθεια να έχει τάξη, μπορεί στη
ζωή του να είναι ακριβής σε ό,τι κάνει, αλλά έχει χάσει εκείνη την
ποιότητα της πραότητας η οποία γεννιέται –όπως στα λουλούδια–
όταν δεν καταβάλλεις καμιά προσπάθεια.

βλέπετε, η προσπάθεια που κάνει κάποιος προκειμένου να είναι
τακτικός ή να συγυρίζει επιδρά πολύ περιοριστικά. Αν πιέζομαι
για να τακτοποιώ το δωμάτιό μου, να βάζω τα πάντα στη θέση τους,
αν σκουπίζω διαρκώς τα παπούτσια μου προτού μπω κάπου, τι
συμβαίνει; Γίνομαι ανυπόφορα βαρετός και για τους άλλους και
για μένα τον ίδιο. Είναι πολύ κουραστικός ο άνθρωπος που προ-
σπαθεί διαρκώς να είναι κάτι, που οι σκέψεις του είναι πολύ προ-
σεκτικά ταξινομημένες, που διαλέγει να κάνει μια σκέψη προτι-
μώντας την από κάποια άλλη. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να
είναι πολύ νοικοκυρεμένος, καθαρός, μπορεί να χρησιμοποιεί τις



KRISNAMOURTI - D_Layout 1  06/05/2010  2:53 ΜΜ  Page 87



λέξεις με ακρίβεια, μπορεί να είναι πολύ προσεκτικός και διακρι-
τικός, αλλά έχει χάσει τη χαρά τού να ζει και να δημιουργεί. 

Ποιο είναι, λοιπόν, το πρόβλημα; Πώς μπορεί να έχει κανείς
εκείνη τη δημιουργική χαρά της ζωής, να είναι ανοιχτή η καρδιά
του, να έχει ευρύτητα η σκέψη του, αλλά και να είναι σαφής και
ξεκάθαρος και να έχει τάξη στη ζωή του; Νομίζω ότι οι περισσό-
τεροι από εμάς δεν είμαστε έτσι επειδή δεν νιώθουμε ποτέ τίποτα
έντονο, δεν δίνουμε ολοκληρωτικά την καρδιά μας και το νου μας
ποτέ και σε τίποτα. Θυμάμαι που κάποτε παρατηρούσα δύο κόκ-
κινους σκίουρους με μακριές φουντωτές ουρές και υπέροχο τρί-
χωμα να κυνηγιούνται ανεβοκατεβαίνοντας σ’ ένα ψηλό δέντρο
για περίπου δέκα λεπτά χωρίς σταματημό, απλώς επειδή ήταν χα -
ρούμενοι. Αλλά εσείς κι εγώ δεν μπορούμε να νιώσουμε αυτή τη
χαρά, αν δεν υπάρχει πάθος στη ζωή μας – όχι πάθος για κάτι συ-
γκεκριμένο, όχι πάθος για να κάνουμε το καλό ή για να φέρουμε
κάποια μεταρρύθμιση, αλλά πάθος με την έννοια του να νιώθεις
πολύ έντονα τα πάντα. Και αυτό το ουσιαστικό πάθος μπορούμε
να το έχουμε μόνο όταν γίνει ολοκληρωτική επανάσταση στον τρό -
πο που σκεφτόμαστε. 

Έχετε προσέξει πόσο λίγοι από εμάς έχουν πραγματικά αι-
σθήματα για οτιδήποτε; Επαναστατείτε ποτέ ενάντια στους καθη-
γητές σας, στους γονείς σας, όχι επειδή έτσι σας αρέσει, αλλά επει -
δή νιώθετε βαθιά μέσα σας και με πάθος ότι δεν θέλετε να κάνετε
κάποια πράγματα που σας λένε; Όταν τα αισθήματά σας για κάτι
είναι βαθιά και έχουν πάθος, θα ανακαλύψετε ότι αυτή ακριβώς η
αίσθηση, κατά κάποιον περίεργο τρόπο, βάζει καινούργια τάξη
στη ζωή σας. 

Η τάξη, η νοικοκυροσύνη, η διαύγεια της σκέψης δεν είναι και
πολύ σημαντικά πράγματα από μόνα τους, αλλά γίνονται σημα-
ντικά όταν ο άνθρωπος που τα έχει είναι ευαίσθητος, βρίσκεται
σε μια κατάσταση αδιάκοπης εσωτερικής επανάστασης. Αν νιώ-
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θεις πραγματική συμπόνια για ένα φτωχό άνθρωπο, για το ζητιά-
νο που τον γεμίζει λασπόνερα το αυτοκίνητο του πλούσιου καθώς
πέφτει στη λακκούβα δίπλα του, αν είσαι εξαιρετικά δεκτικός και
ευαίσθητος στα πάντα, τότε αυτή ακριβώς η ευαισθησία φέρνει
τάξη, αρετή.

Σ’ αυτή τη χώρα, όπως και σε όλο τον κόσμο δυστυχώς, νοιαζό-
μαστε πολύ λίγο για τους άλλους, δεν έχουμε βαθιά αισθήματα
για τίποτα. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε διανοούμενοι – δια -
νοούμενοι με την επιφανειακή σημασία της λέξης, που σημαίνει
ότι είμαστε πολύ έξυπνοι, γεμάτοι από λόγια και θεωρίες για το τι
είναι σωστό και τι λάθος, για το τι πρέπει να σκεφτόμαστε, τι πρέ-
πει να κάνουμε. Διανοητικά είμαστε πολύ καλλιεργημένοι, αλλά
μέσα μας δεν υπάρχει τίποτα πολύ ουσιαστικό, τίποτα που έχει
νόημα. Και αυτό το ουσιαστικό είναι που οδηγεί σε αληθινή δρά-
ση, που δεν είναι δράση σύμφωνα με κάποια ιδέα.

Να γιατί πρέπει να έχετε πολύ δυνατά αισθήματα –αισθήματα
με πάθος, χαρά, θυμό– και να τα παρατηρείτε, να παίζετε μαζί
τους, και ν’ ανακαλύπτετε την αλήθεια τους, γιατί αν απλώς τα κα-
ταπιέζετε και λέτε «δεν πρέπει να θυμώνω, δεν πρέπει να παθιά-
ζομαι, γιατί δεν είναι σωστό», τότε θ’ ανακαλύψετε ότι ο νους σας
σιγά σιγά εγκλωβίζεται σε μια ιδέα κι έτσι σκέφτεται πολύ ρηχά.
Μπορεί να είσαι τρομερά έξυπνος, μπορεί να έχεις τεράστιες εγκυ -
κλοπαιδικές γνώσεις, αλλά, αν δεν υπάρχει η ζωντάνια των δυνα-
τών και βαθιών αισθημάτων, η δυνατότητά σου να κατανοείς τον
κόσμο θα είναι σαν ένα λουλούδι που δεν έχει άρωμα. 

Είναι πολύ σημαντικό να τα καταλάβεις όλα αυτά όσο είναι νέος
γιατί, μεγαλώνοντας, θα είσαι αληθινός επαναστάτης· όχι επα -
ναστάτης που ακολουθεί κάποια ιδεολογία, θεωρία ή βιβλίο, αλ-
λά επαναστάτης με την κυριολεκτική σημασία της λέξης, ένας άν-
θρωπος πέρα για πέρα ακέραιος, έτσι ώστε να μη μένει ποτέ μέσα
στην ψυχή σου οτιδήποτε μολυσμένο από το παρελθόν. Τότε ο
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νους σου θα έχει πάντα φρεσκάδα, θα είναι πάντα αθώος και γι’
αυτό ικανός να έχει εκπληκτική δημιουργικότητα. Αλλά αν –τώρα
που είστε νέοι– σας διαφύγει η σημασία όλων αυτών των πραγμά-
των, τότε μεγαλώνοντας η ζωή σας θα γίνει πολύ πληκτική και ά-
χρωμη, γιατί θα σας συντρίψουν οι γονείς σας, η κοινωνία, ο ά-
ντρας ή η γυναίκα σας, οι θεωρίες, τα πολιτικά κόμματα ή οι θρη-
σκευτικές οργανώσεις. Γι’ αυτό είναι εξαιρετικά αναγκαίο, όταν
είσαι νέος, να έχεις τη σωστή εκπαίδευση, που σημαίνει ότι πρέ-
πει να έχεις δασκάλους που μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεπερά-
σεις το εμπόδιο της δήθεν παιδείας και να μην είσαι ένα κομπιού-
τερ που κάνει όσα το προγραμμάτισαν να κάνει, αλλά ελεύθερος
άνθρωπος που έχει μέσα του ένα τραγούδι και γι’ αυτό είναι ευτυ-
χισμένος και δημιουργικός.*

Ερώτηση (Μαθητής): Τι είναι θυμός και γιατί θυμώνει κανείς; 

Κρισναμούρτι: Αν σε πατήσω στο πόδι ή σε τσιμπήσω ξαφνικά ή σου
αρπάξω κάτι που κρατάς, δεν θα θυμώσεις; Και γιατί να μη θυμώ-
σεις; Γιατί θεωρείς ότι δεν είναι σωστό να θυμώνεις; Μήπως επει-
δή σου το είπε κάποιος μεγάλος;

Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, ν’ ανακαλύψετε γιατί θυμώνετε,
να βρείτε οι ίδιοι την αλήθεια για το θυμό και όχι απλώς να λέτε ότι
είναι λάθος να θυμώνεις. Τώρα, για ποιους λόγους θυμώνετε; Έ-
νας είναι, προφανώς, επειδή δεν θέλετε να σας πληγώνουν, κάτι
που είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη απαίτηση. Επίσης, επειδή
νιώθετε ότι δεν πρέπει να σας χρησιμοποιούν, να σας καταρρα-
κώνουν, να σας εξοντώνουν ή να σας εκμεταλλεύονται, είτε η κυ-
βέρνηση το κάνει αυτό είτε η κοινωνία. Όταν κάποιος σε χαστου-



* «Για να τραγουδάμε, πρέπει να έχουμε ένα τραγούδι μέσα στις καρδιές μας, αλλά, έχοντας

χάσει το τραγούδι μέσα μας, αποζητάμε τον τραγουδιστή» (Η εκπαίδευση και η σημασία της

ζωής, «Τέχνη, ομορφιά και δημιουργία» [Κεφάλαιο 8], εκδ. Καστανιώτη). (Σ.τ.Μ.)
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κίζει, πονάς, νιώθεις ταπεινωμένος και δεν σ’ αρέσει αυτό το συ-
ναίσθημα. Αν αυτός που σε πλήγωσε είναι μεγάλος και δυνατός και
δεν μπορείς να του το ανταποδώσεις, τότε κι εσύ με τη σειρά σου
πληγώνεις κάποιον άλλο, ξεσπάς στον αδελφό σου, στην αδελφή
σου, σε κάποιον πιο αδύναμο από σένα ή κατώτερό σου – αν υπάρ -
χει κανένας γύρω σου. Έτσι, το παιχνίδι του θυμού δεν σταματάει
ποτέ. 

Πρώτα απ’ όλα, είναι φυσιολογικό το να μη θέλεις να πληγω-
θείς. Γιατί θα πρέπει, δηλαδή, να ανέχεσαι να σ’ εκμεταλλεύεται
κάποιος; Για να προστατευτείς, λοιπόν, από όλα αυτά, αναπτύσ-
σεις μια άμυνα, χτίζεις ένα φράγμα. Το να μην είσαι ανοιχτός, δε-
κτικός, είναι σαν να υψώνεις έναν τοίχο γύρω από τον εαυτό σου,
οπότε είσαι ανίκανος να ερευνάς ή να εκδηλώνεις τα συναισθήμα-
τά σου. Λες ότι ο θυμός είναι πολύ κακό πράγμα και τον καταδι-
κάζεις, όπως καταδικάζεις και διάφορα άλλα συναισθήματα, κι έ-
τσι σταδιακά στεγνώνεις μέσα σου, αδειάζεις, παύεις να έχεις δυ-
νατά συναισθήματα. Καταλαβαίνετε; 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Γιατί αγαπάμε τόσο πολύ τη μητέρα μας; 

Κρισναμούρτι: Γίνεται ν’ αγαπάς τη μητέρα σου αν μισείς τον πατέ-
ρα σου; Ακούστε με προσεκτικά. Όταν αγαπάς κάποιον πάρα πο-
λύ, αφήνεις κάποιους άλλους έξω από αυτή την αγάπη; Αν πραγ-
ματικά αγαπάς τη μητέρα σου, δεν αγαπάς το ίδιο και τον πατέρα
σου και τη θεία σου και το φίλο σου και το γείτονά σου; Δεν υπάρ-
χει πρώτα μέσα σου το αίσθημα της αγάπης και μετά η αγάπη για
κάποιον συγκεκριμένα; Όταν λες «αγαπώ πάρα πολύ τη μητέρα
μου», σημαίνει ότι δεν τη νοιάζεσαι; Οπότε, αν τη νοιάζεσαι, μπο-
ρείς να την κάνεις να στενοχωριέται για ασήμαντα πράγματα; Και
αν νοιάζεσαι τη μητέρα σου, δεν νοιάζεσαι και τον αδελφό σου, την
αδελφή σου, τον πατέρα σου, το γείτονά σου; Αν δεν ισχύουν όλα
αυτά, δεν αγαπάς πραγματικά τη μητέρα σου, λες απλώς λόγια. 
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Ερώτηση (Μαθητής): Είμαι γεμάτος μίσος. Θα μπορούσατε, σας παρακα-

λώ, να με μάθετε ν’ αγαπώ;

Κρισναμούρτι: Κανείς δεν μπορεί να σε μάθει ν’ αγαπάς. Αν οι άν-
θρωποι μπορούσαν να διδαχτούν πώς ν’ αγαπούν, τα προβλήματα
της ανθρωπότητας θα είχαν λυθεί πολύ εύκολα, έτσι δεν είναι; Αν
μπορούσαμε να μάθουμε να αγαπάμε από ένα βιβλίο όπως μα-
θαίνουμε τα μαθηματικά, ο κόσμος θα ήταν υπέροχος· δεν θα υ-
πήρχαν μίσος, εκμετάλλευση, πόλεμος, διάκριση ανάμεσα σε πλού -
σιους και φτωχούς, και θα ήμασταν όλοι πραγματικοί φίλοι. Αλλά
η αγάπη δεν έρχεται τόσο εύκολα. Είναι εύκολο να μισείς, και το
μίσος φέρνει σε κάποιες περιπτώσεις τους ανθρώπους κοντά· δη-
μιουργεί όλων των ειδών τις φαντασιώσεις, διευκολύνει κάθε εί-
δους συνεργασίες, όπως στον πόλεμο. Αλλά η αγάπη είναι κάτι
πολύ πιο δύσκολο. Δεν μπορεί να μάθει κανείς πώς ν’ αγαπά, αλ-
λά αυτό που μπορεί να κάνει είναι να εντοπίζει το μίσος και να το
παραμερίζει. Μη μάχεστε το μίσος, μη λέτε πόσο φοβερό είναι να
μισεί κανείς τους άλλους ανθρώπους, αλλά δείτε το μίσος και α-
φήστε το να φύγει. Παραμερίστε το, δεν είναι σημαντικό. Αυτό
που είναι σημαντικό είναι να μην αφήνει κανείς το μίσος να ριζώ-
νει στο νου του. Καταλαβαίνετε; Ο νους σας είναι σαν το έδαφος
και, αν αφιερώνετε πολύ χρόνο σε οποιοδήποτε πρόβλημα εμφα-
νίζεται, εκείνο ριζώνει όπως τ’ αγριόχορτα και τότε θα έχετε τον
μπελά του ξεριζώματος. Αν όμως δεν δώσετε στο πρόβλημα αρκε-
τό χρόνο για να προλάβει να ριζώσει, τότε δεν θα έχει χώρο να με-
γαλώσει και θα μαραθεί. Αν ενθαρρύνετε το μίσος, αν του δώσετε
χρόνο να ριζώσει, να μεγαλώσει, να ωριμάσει, θα γίνει τεράστιο
πρόβλημα. Αν όμως κάθε φορά που εμφανίζεται το μίσος το προ-
σπερνάτε, τότε θα ανακαλύψετε ότι ο νους σας γίνεται πολύ ευαί-
σθητος χωρίς να είναι συναισθηματικός, οπότε θα γνωρίσετε την
αγάπη. 

Ο νους μπορεί να κυνηγά συγκινήσεις, επιθυμίες, αλλά δεν
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μπορεί να κυνηγήσει την αγάπη. Η αγάπη πρέπει να έρθει μόνη
της. Και όταν γίνεται αυτό, δεν διαχωρίζεται σε σαρκική και πνευ -
ματική. Και το εκπληκτικό με την αγάπη είναι ότι μόνο αυτή έχει
την ιδιότητα να οδηγεί στην πλήρη κατανόηση όλης της ύπαρξης. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Τι είναι ευτυχία στη ζωή; 

Κρισναμούρτι: Οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουν ότι θα νιώσουν
ευτυχία κάνοντας πράγματα που τους δίνουν ικανοποίηση. Μπο-
ρεί να θέλεις να παντρευτείς έναν πάμπλουτο άντρα ή ένα πανέ-
μορφο κορίτσι ή να περάσεις κάποιες εξετάσεις ή να σε επαινέ-
σουν για κάτι, και να νομίζεις ότι τότε θα είσαι ευτυχισμένος. Εί-
ναι, όμως, αυτή η πραγματική ευτυχία; Δεν θα σβήσει γρήγορα,
όπως τα λουλούδια που ανθίζουν το πρωί και μαραίνονται το βρά-
δυ; Κι όμως, έτσι είναι η ζωή μας, ικανοποιούμαστε με πολύ επι-
φανειακά πράγματα: με ένα αυτοκίνητο ή μια σίγουρη δουλειά,
νιώθοντας κάποια συγκίνηση για κάτι ασήμαντο, όπως το παιδί
που νιώθει ευτυχισμένο πετώντας το χαρταετό του και, λίγα λεπτά
αργότερα, όταν τον χάσει, βάζει τα κλάματα. Αυτή είναι η ζωή
μας και με όλα αυτά τα ασήμαντα νιώθουμε ικανοποίηση. Δεν λέ-
με ποτέ «θα δώσω όλη μου την καρδιά, όλη μου την ενέργεια, όλο
μου το είναι για να ανακαλύψω τι σημαίνει ευτυχία». Δεν είμαστε
πολύ σοβαροί και δεν θέλουμε πραγματικά να το κάνουμε αυτό,
κι έτσι αντλούμε ικανοποίηση από μικροπράγματα. 

Η ευτυχία, όμως, δεν είναι κάτι που πρέπει να ψάξεις για να το
βρεις, είναι αποτέλεσμα, προϊόν άλλων πραγμάτων. Αν κυνηγή-
σεις την ευτυχία, αυτή δεν θα έχει πια κανένα νόημα. Η ευτυχία
έρχεται απρόσκλητη και, τη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι είσαι
ευτυχισμένος, παύεις πλέον να είσαι ευτυχισμένος. Το έχετε προ-
σέξει αυτό; Όταν είσαι χαρούμενος χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λό-
γο, όταν χαμογελάς, νιώθεις ευτυχισμένος, αλλά τη στιγμή που το
συνειδητοποιείς αυτό η ευτυχία εξαφανίζεται, έτσι δεν είναι; Η
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συνειδητοποίηση της ευτυχίας ή το κυνήγι της είναι το τέλος της
ευτυχίας. Ευτυχία υπάρχει μόνο όταν το εγώ σου και οι απαιτή-
σεις του παραμεριστούν.

Έχετε διδαχτεί ένα σωρό πράγματα για τα μαθηματικά, περ-
νάτε τις μέρες σας μελετώντας ιστορία, γεωγραφία, χημεία, φυσι-
κή, βιολογία κ.λπ., αλλά εσείς και οι καθηγητές σας αφιερώνετε
ποτέ λίγο χρόνο στο να σκεφτείτε αυτά τα πολύ πιο σοβαρά θέμα-
τα; Έχετε καθίσει ποτέ ήσυχα, με την πλάτη πολύ ίσια, χωρίς να
κουνιέστε, για να γνωρίσετε την ομορφιά της σιωπής; Αφήνετε
ποτέ το νου σας να περιπλανηθεί, όχι σε συγκεκριμένα πράγματα,
αλλά χωρίς κανέναν περιορισμό, ώστε να ερευνήσετε, να ανακα-
λύψετε την αλήθεια γύρω σας; 

Γνωρίζετε τι συμβαίνει στον κόσμο; Όσα συμβαίνουν στον κό-
σμο αποτελούν προβολή εκείνων που συμβαίνουν μέσα μας, η αν-
θρωπότητα είναι ό,τι είμαστε εμείς. Οι περισσότεροι από εμάς
νιώθουμε αναστάτωση, είμαστε άπληστοι, κτητικοί, ζηλεύουμε και
κριτικάρουμε τους άλλους, κι αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην
υπό λοιπη ανθρωπότητα, μόνο που συμβαίνει σε πιο δραματικές
διαστάσεις, γίνεται με πιο ανελέητο τρόπο. Αλλά ούτε εσείς ούτε
οι δάσκαλοί σας αφιερώνετε λίγη ώρα για να τα σκεφτείτε όλα αυ-
τά. Μόνο αν αφιερώνει ο καθένας ξεχωριστά λίγη ώρα κάθε μέρα
για να σκεφτεί έντιμα όλα αυτά τα θέματα υπάρχει πιθανότητα να
γίνει μια ολοκληρωτική επανάσταση και να δημιουργηθεί ένας
καινούργιος κόσμος. Και σας διαβεβαιώνω ότι είναι ανάγκη να
δημιουργηθεί ένας καινούργιος κόσμος, ένας κόσμος ο οποίος δεν
θα είναι η συνέχεια της ίδιας παλιάς φθαρμένης κοινωνίας με δια -
φορετική, απλώς, μορφή. Αλλά δεν μπορείς να δημιουργήσεις έ-
ναν καινούργιο κόσμο, αν ο νους σου δεν βρίσκεται διαρκώς σε
εγρή γορση, δεν είναι παρατηρητικός, δεν έχει επίγνωση όσων
συμβαίνουν γύρω του. Κι αυτός είναι ο λόγος που έχει πολύ μεγά-
λη σημασία εσείς, όσο είστε νέοι, να αφιερώνετε λίγη ώρα για να
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συλλογίζεστε όλα αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα, κι όχι να περνάτε
τη μέρα σας μελετώντας απλώς τα μαθήματά σας, πράγμα που δεν
θα σας οδηγήσει πουθενά αλλού, παρά σε κάποιο επάγγελμα και
μετά στο θάνατο. Ερευνήστε τα, λοιπόν, σοβαρά όλα αυτά, γιατί
μέσα από αυτή την έρευνα πηγάζει ένα εκπληκτικό αίσθημα χα-
ράς κι ευτυχίας. 

Ερώτηση (Μαθητής): Τι είναι αληθινή ζωή; 

Κρισναμούρτι: Τι είναι αληθινή ζωή; Την ερώτηση την κάνει ένα
μικρό αγόρι. Γι’ αυτόν αληθινή ζωή είναι να παίζει με τα άλλα αγό -
ρια, να τρώει το φαγητό που του αρέσει, να τρέχει, να χοροπηδάει.
βλέπετε, εκείνο που κάνουμε είναι να διαχωρίζουμε τη ζωή σε αλη -
θινή και ψεύτικη. Αληθινή ζωή είναι να κάνεις κάτι που αγαπάς
και να το κάνεις με όλο σου το είναι, έτσι ώστε να μην υπάρχει κα-
μιά σύγκρουση μέσα σου, να μην υπάρχει διαμάχη ανάμεσα σ’
αυτό που κάνεις και εκείνο που νομίζεις ότι θα έπρεπε να κάνεις. Η
ζωή είναι τότε μια εντελώς ενιαία διαδικασία, στην οποία υπάρ-
χει τρομερή χαρά. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν δεν εξαρ-
τάσαι ψυχολογικά από κανέναν άνθρωπο ή από την κοινωνία, ό-
ταν υπάρχει πλήρης ψυχολογική ανεξαρτησία· μόνο τότε υπάρχει
πιθανότητα ν’ αγαπάς αληθινά εκείνο που κάνεις. Όταν βρίσκε-
σαι σε μια κατάσταση ολοκληρωτικής επανάστασης, δεν έχει ση-
μασία αν είσαι κηπουρός ή αν γίνεις πρωθυπουργός ή κάτι άλλο.
Θ’ αγαπάς εκείνο που κάνεις, και μέσα από αυτή την αγάπη γεν-
νιέται μια εκπληκτική αίσθηση δημιουργικότητας.
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9

Ανοιχτό μυαλό

Είναι πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε, ν’ ανακαλύψει κανείς τι είναι μά-
θηση. Μαθαίνουμε από κάποιο βιβλίο ή από κάποιο δάσκαλο μα-
θηματικά, γεωγραφία, ιστορία· μαθαίνουμε πού βρίσκονται το
Λονδίνο, η Μόσχα ή η Νέα Υόρκη· μαθαίνουμε πώς λειτουργεί
κάποιο μηχάνημα, πώς χτίζουν τις φωλιές τους τα πουλιά και πώς
φροντίζουν τα μικρά τους. Μαθαίνουμε μελετώντας και παρατη-
ρώντας. Αυτός είναι ο ένας τρόπος μάθησης. 

Υπάρχει, όμως, κι ένας άλλος τρόπος μάθησης: Η μάθηση
που έρχεται μέσα από την εμπειρία. Όταν βλέπουμε ένα καΐκι στο
ποτάμι, με τα πανιά του να καθρεφτίζονται στα ήσυχα νερά, αυτό
δεν είναι μια εκπληκτική εμπειρία; Και τι συμβαίνει μετά; Το μυα -
λό μας αποθηκεύει αυτή την εμπειρία ακριβώς όπως αποθηκεύει
τη γνώση, και το επόμενο απόγευμα πηγαίνουμε πάλι στο ίδιο μέ-
ρος για να δούμε το καΐκι, ελπίζοντας ότι θα νιώσουμε το ίδιο πράγ -
μα – χαρά και γαλήνη, που έρχονται τόσο σπάνια στη ζωή μας. Έ-
τσι, το μυαλό μας αποθηκεύει επιμελώς εμπειρίες, και αυτή η
απο θήκευση εμπειριών με τη μορφή μνήμης είναι που δημιουρ-
γεί τη σκέψη, έτσι δεν είναι; Αυτό που ονομάζουμε σκέψη είναι α-
ντίδραση της μνήμης. Έχοντας παρακολουθήσει τη βάρκα στο
ποτάμι και έχοντας νιώσει μια αίσθηση χαράς, αποθηκεύουμε την
εμπειρία ως μνήμη και μετά θέλουμε να την επαναλάβουμε. Έτσι
μπαίνει μπροστά η διαδικασία της σκέψης, έτσι δεν είναι; 
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βλέπετε, είναι πολύ λίγοι εκείνοι που ξέρουν να σκέφτονται
πραγματικά. Οι περισσότεροι από εμάς απλώς επαναλαμβάνου-
με ό,τι έχουμε διαβάσει σε κάποιο βιβλίο ή ό,τι μας έχει πει κά-
ποιος άλλος, ή η σκέψη μας είναι αποτέλεσμα της δικής μας πολύ
περιορισμένης εμπειρίας. Ακόμη κι αν ταξιδέψουμε σε ολόκληρο
τον κόσμο και αποκτήσουμε αμέτρητες εμπειρίες, ακόμη κι αν συ -
ναντήσουμε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους και ακούσουμε
τι έχουν να μας πουν, ακόμη κι αν μελετήσουμε τα έθιμά τους, τη
θρησκεία τους, τις συνήθειές τους, εκείνο που θα συγκρατήσουμε
θα είναι η ανάμνηση όλων αυτών, στην οποία βασίζεται αυτό που
ονομάζουμε σκέψη. Συγκρίνουμε, κατακρίνουμε, επιλέγουμε, και
από αυτή τη διαδικασία ελπίζουμε να βρούμε κάποια λογική στά-
ση ζωής. Αλλά αυτού του είδους οι σκέψεις είναι πολύ περιορι-
σμένες, είναι κλεισμένες μέσα σε μια πολύ μικρή περιοχή. Έχου-
με κάποια εμπειρία, όπως όταν βλέπουμε μια βάρκα στο ποτάμι
ή κάποιο σώμα που το μεταφέρουν για να το κάψουν ή μια χωριά-
τισσα που κουβαλάει ένα βαρύ φορτίο,* όλες αυτές οι εμπειρίες
είναι εκεί, μπροστά στα μάτια μας, αλλά είμαστε τόσο αναίσθη-
τοι που δεν μπαίνουν βαθιά μέσα μας για να ωριμάσουν. Αλλά μό-
νο μέσα από την ευαισθησία για τα πάντα γύρω μας μπορεί ν’ αρ-
χίσει να υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης που δεν θα εί-
ναι περιορισμένος από τη διαμόρφωσή μας.

Αν προσκολληθείτε σε κάποια θρησκεία ή σε μια ιδεολογία, θα
βλέπετε τα πάντα μέσα από το πρίσμα των αντίστοιχων πιστεύω ή
παραδόσεων και δεν θα έχετε καμία επαφή με την πραγματικό-
τητα. Έχετε προσέξει ποτέ τις γυναίκες του γειτονικού χωριού την
ώρα που κουβαλάνε κάποιο βαρύ φορτίο στο κεφάλι τους για να
το πάνε στην πόλη; Όταν το κάνετε, τι συμβαίνει μέσα σας, τι νιώ-



* Υπενθυμίζουμε ότι η ομιλία γίνεται στην Ινδία, στο σχολείο στο Rishi Valley,
που βρίσκεται δίπλα σ’ ένα χωριό. (Σ.τ.Μ.)

7 – Η αίσθηση της ευτυχίας
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θετε; Ή εκείνο που συμβαίνει είναι ότι έχετε δει αυτές τις γυναί-
κες τόσο πολλές φορές που δεν νιώθετε τίποτα πια, επειδή απλώς
έχετε συνηθίσει το θέαμα; Αλλά ακόμη κι όταν παρατηρείτε κάτι
για πρώτη φορά, τι συμβαίνει; Αυτομάτως ερμηνεύετε αυτό που
βλέπετε σύμφωνα με τα πιστεύω σας, έτσι δεν είναι; βιώνετε αυτό
που βλέπετε σύμφωνα με τις ιδέες στις οποίες πιστεύετε, π.χ. αν
είστε κομμουνιστής, σοσιαλιστής, καπιταλιστής ή οτιδήποτε άλ-
λο σε «-ιστής». Αντιθέτως, αν δεν είστε τίποτε από όλα αυτά κι έτσι
δεν αντιλαμβάνεστε την πραγματικότητα μέσα από κάποιο φίλτρο
δεών ή πιστεύω, αλλά έχετε πραγματικά άμεση επαφή με αυτή,
τότε θα δείτε τι εξαιρετική σχέση υπάρχει ανάμεσα σε εσάς και σε
ό,τι παρατηρείτε. Αν δεν είσαι προκατειλημμένος και είσαι ανοι-
χτός σε όλα, τότε τα πάντα γύρω σου αποκτούν εξαιρετικό ενδια-
φέρον, είναι απίστευτα ζωντανά. 

Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό, όσο είναι νέος κανείς, να παρα-
τηρεί τα πάντα: τη βάρκα που κυλάει στο ποτάμι, το τρένο που
περνάει, τη γυναίκα που κουβαλάει κάποιο βαρύ φορτίο, την αναί -
δεια του πλούσιου, την υπεροψία των υπουργών, των «μεγάλων»,
εκείνων που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Πρέπει απλώς να παρα-
τηρείς χωρίς να κάνεις κριτική, επειδή από τη στιγμή που κάνεις
κριτική παύεις να έχεις επαφή με τους άλλους, έχεις ήδη σηκώσει
έναν τοίχο ανάμεσα σε σένα και σ’ εκείνους. Αν όμως παρατηρείς
απλώς, τότε έχεις άμεση επαφή με τους ανθρώπους και με τα
πράγματα. Αν μπορείς να παρατηρείς διαρκώς, με οξυδέρκεια,
αλλά χωρίς να κρίνεις, χωρίς να βγάζεις συμπεράσματα, θα ανα-
καλύψεις ότι η σκέψη σου θα γίνει εντυπωσιακά ακριβής. Τότε
δεν σταματάς να μαθαίνεις. 

Παντού γύρω σας υπάρχουν η γέννηση και ο θάνατος, το κυνήγι
του χρήματος, κάποιας θέσης, της εξουσίας, όλα αυτά τα πράγ-
ματα που εμείς ονομάζουμε ζωή. Αναρωτιέστε καμιά φορά, ακόμη
κι εσείς που είστε πολύ νέοι, για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά; Οι



KRISNAMOURTI - D_Layout 1  06/05/2010  2:53 ΜΜ  Page 98



περισσότεροι από εμάς, βλέπετε, ζητάμε κάποια απάντηση, θέ-
λουμε να μας πει κάποιος για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά, κι έτσι
διαβάζουμε βιβλία –πολιτικά ή θρησκευτικά– ή περιμένουμε από
κάποιον «φωτισμένο» να μας απαντήσει. Κανείς, όμως, δεν μπο-
ρεί να το κάνει αυτό, επειδή η ζωή δεν είναι κάτι που μπορεί να
κατανοηθεί μέσα από κάποιο βιβλίο, ούτε μπορείς να βρεις το
νόημά της ακολουθώντας κάποιον ή κάνοντας προσευχές. Εσείς
κι εγώ πρέπει να την κατανοήσουμε από μόνοι μας, πράγμα που
μπορούμε να κάνουμε μόνο αν είμαστε γεμάτοι ζωντάνια, πολύ
σβέλτοι, προσεκτικοί, παρατηρητικοί, δείχνοντας ενδιαφέρον για
τα πάντα γύρω μας, και τότε θα ανακαλύψουμε τι σημαίνει να εί-
σαι πραγματικά ευτυχισμένος.

Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι, και είναι δυ-
στυχισμένοι επειδή δεν υπάρχει αγάπη στην καρδιά τους. Η αγά-
πη γεννιέται μέσα στην καρδιά σου όταν δεν υπάρχει τοίχος ανά-
μεσα σε σένα και τον άλλο· όταν τους ανθρώπους που συναντάς
τους παρατηρείς χωρίς να τους κρίνεις· όταν κοιτάς μια βάρκα μ’
ανοιχτά πανιά να κυλάει στο ποτάμι και απλώς θαυμάζεις την
ομορ φιά της. Μην αφήνετε τις προκαταλήψεις σας να σας εμπο-
δίζουν να παρατηρείτε τους ανθρώπους και όσα συμβαίνουν. Α-
πλώς να παρατηρείτε, και θα ανακαλύψετε ότι με αυτού του είδους
την απλή παρατήρηση, των δέντρων, των πουλιών, των ανθρώπων
που περπατάνε, που δουλεύουν, που χαμογελάνε, κάτι γίνεται μέσα
σας. Χωρίς να γίνεται αυτό το εξαιρετικό πράγμα μέσα σας, χω-
ρίς την εμφάνιση δηλαδή της αγάπης στην καρδιά σας, η ζωή έχει
πολύ λίγη σημασία. 

Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί θέλουμε να ζούμε με πολυτέλεια; 

Κρισναμούρτι: Τι εννοείς με τη λέξη «πολυτέλεια»; Να φοράς καθα-
ρά ρούχα, να κρατάς το σώμα σου καθαρό, να τρως καλό φαγητό,
αυτά ονομάζεις πολυτέλεια; Αυτά μπορεί να μοιάζουν πολυτέλεια
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στον φτωχό που δεν έχει να φάει, που φοράει κουρέλια και που δεν
μπορεί να κάνει μπάνιο κάθε μέρα. Επομένως, η πολυτέλεια είναι
κάτι που διαφέρει ανάλογα με τις επιθυμίες του καθένα. 

Τώρα, ξέρετε τι συμβαίνει όταν τρελαίνεσαι για πολυτέλεια, ό-
ταν εξαρτάσαι από τις ανέσεις και θέλεις να κοιμάσαι πάντα σε
πουπουλένια μαξιλάρια; Ο νους σου αποκοιμιέται. Είναι καλό να
υπάρχουν κάποιες βασικές ανέσεις, αλλά το να δίνεις έμφαση
στην άνεση, να της δίνεις τεράστια σημασία, σημαίνει ότι έχεις έ-
ναν κοιμισμένο νου. Έχετε προσέξει πόσο ευτυχισμένοι είναι οι
περισσότεροι χοντροί άνθρωποι; Τίποτα δεν φαίνεται να διαπερ-
νάει τα πολλά στρώματα λίπους που έχουν και να ταράζει την η-
ρεμία τους. Αυτό δεν πειράζει γιατί είναι μια σωματική κατάστα-
ση, αλλά και στο νου δημιουργούνται στρώματα λίπους· δεν θέλει
να του κάνουν ερωτήσεις ή να τον ταράζουν με άλλους τρόπους, ο-
πότε σιγά σιγά αποκοιμιέται. Αυτό που ονομάζεται εκπαίδευση
συνήθως αποκοιμίζει το μαθητή, γιατί όταν αυτός κάνει πραγμα-
τικά αιχμηρές και διεισδυτικές ερωτήσεις για τη ζωή, ο δάσκαλος
ενοχλείται πολύ και λέει: «Ας συνεχίσουμε το μάθημά μας». 

Έτσι, όταν ο νους είναι προσκολλημένος σε οποιαδήποτε μορ-
φή άνεσης, όταν είναι προσκολλημένος σε κάποια συνήθεια, σε
κάποια πίστη ή σε κάποιον ιδιαίτερο χώρο που ονομάζεται σπίτι,
αρχίζει να αποκοιμιέται. Και το να το κατανοήσετε αυτό είναι πο-
λύ πιο σημαντικό από το να ρωτάτε αν ζείτε πολυτελώς ή όχι. Ο
νους που είναι δραστήριος, ξύπνιος, προσεκτικός, δεν είναι ποτέ
προσκολλημένος στην άνεση, η πολυτέλεια δεν σημαίνει τίποτα
γι’ αυτόν. Αλλά και το να έχεις πολύ λίγα ρούχα δεν σημαίνει ότι έ-
χεις ξύπνιο νου. Οι μοναχοί, που φαίνονται ότι ζουν πολύ απλά –
καλλιεργώντας την αρετή, θέλοντας να κατακτήσουν την αλή-
θεια, να φτάσουν στο Θεό–, μπορεί μέσα τους να είναι εξαι ρετικά
πολύπλοκοι. Εκείνο που έχει σημασία είναι να είστε μέσα σας πολύ
απλοί, πολύ λιτοί, που θα πει να μην έχετε ένα νου παραφορτωμέ-



KRISNAMOURTI - D_Layout 1  06/05/2010  2:53 ΜΜ  Page 100



νο με πιστεύω, με φόβους, με αμέτρητα θέλω, γιατί μόνο ένας τέ-
τοιος νους –απλός και λιτός– είναι ικανός να ερευνά και να ανα-
καλύπτει. 

Ερώτηση (Μαθητής): Μπορεί να υπάρξει γαλήνη στη ζωή μας όσο παλεύου-

με με το περιβάλλον μας;

Κρισναμούρτι: Γιατί πρέπει να παλεύετε με το περιβάλλον σας; Μή-
πως αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ξεμπερδεύετε μια για πά-
ντα μαζί του; Όσα πιστεύουν οι γονείς σας και ο κοινωνικός σας
περίγυρος, οι παραδόσεις σας, το φαγητό που τρώτε, η θρη σκεία,
ο ιερέας, ο πλούσιος, ο φτωχός, όλα αυτά αποτελούν το περιβάλ-
λον σας. Και δεν πρέπει να ξεμπερδέψετε μια για πάντα με αυτό
το περιβάλλον, αμφισβητώντας το, επαναστατώντας εναντίον του;
Αν δεν βρίσκεστε σε εσωτερική επανάσταση, αν απλώς αποδέχε-
στε ό,τι σας περιβάλλει, υπάρχει ένα είδος γαλήνης μέσα σας, αλ-
λά αυτή είναι η γαλήνη του θανάτου. Αντιθέτως, αν προσπαθείτε
να ξεφύγετε από το περιβάλλον σας και να βρείτε μόνοι σας τι εί-
ναι αλήθεια, τότε θ’ ανακαλύψετε ένα άλλο είδος γαλήνης, που δεν
είναι απλώς τέλμα. Είναι ουσιαστικό να συγκρούεστε με το περι-
βάλλον σας. Πρέπει. Το σημαντικό δεν είναι η γαλήνη. Εκείνο που
είναι σημαντικό είναι να κατανοήσετε το περιβάλλον σας και να
τελειώνετε μαζί του, και από αυτό θα έρθει η γαλήνη. Αλλά, αν α-
ποζητάτε τη γαλήνη με το να αποδέχεστε απλώς το περιβάλλον
σας, θα «αποκοιμηθείτε», και τότε ίσως και να πεθάνετε. Γι’ αυτό
πρέπει να υπάρχει μέσα σας, ακόμη και στην πιο τρυφερή ηλικία,
η αίσθηση της επανάστασης, Αλλιώς απλώς θα μαραθείτε, έτσι
δεν είναι; 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Εσείς είστε ευτυχισμένος ή όχι; 

Κρισναμούρτι: Δεν ξέρω. Δεν έχω κάνει ποτέ αυτή τη σκέψη. Τη στιγ -
μή που θα σκεφτείς ότι είσαι ευτυχισμένος, παύεις να είσαι ευτυ-
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χισμένος, έτσι δεν είναι; Όταν φωνάζεις από χαρά παίζοντας και
ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι είσαι χαρούμενος, τι συμβαίνει; Παύεις
να είσαι χαρούμενος. Το έχετε προσέξει αυτό; Επομένως, η ευτυ-
χία είναι κάτι που δεν βρίσκεται στο πεδίο όσων έχουμε συνείδη-
ση ότι συμβαίνουν.

Όταν προσπαθείς να είσαι καλός, είσαι καλός; Μπορείς να ε-
ξασκηθείς στο να έχεις καλοσύνη; Ή μήπως η καλοσύνη είναι κά-
τι που έρχεται αβίαστα, επειδή κοιτάς γύρω σου, παρατηρείς, κα-
τανοείς; Το ίδιο κι όταν συνειδητοποιείς ότι είσαι ευτυχισμένος, η
ευτυχία φεύγει από το παράθυρο. Το να ψάχνεις να βρεις την ευ-
τυχία είναι παράλογο, γιατί η ευτυχία έρχεται μόνο όταν δεν την
ψάχνεις. 

Το ίδιο συμβαίνει και με την ταπεινότητα. Ξέρετε τι σημαίνει
η λέξη «ταπεινότητα»; Μπορεί να καλλιεργηθεί η ταπεινότητα; Το
να επαναλαμβάνεις κάθε πρωί «θα γίνω ταπεινός», είναι αυτό τα-
πεινότητα; Ή μήπως η ταπεινότητα εμφανίζεται όταν παύεις να
είσαι υπερήφανος και ματαιόδοξος; Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν τα
πράγματα που εμποδίζουν την ευτυχία παύουν να υπάρχουν, όταν
το άγχος, η καταπίεση, η αναζήτηση της προσωπικής ασφάλειας
δεν υπάρχουν πια, τότε η ευτυχία είναι εκεί, δεν χρειάζεται να την
ψάξεις. 

Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί κλαίμε και τι είναι θλίψη; 

Κρισναμούρτι: Να κι ένα μικρό αγόρι που θέλει να μάθει γιατί κλαί-
με και τι είναι θλίψη! Πότε κλαίτε; Κλαίτε όταν κάποιοι άλλοι δεν
σας παίζουν· όταν πέφτετε και χτυπάτε· όταν δεν κερδίζετε σε κά-
ποιο παιχνίδι· όταν ο δάσκαλός σας ή οι γονείς σας σας μαλώ-
νουν· όταν κάποιος σας χτυπήσει δυνατά. Τώρα, όσο μεγαλώνει
κανείς κλαίει όλο και λιγότερο, γιατί γίνεται πιο σκληρός. Πολλοί
λίγοι από εμάς κλαίνε και όταν μεγαλώσουν, επειδή έχουν χάσει
την ευαισθησία της παιδικής ηλικίας. Τη θλίψη, όμως, δεν τη νιώ-
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θεις επειδή απλώς χάνεις κάτι, επειδή απλώς σε εμποδίζουν, σε
απο γοητεύουν. Η θλίψη είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. βλέπετε, υπάρ-
χει αυτό που λέγεται έλλειψη κατανόησης. Όταν δεν υπάρχει κα-
τανόηση, υπάρχει τεράστια θλίψη. Αν το μυαλό δεν ξεπεράσει τα
όριά του, τότε υπάρχει δυστυχία.

Ερώτηση (Μαθήτρια): Πώς μπορούμε να νιώθουμε ισορροπημένοι χωρίς να

υπάρχει σύγκρουση;

Κρισναμούρτι: Γιατί δεν επιθυμείτε τη σύγκρουση; Όλοι φαίνεται
να νομίζετε ότι η σύγκρουση είναι κάτι το φριχτό. Εδώ, ανάμεσά
μας, αυτή τη στιγμή, υπάρχει σύγκρουση, έτσι δεν είναι; Εγώ προ-
σπαθώ να σας πω κάτι κι εσείς δεν το καταλαβαίνετε, επομένως υ-
πάρχει μια αίσθηση τριβής, σύγκρουσης. Και πού είναι το κακό με
αυτή την τριβή, τη σύγκρουση, την αναταραχή; Δεν πρέπει, δηλα-
δή, να ταράζεστε; Η ισορροπία δεν έρχεται όταν την αναζητάς απο -
φεύγοντας τη σύγκρουση. Μόνο μέσα από τη σύγκρουση και την
κατανόηση της σύγκρουσης θα υπάρξει ισορροπία. 

Η ισορροπία είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπο-
ρούν ν’ αποκτηθούν, γιατί σημαίνει πλήρη ενοποίηση όλης σου
της ύπαρξης, όλων όσα κάνεις, όλων όσα λες, όλων όσα σκέφτεσαι.
Δεν μπορείς να έχεις ισορροπία αν δεν κατανοήσεις τις σχέσεις –
τη σχέση σου με την κοινωνία, τη σχέση σου με το φτωχό άνθρω-
πο, με το χωρικό, με το ζητιάνο, με τον εκατομμυριούχο και τον
άνθρωπο της εξουσίας. Για να κατανοήσεις τι σημαίνει σχέση, πρέ -
πει να παλέψεις γι’ αυτό, πρέπει ν’ αμφισβητείς και όχι απλώς να
δέχεσαι τις αξίες που έχουν εδραιωθεί από την παράδοση, από
τους γονείς σου, από τους ιερείς, από τη θρησκεία και από το οικο-
νομικό και κοινωνικό σύστημα. Να γιατί είναι σημαντικό, όσο εί-
στε παιδιά, να επαναστατείτε μέσα σας· γιατί, διαφορετικά, δεν
θα έχετε ποτέ ισορροπία.
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10

Εσωτερική ομορφιά

Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, έχου-
με νιώσει μια έντονη αίσθηση ησυχίας και ομορφιάς να φτάνει σε
μας από κάποια καταπράσινη κοιλάδα, από το ηλιοβασίλεμα, από
τα ήρεμα νερά της θάλασσας ή από τις χιονισμένες βουνοκορφές.
Αλλά τι είναι ομορφιά; Είναι απλώς η αναγνώρισή της ή είναι κά-
τι πέρα απ’ όσα αντιλαμβανόμαστε; Αν έχεις γούστο στο ντύσιμο,
φορώντας χρώματα που ταιριάζουν μεταξύ τους, αν φέρεσαι ευ-
γενικά, αν μιλάς ήρεμα και κάθεσαι κρατώντας την πλάτη σου ί-
σια, όλα αυτά αποτελούν ένα όμορφο σύνολο, έτσι δεν είναι; Όλα
αυτά όμως είναι απλώς η εξωτερίκευση μιας εσωτερικής κατάστα -
σης, όπως το ποίημα που γράφεις ή ο πίνακας που ζωγραφίζεις.
Μπορεί να κοιτάζεις την καταπράσινη κοιλάδα να καθρεφτίζεται
στο ποτάμι και να μη νιώθεις την ομορφιά αυτού που βλέπεις, να
το προσπερνάς. Αν, όπως οι ψαράδες, βλέπεις κάθε μέρα τους γλά -
ρους να πετάνε χαμηλά πάνω από το νερό, προφανώς αυτό το θέα -
μα δεν θα σημαίνει τίποτα για σένα. Αν, όμως, έχεις επίγνωση της
εξαιρετικής ομορφιάς ενός πράγματος, τι είναι εκείνο που συμ-
βαίνει μέσα σου και σε κάνει να λες «τι απίστευτη ομορφιά»; Τι εί-
ναι αυτό που προκαλεί αυτή την εσωτερική αίσθηση ομορφιάς;
Υπάρχει η εξωτερική ομορφιά: καλόγουστα ρούχα, ωραίοι ζω-
γραφικοί πίνακες, όμορφα έπιπλα ή δωμάτια χωρίς έπιπλα, με
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γυμνούς καλοχτισμένους τοίχους, παράθυρα που έχουν τέλειο σχή -
μα κ.λπ. Δεν μιλάω γι’ αυτή, αλλά για το τι είναι εκείνο που οδηγεί
στην εσωτερική ομορφιά. 

Σίγουρα, για να έχεις αυτή την εσωτερική ομορφιά, πρέπει να
είσαι ολοκληρωτικά αφημένος, δηλαδή να μην είσαι δεμένος με
τίποτα, να μην καταπνίγεις τίποτα μέσα σου, να μην αμύνεσαι, να
μην αντιστέκεσαι στη ζωή. Αυτή η αίσθηση, όμως, μπορεί να εί-
ναι χαοτική αν δεν συνοδεύεται από εσωτερική λιτότητα. Αλλά ξέ-
ρουμε τι σημαίνει να είμαστε λιτοί, να είμαστε ικανοποιημένοι με
τα λίγα και να μη σκεφτόμαστε με βάση το «όλο και περισσότε-
ρο»; Πρέπει να υπάρχει αυτό το άφημα μαζί με μια βαθιά εσωτε-
ρική λιτότητα· μια λιτότητα που κάνει τα πράγματα εξαιρετικά
 απλά, γιατί ο νους δεν προσπαθεί να αποκτά, δεν προσπαθεί να
κερδίζει, δεν σκέφτεται με τους όρους του «όλο και περισσότερο».
Η κατάσταση της δημιουργικής ομορφιάς γεννιέται από το άφη-
μα και τη λιτότητα. Αλλά αν δεν υπάρχει αγάπη, δεν μπορείς να
είσαι απλός, δεν μπορείς να είσαι λιτός. Μπορεί να μιλάς για
απλό τητα και λιτότητα, αλλά χωρίς αγάπη είναι απλώς σαν να
εξα ναγκάζεσαι, κι επομένως δεν αφήνεσαι. Μόνο εκείνος που έχει
αγάπη μέσα του αφήνει πίσω του τον εαυτό του, ξεχνάει εντελώς
τον εαυτό του, κι έτσι οδηγείται στην κατάσταση της δημιουργικής
ομορφιάς. 

Μέρος της συνολικής ομορφιάς είναι προφανώς και η εξωτε-
ρική ομορφιά. Αλλά χωρίς εσωτερική ομορφιά, η απλή οπτική
εκτί μηση της ομορφιάς υποβιβάζει τα πράγματα και τα κάνει να
ξεπέφτουν. Εσωτερική ομορφιά υπάρχει μόνο όταν νιώθεις πραγ-
ματική αγάπη για τους ανθρώπους και για όλα όσα υπάρχουν πά-
νω στη γη, και μαζί με αυτή την αγάπη έρχεται μια τρομερή αί-
σθηση φροντίδας, παρατηρητικότητας, υπομονής. Μπορείς να
ανα πτύξεις τέλεια την τεχνική σου αν είσαι τραγουδιστής ή ποιη-
τής, μπορεί να ξέρεις να ζωγραφίζεις ή να γράφεις, αλλά χωρίς
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αυτή τη δημιουργική ομορφιά μέσα σου το ταλέντο σου θα έχει
πολύ λίγο νόημα.

Δυστυχώς, οι περισσότεροι από εμάς γινόμαστε απλώς «τεχνί-
τες». Περνάμε εξετάσεις, μαθαίνουμε τη μία ή την άλλη τέχνη με
σκοπό να βγάζουμε το ψωμί μας, αλλά το να αποκτάς γνώσεις για
κάποια τέχνη ή να αναπτύσσεις την επιδεξιότητά σου χωρίς να δί-
νεις σημασία στην κατάσταση που επικρατεί μέσα σου συμβάλλει
στην ασχήμια και στο χάος που υπάρχουν στην ανθρωπότητα. Αν
ξυπνήσουμε εμείς τη δημιουργική ομορφιά μέσα μας, εκείνη θα
εκφραστεί εξωτερικά και τότε θα επικρατήσει η τάξη. Αλλά αυτό
είναι πολύ πιο δύσκολο από το να αποκτάς τεχνικές γνώσεις, επει-
δή σημαίνει ότι αφήνεις εντελώς τον εαυτό σου, ότι δεν υπάρχουν
φόβοι μέσα σου, ότι δεν καταπνίγεις τίποτα, ότι δεν αντιστέκεσαι
στη ζωή, ότι δεν έχεις άμυνες, και μπορείς ν’ αφήσεις τον εαυτό
σου μόνο όταν υπάρχει λιτότητα, μια αίσθηση εσωτερικής απλό-
τητας. Ίσως εξωτερικά να είμαστε απλοί, να έχουμε λίγα ρούχα
και να είμαστε ευχαριστημένοι μ’ ένα γεύμα την ημέρα, αλλά αυ-
τό δεν είναι λιτότητα. Λιτότητα υπάρχει όταν ο νους είναι ικανός
να ζει ατέλειωτες εμπειρίες κι ωστόσο παραμένει πολύ απλός. Αλ-
λά αυτή η κατάσταση εμφανίζεται όταν ο νους πάψει πια να σκέ-
φτεται με τους όρους του «όλο και περισσότερο», με τους όρους
του «μαζεύω πράγματα» ή του «θα γίνω κάποιος μια μέρα». 

Αυτό για το οποίο μιλάω μπορεί να σας είναι δύσκολο να το
καταλάβετε, αλλά είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. βλέπετε, οι
τεχνοκράτες δεν είναι δημιουργοί και υπάρχουν πάρα πολλοί τε-
χνοκράτες στον κόσμο, άνθρωποι που ξέρουν τι να κάνουν και πώς
να το κάνουν, οι οποίοι όμως δεν είναι δημιουργοί. Στην Αμερική
υπάρχουν υπολογιστές οι οποίοι μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να
λύσουν μαθηματικά προβλήματα που ένας άνθρωπος, δουλεύοντας
δέκα ώρες την μέρα, θα χρειαζόταν εκατό χρόνια για να τα λύσει.
Αυτά τα καταπληκτικά μηχανήματα εξελίσσονται συνεχώς. Αλλά
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οι μηχανές δεν μπορούν να γίνουν δημιουργοί – και οι άνθρωποι
μοιάζουν όλο και περισσότερο με μηχανές. Ακόμη κι όταν επανα-
στατούν, η επανάστασή τους γίνεται μηχανικά, κι επομένως δεν εί-
ναι επανάσταση. 

Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό ν’ ανακαλύψουμε τι σημαίνει να
είσαι δημιουργικός. Μπορείς να είσαι δημιουργικός μόνο όταν
δεν νιώθεις κανέναν ψυχολογικό καταναγκασμό, κανένα φόβο να
«μην υπάρχεις», να μην κερδίσεις, να μην πετύχεις. Τότε υπάρχουν
λιτότητα, απλότητα, και μαζί τους και αγάπη. Όλο αυτό, τώρα, εί-
ναι ομορφιά, είναι κατάσταση δημιουργικότητας. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Η ψυχή ενός ανθρώπου εξακολουθεί να υπάρχει και

μετά το θάνατό του; 

Κρισναμούρτι: Πώς μπορείς να το ανακαλύψεις πραγματικά αυτό;
Διαβάζοντας τι έχουν πει ο Σανκάρα, ο βούδας και ο Χριστός ή α-
κούγοντας ό,τι σου λέει ο προσωπικός σου δάσκαλος ή ο πνευμα-
τικός σου; Ίσως, όμως, όλοι αυτοί να κάνουν λάθος. Και είσαι έ-
τοιμη να το δεχτείς αυτό, που σημαίνει ότι ο νους σου είναι σε θέ-
ση να ερευνήσει τα πράγματα; 

Εκείνο που πρέπει οπωσδήποτε ν’ ανακαλύψεις πρώτα απ’ ό-
λα είναι αν υπάρχει ψυχή. Τι είναι η ψυχή; Ξέρετε τι είναι; Ή σας
έχουν πει –οι γονείς σας, οι ιερείς, κάποιο ειδικό βιβλίο, οι δάσκα-
λοί σας– ότι υπάρχει ψυχή κι εσείς απλώς το αποδεχτήκατε; 

Η λέξη «ψυχή» υποδηλώνει ότι υπάρχει κάτι πέρα από την υλι-
κή υπόσταση του ανθρώπου, έτσι δεν είναι; Υπάρχει το σώμα σου,
όπως υπάρχουν και η προσωπικότητά σου, οι κλίσεις σου, οι αρε-
τές σου κ.ο.κ., και λες ότι πέρα απ’ όλα αυτά υπάρχει η ψυχή. Αν
υπάρχει κάποια τέτοια κατάσταση, θα πρέπει να είναι πνευματική,
να έχει το χαρακτήρα του άχρονου, και ρωτάς αν αυτό το «πνευμα -
τικό κάτι» εξακολουθεί να υπάρχει και μετά το θάνατο. Αυτό είναι
το ένα σκέλος της ερώτησης.
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Το άλλο σκέλος της ερώτησης είναι: «Τι είναι θάνατος;» Ξέρε-
τε τι είναι θάνατος; Θέλετε να ξέρετε αν υπάρχει ζωή μετά το θά-
νατο, αλλά αυτή η ερώτηση, βλέπετε, δεν είναι σημαντική. Η ση-
μαντική ερώτηση είναι «μπορείς να γνωρίσεις το θάνατο ενώ
ζεις»; Τι σημασία έχει να σου πει κάποιος ότι υπάρχει ή ότι δεν υ-
πάρχει ζωή μετά το θάνατο; Εσύ και πάλι δεν μπορείς να το μά-
θεις αυτό. Μπορείς όμως να ανακαλύψεις ο ίδιος τι είναι θάνατος,
όχι αφότου πεθάνεις, αλλά όσο ζεις και είσαι υγιής και σφύζεις
 από ζωή, όσο σκέφτεσαι και αισθάνεσαι.

Και πάλι, αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να αποτελεί μέρος της
εκπαίδευσης. Εκπαίδευση δεν σημαίνει μόνο να κατέχεις τα μα-
θηματικά, την ιστορία ή τη γεωγραφία, σημαίνει επίσης να έχεις
την ικανότητα να κατανοείς αυτό το εκπληκτικό πράγμα που ονο-
μάζεται θάνατος – όχι όταν έρθει ο φυσικός θάνατος, αλλά όσο
ζεις, όσο γελάς, όσο σκαρφαλώνεις στα δέντρα, όσο κάνεις ποδή-
λατο ή κολυμπάς. Ο θάνατος είναι το άγνωστο, κι αυτό που έχει
σημασία είναι να γνωρίσεις το άγνωστο όσο ζεις. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Όταν αρρωσταίνουμε, γιατί οι γονείς μας ανησυχούν

τόσο πολύ για εμάς; 

Κρισναμούρτι: Οι περισσότεροι γονείς ασχολούνται –τουλάχιστον
εν μέρει– με το να φροντίζουν τα παιδιά τους, να τα νοιάζονται,
αλλά όταν ανησυχούν πάρα πολύ αυτή η ανησυχία τους δείχνει
 ότι νοιάζονται πιο πολύ για τους εαυτούς τους παρά για τα παιδιά
τους. Δεν θέλουν να πεθάνετε, γιατί λένε: «Αν πεθάνει ο γιος μου ή
η κόρη μου, τι θ’ απογίνω;» Αν οι γονείς σας σας αγαπούσαν πραγ -
ματικά, ξέρετε τι θα συνέβαινε; Αν οι γονείς σας σας αγαπούσαν
πραγματικά, τότε θα φρόντιζαν να μη φοβάστε για κανένα λόγο,
θα φρόντιζαν να είστε υγιείς κι ευτυχισμένοι άνθρωποι, θα έκαναν
ό,τι μπορούσαν για να μην υπάρχουν πόλεμοι και φτώχεια στον
κόσμο, να μη σας βλάπτουν η κοινωνία ή οι γύρω σας. Όλα αυτά
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υπάρχουν επειδή οι γονείς δεν αγαπούν πραγματικά τα παιδιά
τους. Έχουν επενδύσει την ίδια τους τη ζωή στα παιδιά τους κι ελ-
πίζουν να συνεχίσουν να υπάρχουν για πάντα μέσα από τα παιδιά
τους, κι έτσι, όταν αυτά αρρωσταίνουν σοβαρά, ανησυχούν, επει-
δή τους ενδιαφέρει ο προσωπικός τους πόνος. Αλλά αυτό δεν πρό-
κειται να το παραδεχτούν ποτέ. 

Η ιδιοκτησία, βλέπετε, τα πλούτη, το όνομα και η οικογένεια
είναι τα μέσα με τα οποία συνεχίζει κανείς να υπάρχει και μετά το
θάνατό του, πράγμα που το ονομάζουν και αθανασία. Και όταν
πάθουν κάτι τα παιδιά τους, οι γονείς νιώθουν τρόμο και μεγάλη
θλίψη, επειδή το κύριο ενδιαφέρον τους είναι ο εαυτός τους. Αν οι
γονείς νοιάζονταν πραγματικά για τα παιδιά τους, η κοινωνία θ’
άλλαζε μέσα σε μια νύχτα· θα είχαμε ένα διαφορετικό είδος εκ-
παίδευσης, διαφορετική οικογενειακή ζωή κι έναν κόσμο χωρίς
πολέμους. 

Ερώτηση (Δάσκαλος): Θα πρέπει οι ναοί να είναι ανοιχτοί σε όλους για προ-

σευχή;*

Κρισναμούρτι: Τι είναι ένας ναός; Είναι ένας τόπος λατρείας στον
οποίο υπάρχουν σύμβολα του Θεού. Τα σύμβολα είναι εικόνες που
συνέλαβε το μυαλό κάποιου ανθρώπου, και το χέρι του τις χάραξε
στην πέτρα ή τις ζωγράφισε. Αυτή όμως η πέτρα, αυτή η εικόνα,
δεν είναι ο Θεός, σωστά; Είναι μόνο ένα σύμβολό του, και το σύμ-
βολο είναι όπως η σκιά μας όταν περπατάμε κάτω από τον ήλιο. Η
σκιά σου δεν είσαι εσύ· κι αυτές οι εικόνες, αυτά τα σύμβολα στο
ναό δεν είναι ο Θεός, δεν είναι η αλήθεια. Έτσι, τι σημασία έχει
ποιος μπαίνει και ποιος δεν μπαίνει σε κάποιο ναό; Γιατί να γίνε-



* Στη δεκαετία του ’50 είχε δημιουργηθεί ένα πολιτικό θέμα στην Ινδία για
το αν μπορούσαν ή όχι να προσεύχονται στους ινδουιστικούς ναούς οι οπαδοί ό-
λων των θρησκειών, γεγονός που είχε προκαλέσει σφοδρές συγκρούσεις. (Σ.τ.Μ.) 
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ται τόση φασαρία γι’ αυτό; Η αλήθεια μπορεί να βρίσκεται κάτω
από ένα πεσμένο φύλλο, μπορεί να βρίσκεται μέσα σε μια πέτρα
στην άκρη του δρόμου, στα νερά όπου καθρεφτίζεται το σούρου-
πο, στα σύννεφα, στο χαμόγελο κάποιας φτωχής γυναίκας που με-
ταφέρει ένα βαρύ φορτίο στο κεφάλι της. Παντού στη γη υπάρχει
η αλήθεια, όχι αναγκαστικά μέσα σε κάποιο ναό. Και συνήθως δεν

βρίσκεται μέσα στους ναούς επειδή έχουν φτιαχτεί από το φόβο
των ανθρώπων, βασίζονται στην επιθυμία τους για ασφάλεια και
στις θρησκευτικές διαφορές τους. Αυτή η γη είναι όλων μας, είμα-
στε πλάσματα που ζουν μαζί, και όταν ένας άνθρωπος αναζητά
πραγματικά το Θεό, αποφεύγει τους ναούς γιατί χωρίζουν τους
ανθρώπους. Η χριστιανική εκκλησία, το μωαμεθανικό τζαμί κι εδώ
ο δικός σας ινδουιστικός ναός διαιρούν τους ανθρώπους, αλλά ο
άνθρωπος που αναζητά το Θεό δεν χρειάζεται τίποτε από όλα αυ-
τά. Έτσι, η ερώτηση αν θα πρέπει να μπαίνει οποιοσδήποτε σε ένα
ναό είναι απλώς πολιτικό θέμα, δεν έχει να κάνει με την πραγμα-
τικότητα. 

Ερώτηση (Μαθητής): Τι ρόλο παίζει η πειθαρχία στη ζωή μας; 

Κρισναμούρτι: Δυστυχώς παίζει μεγάλο ρόλο, έτσι δεν είναι; Σε ένα
μεγάλο μέρος της ζωής σας είστε πειθαρχημένοι – κάνε αυτό, μην
κάνεις εκείνο. Σας λένε τι ώρα να ξυπνάτε, τι να τρώτε και τι να μην
τρώτε, τι πρέπει να ξέρετε και τι δεν πρέπει να ξέρετε, σας λένε ότι
πρέπει να διαβάζετε, να πηγαίνετε στο σχολείο, να περνάτε τις εξε-
τάσεις κ.λπ. Οι γονείς σας, οι καθηγητές σας, η κοινωνία, οι πα-
ραδόσεις, τα ιερά βιβλία, τα πάντα σάς λένε τι να κάνετε. Έτσι η
ζωή σας είναι οριοθετημένη, περιορισμένη από την πειθαρχία,
 έτσι δεν είναι; Νιώθετε φυλακισμένοι από τα «κάνε» και τα «μην

κάνεις», αυτά είναι τα κάγκελα της φυλακής σας.
Τώρα, τι συμβαίνει σ’ ένα νου που είναι αλυσοδεμένος στην

πειθαρχία; Είναι σίγουρο ότι μόνο όταν φοβάσαι μήπως κάνεις ή
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δεν κάνεις κάτι που σου έχουν πει ότι δεν πρέπει ή πρέπει να κά-
νεις αντίστοιχα, μόνο τότε πρέπει να υπάρχει πειθαρχία· τότε πρέ -
πει να ελέγξεις, να συγκρατήσεις ή να εξαναγκάσεις τον εαυτό σου
να κάνει κάτι. Αυτό είτε το κάνεις με τη θέλησή σου είτε στο επι-
βάλλει η κοινωνία – και κοινωνία είναι οι γονείς σας, οι καθηγητές
σας, οι παραδόσεις σας, τα ιερά σας βιβλία. Αλλά αν αρχίσεις να ε-
ρευνάς, να ψάχνεις τα πάντα, να μαθαίνεις και να κατανοείς χωρίς
φόβο, τότε χρειάζεται η πειθαρχία; Τότε η ίδια η κατανόηση επι-
βάλλει τη δική της αληθινή τάξη, η οποία δεν αποτελεί συνέπεια ε-
ξαναγκασμού ή επιβολής κάποιου είδους πειθαρχίας. Σκεφτείτε το
σοβαρά αυτό, επειδή, όταν πειθαρχείτε από φόβο, συνθλιμμένοι α -
πό την κοινωνία, υποταγμένοι στα λόγια των γονιών και των καθη-
γητών σας, τότε δεν υπάρχει για εσάς ελευθερία, δεν υπάρχει χαρά,
κι έχει χαθεί κάθε πιθανότητα να παίρνετε πρωτοβουλίες. Όσο
πιο παλιός είναι ο πολιτισμός μιας χώρας, τόσο πιο μεγάλο είναι
το βάρος της παράδοσής της, στην οποία πρέπει να πειθαρχήσεις
–σε όσα σου λέει ότι πρέπει ή δεν πρέπει να κάνεις– κι έτσι, ισοπε-
δωμένος σαν να έχει περάσει από πάνω σου οδοστρωτήρας, λυγί-
ζεις· παύεις να έχεις δική σου προσω πικότητα. Το καταλαβαίνετε;
Είστε απλώς εξαρτήματα κάποιας μηχανής της κοινωνίας και νιώ-
θετε κι ικανοποιημένοι μ’ αυτό. Δεν επαναστατείτε, δεν εκρήγνυ-
στε, δεν ξεκόβετε απ’ όλα. Οι γονείς σας δεν θέλουν να επαναστα-
τήσετε, οι δάσκαλοί σας δεν θέλουν να ξεκόψετε, κι έτσι η εκπαί-
δευσή σας έχει ως στόχο να σας κάνει να προσαρμοστείτε στο κα-
τεστημένο μοντέλο. Και τότε δεν είστε ολόκληρα ανθρώπινα πλά-
σματα, επειδή ο φόβος σάς ροκανίζει την καρδιά· κι όσο υπάρχει
φόβος, δεν υπάρχει ούτε χαρά ούτε δη μιουργικότητα. 

Ερώτηση (Δάσκαλος): Μόλις τώρα, όταν μιλούσατε για τους ναούς, περι-

γράψατε το σύμβολο του Θεού απλώς ως μια σκιά. Δεν μπορούμε, όμως, να

δούμε τη σκιά ενός ανθρώπου χωρίς να υπάρχει ο πραγματικός άνθρωπος.
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Κρισναμούρτι: Είστε ικανοποιημένος με τη σκιά; Αν πεινάτε, θα χορ -
τάσετε αν απλώς κοιτάξετε κάποιο φαγητό; Τότε γιατί να μείνετε
ικανοποιημένος από μια «σκιά» μέσα στο ναό; Όταν θέλεις βαθιά
μέσα σου να κατανοήσεις εκείνο που είναι αληθινό, την παρατάς
τη σκιά. Αλλά, βλέπετε, υπνωτίζεστε από τη σκιά, από το σύμβολο,
από την εικόνα. Δείτε τι έχει γίνει στον κόσμο: Οι άνθρωποι έχουν
διαιρεθεί, επειδή λατρεύουν κάποια ιδιαίτερη σκιά στο τζαμί,
στο ναό, στην εκκλησία. Οι σκιές μπορεί να πολλαπλασιαστούν,
αλλά υπάρχει μόνο μία αλήθεια, η οποία δεν μπορεί να διαιρεθεί,
και προς αυτή την αλήθεια δεν υπάρχει μονοπάτι – ούτε χριστια-
νικό, ούτε μωαμεθανικό, ούτε ινδουιστικό, ούτε κανένα άλλο. 

Ερώτηση (Γονιός): Οι εξετάσεις μπορεί να μην είναι απαραίτητες για τα

πλούσια αγόρια ή για τα κορίτσια που έχουν το μέλλον τους εξασφαλισμένο,

αλλά δεν είναι αναγκαίες για τους φτωχούς μαθητές που πρέπει να προετοι-

μαστούν ώστε να βγάζουν το ψωμί τους όταν μεγαλώσουν; Κι έχουν λιγότερες

ανάγκες αυτοί, ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας την κοινωνία έτσι όπως είναι; 

Κρισναμούρτι: Θεωρείτε την κατάσταση της κοινωνίας δεδομένη.
Γιατί; Όσοι από εσάς δεν είστε φτωχοί, εσείς που έχετε οικονομι-
κή άνεση, γιατί δεν επαναστατείτε –όχι ως κομμουνιστές ή σοσια-
λιστές– ενάντια σε κάθε κοινωνικό σύστημα; Έχετε τη δυνατότητα
να το κάνετε αυτό, γιατί λοιπόν δεν χρησιμοποιείτε τη νοημοσύνη
σας για ν’ ανακαλύψετε τι είναι αληθινό και να δημιουργήσετε
μια νέα κοινωνία; Από εσάς εξαρτάται, όχι από τους άλλους. Εξαρ -
τάται από τον καθένα μας, όχι από τον πλούσιο ή τον φτωχό ή από
τους κομμουνιστές. βλέπετε, οι περισσότεροι από εμάς δεν έχου-
με αυτού του είδους το πνεύμα της επαναστατικότητας, δεν νιώθου -
με την ανάγκη να τα πετάξουμε όλα για να ανακαλύψουμε τι είναι
αληθινό· και μόνο αυτό είναι σημαντικό.
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11

Υπακοή και επανάσταση

Έχετε καθίσει ποτέ πολύ ήσυχα, με τα μάτια σας κλειστά, παρα-
κολουθώντας τις κινήσεις της σκέψης σας; Έχετε παρακολουθή-
σει το νου σας ενώ δουλεύει –ή, μάλλον, έχει παρακολουθήσει ο
νους σας τον εαυτό του σε δράση– απλώς για να δείτε τι σκέψεις
κάνετε, τι συναισθήματα νιώθετε, πώς κοιτάτε τα δέντρα, τα λου-
λούδια, τα πουλιά, τον κόσμο, πώς αντιδράτε σε μια υπόδειξη που
σας κάνουν ή πώς ανταποκρίνεστε σε μια καινούργια ιδέα; Το έ-
χετε κάνει ποτέ αυτό; Αν δεν το έχετε κάνει, χάνετε πάρα πολλά.
Το να μάθει κανείς πώς λειτουργεί ο νους του θα έπρεπε να είναι
από τους βασικούς σκοπούς της εκπαίδευσης. Όταν δεν ξέρεις
πώς αντιδρά ο νους σου, όταν ο νους σου δεν έχει επίγνωση της ί-
διας του της δραστηριότητας, δεν θα ανακαλύψεις ποτέ τι είναι η
κοινωνία. Μπορεί να διαβάζεις βιβλία κοινωνιολογίας, να σπου-
δάζεις κοινωνικές επιστήμες, αλλά αν δεν ξέρεις πώς λειτουργεί ο
νους σου δεν μπορείς να κατανοήσεις τι πραγματικά είναι η κοι-
νωνία, επειδή ο νους σου είναι μέρος της κοινωνίας, είναι η ίδια η
κοινωνία. Οι αντιδράσεις σου, τα πιστεύω σου, τα ρούχα που φο-
ράς, τα πράγματα που κάνεις ή δεν κάνεις και ό,τι σκέφτεσαι εί-
ναι όλα όσα συγκροτούν την κοινωνία, η οποία είναι αντίγραφο του
τι συμβαίνει στον ίδιο σου το νου. Έτσι ο νους σου δεν είναι κάτι
ξεχωριστό από την κοινωνία, δεν είναι διαφορετικός από την παι-
δεία σου, από τη θρησκεία σου, από τις διάφορες ταξικές διαιρέ-
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σεις, από τις φιλοδοξίες και τις εσωτερικές συγκρούσεις που υπάρ -
χουν στους περισσότερους. Όλα αυτά είναι η κοινωνία και εσύ εί-
σαι μέρος της. Δεν υπάρχεις χώρια από την κοινωνία.

Τώρα, η κοινωνία προσπαθεί πάντα να ελέγχει, να διαμορφώ-
νει, να πλάθει τη σκέψη των νέων. Από τη στιγμή που γεννιέσαι κι
αρχίζεις να δέχεσαι εντυπώσεις, ο πατέρας σου και η μητέρα σου
σου λένε συνεχώς τι να κάνεις και τι να μην κάνεις, τι να πιστεύεις
και τι να μην πιστεύεις, σου λένε ότι υπάρχει Θεός ή ότι δεν υπάρ-
χει Θεός. Όλα αυτά μας τα χώνουν στο κεφάλι μας από την παιδι-
κή μας ηλικία, το οποίο σημαίνει ότι ο νεανικός νους, που είναι
πολύ φρέσκος, που εντυπωσιάζεται, που είναι ερευνητικός, που εί-
ναι πε ρίεργος να μάθει, που θέλει ν’ ανακαλύπτει, σιγά σιγά μπαί-
νει σε καλούπι, διαμορφώνεται, πλάθεται, έτσι ώστε να ταιριάξει
στο μο ντέλο μιας συγκεκριμένης κοινωνίας και να μην έχει επα-
ναστατικότητα. Από τη στιγμή που έχει εδραιωθεί μέσα σας η συ-
νήθεια να σκέφτεστε με βάση κάποιο μοντέλο, ακόμη κι αν όντως
«επαναστατήσετε», αυτό θα γίνει μέσα στο πλαίσιο αυτού του μο-
ντέλου. Είναι όπως όταν εξεγείρονται οι φυλακισμένοι για να έ-
χουν καλύτερο φαγητό, περισσότερες ανέσεις· ακόμη κι αν κατα-
φέρουν το σκοπό τους, θα εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλα-
κή. Όταν αναζητάτε το Θεό ή προσπαθείτε να βρείτε τι ση μαίνει
σωστή διακυβέρνηση, αυτό γίνεται πάντα μέσα στο πλαίσιο ενός
κοινωνικού μοντέλου που επιβάλλει τι είναι αληθινό και τι είναι
ψεύτικο, τι είναι καλό και τι είναι κακό, τι θα πει σωστός ηγέτης
και ποιοι είναι οι άγιοι. Έτσι, και η δική σας νεανική εξέγερση –
όπως και οι δήθεν επαναστάσεις που κάνουν οι φιλόδοξοι ή οι πο-
λύ έξυπνοι άνθρωποι– περιορίζεται πάντα από τα όρια που έχει
βάλει το παρελθόν. Αυτό δεν είναι εξέγερση, δεν είναι επανάστα-
ση, είναι απλώς εντατικοποιημένη δράση, ένας πιο γενναίος αγώ-
νας. Πραγματική εξέγερση, αληθινή επανάσταση, είναι να ξεκό-
βεις από το μοντέλο και να ερευνάς έξω από αυτό. 
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βλέπετε, όλοι οι μεταρρυθμιστές –δεν έχει σημασία ποιοι– εν-
διαφέρονται απλώς να καλυτερέψουν τις συνθήκες μέσα στη φυ-
λακή τους. Ποτέ δεν σου λένε «μην προσαρμόζεσαι», ποτέ δεν σου
λένε «γκρέμισε τους τοίχους της παράδοσης και της αυθεντίας, α-
παλλάξου από τη διαμόρφωση που φρενάρει το νου σου». Πραγ-
ματική εκπαίδευση δεν σημαίνει να σου ζητάνε να περνάς κάποιες
εξετάσεις που για χάρη τους έχεις μπουκώσει το κεφάλι σου με
γνώσεις και γράφεις πράγματα που έχεις αποστηθίσει, αλλά να σε
βοηθάει να δεις τους τοίχους της φυλακής στην οποία είναι κλει-
σμένος ο νους σου. Η κοινωνία μάς επηρεάζει όλους, διαμορφώ-
νει διαρκώς τη σκέψη μας, και τα αποτελέσματα αυτής της εξωτε-
ρικής επίδρασης μας επηρεάζουν σταδιακά εσωτερικά, αλλά όσο
βαθιά και αν διεισδύουν εξακολουθούν να προέρχονται απ’ έξω·
και δεν μπορεί να υπάρξει τίποτε αληθινά εσωτερικό όσο δεν ξε-
περνάει κανείς αυτή τη διαμόρφωση. Πρέπει να ξέρετε τι σκέφτε -
στε και πώς σκέφτεστε· αν σκέφτεστε, δηλαδή, σαν ινδουιστής,
μωαμεθανός, χριστιανός, σοσιαλιστής ή κομμουνιστής κ.λπ. –
πράγμα που σημαίνει να δείτε αν σκέφτεστε με βάση τη θρησκεία
ή την ιδεολογία στην οποία τυχαίνει να ανήκετε. Πρέπει να έχετε
επίγνωση όσων πιστεύετε και όσων δεν πιστεύετε. Όλα αυτά είναι
μόνο κοινωνικά μοντέλα και, όσο δεν έχεις επίγνωση του μοντέ-
λου στο οποίο ανήκεις και δεν ξεκόβεις από αυτό, εξακολουθείς
να είσαι φυλακισμένος, παρόλο που μπορεί να νομίζεις ότι είσαι
ελεύθερος. 

Αλλά, βλέπετε, οι περισσότεροι από εμάς ενδιαφερόμαστε για
επαναστάσεις μέσα στη φυλακή· θέλουμε καλύτερο φαγητό, λίγο
πιο πολύ φως, μεγαλύτερο παράθυρο, για να μπορούμε να βλέ-
πουμε περισσότερο ουρανό – έτσι παραμένουμε φυλακισμένοι,
και στη φυλακή δεν υπάρχει ελευθερία. Η ελευθερία βρίσκεται έξω
από τον τοίχο, έξω από το μοντέλο της κοινωνίας. Αλλά για να ε-
λευθερωθείς από αυτό το μοντέλο πρέπει να κατανοήσεις το πε-
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ριεχόμενό του, που σημαίνει ότι πρέπει να κατανοήσεις τον ίδιο
σου το νου. Ο νους είναι εκείνος που έχει δημιουργήσει τον τωρι-
νό πολιτισμό, με παιδεία και κοινωνία που είναι προσκολλημένες
στην παράδοση. Χωρίς κατανόηση του δικού σου νου, το να επα-
ναστατήσεις μόνο ως κομμουνιστής ή σοσιαλιστής, ή κάτι άλλο,
έχει πολύ μικρή σημασία. Να γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνω-
ρίζεις τον εαυτό σου, να έχεις επίγνωση όλων των πράξεων, των
σκέψεων και των συναισθημάτων σου. Κι αυτό θα πει εκπαίδευση,
έτσι δεν είναι; Γιατί όταν έχεις πλήρη επίγνωση του εαυτού σου, ο
νους σου γίνεται πολύ ευαίσθητος, πολύ ξύπνιος. 

Δοκιμάστε το αυτό. Όχι κάποτε στο μακρινό μέλλον, αλλά αύ-
ριο ή σήμερα το απόγευμα. Αν υπάρχει πολύς κόσμος στο δωμά-
τιό σας, στο σπίτι σας, τότε βγείτε έξω και καθίστε κάτω από ένα
δέντρο ή κάπου αλλού μόνοι σας και παρατηρήστε ήσυχα πώς δου -
λεύει ο νους σας. Μην τον διορθώνετε, μη λέτε «αυτό είναι σωστό,
αυτό δεν είναι σωστό», απλώς παρακολουθήστε τον όπως θα πα-
ρακολουθούσατε μια ταινία. Όταν πηγαίνετε στον κινηματογρά-
φο, δεν επεμβαίνετε στην ταινία· οι ηθοποιοί επεμβαίνουν σε ό,τι
συμβαίνει κι εσείς απλώς παρακολουθείτε. Με τον ίδιο τρόπο, πα -
ρακολουθήστε πώς δουλεύει ο νους σας. Είναι πραγματικά πολύ
ενδιαφέρον, πολύ πιο ενδιαφέρον από οποιαδήποτε ταινία, γιατί
ο νους σας περιέχει τα κατάλοιπα όλης της ανθρωπότητας και όλα
όσα έχουν ζήσει οι άνθρωποι. Το καταλαβαίνετε; Ο νους σας εί-
ναι η ανθρωπότητα, και όταν το αντιληφθεί κανείς αυτό θα νιώσει
μεγάλη συμπόνια. Και μέσα από αυτή την κατανόηση πηγάζει
πολλή αγάπη, και τότε θα ξέρεις, όταν βλέπεις κάτι που είναι ω-
ραίο, τι σημαίνει ομορφιά. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Πώς τα μάθατε όλα αυτά που μας λέτε και πώς μπο-

ρούμε κι εμείς να τα μάθουμε; 

Κρισναμούρτι: Καλή ερώτηση, ε; Αν, λοιπόν, μου επιτρέπετε να μι-
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λήσω λίγο για τον εαυτό μου, θα σας πω ότι δεν έχω διαβάσει κα-
νένα βιβλίο σχετικό μ’ αυτά τα θέματα· ούτε τις Ουπανισάντ ούτε
την Μπαγκαβάτ Γκίτα, ούτε κανένα βιβλίο ψυχολογίας. Όπως σας
είπα, όταν παρατηρείς τον ίδιο σου το νου, εκεί τα βρίσκεις όλα.
Όταν, λοιπόν, ξεκινάς το ταξίδι τού «γνώθι σ’ αυτόν»,* όταν αρχίζεις
να μαθαίνεις τον εαυτό σου, τα βιβλία δεν παίζουν σημαντικό ρόλο.
Είναι σαν να μπαίνεις σε μια παράξενη χώρα όπου αρχίζεις να
ανα καλύπτεις καινούργια πράγματα, αλλά, βλέπετε, όλο αυτό κα-
ταστρέφεται αν δώσεις μεγάλη σημασία στον εαυτό σου. Από τη
στιγμή που θα πεις «το ’χω βρει, το ξέρω, είμαι σπουδαίος άνθρω-
πος επειδή ανακάλυψα ετούτο ή εκείνο», είσαι χαμένος. Αν πρό-
κειται να κάνεις κάποιο μεγάλο ταξίδι, πρέπει να κουβαλάς πολύ
λίγα πράγματα. Αν θέλεις να σκαρφαλώσεις σε μεγάλο ύψος, δεν
πρέπει να είσαι φορτωμένος. 

Αυτή η ερώτηση, λοιπόν, είναι πραγματικά σημαντική, επειδή
ανακαλύπτεις και κατανοείς μόνο γνωρίζοντας διαρκώς τον εαυ-
τό σου, μέσα από την παρατήρηση των κινήσεων του νου σου· τι
λες για το γείτονά σου, πώς περπατάς, πώς μιλάς, πώς κοιτάζεις
τον ουρανό, τα πουλιά, πώς συμπεριφέρεσαι στους ανθρώπους,
πώς κόβεις κάποιο κλαδί. Όλα αυτά είναι σημαντικά, επειδή λει-
τουργούν σαν καθρέφτες και σε δείχνουν έτσι όπως είσαι. Κι αν
βρίσκεσαι πάντα σ’ ετοιμότητα, ανακαλύπτεις ξανά τα πάντα, κάθε
στιγμή. 

Ερώτηση (Μαθητής): Πρέπει να σχηματίζουμε κάποια γνώμη για τους άλ-

λους ή όχι;

Κρισναμούρτι: Πρέπει να σχηματίζετε μια γνώμη για κάποιον, να
τον κρίνετε; Όταν πιστεύετε κάτι συγκεκριμένο για το δάσκαλό
σας, τι είναι πιο σημαντικό για εσάς; Όχι ο δάσκαλός σας, αλλά η



* Στα αγγλικά «know thyself». (Σ.τ.Μ.)
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γνώμη σας γι’ αυτόν. Κι αυτό συμβαίνει και στη ζωή, έτσι δεν εί-
ναι; Όλοι έχουμε μια γνώμη για τους άλλους, λέμε «είναι καλός»,
«είναι ματαιόδοξος», «είναι προληπτικός», «είναι ετούτο», «είναι ε -
κείνο». Σηκώνουμε έναν τοίχο από γνώμες ανάμεσα σε εμάς και
σε έναν άλλο άνθρωπο, κι έτσι δεν ερχόμαστε ποτέ πραγματικά σ’
επαφή μαζί του. βλέπουμε κάποιον να κάνει κάτι και λέμε «έχει
κάνει το τάδε…», δηλαδή έχει γίνει σημαντικό το να καταγράφου-
με γεγονότα. Καταλαβαίνετε; Όταν δείτε κάποιον να κάνει κάτι
που εσείς θεωρείτε καλό ή κακό, τότε σχηματίζετε μια γνώμη γι’
αυτόν, η οποία παγιώνεται, κι όταν συναντήσετε αυτό το άτομο
μετά από δέκα μέρες ή μετά από ένα χρόνο, εξακολουθείτε να τον
αντιμετωπίζετε με βάση τη γνώμη σας. Αλλά όλο αυτό τον καιρό
εκείνος μπορεί να έχει αλλάξει. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να μη
λέτε «αυτός είναι ετούτο ή εκείνο», αλλά να πείτε «το Φεβρουάριο
 ήταν έτσι…», γιατί μέχρι το τέλος του χρόνου μπορεί να έγινε τε-
λείως διαφορετικός. Αν πείτε για κάποιον «τον ξέρω καλά αυτό
τον άνθρωπο», μπορεί να κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, επειδή τον
ξέρετε μόνο έως ένα βαθμό ή σύμφωνα με τα γεγονότα που έγιναν
κάποια συγκεκριμένη μέρα, και πέρα από αυτά δεν τον ξέρετε. Ε-
κείνο, λοιπόν, που είναι σημαντικό είναι να αντιμετωπίζετε τους
ανθρώπους πάντα με φρέσκο νου και όχι σύμφωνα με τις προκα-
ταλήψεις σας, με τις έμμονες ιδέες σας, με τις γνώμες που μπορεί
να έχετε γι’ αυτούς. 

Ερώτηση: Τι είναι συναίσθημα και πώς γίνεται να νιώθουμε; 

Κρισναμούρτι: Αν κάνετε ανθρωπολογία στο σχολείο, ο δάσκαλός
σας πιθανώς να σας έχει εξηγήσει πώς είναι φτιαγμένο το νευρικό
σύστημα. Όταν σε τσιμπήσει κάποιος, νιώθεις πόνο. Τι σημαίνει
αυτό; Τα νεύρα σου στέλνουν ένα ερέθισμα στον εγκέ φαλό σου, ο
εγκέφαλός σου το ερμηνεύει ως πόνο και τότε λες: «Με πόνεσες».
Αυτό είναι το νόημα του «νιώθω σωματικά». Αντιστοίχως, υπάρχει
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και το «νιώθω ψυχολογικά», έτσι δεν είναι; Αν πιστεύεις ότι είσαι
απίστευτα ωραίος και κάποιος σου πει «είσαι ασχημομούρης»,
νιώθεις πληγωμένος. (Γέλια) Που σημαίνει τι; Ακούς κάποιες λέ-
ξεις που ο εγκέφαλός σου τις μεταφράζει ως δυσάρεστες ή προ-
σβλητικές και στενοχωριέσαι. Ή σε κολακεύει κάποιος κι εσύ
σκέφτεσαι: «Τι ευχάριστο είναι αυτό που ακούω». Επομένως, το
νιώθω-σκέφτομαι είναι μια αντίδραση – μια αντίδραση σ’ ένα τσί-
μπημα, σε μια προσβολή, σε μια κολακεία. Όλο αυτό είναι η δια-
δικασία τού «νιώθω-σκέφτομαι», αλλά είναι περισσότερο πολύπλο-
κη και μπορείτε να πάτε βαθύτερα μέσα της.

βλέπετε, όταν νιώθουμε κάτι, του δίνουμε πάντα ένα όνομα. Έ -
τσι δεν κάνουμε; Λέμε, για παράδειγμα, «αυτό που νιώθω είναι ευ -
χαρίστηση» ή «αυτό που νιώθω είναι οδυνηρό». Όταν είμαστε θυ-
μωμένοι, δίνουμε σ’ αυτό που νιώθουμε ένα όνομα, το ονομάζουμε
θυμό, αλλά σκεφτήκατε ποτέ τι θα συνέβαινε αν δεν δίνατε κανένα
όνομα σε κάτι που νιώθετε; Δοκιμάστε το. Την άλλη φορά που θα
θυμώσετε, μην ονοματίσετε αυτό που θα νιώσετε, μην το πείτε θυ-
μό· απλώς έχετε επίγνωση αυτού που νιώθετε και δείτε τι θα συμβεί. 

Ερώτηση: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον ινδικό και τον αμερικανικό

πολιτισμό; 

Κρισναμούρτι: Όταν μιλάμε για τον αμερικανικό πολιτισμό, εννοού -
με –σε γενικές γραμμές– τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, που μεταφυ-
τεύτηκε στην Αμερική και από τότε έχει τροποποιηθεί και έχει α-
πλωθεί σε καινούργια σύνορα, υλικά αλλά και πνευματικά. 

Και ποιος είναι ο ινδικός πολιτισμός; Ποιος είναι ο πολιτισμός
που έχετε εδώ, σ’ αυτό τον τόπο; Τι εννοείτε με τη λέξη «πολιτι-
σμός»;* (Ο πολιτισμός είναι καλλιέργεια.) Αν έχετε ασχοληθεί πο-



* Η αγγλική λέξη που χρησιμοποιείται εδώ είναι «culture», η οποία σημαίνει:
πολιτισμός, πνευματική καλλιέργεια, αγροτική καλλιέργεια κ.λπ. Η πρόταση
μέσα στην παρένθεση προστέθηκε για να υπάρξει σύνδεση με τα επόμενα. (Σ.τ.Μ.)
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τέ με την κηπουρική, ξέρετε πώς καλλιεργείς και προετοιμάζεις
το έδαφος για τη σπορά: σκάβεις, πετάς τις πέτρες και, αν χρειά-
ζεται, προσθέτεις λίπασμα –ένα μείγμα από φύλλα, άχυρα, κοπριά
και άλλες οργανικές ουσίες– για να εμπλουτίσεις το έδαφος και
μετά να φυτέψεις. Το πλούσιο έδαφος δίνει τροφή στο φυτό και
το φυτό σταδιακά δίνει κάτι, όπως αυτό το εκπληκτικά όμορφο
πράγμα που ονομάζεται τριαντάφυλλο. 

Τώρα, κι ο ινδικός πολιτισμός είναι το ίδιο. Χιλιάδες άνθρω-
ποι τον έχουν δημιουργήσει με τους αγώνες τους, με την επιβολή
της θέλησής τους και τις αντιδράσεις τους, μέσα από διαρκή σκέ-
ψη και φόβο, αποφεύγοντας το ένα και απολαμβάνοντας το άλλο.
Επίσης, τον πολιτισμό επηρεάζουν και το κλίμα, το φαγητό και τα
ρούχα. Εδώ, λοιπόν, έχουμε ένα εκπληκτικό έδαφος που είναι ο
νους. Προτού, όμως, μπει ο νους σε καλούπι, μερικοί δυναμικοί
και δημιουργικοί άνθρωποι προκάλεσαν έκρηξη σε όλη την Ασία.
Δεν είπαν, όπως εσείς: «Πρέπει να υποκύψω στις προσταγές της
κοινωνίας» ή «τι θα σκεφτεί ο πατέρας μου αν δεν το κάνω;»

Αντίθετα μ’ αυτό, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι δεν αντιμετώ-
πισαν χλιαρά εκείνο που είχαν ανακαλύψει, αλλά παθιάστηκαν
μαζί του. Όλα αυτά αποτελούν τον ινδικό πολιτισμό. Οι σκέψεις
σας, το φαγητό που τρώτε, τα ρούχα που φοράτε, η συμπεριφορά
σας, οι παραδόσεις σας, ο τρόπος που μιλάτε, η ζωγραφική και τα
αγάλματά σας, οι θεοί σας, οι ιερείς σας και τα ιερά βιβλία σας, ό-
λα αυτά είναι ο ινδικός πολιτισμός, έτσι δεν είναι; 

Ο ινδικός πολιτισμός, λοιπόν, είναι κατά κάποιον τρόπο δια-
φορετικός από τον ευρωπαϊκό, αλλά από κάτω η κίνηση που γίνε-
ται είναι η ίδια. Αυτή η κίνηση μπορεί να εκφράζεται διαφορετι-
κά στην Αμερική, γιατί οι απαιτήσεις εκεί είναι διαφορετικές –
υπάρ χουν λιγότερες παραδόσεις και περισσότερα αυτοκίνητα,
ψυγεία, τηλεοράσεις κ.λπ. Η κίνηση, όμως, που υπάρχει από κάτω
–και είναι ίδια για όλους– είναι η κίνηση που γίνεται για την ανα-
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κάλυψη της ευτυχίας, την ανακάλυψη του Θεού, την ανακάλυψη
της αλήθειας. Και όταν πάψει να υπάρχει αυτή η κίνηση, τότε ο
πολιτισμός παρακμάζει, και αυτό συμβαίνει εδώ, σ’ αυτή τη χώ-
ρα. Διότι όταν αυτή η κίνηση εμποδίζεται από τις αυθεντίες, από
την παράδοση, από το φόβο, υπάρχουν φθορά, παρακμή. Η μόνη
ουσιαστική παρόρμηση που υπάρχει είναι η παρόρμηση να βρεις
τι είναι η αλήθεια, τι είναι ο Θεός· οποιαδήποτε άλλη έχει δευτε-
ρεύουσα σημασία. Όταν πετάξεις μια πέτρα στα ήρεμα νερά
μιας λίμνης, δημιουργούνται αλλεπάλληλοι κύκλοι που απλώνο-
νται. Οι κύκλοι που απλώνονται είναι οι δευτερεύουσες κινήσεις
–οι κοινωνικές αντιδράσεις–, αλλά η ουσιαστική κίνηση βρίσκε-
ται στο κέντρο, είναι η κίνηση να βρεις την ευτυχία, το Θεό, την
αλή θεια· και δεν μπορείς να τα βρεις αυτά όσο είσαι παγιδευμένος
στο φόβο που συντηρείται από κάποια απειλή. Από τη στιγμή που
εμφανίζονται η απειλή και ο φόβος, ο πολιτισμός παρακμάζει.

Να γιατί είναι τόσο σημαντικό, όσο είσαι νέος, να μην εξαρτά-
σαι ψυχολογικά από κανέναν, να μη φρενάρεσαι από το φόβο των
γονιών σου και της κοινωνίας, ώστε να μπορεί να υπάρχει μέσα
σου αυτή η αιώνια κίνηση για την ανακάλυψη της αλήθειας. Μό-
νο οι άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν τι είναι αλήθεια, τι είναι
Θεός, μπορούν να δημιουργήσουν έναν καινούργιο πολιτισμό, μια
καινούργια παιδεία – όχι εκείνοι που συμμορφώνονται με τις επι-
ταγές του κοινωνικού συνόλου ή απλώς επαναστατούν μέσα στη
φυλακή των παλιών ψυχολογικών τους εξαρτήσεων. Μπορεί να
φορέσεις τα ράσα του καλόγερου, μπορεί να ενταχθείς στο ένα ή
στο άλλο κοινωνικό σύστημα, μπορεί να αφήσεις τη μια θρησκεία
για την άλλη και να δοκιμάσεις διάφορους τρόπους για να είσαι ε-
λεύθερος, αλλά αν δεν υπάρχει μέσα σου αυτή η κίνηση να ανα-
καλύψεις τι είναι αληθινό, τι είναι αλήθεια, τι είναι αγάπη, τότε οι
προσπάθειές σου δεν θα έχουν σημασία. Μπορεί να είσαι πάρα
πολύ μορφωμένος και να κάνεις όλα όσα η κοινωνία ονομάζει «το
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καλό», αλλά όλα αυτά θα συμβαίνουν μέσα στα τείχη της φυλακής
της παράδοσης, κι επομένως δεν θα έχουν την παραμικρή αληθι-
νή επαναστατική αξία. 

Ερώτηση (Μαθητής): Τι πιστεύετε για τους Ινδούς; 

Κρισναμούρτι: Αυτή η ερώτηση είναι πραγματικά αθώα, δεν είναι;
Άλλο είναι να βλέπεις τα γεγονότα χωρίς να έχεις άποψη και άλλο
να σχηματίζεις άποψη για τα γεγονότα. Άλλο είναι να δεις το γε-
γονός ότι ένα σύνολο ανθρώπων είναι παγιδευμένο στις προλή-
ψεις, στο φόβο, και εντελώς διαφορετικό είναι το να βλέπεις το
γεγονός και να το κατακρίνεις. Οι απόψεις δεν είναι σημαντικές,
γιατί εγώ έχω την άποψή μου, εσύ έχεις τη δική σου και ένας τρί-
τος μια άλλη. Το να ασχολείσαι με τις απόψεις είναι ανόητος τρό-
πος σκέψης. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι να βλέπεις τα γεγο-
νότα έτσι όπως είναι, χωρίς άποψη, χωρίς επικρίσεις, χωρίς συ-
γκρίσεις.

Την ομορφιά τη νιώθεις πραγματικά μόνο όταν δεν έχεις άπο-
ψη γι’ αυτή. Με τον ίδιο τρόπο, αν μπορείς να βλέπεις τους ανθρώ -
πους όπως είναι, να τους βλέπεις πολύ καθαρά χωρίς να έχεις κα-
τασταλαγμένη άποψη γι’ αυτούς, χωρίς να τους κρίνεις, τότε ό,τι
βλέπεις θα είναι αληθινό. 

Οι Ινδοί έχουν κάποιους δικούς τους τρόπους συμπεριφοράς,
κάποια δικά τους έθιμα, αλλά στην ουσία είναι όπως όλοι οι άν-
θρωποι. βαριούνται, είναι σκληροί, έχουν φόβους, επαναστατούν
μέσα στη φυλακή της κοινωνίας, όπως συμβαίνει με τους ανθρώ-
πους οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Όπως και οι Αμερικάνοι, επι -
θυμούν και αυτοί τις ανέσεις, μόνο που προς το παρόν δεν τις έ-
χουν στην ίδια έκταση. Έχουν την παράδοση να εγκαταλείπουν τα
εγκόσμια και να προσπαθούν να ζουν σαν άγιοι, αλλά έχουν επί-
σης και βαθιά ριζωμένες φιλοδοξίες, υποκρισία, απληστία, φθόνο,
και είναι χωρισμένοι σε κάστες, όπως είναι οι άνθρωποι οπουδή-
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ποτε αλλού, μόνο που εδώ αυτό είναι πολύ πιο έντονο. Εδώ, στην
Ινδία, μπορεί να δει κανείς από πιο κοντά όλα τα φαινόμενα που
συμβαίνουν στην ανθρωπότητα. Θέλουμε να μας αγαπάνε, αλλά
δεν ξέρουμε τι είναι αγάπη. Είμαστε δυστυχισμένοι, διψασμένοι
για αλήθεια και στρεφόμαστε στα βιβλία, στις Ουπανισάντ, στην
Μπαγκαβάτ Γκίτα ή στη βίβλο, κι έτσι χανόμαστε σε λέξεις και σε
υποθέσεις. Είτε είναι εδώ, είτε στη Ρωσία, είτε στην Αμερική, ο
ανθρώπινος νους είναι ο ίδιος, μόνο που εκφράζεται με διαφορε-
τικούς τρόπους, κάτω από διαφορετικούς ουρανούς και με διαφο-
ρετικές κυβερνήσεις.
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12

Η σιγουριά της αθωότητας

Έχουμε κουβεντιάσει για το ζήτημα της επανάστασης μέσα στους
τοίχους της φυλακής: Πώς όλοι οι μεταρρυθμιστές, οι ιδεαλιστές
και άλλοι, οι οποίοι είναι ακατάπαυστα δραστήριοι για να φέρνουν
κάποιο αποτέλεσμα, επαναστατούν πάντα μέσα στα όρια της ί-
διας τους της διαμόρφωσης, μέσα στα όρια της κοινωνικής δομής
όπου ζουν, μέσα στα όρια του μορφωτικού τους μοντέλου, του πο-
λιτισμού τους, που είναι μια έκφραση της συλλογικής θέλησης των
πολλών. Νομίζω, τώρα, ότι θ’ άξιζε τον κόπο να βλέπαμε τι σημαί-
νει να νιώθει κανείς σιγουριά, βεβαιότητα, και πώς γίνεται αυτό. 

Μέσα από τις πρωτοβουλίες που παίρνει κανείς αρχίζει να νιώ -
θει σιγουριά, ν’ αποκτά την πεποίθηση ότι μπορεί να κάνει πράγ-
ματα, αλλά οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται μέσα στα όρια ενός
μοντέλου –πολιτιστικού, θρησκευτικού, κοινωνικού, πολιτικού κ.λπ.–
φέρνουν «αυτο-πεποίθηση», η οποία είναι τελείως διαφορετική από
την «αυτοπεποίθηση», επειδή είναι χωρίς τον εαυτό – δηλαδή χωρίς
το εγώ. Ξέρετε τι σημαίνει να έχει κανείς αυτοπεποίθηση; Αν κά-
νεις κάτι με τα ίδια σου τα χέρια, αν φυτέψεις ένα δέντρο και το
βλέπεις να μεγαλώνει, αν ζωγραφίσεις έναν πίνακα ή γράψεις ένα
ποίημα ή είσαι μηχανικός και φτιάξεις μια γέφυρα ή διευθύνεις
κάποιο επιχειρηματικό σχέδιο με μεγάλη επιτυχία, αυτό σου δίνει
αυτοπεποίθηση, πιστεύεις ότι είσαι ικανός να κάνεις κάτι. Αλλά,
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βλέπετε, η αυτοπεποίθηση, έτσι όπως την ξέρουμε, βρίσκεται πά-
ντα μέσα στη φυλακή, τη φυλακή που έχει χτίσει η κοινωνία γύρω
μας – είτε είναι κομμουνιστική, είτε ινδουιστική, είτε χριστιανική
κ.λπ. Οι πρωτοβουλίες μέσα στα όρια αυτής της φυλακής δη -
μιουργούν όντως ένα είδος αυτοπεποίθησης, επειδή αισθάνεσαι
ότι μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα: Να σχεδιάσεις μια μη-
χανή, να είσαι πολύ καλός γιατρός, εξαιρετικός επιστήμονας κ.λπ.
Αλλά αυτή η αυτοπεποίθηση που έρχεται μαζί με την ικανότητα
της επιτυχίας μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής δομής ή, αλλιώς,
που μπορεί να αναμορφώσει, να φωτίσει περισσότερο, να στολί-
σει το εσωτερικό της φυλακής, είναι στην πραγματικότητα «εγω-

πεποίθηση». Μπορείς να κάνεις κάτι και να νιώθεις σπουδαίος
κάνοντάς το. Αντιθέτως, όταν μέσα από ψάξιμο και κατανόηση
αυτού που βλέπεις ξεκόψεις από την κοινωνική δομή της οποίας
είσαι μέρος, τότε έρχεται ένα εντελώς διαφορετικό είδος αυτοπε-
ποίθησης στην οποία δεν λες «τι σπουδαίος που είμαι!» Και αν
μπορούσαμε να καταλάβουμε τη διαφορά ανάμεσα σ’ αυτά τα
δύο –ανάμεσα στην αυτοπεποίθηση του εγώ και την αυτοπεποίθη-
ση χωρίς το εγώ–, νομίζω ότι αυτό θα έπαιζε πολύ σημαντικό ρόλο
στη ζωή μας. 

Όταν ξέρετε πολύ καλά να παίζετε κάποιο παιχνίδι, π.χ. μπά-
ντμιντον, κρίκετ, ποδόσφαιρο–, έχετε μια αίσθηση σιγουριάς, έτσι
δεν είναι; Έχετε την αίσθηση ότι τα καταφέρνετε μια χαρά. Αν ξέ-
ρετε να λύνετε γρήγορα τα προβλήματα των μαθηματικών, κι αυτό
επίσης δημιουργεί μια αίσθηση ψυχολογικής ασφάλειας. Όταν η
σιγουριά που νιώθει κανείς για τον εαυτό του γεννιέται από δρα-
στηριότητες μέσα στο πλαίσιο του κοινωνικού οικοδομήματος,
αυτή συνοδεύεται πάντα από μια παράξενη αλαζονεία, έτσι δεν
είναι; Η σιγουριά του ανθρώπου που μπορεί να κάνει πράγματα,
που είναι ικανός να πετυχαίνει στόχους, χρωματίζεται πάντα από
αυτή την αλαζονεία, την αίσθηση του «εγώ είμαι που το ’κανα!»
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Έτσι, η ίδια η προσπάθεια να πετύχει κανείς κάτι ή να επιφέρει
μια κοινωνική μεταρρύθμιση μέσα στη φυλακή έχει αλαζονεία,
την αίσθηση πως εγώ το έχω κάνει, πως το ιδανικό μου είναι το ση-
μαντικό, πως η ομάδα μου είναι αυτή που πέτυχε. Αυτή η αίσθηση
του εγώ και του μου πάει πάντα μαζί με τη σιγουριά που εκφράζε-
ται μέσα στους τοίχους της κοινωνικής φυλακής. 

Έχετε παρατηρήσει πόσο αλαζονικοί είναι οι ιδεαλιστές; Έχε -
τε προσέξει τους πολιτικούς ηγέτες όταν πετυχαίνουν κάτι, όταν
φέρνουν κάποιες μεγάλες μεταρρυθμίσεις, πόση αυταρέσκεια νιώ -
θουν, πώς φουσκώνουν εξαιτίας της επιτυχίας τους; Σύμφωνα με
την προσωπική τους εκτίμηση, είναι πολύ σπουδαίοι. Διαβάστε
μερικούς πολιτικούς λόγους, παρατηρήστε κάποιους από εκείνους
που αυτοαποκαλούνται αναμορφωτές, και θα δείτε ότι μέσω αυ-
τής ακριβώς της διαδικασίας αναμόρφωσης καλλιεργούν το ίδιο
τους το εγώ. Οι μεταρρυθμίσεις τους, όσο μεγάλες κι αν είναι, γί-
νονται πάντα μέσα στα όρια της φυλακής, οπότε είναι καταστρο-
φικές και τελικά προκαλούν περισσότερη δυστυχία και συγκρού-
σεις στους ανθρώπους. 

Τώρα, αν μπορείς να δεις πίσω από όλο αυτό το κοινωνικό οι-
κοδόμημα το πολιτιστικό μοντέλο της συλλογικής θέλησης που ο-
νομάζουμε πολιτισμό, αν μπορείς να το κατανοήσεις και να του
ξεφύγεις, να ξεφύγεις γκρεμίζοντας τα τείχη της φυλακής της κοι-
νωνίας όπου ζεις –είτε είσαι ινδουιστής είτε κομμουνιστής ή χρι-
στιανός–, τότε ανακαλύπτεις ότι νιώθεις μια σιγουριά η οποία δεν
είναι μολυσμένη από την αίσθηση της αλαζονείας. Είναι η σιγου-
ριά της αθωότητας. Είναι όπως η σιγουριά ενός παιδιού το οποίο
είναι τόσο αθώο, που θα δοκιμάσει τα πάντα χωρίς δεύτερη σκέ-
ψη. Είναι αυτή η αθώα σιγουριά που θα φέρει έναν καινούργιο
πολιτισμό. Μόνο που αυτή η αθώα σιγουριά δεν μπορεί να υπάρ-
ξει όσο παραμένει κανείς εγκλωβισμένος στο κοινωνικό μοντέλο
σύμφωνα με το οποίο ζει. 
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Σας παρακαλώ, ακούστε πολύ προσεκτικά αυτό που θα σας πω.
Ο ομιλητής δεν είναι ούτε στο ελάχιστο σημαντικός, αλλά είναι
πολύ σημαντικό για εσάς να κατανοήσετε την αλήθεια όσων λέγο-
νται. Σε τελική ανάλυση, αυτό είναι εκπαίδευση, έτσι δεν είναι; Ο
ρόλος της εκπαίδευσης δεν είναι να σας κάνει να ενταχθείτε στο
κοινωνικό μοντέλο. Αντιθέτως, είναι να σας βοηθήσει να κατα-
νοήσετε εντελώς, σε βάθος, απόλυτα, το κοινωνικό μοντέλο και να
ξεμπερδέψετε μαζί του, έτσι ώστε να μην έχετε την αλαζονεία του
εγώ, αλλά να νιώθετε σιγουριά επειδή έχετε μέσα σας πραγματική
αθωότητα. 

Δεν είναι τραγικό που οι περισσότεροι από εμάς ενδιαφερό-
μαστε πώς θα προσαρμοστούμε στην κοινωνία ή πώς θα την ανα-
μορφώσουμε; Έχετε προσέξει ότι στις περισσότερες ερωτήσεις
που κάνατε αντανακλάται αυτή η νοοτροπία; Στην ουσία λέτε:
«Πώς θα προσαρμοστώ στην κοινωνία; Τι θα πουν ο πατέρας και
η μητέρα μου και τι θα μου συμβεί αν δεν το κάνω;» Μια τέτοια
νοοτροπία καταστρέφει οποιαδήποτε σιγουριά, οποιαδήποτε διά -
θεση πρωτοβουλίας κι αν έχετε. Έτσι, τελειώνετε το λύκειο και το
πανεπιστήμιο όπως πολλά άλλα «ρομπότ», με υψηλή κατάρτιση ί-
σως, αλλά χωρίς καμία δημιουργική φλόγα μέσα σας. Γι’ αυτό εί-
ναι πολύ σημαντικό να κατανοήσει κανείς τι είναι η κοινωνία –το
περιβάλλον στο οποίο ζει– και μέσα από τη διαδικασία της κατα-
νόησής της να ξεφύγει από αυτή.

βλέπετε, αυτό είναι το πρόβλημα σ’ ολόκληρο τον κόσμο. Ο
άνθρωπος αναζητά έναν καινούργιο τρόπο ανταπόκρισης σε όσα
συμβαίνουν, μια καινούργια προσέγγιση της ζωής, γιατί οι παλιοί
τρόποι παρακμάζουν, είτε στην Ευρώπη, είτε στη Ρωσία, είτε ε-
δώ, στην Ινδία. Η ζωή είναι μια συνεχής πρόκληση, και η προ-
σπάθεια να δημιουργηθεί απλώς μια καλύτερη οικονομική κατά-
σταση δεν αποτελεί πλήρη ανταπόκριση σ’ αυτή την πρόκληση, η
οποία είναι πάντα καινούργια. Κι όταν μια παιδεία, ένας λαός, έ-
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νας πολιτισμός δεν μπορούν να ανταποκριθούν συνολικά στην
πρόκληση του καινούργιου, τότε καταστρέφονται. 

Αν δεν έχετε εκπαιδευτεί σωστά, αν δεν έχετε αυτή τη σιγουριά
της αθωότητας, τότε θα απορροφηθείτε από το «συλλογικό» και
θα χαθείτε στη μετριότητα. Θα προσθέσετε μερικούς τίτλους δί-
πλα στο όνομά σας, θα παντρευτείτε, θα κάνετε παιδιά, κι αυτό θα
είναι το τέλος σας. 

Οι περισσότεροι από εμάς, βλέπετε, είμαστε φοβισμένοι. Οι
γονείς σας είναι φοβισμένοι, οι δάσκαλοί σας είναι φοβισμένοι,
τα κράτη και οι θρησκείες φοβούνται μήπως γίνετε ανεξάρτητοι
άνθρωποι, γιατί όλοι θέλουν να παραμένετε μέσα στα τείχη της
φυλακής των επιρροών του περιβάλλοντός σας και της παιδείας
σας. Αλλά μόνο ανεξάρτητοι άνθρωποι που, κατανοώντας το κοι-
νωνικό μοντέλο, ξεκόβουν από αυτό, και που, επομένως, δεν τους
περιορίζει πια η διαμόρφωση του νου τους, μπορούν να φέρουν έ-
ναν καινούργιο πολιτισμό, όχι εκείνοι που απλώς συμμορφώνο-
νται ή εκείνοι που αντιστέκονται σε κάποιο ειδικό μοντέλο επειδή
έχουν προσαρμοστεί σε κάποιο άλλο. Η αναζήτηση του Θεού ή
της αλήθειας δεν βρίσκεται μέσα στη φυλακή, αλλά μάλλον στην
κατανόηση της φυλακής και στο πέρασμα έξω από τα τείχη της.
Κι αυτή ακριβώς η κίνηση προς την ελευθερία δημιουργεί μια και -
νούργια παιδεία, ένα διαφορετικό κόσμο. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Γιατί, κύριε, θέλουμε όλοι να έχουμε ένα σύντροφο; 

Κρισναμούρτι: Ένα από τα κορίτσια ρωτάει γιατί θέλουμε να έχου-
με ένα σύντροφο. Γιατί, λοιπόν, θέλει κανείς να έχει κάποιο σύ-
ντροφο; Δεν μπορείς να ζεις μόνος σου ή μόνη σου σ’ αυτό τον κό-
σμο χωρίς να παντρευτείς, χωρίς να ’χεις παιδιά, χωρίς φίλους; Οι
περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να ζουν μόνοι, γι’ αυτό θέ-
λουν να έχουν συντρόφους. Χρειάζεται τεράστια νοημοσύνη για
να είναι κανείς μόνος – και πρέπει να είσαι μόνος, για να ανακαλύ-
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ψεις τι είναι Θεός, τι είναι αλήθεια. Είναι ωραίο να έχεις κάποιο
σύντροφο, τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου, κι επίσης να έχεις μω-
ρά. Αλλά, βλέπετε, χανόμαστε μέσα σ’ όλο αυτό το πράγμα, χανό-
μαστε μέσα στην οικογένεια, μέσα στη δουλειά μας, στην πλήξη,
στη ρουτίνα μιας ζωής που φθείρει. Κι όλα αυτά μας γίνονται συ-
νήθεια, οπότε μετά και μόνο η σκέψη ότι μπορεί να ζήσουμε μό-
νοι γίνεται τρομακτική, φοβόμαστε μήπως πραγματοποιηθεί. Οι
περισσότεροι από εμάς έχουμε αφιερώσει όλη μας την πίστη σ’ έ-
να πράγμα, έχουμε «βάλει όλα μας τα αβγά σ’ ένα καλάθι», κι έτσι
πιστεύουμε ότι στη ζωή μας δεν υπάρχει τίποτε άλλο πέρα από
τον ή τη σύντροφό μας, την οικογένειά μας και τη δουλειά μας. Αν
όμως υπάρχει πλούτος στη ζωή κάποιου, όχι ο πλούτος του χρή-
ματος ή των γνώσεων που οποιοσδήποτε μπορεί ν’ αποκτήσει, αλ-
λά εκείνος ο πλούτος που είναι η χωρίς αρχή και τέλος κίνηση της
αλήθειας, αν υπάρχει αυτός ο πλούτος, τότε η συντροφικότητα γί-
νεται δευτερεύον ζήτημα. 

Αλλά, βλέπετε, η εκπαίδευση δεν μας μαθαίνει να είμαστε μό-
νοι. Κάνετε ποτέ έναν περίπατο μόνοι σας; Είναι πολύ σημαντικό
να πηγαίνεις μόνος στην εξοχή, στη θάλασσα ή σε κάποιο πάρκο,
να κάθεσαι κάτω από ένα δέντρο –όχι μ’ ένα βιβλίο, όχι με συ-
ντροφιά, αλλά μόνος σου– και να παρατηρείς τα φύλλα που πέ-
φτουν, ν’ ακούς τον παφλασμό των κυμάτων, να παρακολουθείς το
πέταγμα ενός πουλιού και τις ίδιες σου τις σκέψεις καθώς κυνηγά-
νε η μία την άλλη στον ουρανό του νου σου. Αν μπορείς να μένεις
μόνος σου και να παρατηρείς όλα αυτά τα πράγματα, τότε θα
ανα καλύψεις απίστευτα πλούτη που καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί
να φορολογήσει, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να εξαγοράσει
και που δεν πρόκειται ποτέ να χαθούν. 

Ερώτηση (Μαθητής): Είναι το χόμπι σας να δίνετε ομιλίες; Δεν κουράζεστε

να μιλάτε; Γιατί το κάνετε; 



9 – Η αίσθηση της ευτυχίας
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Κρισναμούρτι: Χαίρομαι που κάνεις αυτή την ερώτηση. Ξέρεις… ό-
ταν αγαπάς κάτι, δεν σε κουράζει ποτέ – κι εννοώ μια αγάπη η ο-
ποία δεν ενδιαφέρεται γι’ ανταπόδοση, δεν θέλει να κερδίσει κάτι.
Όταν δεν αγαπάς κάτι για προσωπική σου ικανοποίηση, δεν υπάρ -
χει απογοήτευση, οπότε δεν υπάρχει τέλος. Γιατί δίνω ομιλίες;
Θα μπορούσες με τον ίδιο τρόπο να ρωτήσεις γιατί ένα τριαντά-
φυλλο ανθίζει, γιατί το γιασεμί βγάζει αυτό το ωραίο άρωμα ή
γιατί ένα πουλί πετάει.

Έχω δοκιμάσει, ξέρετε, να μη μιλάω στον κόσμο, για να δω τι
συμβαίνει τότε. Κι έτσι ήταν όλα εντάξει. Καταλαβαίνετε; Αν μι-
λάς επειδή κερδίζεις κάτι από αυτό –χρήματα, επαίνους, την αί-
σθηση ότι είσαι σπουδαίος–, τότε υπάρχει κόπωση, τότε αυτά που
λες είναι βλαβερά, δεν έχουν νόημα, γιατί λέγονται μόνο για προ-
σωπική ευχαρίστηση. Αν όμως υπάρχει αγάπη στην καρδιά σου
και η καρδιά σου δεν είναι γεμάτη με πράγματα του μυαλού, τότε
είναι σαν κρήνη, σαν πηγή που δίνει ασταμάτητα φρέσκο νερό. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Γιατί όταν θυμώνει μαζί μου κάποιος που αγαπάω ο

θυμός του είναι τόσο έντονος, παρόλο που εγώ τον αγαπάω; 

Κρισναμούρτι: Πρώτα απ’ όλα, αγαπάτε κανέναν; Ξέρετε τι σημαί-
νει ν’ αγαπάς; Σημαίνει να δίνεις ολοκληρωτικά το νου σου, την
καρδιά σου, όλη σου την ύπαρξη και να μη ζητάς την παραμικρή
ανταπόδοση, να μην απλώνεις το χέρι σου σαν ζητιάνος για να
σου δώσουν αγάπη. Καταλαβαίνετε; Όταν υπάρχει αυτού του εί-
δους η αγάπη, μπορεί να υπάρξει θυμός; Και γιατί θυμώνουμε με
κάποιον όταν τον αγαπάμε με τη συνηθισμένη, τη δήθεν αγάπη;
Δεν είναι επειδή δεν παίρνουμε αυτό που θέλουμε από εκείνον;
Έτσι δεν είναι; Αγαπώ τη γυναίκα μου ή τον άντρα μου, το γιο μου
ή την κόρη μου, αλλά από τη στιγμή που θα κάνουν κάτι που δεν
είναι «σωστό» θυμώνω. Γιατί; Γιατί ο πατέρας θυμώνει με το γιο
του ή με την κόρη του; Επειδή θέλει το παιδί του να είναι ή να κά-
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νει κάτι που να ταιριάζει με κάποιο μοντέλο που έχει εκείνος στο
κεφάλι του, και το παιδί αντιδρά και επαναστατεί.

Οι γονείς προσπαθούν να ολοκληρωθούν, να κερδίσουν την αθα-
νασία μέσα από την ιδιοκτησία τους, μέσα από τα παιδιά τους, και
όταν αυτά κάνουν κάτι που δεν το εγκρίνουν, θυμώνουν πολύ. Έχουν
κάποια εικόνα για το πώς θα πρέπει να είναι το παιδί τους, και μέσα
από αυτή ολοκληρώνονται οι ίδιοι, και θυμώνουν όταν το παιδί τους
δεν ταιριάζει με το μοντέλο που οδηγεί στην ολοκλή ρωσή τους. 

Έχετε προσέξει ότι μερικές φορές θυμώνετε με κάποιο φίλο
σας; Το ίδιο πράγμα είναι: Περιμένετε κάτι από αυτόν κι αν δεν
γίνει απογοητεύεστε, που σημαίνει ότι μέσα σας, ψυχολογικά, ε-
ξαρτάστε από αυτό το πρόσωπο. Επομένως, όπου υπάρχει ψυχο-
λογική εξάρτηση, δεν μπορεί παρά να υπάρχει και απογοήτευση.
Και η απογοήτευση αναπόφευκτα θρέφει το θυμό, την πίκρα, τη
ζήλια κι άλλες μορφές σύγκρουσης. Να γιατί είναι πολύ σημαντι-
κό, ειδικά όταν είναι κανείς νέος, ν’ αγαπάει κάτι με όλο του το εί-
ναι –ένα δέντρο, ένα ζώο, το δάσκαλό του, τους γονείς του–, γιατί
τότε θα ανακαλύψει από μόνος του τι σημαίνει να ζει χωρίς σύ-
γκρουση, χωρίς φόβο.

Αλλά οι δάσκαλοι, βλέπετε, είναι συνήθως απασχολημένοι με
τον εαυτό τους, είναι παγιδευμένοι στις προσωπικές του έγνοιες
για την οικογένειά τους, τα οικονομικά τους, τη δουλειά τους. Δεν
έχουν αγάπη στην καρδιά τους, κι αυτό είναι ένα από τα προβλή-
ματα της εκπαίδευσης. Εσείς τα παιδιά μπορεί να έχετε αγάπη στην
καρδιά σας, γιατί είναι φυσικό ν’ αγαπάς όταν είσαι νέος, αλλά
αυτό καταστρέφεται σύντομα από τους γονείς, από το δάσκαλο,
από τον κοινωνικό περίγυρο. Για να διατηρηθεί αυτή η αθωότη-
τα, αυτή η αγάπη που είναι το άρωμα της ζωής, χρειάζεται πολύς
κόπος· απαιτείται πολλή νοημοσύνη, «εν-όραση».*



* βλ. υποσημείωση στη σελ. 26. (Σ.τ.Μ.)
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Ερώτηση (Δάσκαλος): Πώς μπορεί ο νους να ξεπεράσει τα εμπόδιά του; 

Κρισναμούρτι: Για να πάει ο νους πέρα από τα εμπόδιά του, θα πρέ-
πει πρώτα να έχει επίγνωση αυτών των εμποδίων, έτσι δεν είναι;
Πρέπει να γνωρίζεις τους περιορισμούς, τα όρια, τα σύνορα του
 ίδιου σου του νου, αλλά πολύ λίγοι από εμάς τα γνωρίζουν. Λέμε
πως τα γνωρίζουμε, αλλά αυτό είναι απλώς ένας λεκτικός ισχυρι-
σμός. Ποτέ δεν λέμε: «Εδώ υπάρχει ένας φράχτης, υπάρχει μια
σκλαβιά μέσα μου και θέλω να την κατανοήσω, θα δω πώς δη -
μιουργήθηκε, θα κατανοήσω τη φύση της». Αν ξέρει κανείς ποια
είναι η ασθένεια, υπάρχει πιθανότητα θεραπείας της. Αλλά για να
ξέρεις την ασθένεια, για να ξέρεις το συγκεκριμένο περιορισμό,
τη σκλαβιά ή τα εμπόδια του νου και να τα κατανοήσεις, δεν πρέ-
πει να επικρίνεις, δεν πρέπει να λες «αυτό είναι σωστό ή αυτό εί-
ναι λάθος». Πρέπει κανείς να παρατηρεί το νου του χωρίς να έχει
κάποια άποψη, κάποια προκατάληψη –υπέρ ή κατά– γι’ αυτόν,
πράγμα που είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί έχουμε μεγαλώσει μα -
θαίνοντας να επικρίνουμε. 

Για να κατανοήσει κανείς ένα παιδί, δεν πρέπει να το επικρίνει.
Η επίκριση δεν έχει νόημα. Πρέπει να το παρακολουθείς όταν
παίζει, όταν κλαίει, όταν τρώει, πρέπει να παρατηρείς κάθε του
διάθεση, αλλά δεν μπορείς να λες ότι το παιδί είναι άσχημο, είναι
ανόητο, είναι το ένα ή το άλλο. Με τον ίδιο τρόπο, αν μπορεί κα-
νείς να παρακολουθεί τα εμπόδια του νου του –όχι μόνο τα επιφα-
νειακά, αλλά και τα βαθύτερα, στο υποσυνείδητό του– χωρίς κα-
μία επικριτική διάθεση, τότε ο νους μπορεί να πάει πέρα από αυ-
τά. Και αυτή ακριβώς η κίνηση είναι κίνηση προς την αλήθεια. 

Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί ο Θεός δημιούργησε τόσο πολλούς άντρες και

γυναίκες στον κόσμο; 

Κρισναμούρτι: Γιατί το παίρνετε ως δεδομένο ότι μας δημιούργησε
ο Θεός; Υπάρχει μια πολύ πιο απλή εξήγηση: το ένστικτο της
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ανα παραγωγής. Ένστικτο, επιθυμία, πόθος· όλα είναι μέρος της
ζωής. Αν, όμως, πείτε «η ζωή είναι ο Θεός», τότε αυτό είναι διαφο-
ρετικό θέμα. Τότε ο Θεός είναι τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου
και του πάθους, της λαγνείας, του φθόνου, του φόβου. Όλοι αυτοί
οι παράγοντες έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός τεράστιου α-
ριθμού αντρών και γυναικών, κι έτσι υπάρχει πρόβλημα υπερπλη -
θυσμού, που είναι και ένα από τα προβλήματα αυτής της χώρας.
Αλλά, βλέπετε, αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται τόσο εύκολα. Υπάρ -
χουν διάφορες ορμές και παρορμήσεις που ο άνθρωπος έχει κλη-
ρονομήσει και, χωρίς κατανόηση όλης αυτής της πολύπλοκης δια -
δικασίας, η απλή προσπάθεια ελέγχου των γεννήσεων δεν έχει και
πολύ νόημα. Έχουμε φέρει το χάος σε αυτό τον κόσμο, όλοι μας,
γιατί δεν ξέρουμε τι σημαίνει να ζεις. Το να ζεις δεν είναι αυτό το
κακόγουστο, γεμάτο μετριότητα, πειθαρχημένο πράγμα που απο -
καλούμε ζωή. Το να ζεις είναι κάτι εντελώς διαφορετικό· έχει ά-
φθονο πλούτο, συνεχείς αλλαγές, κι όσο δεν κατανοούμε αυτή την
αιώνια κίνηση, οι ζωές μας θα είναι καταδικασμένες να έχουν πολύ
λίγη σημασία.
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13

Ελευθερία και ισότητα

Η βροχή που πέφτει σήμερα από το πρωί πάνω στο ξερό χώμα εί-
ναι κάτι το υπέροχο, έτσι δεν είναι; Ξεπλένει τα φύλλα, αναζωογο-
νεί τη γη. Και νομίζω ότι, έτσι όπως η βροχή ξεπλένει τα φύλλα,
 έτσι θα έπρεπε όλοι μας να ξεπλύνουμε το νου μας, που είναι κα-
λυμμένος από τη σκόνη αιώνων, τη σκόνη εκείνου που αποκαλού-
με γνώση, εμπειρία. Αν εσείς κι εγώ καθαρίζαμε το νου μας κάθε
μέρα, τον ελευθερώναμε από τις αναπολήσεις του χθες, ο καθένας
μας τότε θα είχε ένα φρέσκο νου, ένα νου ικανό να αντιμετωπίσει
τα πάμπολλα προβλήματα της ζωής. 

Τώρα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που δημιουργούν
αναστάτωση στην ανθρωπότητα είναι αυτό που ονομάζεται ισό-
τητα. Από μια άποψη δεν μπορεί να υπάρξει αυτό που λέμε ισό-
τητα, επειδή όλοι μας έχουμε διαφορετικές ικανότητες. Ωστόσο,
συζητάμε για την ισότητα με την έννοια ότι όλοι οι άνθρωποι πρέ-
πει να έχουν την ίδια μεταχείριση, τις ίδιες ευκαιρίες. Σ’ ένα σχο-
λείο, για παράδειγμα, οι θέσεις του διευθυντή, των καθηγητών και
των επιστατών είναι απλώς δουλειές με συγκεκριμένες αρμοδιό-
τητες. Αλλά, βλέπετε, κάποιες δουλειές πάνε παρέα μ’ αυτό που
ονο μάζεται κύρος, και το κύρος το επιζητούν όλοι επειδή συνεπά-
γεται δύναμη, γόητρο, που σημαίνει ότι αυτός που έχει γόητρο εί-
ναι σε θέση να επιπλήττει τους ανθρώπους, να τους δίνει εντολές,
να δίνει δουλειά στους φίλους του και στα μέλη της οικογένειάς
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του. Οι αρμοδιότητες, λοιπόν, συνοδεύονται από το κύρος. Αν όμως
μπορούσαμε να αφαιρέσουμε όλη αυτή την ιδέα του κύρους, της
δύναμης, του αξιώματος και της δυνατότητας να επωφελούνται οι
άλλοι από σένα, τότε η αρμοδιότητα θα είχε μια εντελώς διαφο-
ρετική και απλή σημασία, έτσι δεν είναι; Τότε θα συμπεριφερό-
μασταν σε όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο σεβασμό, είτε είναι
πρωθυπουργοί ή υπουργοί είτε μάγειροι ή φτωχοί δάσκαλοι, γιατί
όλοι κάνουν ένα διαφορετικό επάγγελμα, αλλά το ίδιο αναγκαίο
για την κοινωνία.

Ξέρετε τι θα συνέβαινε, ειδικά σ’ ένα σχολείο, αν μπορούσαμε
να αφαιρέσουμε από τις αρμοδιότητες του καθένα την αίσθηση της
δύναμης, του αξιώματος, του γοήτρου, την αίσθηση του «είμαι επι -

κεφαλής, είμαι σπουδαίος»; Τότε θα ζούσαμε όλοι σε μια τελείως
διαφορετική ατμόσφαιρα, έτσι δεν είναι; Δεν θα υπήρχαν αυθεντίες,
ανώτερες και κατώτερες θέσεις, σπουδαίοι και ασήμαντοι άνθρω-
ποι, κι επομένως θα υπήρχε ελευθερία. Και είναι πολύ σημαντικό
να δημιουργήσουμε μια τέτοια ατμόσφαιρα μέσα στο σχολείο,
μια ατμόσφαιρα ελευθερίας όπου θα υπάρχει αγάπη, η οποία κά-
νει τον καθένα να νιώθει τρομερή εμπιστοσύνη στον εαυτό του,
επει δή, βλέπετε, η εμπιστοσύνη αυτή εμφανίζεται όταν νιώθεις σαν
στο σπίτι σου, δηλαδή ασφαλής. Ακόμη και στο ίδιο σας το σπίτι,
θα νιώθατε ποτέ άνετα αν ο πατέρας σας, η μητέρα σας και τα με-
γαλύτερα αδέλφια σας σας λέγανε διαρκώς τι να κάνετε; Όχι. Κι
έτσι σταδιακά θα χάνατε όλη την εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, μη
μπορώντας να κάνετε τίποτε από μόνοι σας. Αλλά, καθώς μεγα-
λώνετε, θα πρέπει να μπορείτε να συζητάτε για να βρίσκετε τι απ’
όσα σκέφτεστε είναι αληθινό και να εμμένετε σ’ αυτό. Πρέπει να
μπορείτε να υπερασπίζεστε αυτό που νιώθετε ότι είναι σωστό,
ακό μη κι αν αυτό σας προκαλεί στενοχώριες, βάσανα, χάσιμο χρη -
μάτων και άλλα πολλά. Γι’ αυτό πρέπει, όσο είστε παιδιά, να νιώ-
θετε ασφαλείς και χαλαροί. 
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Τα περισσότερα παιδιά δεν αισθάνονται ασφάλεια, γιατί είναι
φοβισμένα. Φοβούνται τους μεγαλύτερους, τους καθηγητές τους,
τη μητέρα τους, τον πατέρα τους, κι έτσι δεν νιώθουν ποτέ πραγ-
ματικά άνετα. Αλλά όταν νιώθεις στ’ αλήθεια άνετα στο σπίτι σου,
τότε συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο. Δοκιμάστε να πάτε στο δω-
μάτιό σας, να κλειδώσετε την πόρτα και να καθίσετε εκεί μόνοι
σας, χωρίς να προκαλέσετε την προσοχή των άλλων, χωρίς κανέ-
ναν από πάνω σας να σας λέει τι να κάνετε, και θα νιώσετε απόλυ-
τα ασφαλείς· και τότε θα αρχίσετε να ανθίζετε, να κατανοείτε, να
«ανοίγετε». Ο ρόλος του σχολείου είναι να βοηθάει τα παιδιά να
«ανοί γουν», κι αν δεν το κάνει αυτό, τότε δεν είναι σχολείο.

Όταν νιώθεις σ’ ένα μέρος σαν στο σπίτι σου, με την έννοια ότι
νιώθεις ασφαλής, όχι υποταγμένος, όχι εξαναγκασμένος να κά-
νεις το ένα ή το άλλο, όταν νιώθεις ευτυχισμένος, άνετα, τότε δεν
είσαι άτακτος, έτσι δεν είναι; Όταν είσαι πραγματικά ευτυχισμέ-
νος, δεν θέλεις να πληγώσεις κανέναν, δεν θέλεις να καταστρέ-
ψεις τίποτα. Αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνεις το μαθητή
να νιώσει πανευτυχής επειδή, πηγαίνοντας σε ένα τέτοιο σχολείο,*

πιστεύει ότι ο διευθυντής, οι δάσκαλοι, οι επιστάτες θα του λένε τι
να κάνει και θα τον μαλώνουν, οπότε θα υπάρχει φόβος.

Οι περισσότεροι από εσάς έρχεστε εδώ από σπίτια ή από σχο-
λεία όπου έχετε εκπαιδευτεί να σέβεστε την υψηλή κοινωνική θέ-
ση κάποιου. Ο πατέρας και η μητέρα σας έχουν κάποια θέση στην
κοινωνία, ο διευθυντής του σχολείου έχει μια θέση στην κοινωνία,
κι έτσι έρχεστε εδώ με το φόβο του σεβασμού στην κοινωνική θέ-
ση. Αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε στο σχολείο μια ατμόσφαι-
ρα αλη θινής ελευθερίας και ισότητας, κι αυτό μπορεί να γίνει μό-



* Η ομιλία γίνεται στο σχολείο στο Rishi Valley στην Ινδία, ένα από τα τρία
σχολεία που ίδρυσε ο Κρισναμούρτι –τα άλλα δύο ήταν στην Αγγλία και στην Α-
μερική–, στα οποία ακολουθείται ένα εναλλακτικό είδος εκπαίδευσης. (Σ.τ.Μ.)
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νο όταν ο καθένας έχει τις αρμοδιότητές του, χωρίς αυτές να συ-
νοδεύονται από το γόητρο της κοινωνικής θέσης.

Ο αληθινός ρόλος της εκπαίδευσης είναι να σε βοηθήσει να εί-
σαι ένα ζωντανό, ευαίσθητο πλάσμα που δεν φοβάται και δεν νιώ-
θει σεβασμό για κάποιον λόγω της κοινωνικής του θέσης.

Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί νιώθουμε ευχαρίστηση όταν παίζουμε και όχι ό-

ταν μελετάμε; 

Κρισναμούρτι: Για τον πολύ απλό λόγο ότι οι δάσκαλοί σας δεν ξέ-
ρουν πώς να σας διδάξουν. Αυτό είναι όλο, δεν υπάρχει κάποια πο -
λύπλοκη απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα. Ξέρετε, αν ένας δάσκα-
λος αγαπάει αυτό που διδάσκει –τα μαθηματικά ή την ιστορία ή
οτιδήποτε άλλο–, τότε θα το αγαπήσετε κι εσείς, γιατί η αγάπη με -
ταδίδεται. Δεν το ξέρετε αυτό; Αν ένας τραγουδιστής αγαπάει το
τραγούδι που λέει και βάζει όλο του το είναι σ’ αυτό, δεν μεταδίδε-
ται η αγάπη αυτή σε εσάς που τον ακούτε; Δεν θα νιώσετε ότι κι ε-
σείς θα θέλατε να μάθετε να τραγουδάτε; Αλλά οι περισσότεροι
δάσκαλοι δεν αγαπούν αυτό που διδάσκουν· το βρίσκουν βαρετό,
το κάνουν μόνο και μόνο για να βγάζουν το ψωμί τους. Αν στους
δασκάλους σας άρεσε πραγματικά να διδάσκουν, ξέρετε τι θα συ-
νέβαινε σε εσάς τα παιδιά; Θα γινόσασταν εξαιρετικοί άνθρωποι.
Όχι μόνο θα αγαπούσατε τη μελέτη όπως το παιχνίδι, αλλά θα α-
γαπούσατε και τα λουλούδια, τη θάλασσα, τα πουλιά, τη γη, γιατί
αυτή η αγάπη θα παλλόταν μέσα στην καρδιά σας. Και θα μαθαί-
νατε πολύ πιο γρήγορα, ο νους σας δεν θα ήταν μια μετριότητα. 

Να γιατί είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύεται και ο δάσκα-
λος – πράγμα πολύ δύσκολο, γιατί οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί
είναι ήδη βολεμένοι στις συνήθειές τους. Αλλά η συνήθεια δεν εί-
ναι τόσο βαθιά ριζωμένη στους νέους, και αν αγαπάς έστω κι ένα
μόνο πράγμα γι’ αυτό που είναι –αν πραγματικά αγαπάς το παι-
χνίδι που παίζεις ή τα μαθηματικά ή την ιστορία ή τη ζωγραφική
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ή το τραγούδι–, τότε ανακαλύπτεις ότι το μυαλό σου είναι ξύπνιο,
ζωντανό, και θα είσαι πολύ καλός σε όλα σου τα μαθήματα. Σε τε-
λική ανάλυση, ο νους θέλει να ερευνά, να μαθαίνει, γιατί είναι πε-
ρίεργος, αλλά αυτή η περιέργεια καταστρέφεται από το λανθα-
σμένο τρόπο εκπαίδευσης. Γι’ αυτό δεν πρέπει να εκπαιδευτεί μό-
νο ο μαθητής, αλλά και ο δάσκαλος. Η ζωή η ίδια είναι μια διαδι-
κασία εκπαίδευσης, μια διαδικασία μάθησης. Οι εξετάσεις έχουν
τέλος, αλλά δεν έχει τέλος η μάθηση, και μπορείς να μαθαίνεις από
τα πάντα αν ο νους σου είναι περίεργος, ξύπνιος. 

Ερώτηση (Μαθητής): Έχετε πει πως αν κάποιος δει ότι κάτι που κάνει δεν

είναι σωστό, τότε εκείνο που δεν είναι σωστό παύει να υπάρχει. Εγώ βλέπω ό-

τι το κάπνισμα δεν είναι σωστό, αλλά αυτό δεν σταματάει. 

Κρισναμούρτι: Έχετε παρακολουθήσει ποτέ μεγάλους να καπνί-
ζουν; Τους γονείς σας, τους δασκάλους σας, τους γείτονές σας ή
κάποιους άλλους; Τους έχει γίνει συνήθεια, έτσι δεν είναι; Καπνί-
ζουν μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, κι έχουν γίνει σκλάβοι
της συνήθειας αυτής. Πολλοί συνειδητοποιούν καμιά φορά πόσο
κουτό είναι να είσαι σκλάβος μιας συνήθειας και την πολεμάνε,
προσπαθούν να πειθαρχήσουν στον εαυτό τους για να την κόψουν,
αντιστέκονται και δοκιμάζουν όλων των ειδών τους τρόπους για
να απαλλαγούν από αυτή. Αλλά, βλέπετε, η συνήθεια είναι κάτι
νεκρό, γίνεται μηχανικά, κι όσο την πολεμά κανείς τόσο πιο πολ-
λή δύναμη της δίνει. Αν όμως ο άνθρωπος που καπνίζει συνειδη-
τοποιήσει αυτό που κάνει –ότι βάζει το χέρι του στην τσέπη για να
βγάλει το πακέτο, ότι μετά το ανοίγει και παίρνει το τσιγάρο, ότι
το βάζει στο στόμα του, το ανάβει και τραβάει την πρώτη ρουφη-
ξιά–, αν κάθε φορά που κάνει αυτές τις κινήσεις απλώς τις παρα-
τηρεί χωρίς να τις καταδικάζει, χωρίς να κατηγορεί τον εαυτό του
και να νιώθει ενοχές λέγοντας πόσο φριχτό είναι που καπνίζει, τό-
τε δεν θα δίνει κάθε φορά καινούργια ζωή σ’ αυτή τη συνήθεια.



KRISNAMOURTI - D_Layout 1  06/05/2010  2:53 ΜΜ  Page 138



Αλλά για να κόψεις κάτι που σου έχει γίνει συνήθεια –από το
κάπνισμα έως κάποια σχέση– πρέπει να την ερευνήσεις σε βάθος,
που σημαίνει ότι θα αναζητήσεις απάντηση στο ερώτημα γιατί ο
νους καλλιεργεί συνήθειες, δηλαδή γιατί ο νους είναι απρόσε-
κτος. Αν πλένεις τα δόντια σου αφηρημένος, τότε το πλύσιμο των
δοντιών σου γίνεται μια συνήθεια. Αν όμως πλένεις τα δόντια σου
πάντα πολύ προσεκτικά, δίνοντας όλη σου την προσοχή σ’ αυτό,
τότε δεν γίνεται συνήθεια, δεν είναι μια ρουτίνα που επαναλαμ-
βάνεται επιπόλαια. 

Κάντε το εξής: Παρατηρήστε πώς ο νους θέλει να αποκοιμίσει
τον εαυτό του μέσω κάποιας συνήθειας και μετά δεν θέλει να τον
ενοχλεί κανείς. Ο νους των περισσότερων ανθρώπων δουλεύει πά-
ντα μέσα σε αυλάκια φτιαγμένα από συνήθειες και, καθώς μεγα-
λώνουμε, αυτό χειροτερεύει. Πιθανώς κι εσείς, σ’ αυτή τη νεαρή
ηλικία, να έχετε ήδη αποκτήσει δεκάδες συνήθειες: Να φοβάστε
τι θα συμβεί αν δεν κάνετε ό,τι σας λένε οι γονείς σας, αν δεν πε-
ράσετε τις εξετάσεις, αν μάθει ο πατέρας σας ότι καπνίζετε ενώ
καπνίζει κι αυτός κ.ο.κ. Κι έτσι ο νους σας έχει ήδη μπει στο αυλά-
κι· κι όταν έχει μπει η ζωή σου μέσα σ’ αυλάκια, παρόλο που μπο-
ρεί να είσαι δέκα ή δεκαπέντε χρόνων, έχεις ήδη μαραθεί μέσα
σου, είσαι ήδη γέρος. Μπορεί να έχεις ένα δυνατό σώμα, αλλά δεν
έχεις τίποτε άλλο εκτός από αυτό. Το σώμα σου μπορεί να είναι
νεανικό και να μη γέρνει προς τα μπρος, αλλά ο νους σου είναι
φορτωμένος και σκυφτός από το ίδιο του το βάρος.

Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να κατανοήσουμε στο σύνολό του
το πρόβλημα «γιατί ο νους ζει πάντα μέσα στις συνήθειες, μέσα σε
αυλάκια, γιατί κινείται πάνω σε κάποιες ειδικές ράγες σαν τραμ και
φοβάται να αμφισβητεί, να ψάχνει»; Αν πείτε: «Ο πατέρας μου είναι
το τάδε και το ίδιο θα γίνω κι εγώ», αν το πείτε αυτό χωρίς να το έχε-
τε ψάξει, χωρίς αμφισβήτηση, χωρίς καμιά σκέψη αν θα ’πρεπε να
κάνετε το ίδιο ή κάτι άλλο, τότε μοιάζετε με μηχανές. Το κάπνισμα,
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επίσης, σε κάνει μηχανή, σκλάβο μιας συνήθειας, και μόνο όταν το
καταλάβεις αυτό ο νους σου γίνεται φρέσκος, νέος, δραστήριος, ζω-
ντανός, κι έτσι κάθε μέρα θα είναι καινούργια για σένα, κάθε ηλιο-
βασίλεμα στον ορίζοντα θα είναι κάτι που θα το κοιτάς και θα σε γε-
μίζει πάντα χαρά, όπως την πρώτη φορά που το είδες. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Γιατί φοβόμαστε όταν κάποιος μεγάλος σοβαρεύει;

Και τι τους κάνει τόσο σοβαρούς; 

Κρισναμούρτι: Έχετε σκεφτεί ποτέ τι σημαίνει να είναι κανείς σοβα-
ρός; Εσείς είστε ποτέ σοβαροί; Είστε πάντα χαρούμενοι, κεφάτοι,
γελαστοί, ή υπάρχουν και στιγμές που είστε ήσυχοι, σοβαροί – όχι
σοβαροί για κάποιο λόγο, αλλά απλώς σοβαροί; Και γιατί θα πρέπει
να φοβάστε όταν οι μεγαλύτεροι σοβαρεύουν; Τι υπάρχει σ’ αυτό
που πρέπει να το φοβάστε; Μήπως φοβάστε ότι ίσως δουν σε σας
κάτι που δεν αρέσει ούτε σε εσάς τους ίδιους; βλέπετε, οι περισσό-
τεροι από εμάς δεν σκεφτόμαστε αυτά τα ζητήματα. Αν νιώθουμε
φόβο στην παρουσία ενός αυστηρού ή σοβαρού μεγαλύτερου αν-
θρώπου, δεν το ψάχνουμε, δεν αναρωτιόμαστε γιατί φοβόμαστε.

Τώρα, τι σημαίνει να είναι κανείς σοβαρός; Ας το ανακαλύψου -
με μαζί. Μπορεί να είστε σοβαροί για πολύ επιφανειακά πράγμα-
τα. Όταν αγοράζετε κάποιο ρούχο, για παράδειγμα, μπορεί να
δίνετε όλη σας την προσοχή σ’ αυτό, να ανησυχείτε για το τι σας
πηγαίνει και τι όχι, να γυρίσετε δέκα διαφορετικά μαγαζιά και να
ξοδέψετε όλο σας το πρωινό δοκιμάζοντας διάφορα σχέδια. Κι
αυτό ονομάζεται σοβαρότητα. Ένα τέτοιο άτομο, όμως, είναι σο-
βαρό μόνο επιφανειακά. Έπειτα, μπορεί να είστε σοβαροί με το
να πηγαίνετε κάθε μέρα στο ναό, ν’ ανάβετε ένα κερί και ν’ αφήνε-
τε μερικά χρήματα· αλλά όλο αυτό είναι κάτι πολύ ψεύτικο, έτσι
δεν είναι; Επειδή η αλήθεια ή ο Θεός δεν βρίσκονται σε κανένα
ναό. Επιπλέον, μπορεί να είστε πολύ σοβαροί εθνικιστές, που εί-
ναι άλλο ένα ψεύτικο πράγμα. 
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Ξέρετε τι είναι εθνικισμός; Είναι η αίσθηση ότι αγαπώ την Ιν-
δία μου, την πατρίδα μου, όπως κι αν είναι, ή η αίσθηση ότι η Ιν-
δία έχει τεράστιο πνευματικό πλούτο, κι επομένως είναι σπουδαιό -
τερη από οποιοδήποτε άλλο έθνος. Όταν ταυτίζουμε τον εαυτό
μας με μια συγκεκριμένη χώρα και αισθανόμαστε υπερήφανοι γι’
αυτή, ενισχύουμε τον εθνικισμό στην ανθρωπότητα. Ο εθνικισμός
είναι ένας ψεύτικος θεός, αλλά εκατομμύρια άνθρωποι τον αντι-
μετωπίζουν πολύ σοβαρά: Πάνε στον πόλεμο, καταστρέφουν, σκο -
τώνουν ή σκοτώνονται στο όνομα της πατρίδας τους· και αυτού
του είδους τη σοβαρότητα τη χρησιμοποιούν και την εκμεταλλεύ-
ονται οι πολιτικοί και οι βιομηχανίες.

Μπορεί, λοιπόν, να δείχνετε σοβαρότητα για πράγματα που
είναι ένα ψέμα. Αν όμως αρχίσετε να ερευνάτε σε βάθος τι σημαί-
νει να είναι κανείς σοβαρός, τότε θα ανακαλύψετε ότι υπάρχει μια
σοβαρότητα που δεν μπορεί να επηρεαστεί από το ψέμα ή να προ -
σαρμοστεί σε κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο· μια σοβαρότητα
που γεννιέται, όταν ο νους δεν κυνηγάει κανένα αποτέλεσμα, κα-
νένα στόχο. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Τι είναι πεπρωμένο; 

Κρισναμούρτι: Θέλετε πραγματικά να εξετάσουμε αυτό το πρόβλη-
μα; Το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο είναι να κάνεις μια ερώ-
τηση, αλλά η ερώτηση έχει νόημα μόνο αν σε αγγίζει άμεσα, έτσι
ώστε να την κάνεις πολύ σοβαρά. Έχετε προσέξει πόσο πολλοί
άνθρωποι, μόλις κάνουν μια ερώτηση, χάνουν το ενδιαφέρον τους
γι’ αυτή; Προχθές έκανε κάποιος ένα ερώτημα και μετά άρχισε να
χασμουριέται, να ξύνει το κεφάλι του και να μιλάει στον διπλανό
του – είχε χάσει εντελώς το ενδιαφέρον του γι’ αυτό που ρώτησε.
Υποθέτω, λοιπόν, ότι δεν κάνετε ερωτήσεις χωρίς να σας ενδιαφέ-
ρει σοβαρά εκείνο το οποίο ρωτάτε. 

Αυτό το πρόβλημα είναι πολύ δύσκολο και πολύπλοκο. βλέπε-
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τε, αν μπει σε κίνηση μία αιτία, θα φέρει αναπόφευκτα και ένα
απο τέλεσμα. Αν ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων –είτε είναι Ρώ-
σοι είτε είναι Αμερικάνοι ή Ινδοί– κάνει προετοιμασίες για περί-
πτωση πολέμου, το πεπρωμένο τους είναι να γίνει πόλεμος. Πα-
ρόλο που μπορεί να λένε ότι θέλουν ειρήνη και ότι απλώς προε-
τοιμάζουν την άμυνά τους, έχουν βάλει σε κίνηση διαδικασίες που
θα τους σπρώξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε κάποιον πόλε-
μο. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν για αιώνες εκατομμύρια άνθρωποι
παίρνουν μέρος στην ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης παιδείας ή ε-
νός συγκεκριμένου πολιτισμού, θέτουν σε τροχιά μια κίνηση μέσα
στην οποία οι άνθρωποι παγιδεύονται και παρασύρονται από το
ρεύμα της, είτε τους αρέσει είτε όχι, και όλη αυτή η διαδικασία του
«παγιδεύομαι-παρασύρομαι» από το ποτάμι μιας συγκεκριμένης
παιδείας ή ενός πολιτισμού μπορεί να ονομαστεί πεπρωμένο.

Σε τελική ανάλυση, αν έχεις γεννηθεί γιος δικηγόρου που επι-
μένει να γίνεις κι εσύ δικηγόρος, κι αν εσύ συμμορφωθείς με την
επιθυμία του, παρόλο που θα προτιμούσες να γίνεις κάτι άλλο, τό-
τε προφανώς το πεπρωμένο σου είναι να γίνεις δικηγόρος. Αλλά αν
αρνηθείς να γίνεις δικηγόρος και επιμείνεις να κάνεις εκείνο που
νιώθεις ότι σου πάει αληθινά, εκείνο που αγαπάς πραγματικά να
κάνεις –μπορεί να είναι το γράψιμο, η ζωγραφική ή ακόμη και να
μην έχεις λεφτά και να ζητιανεύεις–, τότε έχεις βγει από το ποτά-
μι, έχεις ξεκόψει από το πεπρωμένο που προόριζε ο πατέρας σου
για σένα. Το ίδιο, λοιπόν, συμβαίνει και με την παιδεία ή τον πο-
λιτισμό. 

Να γιατί είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδευόμαστε σωστά. Να
εκπαιδευόμαστε όχι με την έννοια της προσκόλλησης στην παρά-
δοση, της παγίδευσης στο πεπρωμένο κάποιας συγκεκριμένης
φυλετικής, πολιτιστικής ή οικογενειακής ομάδας· όχι για να γί-
νουμε «άνθρωποι-μηχανές» που κινούνται προς ένα προκαθορι-
σμένο τέλος.
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Ο άνθρωπος που κατανοεί όλη αυτή τη διαδικασία, που ξεκό-
βει από αυτή και στέκεται μόνος του στα πόδια του δημιουργεί τη
δική του κίνηση. Και αν ό,τι κάνει τον ξεκόβει από το ψεύτικο και
τον οδηγεί στην αλήθεια, τότε η ίδια η κίνησή του γίνεται η αλή-
θεια. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι από το πεπρωμένο.
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14

Αυτοπειθαρχία

Έχετε συλλογιστεί ποτέ γιατί είμαστε πειθαρχημένοι ή γιατί πει-
θαρχούμε στους εαυτούς μας; Τα πολιτικά κόμματα σε όλο τον
κόσμο επιμένουν ότι πρέπει να υπάρχει κομματική πειθαρχία. Οι
γονείς σας, οι καθηγητές σας, η κοινωνία, σας λένε ότι πρέπει να
είστε πειθαρχημένοι, ελεγχόμενοι. Γιατί; Όντως υπάρχει ανάγκη
για πειθαρχία; Ξέρω ότι έχουμε συνηθίσει να νομίζουμε ότι η πει-
θαρχία είναι αναγκαία· η πειθαρχία που επιβάλλεται είτε από την
κοινωνία, είτε από τη θρησκεία, είτε από κάποιο συγκεκριμένο η-
θικό κανόνα, είτε από τη δική μας εμπειρία. Ο φιλόδοξος άνθρω-
πος –εκείνος που θέλει να πετύχει, που θέλει να αποκτήσει πολλά
χρήματα, που θέλει να γίνει σπουδαίος πολιτικός– πειθαρχεί στην
ίδια του τη φιλοδοξία. Όλοι γύρω σας, λοιπόν, σας λένε ότι η πει-
θαρχία είναι απαραίτητη, ότι πρέπει να πηγαίνετε για ύπνο και να
ξυπνάτε συγκεκριμένες ώρες, ότι πρέπει να μελετάτε, να περνάτε
τις εξετάσεις, ν’ ακούτε τον πατέρα σας και τη μητέρα σας κ.λπ.

Και γιατί θα πρέπει, δηλαδή, να είναι κανείς πειθαρχημένος;
Τι σημαίνει πειθαρχία; Σημαίνει να προσαρμόζεσαι σε κάτι, έτσι
δεν είναι; Να διαμορφώνεις τις σκέψεις σου σύμφωνα με όσα έ-
χουν πει κάποιοι άλλοι, ν’ αντιστέκεσαι σε κάποιες επιθυμίες και
να αποδέχεσαι άλλες, ν’ ακολουθείς αυτό τον τρόπο ζωής κι όχι τον
άλλο, να συμμορφώνεσαι, να καταπιέζεσαι, να υπακούς, όχι μόνο



KRISNAMOURTI - D_Layout 1  06/05/2010  2:53 ΜΜ  Page 144



επιφανειακά, με το μυαλό, αλλά και πολύ βαθιά μέσα σου. Όλα αυ -
τά αποτελούν συνέπεια της πειθαρχίας. Και για αιώνες, σε όλες τις
εποχές, οι δάσκαλοι, οι γκουρού, οι ιερείς, οι πολιτικοί, οι βασιλιά -
δες, οι νομικοί, η κοινωνία στην οποία ζούμε μας λένε ότι πρέπει
να υπάρχει πειθαρχία στη ζωή μας. 

Αναρωτιέμαι λοιπόν –και ελπίζω να αναρωτιέστε κι εσείς– αν
είναι απαραίτητη η πειθαρχία και μήπως υπάρχει κάποιος εντε-
λώς διαφορετικός τρόπος προσέγγισης του προβλήματος. Νομίζω
ότι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση, κι αυτό είναι το ουσιαστικό
θέμα με το οποίο έρχονται αντιμέτωπα όχι μόνο τα σχολεία, αλλά
και όλοι οι άνθρωποι. βλέπετε, είναι γενικά αποδεκτό ότι για να
είσαι αποτελεσματικός πρέπει να είσαι πειθαρχημένος, είτε σε
κάποιον ηθικό κανόνα, είτε σε κάποια πολιτική ιδεολογία, είτε με
το να έχεις εκπαιδευτεί να δουλεύεις σαν μηχανή κάποιου εργο-
στασίου. Αλλά αυτή ακριβώς η διαδικασία της πειθαρχίας φέρνει
τη συμμόρφωση που αποβλακώνει το νου.

Τώρα, η πειθαρχία σε απελευθερώνει ή σε αναγκάζει να συμ-
μορφωθείς με κάποιο ιδεολογικό μοντέλο, είτε αυτό είναι το ου-
τοπικό μοντέλο του κομμουνισμού, είτε κάποιου άλλου είδους μο-
ντέλο θρησκείας ή ηθικής; Μπορεί η πειθαρχία να σε κάνει να νιώ -
σεις ελεύθερος; Αφού σ’ έχει αλυσοδέσει, σ’ έχει φυλακίσει –κάτι
που συμβαίνει με κάθε μορφή πειθαρχίας–, μπορεί μετά να σ’
αφή σει να φύγεις; Αυτό δεν γίνεται. Μήπως υπάρχει μια εντελώς
διαφορετική προσέγγιση, που είναι να ξυπνήσουμε μέσα μας, μια
αληθινά βαθιά «εν-όραση»* για το πρόβλημα της πειθαρχίας; Που
σημαίνει, μπορείς ως άτομο να έχεις μόνο μία επιθυμία σε κάθε
περίπτωση και όχι δύο ή πολλές αλληλοσυγκρουόμενες επιθυ-
μίες; Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Το πρόβλημα της πειθαρχίας γεν-
νιέται τη στιγμή που έχεις δύο, τρεις ή δέκα επιθυμίες για το ίδιο



* βλ. υποσημείωση στη σελ. 26. (Σ.τ.Μ.)

10 – Η αίσθηση της ευτυχίας
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πράγμα, έτσι δεν είναι; Θέλεις να είσαι πλούσιος, να έχεις αυτοκί-
νητα, σπίτια, και την ίδια στιγμή θέλεις να τ’ απαρνηθείς όλα αυ-
τά, γιατί νομίζεις ότι αν έχεις στην κατοχή σου λίγα πράγματα ή
τίποτα είναι πιο ενάρετο, πιο ηθικό, συμφωνεί με όσα υπαγορεύει
η θρησκεία και λοιπά. Και είναι δυνατόν να εκπαιδευτεί κανείς
σωστά, έτσι ώστε όλη του η ύπαρξη να είναι ένα,* χωρίς αντιφά-
σεις, κι επομένως χωρίς ανάγκη πειθαρχίας; Το να είσαι μέσα
σου ένα συνεπάγεται μια αίσθηση ελευθερίας, και όταν είσαι ψυ-
χολογικά, μέσα σου, ένα, τότε σίγουρα δεν υπάρχει ανάγκη πει-
θαρχίας. Και το να είσαι ψυχολογικά ένα (ένα ενιαίο όλο) σημαίνει
να είσαι ένα πράγμα συνολικά, σε όλα τα επίπεδα, την ίδια στιγμή. 

βλέπετε, αν μπορούσαμε να έχουμε τη σωστή εκπαίδευση από
την πολύ τρυφερή μας ηλικία, αυτό θα δημιουργούσε μια κατάστα -
ση όπου δεν θα υπήρχε καμία αντίφαση, ούτε μέσα μας ούτε προς
τα έξω. Και τότε δεν θα χρειαζόταν πειθαρχία ούτε υπακοή, γιατί
θα έκανες κάτι από την αρχή έως το τέλος ελεύθερα και με όλο
σου το είναι. Η πειθαρχία εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει αντί-
φαση. Οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις, οι οργανωμένες θρησκείες
θέλουν να έχεις μόνο έναν τρόπο σκέψης, επειδή αν σε κάνουν έ-
ναν τέλειο κομμουνιστή, έναν τέλειο καθολικό ή οτιδήποτε άλλο,
τότε δεν θα τους είσαι πρόβλημα, απλώς θα πιστεύεις και θα δου-
λεύεις σαν μηχανή· οπότε δεν θα υπάρχει καμιά αντίφαση, γιατί
θα είσαι απλώς και μόνο οπαδός. Αλλά το να είσαι οπαδός είναι
καταστροφικό γιατί είναι κάτι που το κάνεις μηχανικά, είναι α-
πλώς μια συμμόρφωση, μέσα στο πλαίσιο της οποίας δεν μπορείς
να είσαι δημιουργικά αδέσμευτος. 

Τώρα, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα σχολικό περιβάλ-
λον που να δίνει στα παιδιά, από την πιο τρυφερή τους ηλικία, την



* Θεωρήθηκε ότι η λέξη «ένα» είναι εκείνη που αποδίδει καλύτερα αυτό που
θέλει να πει ο Κρισναμούρτι με την αγγλική λέξη «integration». (Σ.τ.Μ.)
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αίσθηση της ολοκληρωτικής ασφάλειας, την αίσθηση του νιώθω
σαν στο σπίτι μου, έτσι ώστε να μην παλεύουν μέσα τους προκει-
μένου να γίνουν ετούτο και όχι το άλλο; Διότι, από τη στιγμή που
υπάρχει εσωτερική πάλη θα υπάρχει και σύγκρουση· και για να
μην υπάρχει σύγκρουση, θα πρέπει να υπάρξει πειθαρχία. Αντι-
θέτως, αν έχεις πάρει τη σωστή εκπαίδευση, τότε ό,τι κι αν κάνεις
είναι μια ακέραιη, μια ολοκληρωμένη, μια ενιαία πράξη· δεν υπάρ -
χει αντίφαση μέσα σου, κι έτσι δεν κάνεις τίποτα με καταπίεση.
Κι όσο δεν μπορείς να είσαι μέσα σου ένα, πρέπει να υπάρχει πει-
θαρχία, αλλά η πειθαρχία είναι καταστρεπτική γιατί δεν οδηγεί
στην ελευθερία. 

Για να είναι κανείς μέσα του ένα, δεν χρειάζεται καμιά πειθαρ-
χία. Δηλαδή, αν κάνω ό,τι είναι καλό, ό,τι είναι αληθινό, ό,τι είναι
πραγματικά ωραίο, και το κάνω με όλο μου το είναι, τότε δεν υ-
πάρχει καμιά αντίφαση μέσα μου και δεν συμμορφώνομαι απλώς
με κάτι. Αν αυτό που κάνω είναι καλό, σωστό από μόνο του –όχι
σωστό σύμφωνα με κάποια ινδουιστική παράδοση ή κομμουνιστι -
κή θεωρία, αλλά παντοτινά σωστό και κάτω από όλες τις συνθή-
κες–, τότε θα είμαι μέσα μου ένας αδιαίρετος άνθρωπος και δεν
θα χρειάζομαι καμιά πειθαρχία. Και ο ρόλος του σχολείου δεν εί-
ναι να δημιουργεί αυτή την αίσθηση ότι είστε μέσα σας ένα, έτσι
ώστε ό,τι κι αν κάνετε να μην είναι απλώς αυτό που σας αρέσει να
κάνετε, αλλά εκείνο που είναι ουσιαστικά σωστό, καλό και παντο-
τινά αληθινό; 

Όταν αγαπάς, δεν υπάρχει ανάγκη για πειθαρχία· υπάρχει; Η
αγάπη φέρνει τη δική της δημιουργική κατανόηση, κι έτσι δεν
υπάρ χει αντίσταση, δεν υπάρχει σύγκρουση. Αλλά το ν’ αγαπή-
σεις όντας απολύτως ένα μέσα σου είναι δυνατό μόνο αν νιώθεις α-
πόλυτα ασφαλής, σαν στο σπίτι σου, ειδικά όταν είσαι νέος. Στην
πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο δάσκαλος και ο μαθητής πρέπει να
 έχουν τεράστια εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο, διαφορετικά θα
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δημιουργήσουμε μια κοινωνία που θα είναι άσχημη και καταστρε -
πτική, όπως η τωρινή. Αν μπορούμε να κατανοήσουμε τη σημασία
της εντελώς ενοποιημένης δράσης στην οποία δεν υπάρχει αντίφα-
ση –και επομένως δεν χρειάζεται πειθαρχία–, τότε νομίζω ότι θα
δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωτικά διαφορετικό είδος πολιτισμού,
ένα νέο πολιτισμό. Αν όμως απλώς αντιστεκόμαστε και καταπιέ-
ζουμε πράγματα, τότε εκείνο που καταπιέζουμε αναπόφευκτα θα
ξαναβγεί στην επιφάνεια με άλλο τρόπο, και θα πυροδοτήσει διά-
φορες βλαβερές δραστηριότητες και καταστρεπτικά γεγονότα.

Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλο αυτό το
θέμα της πειθαρχίας. Για μένα, η πειθαρχία είναι κάτι πολύ ά-
σχημο· δεν είναι δημιουργικό, είναι καταστρεπτικό. Αλλά αν κα-
νείς απλώς σταθεί λεκτικά σε μια τέτοιου είδους δήλωση, μπορεί
να νομίσει ότι σημαίνει πως μπορείς να κάνεις ό,τι σου αρέσει. Το
αντίθετο, ο άνθρωπος που αγαπά δεν κάνει ό,τι του αρέσει. Μόνο
η αγάπη –και όχι η πειθαρχία– είναι που σε καθοδηγεί ώστε να
κάνεις το σωστό. Εκείνο που φέρνει τάξη στον κόσμο είναι ν’ αγα-
πάς και ν’ αφήνεις την αγάπη να κάνει ό,τι θέλει. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Γιατί νιώθουμε απέχθεια για τους φτωχούς; 

Κρισναμούρτι: Στ’ αλήθεια απεχθάνεσαι τους φτωχούς; Δεν σε κα-
τηγορώ, απλώς σε ρωτάω αν απεχθάνεσαι στ’ αλήθεια τους φτω-
χούς. Και αν τους απεχθάνεσαι, γιατί συμβαίνει αυτό; Δεν είναι ε-
πειδή μπορεί κι εσύ να φτωχύνεις κάποια μέρα και με το να φα-
ντάζεσαι το χάλι σου τότε, το απωθείς; Ή επειδή δεν σου αρέσει η
ελεεινή, βρόμικη και απεριποίητη εμφάνιση του ζητιάνου; Και,
καθώς δεν σου αρέσουν η απεριποίητη εμφάνιση, η αθλιότητα, η
βρόμα, λες: «Δεν θέλω να έχω καμιά επαφή με ζητιάνους». Αυτό
είναι; Αλλά ποιος έχει δημιουργήσει τη φτώχεια, την αθλιότητα
και την έλλειψη φροντίδας στον κόσμο; Εσείς, οι γονείς σας, οι κυ -
βερνήσεις σας, όλη η κοινωνία τις έχει δημιουργήσει. Διότι, βλέ-
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πετε, δεν υπάρχει αγάπη στις καρδιές μας. Δεν αγαπάμε ούτε τα
παιδιά μας, ούτε τους γείτονές μας, ούτε τους ζωντανούς, ούτε τους
πεθαμένους. Δεν έχουμε μέσα μας αγάπη για τίποτε απολύτως. Οι
πολιτικοί δεν πρόκειται να εξαλείψουν όλη αυτή την αθλιότητα
και την ασχήμια που υπάρχουν στον κόσμο, δεν πρόκειται να κά-
νουν τίποτα περισσότερο απ’ ό,τι οι θρησκείες και οι μεταρρυθμι-
στές, επειδή ασχολούνται κι αυτοί μόνο με μπαλωματάκια εδώ κι
εκεί· αν όμως υπήρχε αγάπη, τότε όλη αυτή η ασχήμια θα εξαφα-
νιζόταν την επόμενη μέρα κιόλας. 

Αγαπάτε τίποτα; Ξέρετε τι σημαίνει ν’ αγαπάς; Όταν αγαπάς
κάτι ολοκληρωτικά, με όλο σου το είναι, αυτό είναι αγάπη. Ξέρε-
τε, η αγάπη δεν έχει συναισθηματισμούς, δεν είναι καθήκον και
δεν είναι χωρισμένη σε σωματική και πνευματική. Αγαπάτε κανέ-
ναν, οτι δήποτε, με όλο σας το είναι – τους γονείς σας, κάποιο φί-
λο, το σκύλο σας, ένα δέντρο; Αγαπάτε; Φοβάμαι πως όχι. Να για-
τί υπάρχουν μεγάλες περιοχές της ύπαρξής σας γεμάτες ασχήμια,
μίσος, φθόνο. βλέπετε, ο άνθρωπος που αγαπά δεν έχει χώρο για
τίποτε άλλο. Θα έπρεπε να αφιερώσουμε το χρόνο μας συζητώ-
ντας όλο αυτό και να βρούμε πώς θ’ απομακρύνουμε τα πράγματα
που βρομίζουν τόσο πολύ το νου μας και δεν μας αφήνουν ν’ αγα-
πήσουμε· γιατί μόνο όταν αγαπάμε μπορούμε να είμαστε ελεύθε-
ροι και ευτυχισμένοι. Μόνο οι άνθρωποι που αγαπούν, που έχουν
ζωντάνια και είναι ευτυχισμένοι μπορούν να δημιουργήσουν έναν
καινούργιο κόσμο κι όχι οι πολιτικοί, ούτε οι μεταρρυθμιστές, ούτε
οι λίγοι οι από ιδεολογία ανιδιοτελείς.

Ερώτηση (Δάσκαλος): Μιλάτε για αλήθεια, για καλοσύνη και για το να εί-

ναι κανείς μέσα του «ένα», που σημαίνει ότι από την άλλη μεριά υπάρχουν α-

ναλήθεια, κακό και εσωτερικό κομμάτιασμα. Πώς μπορεί, λοιπόν, να είναι

κάποιος αληθινός, καλός και να είναι ένα μέσα του χωρίς πειθαρχία; 

Κρισναμούρτι: Με άλλα λόγια, όταν είναι κανείς φθονερός, πώς
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μπορεί να ελευθερωθεί από το φθόνο χωρίς πειθαρχία; Νομίζω
ότι είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσει κανείς την ίδια την ερώ-
τηση· γιατί η απάντηση βρίσκεται μέσα στην ερώτηση, δεν είναι
μακριά από αυτή. 

Ξέρετε τι σημαίνει φθόνος; Έχεις ωραία εμφάνιση, ντύνεσαι
κομψά, φοράς ωραίο καπέλο ή όμορφο φόρεμα και θέλω κι εγώ
να ντύνομαι έτσι, αλλά δεν μπορώ και γι’ αυτό νιώθω φθόνο. Νιώ-
θω φθόνο γιατί θέλω αυτό που έχεις, θέλω να είμαι κάτι άλλο από
αυτό που είμαι. Σε φθονώ, σε ζηλεύω, γιατί θέλω να είμαι όμορ-
φος σαν κι εσένα· θέλω να έχω τα κομψά ρούχα σου, το ωραίο
σπίτι σου και την υψηλή κοινωνική σου θέση. Με δυσαρεστεί αυ-
τό που είμαι, κι έτσι θέλω να γίνω σαν και σένα. Αν όμως κατανοού -
σα τη δυσαρέσκειά μου και την αιτία της, τότε δεν θα ήθελα να εί-
μαι σαν και σένα και να λαχταρώ όσα έχεις. Με άλλα λόγια, αν
κάποτε αρχίσω να κατανοώ αυτό που είμαι, τότε θα πάψω να συ-
γκρίνω τον εαυτό μου με άλλους, δεν θα φθονώ κανέναν. Ο φθό-
νος εμφανίζεται επειδή θέλω να αλλάξω τον εαυτό μου και να μοι-
άσω σε κάποιον άλλο. Αλλά αν πω: «Θέλω να κατανοήσω αυτό που
είμαι, ό,τι κι αν είμαι», τότε ο φθόνος θα πάψει να υπάρχει. Τότε
δεν θα χρειάζεται η πειθαρχία και μέσα από την κατανόηση του
εαυτού μου θα έρθει η ενοποίησή του. 

Η εκπαίδευσή μας, το περιβάλλον μας, όλος ο πολιτισμός μας
επιμένουν ότι πρέπει να γίνουμε κάτι, «κάποιοι». Οι φιλοσοφίες
μας, οι θρησκείες μας, τα «ιερά» βιβλία μας, όλα λένε το ίδιο
πράγμα. Αλλά τώρα βλέπω ότι στην προσπάθεια να γίνω «κάποιος»
νιώθω ζήλια, που σημαίνει ότι δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτό
που είμαι. Και θέλω τότε να κατανοήσω αυτό που είμαι, θέλω να
ανακαλύψω το λόγο που συγκρίνω πάντα τον εαυτό μου με τους
άλλους προσπαθώντας να γίνω κάτι, και για να κατανοήσω αυτό
που είμαι δεν χρειάζεται πειθαρχία. Μέσα από την ίδια τη διαδι-
κασία της κατανόησης γεννιέται μέσα μου η ενότητα. Οι αντιφά-
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σεις μέσα μου υποχωρούν μπροστά στην κατανόηση του εαυτού
μου. Κι αυτό, με τη σειρά του, φέρνει στις πράξεις μου αρτιότητα,
πληρότητα, παύω να κάνω ετούτο και να θέλω εκείνο, γιατί μέσα
μου είμαι ένα.

Ερώτηση (Μαθητής): Τι είναι δύναμη; 

Κρισναμούρτι: Υπάρχει η μηχανική δύναμη, η δύναμη που παρά-
γεται από τις μηχανές εσωτερικής καύσης. Υπάρχει η δύναμη που
ζει μέσα στο δέντρο και κάνει τους χυμούς του να κυλάνε, που δη-
μιουργεί τα φύλλα. Υπάρχει η δύναμη για να σκέφτεσαι καθαρά,
η δύναμη για ν’ αγαπάς, η δύναμη για να μισείς, η δύναμη ενός δι-
κτάτορα, η δύναμη για να εκμεταλλεύεσαι τους ανθρώπους στο
όνο μα του Θεού, στο όνομα των αγίων και στο όνομα της πατρί-
δας. Όλα αυτά είναι μορφές δύναμης. 

Τώρα, η δύναμη που έχει ο ηλεκτρισμός ή το φως, η δύναμη
της ατομικής ενέργειας κ.λπ., όλες αυτές οι μορφές δύναμης είναι
από μόνες τους καλές, έτσι δεν είναι; Αλλά η δύναμη του νου που
χρησιμοποιεί αυτές τις δυνάμεις για πολεμικούς σκοπούς, για την
επιβολή τυραννικών καθεστώτων ή ακόμη και για την εκπλήρωση
προσωπικών επιθυμιών ανήκει στο κακό. Ο επικεφαλής οποιασ-
δήποτε κοινωνικής ομάδας, εκκλησιαστικής ή θρησκευτικής ή φι -
λοσοφικής κ.λπ., που ασκεί δύναμη, εξουσία, πάνω σε άλλους αν-
θρώπους είναι ένας άνθρωπος που ανήκει στο κακό, επειδή ελέγ-
χει, διαμορφώνει και οδηγεί τους άλλους χωρίς να ξέρει ο ίδιος
πού πηγαίνει. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τις μεγάλες οργανώσεις και
τους επικεφαλής τους, αλλά και για κάθε είδους μικρές οργανω-
μένες κοινωνικές ομάδες με τους δικούς τους επικεφαλής, που
υπάρ χουν σε όλο τον κόσμο. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος
 έχει ξεκαθαρίσει τα πράγματα μέσα του, δεν βρίσκεται σε σύγχυ-
ση, παύει να είναι ηγέτης κι έτσι δεν έχει καμία δύναμη. 

Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να καταλάβει κανείς γιατί ο αν-
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θρώπινος νους θέλει να έχει τη δύναμη να εξουσιάζει τους άλλους.
Οι γονείς ασκούν δύναμη εξουσίας στα παιδιά τους, η γυναίκα στον
άντρα της ή ο άντρας στη γυναίκα του. Αρχίζοντας μέσα από το
μικρό κύκλο της οικογένειας, η δύναμη του κακού απλώνεται όλο
και περισσότερο, μέχρι που φτάνει να γίνει τυραννία κυβερνήσεων,
πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών. Είναι όμως δυνατό να ζει
κανείς χωρίς αυτή τη δίψα για δύναμη, χωρίς να θέλει να επηρεά-
ζει ή να εκμεταλλεύεται τους ανθρώπους, χωρίς να θέλει να έχει
δύναμη για τον εαυτό του ή για μια ομάδα ή για ένα έθνος, για το
Θεό ή για κάποιον άγιο; Όλες αυτές οι μορφές δύναμης είναι κα-
ταστροφικές, προκαλούν δυστυχία στον άνθρωπο. Αντιθέτως, αν
είσαι πραγματικά καλός, αν υπολογίζεις τους άλλους, αν αγαπάς,
αυτό –πράγμα παράξενο– έχει τη δική του παντοτινή επίδραση.
Η αγάπη είναι η ίδια της η αιωνιότητα, και όπου υπάρχει αγάπη
δεν υπάρχει η δύναμη του κακού.

Ερώτηση (Δάσκαλος): Γιατί θέλουμε ν’ αποκτήσουμε φήμη; 

Κρισναμούρτι: Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό; Επιθυμούμε ν’ αποκτή-
σουμε φήμη ως συγγραφείς, ποιητές, ζωγράφοι, πολιτικοί, τραγου -
διστές ή ό,τι άλλο θέλετε. Γιατί; Διότι δεν αγαπάμε πραγματικά
αυτό που κάνουμε. Αν αγαπούσε κανείς πραγματικά να τραγου-
δάει, να ζωγραφίζει ή να γράφει ποιήματα, αν το αγαπούσε πραγ-
ματικά, δεν θα ενδιαφερόταν αν θ’ αποκτήσει φήμη ή όχι. Το να
θέλεις ν’ αποκτήσεις φήμη είναι κάτι φτηνό, ρηχό, ανόητο, δεν έ-
χει κανένα νόημα, αλλά επειδή δεν αγαπάμε αυτό που κάνουμε
θέλουμε να το πλουτίσουμε με φήμη. Η εκπαίδευσή μας σήμερα
είναι σαθρή, γιατί μας μαθαίνει ν’ αγαπάμε την επιτυχία και όχι
αυτό που κάνουμε. Το τι θα κερδίσουμε από αυτό που κάνουμε έ-
χει γίνει πιο σημαντικό από αυτό το ίδιο. 

Ξέρετε, είναι καλό να είσαι μετριόφρων, να ζεις στην ανωνυ-
μία, να σου αρέσει αυτό που κάνεις και να μην κάνεις επίδειξη.
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Είναι καλό να είσαι στοργικός, χωρίς να το διατυμπανίζεις. Έτσι,
βέβαια, δεν αποκτάς φήμη, δεν μπαίνει η φωτογραφία σου στην
εφημερίδα και δεν έρχονται πολιτικοί στο σπίτι σου. Είσαι απλώς
ένα δημιουργικό πλάσμα που ζει στην ανωνυμία, και σ’ αυτό υ-
πάρχουν πλούτος και πολλή ομορφιά.



KRISNAMOURTI - D_Layout 1  06/05/2010  2:53 ΜΜ  Page 153



15

Τι σημαίνει να μοιράζεσαι
και να συνεργάζεσαι

Έχουμε μιλήσει έως τώρα για πάρα πολλά πράγματα, για τα πολ-
λά προβλήματα της ζωής, έτσι δεν είναι; Αναρωτιέμαι, όμως, αν
ξέρουμε πραγματικά τι είναι πρόβλημα. Η επίλυση των προβλη-
μάτων γίνεται δύσκολη αν τα αφήσουμε να ριζώσουν στο νου μας.
Ο νους δημιουργεί τα προβλήματα και μετά γίνεται το έδαφος μέ-
σα στο οποίο βγάζουν ρίζες, κι έτσι κι εγκατασταθεί ένα πρόβλη-
μα μέσα στο νου σου είναι πολύ δύσκολο να το ξεριζώσεις. Το ση-
μαντικό είναι να δει ο ίδιος ο νους το πρόβλημα και να μην του
προσφέρει το έδαφος ώστε να μεγαλώσει. 

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρω-
πότητα είναι το πρόβλημα της συνεργασίας. Τι σημαίνει η λέξη
«συνεργασία»; Συνεργάζομαι σημαίνει ότι κάνω πράγματα μαζί
με άλλους –από το να χτίζω μαζί με άλλους, μέχρι να νιώθω κάτι
μαζί με άλλους–, ότι έχω κάτι κοινό με κάποιους άλλους, έτσι ώστε
να μπορούμε να δουλεύουμε μαζί. Αλλά οι άνθρωποι συνήθως δεν
έχουν τη διάθεση να δουλέψουν με άλλους αβίαστα, χαλαρά, χα-
ρούμενα, εξαναγκάζονται να δουλέψουν μαζί με άλλους μόνο α-
φού τους παροτρύνει κάτι – απειλή, φόβος, τιμωρία, ανταμοιβή.
Αυτή είναι κοινή πρακτική σε όλο τον κόσμο. Στα δικτατορικά
καθεστώτα εξαναγκάζεσαι να δουλέψεις μαζί με άλλους – αν δεν
συνεργαστείς, «εξαφανίζεσαι» ή κλείνεσαι σε στρατόπεδο συγκέ-
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ντρωσης. Στις αποκαλούμενες πολιτισμένες χώρες παροτρύνεσαι
να κάνεις πράγματα μαζί με άλλους, για την πατρίδα σου ή για
μια ιδεολογία που έχει δουλευτεί πολύ προσεκτικά και έχει γίνει
μεγάλη προπαγάνδα γι’ αυτή, έτσι ώστε να την αποδέχεσαι εύκο-
λα· ή συνεργάζεσαι μαζί με άλλους για να υλοποιηθεί ένα πλάνο
που έχει σχεδιάσει κάποιος και είναι αποτύπωμα με καρμπόν κά-
ποιας ουτοπίας.

Εκείνα, λοιπόν, που βάζουν τους ανθρώπους να δουλεύουν μα-
ζί είναι ο σχεδιασμός πραγμάτων, οι ιδέες και η εξουσία. Όλο αυ-
τό συνηθίζεται να το αποκαλούν συνεργασία· μια συνεργασία που
περιέχει πάντοτε τιμωρία κι ανταμοιβή, κάτι που σημαίνει ότι πί-
σω από μια τέτοια «συνεργασία» υπάρχει φόβος. Ό,τι κάνετε το
κάνετε πάντοτε για κάτι: για την πατρίδα, για το βασιλιά, για το
κόμμα, για το Θεό, για τον γκουρού, για την ειρήνη ή για να φέρετε
τη μία ή την άλλη μεταρρύθμιση. Η ιδέα που έχετε για το τι ση-
μαίνει συνεργασία είναι ότι δουλεύεις μαζί με άλλους για κάποιο
συγκεκριμένο λόγο. Έχετε κάποιο ιδανικό –όπως το να φτιάξετε
ένα τέλειο σχολείο ή ό,τι άλλο θέλετε– για το οποίο δουλεύετε, ο-
πότε λέτε ότι η συνεργασία είναι απαραίτητη. Όλο αυτό, όμως,
συνεπάγεται την ύπαρξη μιας αυθεντίας, έτσι δεν είναι; Υπάρχει
πάντα κάποιος που υποτίθεται ότι ξέρει καλύτερα ποιο είναι το
σωστό και τι πρέπει να γίνει, κι έτσι λέτε: «Πρέπει να συνεργα-
στούμε για να το φέρουμε σε πέρας». 

Αυτό, τώρα, κάθε άλλο παρά συνεργασία είναι. Δεν είναι συ-
νεργασία, είναι μια μορφή απληστίας, μια μορφή φόβου, εξα-
ναγκασμού. Πίσω απ’ αυτή υπάρχει μια απειλή: από το να σε
στείλουν σε κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωσης επειδή μπορεί
να απο τύχει το «Πενταετές Πλάνο»* μέχρι να χάσει η χώρα σου



* Η ομιλία γίνεται το 1952 και αναφέρεται στα «Πενταετή Πλάνα» και στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης (αντιφρονούντων) της τότε Σοβιετικής Ένωσης.
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στον πόλεμο ή να μην πας στον παράδεισο. Υπάρχει πάντα κά-
ποια μορφή κινήτρου –τιμωρία ή ανταμοιβή– και εκεί όπου υ-
πάρχει κίνητρο δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική συνεργασία.
Ούτε αν εσείς κι εγώ κάναμε απλώς μια αμοιβαία συμφωνία να
δουλέψουμε μαζί για κάτι θα το ονόμαζα αυτό συνεργασία. Σε
κάθε τέτοιου είδους συμφωνία, το σημαντικό είναι να επιτευχθεί
ο σκοπός κι όχι να δουλεύεις μαζί με άλλους. Αν, για παράδειγ-
μα, εσείς κι εγώ απο φασίσουμε να χτίσουμε μια γέφυρα ή να
φτιάξουμε ένα δρόμο ή να φυτέψουμε μερικά δέντρα μαζί, σ’
αυτή τη συμφωνία θα υπάρχει πάντα ο φόβος μιας πιθανής δια-
φωνίας, ο φόβος μήπως ο ένας δεν κάνει ό,τι του αναλογεί και α-
φήσει τον άλλο να κάνει  όλη τη δουλειά. Έτσι, δεν είναι συνερ-
γασία το να δουλεύουμε μαζί έχοντας οποια σδήποτε μορφής κί-
νητρο ή απλώς βάσει κάποιας συμφωνίας, επειδή πίσω από μια
τέτοια προσπάθεια υπάρχει το κίνητρο να πετύχεις ή ν’ αποφύ-
γεις κάτι.

Για μένα, συνεργασία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Συνερ-
γασία είναι να διασκεδάζεις με το να βρίσκεσαι μαζί με άλλους
και να κάνετε διάφορα πράγματα – όχι απαραίτητα κάτι ιδιαίτε-
ρο. Καταλαβαίνετε; Τα μικρά παιδιά συνήθως επιδιώκουν να εί-
ναι με άλλους και να κάνουν πράγματα μαζί. Το έχετε προσέξει
ποτέ αυτό; Θα συνεργαστούν μεταξύ τους για οτιδήποτε. Δεν υ-
πάρχει θέμα συμφωνίας ή διαφωνίας, ανταμοιβής ή τιμωρίας, α-
πλώς θέλουν να πάρουν μέρος σε κάτι. Συνεργάζονται ενστικτω-
δώς, διασκεδάζουν με το να είναι μαζί και να κάνουν διάφορα
πράγματα. Αλλά οι μεγάλοι καταστρέφουν αυτό το φυσικό, αυ-
θόρμητο πνεύμα συνερ γασίας των παιδιών, λέγοντάς τους: «Αν
κάνεις αυτό που σου λέω, θα σου δώσω το τάδε ή, αν δεν το κάνεις,
δεν θα σε αφήσω να πας σινεμά», πράγμα που βάζει μέσα τους το
στοιχείο της διαφθοράς.

Η αληθινή συνεργασία, λοιπόν, δεν επιτυγχάνεται απλώς με τη
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συμφωνία να φέρουμε σε πέρας μαζί κάποιο σχέδιο, αλλά με τη
χαρά, την αίσθηση της αλληλεγγύης, αν μπορεί να χρησιμοποιή-
σει κανείς αυτή τη φράση. Διότι σ’ αυτή την αίσθηση δεν υπάρχει
η ισχυρογνωμοσύνη της προσωπικής εδραιωμένης ιδέας, της προ -
σωπικής άποψης. Όταν ξέρεις τι σημαίνει αυτού του είδους η συ-
νεργασία, θα ξέρεις και πότε να μη συνεργάζεσαι, που είναι εξί-
σου σημαντικό.

Καταλαβαίνετε; Είναι απαραίτητο να ξυπνήσει μέσα σε όλους
μας αυτό το πνεύμα της συνεργασίας, γιατί τότε θα δουλεύουμε
 όλοι μαζί για κάποιο σκοπό νιώθοντας έντονα το αίσθημα σύ-
μπνοιας, τη χαρά τού να κάνεις πράγματα μαζί με άλλους χωρίς
καμία ανταμοιβή ή τιμωρία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά εί-
ναι το ίδιο σημαντικό να ξέρεις πότε να μη συνεργάζεσαι, γιατί αν
δεν είμαστε συνετοί μπορεί να συνεργαστούμε με ασύνετους, με
φιλόδοξους ηγέτες που έχουν μεγαλομανή σχέδια και αλλόκοτες
ιδέες, όπως είχαν ο Χίτλερ κι άλλοι τύραννοι στο πέρασμα των αι-
ώνων. Επομένως, πρέπει να ξέρουμε πότε να μη συνεργαζόμαστε,
κι αυτό μπορούμε να το ξέρουμε μόνο αν έχουμε γνωρίσει τη χα-
ρά της αληθινής συνεργασίας.

Είναι πολύ σοβαρό να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα, γιατί ό-
ταν μας προτείνουν να δουλέψουμε μαζί με άλλους η πρώτη μας
αντίδραση είναι συνήθως: «Για ποιο σκοπό; Τι είναι αυτό για το
οποίο θα δουλέψουμε μαζί;» Με άλλα λόγια, η δουλειά που πρέ-
πει να γίνει αποκτά μεγαλύτερη σημασία από το να βρίσκεσαι με
κάποιους άλλους ανθρώπους και να δουλεύετε μαζί. Και όταν
απο κτούν μεγαλύτερη σημασία το σχέδιο, η ιδέα, η ιδεολογική
ουτοπία, τότε δεν υπάρχει πραγματική συνεργασία, τότε το μόνο
που μας συνδέει είναι η ιδέα. Και αν μια ιδέα μπορεί να μας ενώ-
σει, τότε μια άλλη μπορεί και να μας χωρίσει. Εκείνο, λοιπόν, που
έχει σημασία είναι να ξυπνήσει μέσα μας το πνεύμα της συνεργα-
σίας, το αίσθημα χαράς που έχουμε όταν βρισκόμαστε και κάνου-
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με κάτι μαζί, χωρίς καμία σκέψη ανταμοιβής ή τιμωρίας. Στους
περισσότερους νέους υπάρχει αυτό το πνεύμα, εφόσον βέβαια δεν
έχει διαφθαρεί από τους μεγαλύτερους. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Πώς θ’ απαλλαγούμε από τα άγχη μας, αν δεν μπο-

ρούμε ν’ αποφύγουμε τις καταστάσεις που τα προκαλούν; 

Κρισναμούρτι: Επομένως, είσαι υποχρεωμένη να τα αντιμετωπίσεις,
έτσι δεν είναι; Για να ξεφύγεις από το πρόβλημα που προκαλεί την
ανησυχία σου, πηγαίνεις στο ναό ή στο σινεμά, ανοίγεις το ραδιό-
φωνο ή την τηλεόραση ή αναζητάς κάποιο άλλο είδος διασκέδα-
σης. Η φυγή, όμως, δεν λύνει το πρόβλημα επειδή, όταν τελειώσει,
το πρόβλημα θα είναι ακόμη εκεί. Οπότε, γιατί να μην το αντιμε-
τωπίσεις από την πρώτη στιγμή; 

Τώρα, τι είναι η ανησυχία; Εσείς, για παράδειγμα, ανησυχείτε
αν θα περάσετε τις εξετάσεις, φοβάστε ότι δεν θα τα καταφέρετε
και σκοτώνεστε στο διάβασμα ξαγρυπνώντας. Αν δεν περάσετε,
οι γονείς σας θ’ απογοητευτούν, αλλά κι εσείς θέλετε να μπορείτε
να πείτε: «Τα κατάφερα, πέρασα τις εξετάσεις μου». Έτσι έχετε
ανησυχία μέχρι την ημέρα των εξετάσεων και μετά μέχρι να μάθε -
τε τα αποτελέσματα. Μπορείτε να ξεφύγετε, να το σκάσετε μακριά
από αυτή την κατάσταση; Στην πραγματικότητα δεν μπορείτε, έ-
τσι δεν είναι; Πρέπει, λοιπόν, να την αντιμετωπίσετε. Αλλά γιατί α-
νησυχείτε; Έχετε διαβάσει, βέβαια, έχετε κάνει ό,τι καλύτερο μπο-
ρούσατε και ή θα περάσετε ή δεν θα περάσετε. Όσο πιο πολύ α-
νησυχείτε, τόσο πιο φοβισμένοι και νευρικοί γίνεστε και τόσο το
λιγότερο ικανοί να σκεφτείτε. Και όταν έρχεται η ώρα των εξετά-
σεων δεν μπορείτε να γράψετε λέξη, κοιτάτε μόνο το ρολόι στον
τοίχο – πράγμα που έχει συμβεί και σε μένα! 

Εκείνο, λοιπόν, που ονομάζουμε ανησυχία είναι όταν ο νους
στριφογυρίζει γύρω από κάποιο πρόβλημα και ασχολείται συνε-
χώς μ’ αυτό, έτσι δεν είναι; Τώρα, πώς μπορεί να ξεφορτωθεί κα-
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νείς αυτή την ανησυχία; Πρώτα απ’ όλα, είναι σημαντικό να μη
δώσει ο νους έδαφος στο πρόβλημα για να ριζώσει.

Ξέρετε τι είναι ο νους; Οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι του κόσμου
έχουν περάσει πολλά χρόνια από τη ζωή τους μελετώντας τη φύ-
ση του νου και εκατοντάδες βιβλία έχουν γραφτεί γι’ αυτήν αλλά,
αν κάποιος δώσει πραγματικά όλη του την προσοχή στο συγκεκρι -
μένο θέμα, νομίζω ότι είναι απλό να ανακαλύψει τι είναι ο νους.
Έχετε παρατηρήσει ποτέ το δικό σας νου; Όσα έχετε μάθει μέχρι
τώρα, η ανάμνηση όλων των παιδικών σας εμπειριών, όσα σας έ-
χουν πει οι γονείς σας, οι δάσκαλοί σας, τα πράγματα που έχετε
διαβάσει στα βιβλία ή έχετε παρατηρήσει στον κόσμο γύρω σας,
όλα αυτά είναι ο νους σας. Ο νους είναι αυτός που παρατηρεί, που
διακρίνει, που μαθαίνει, που καλλιεργεί τις δήθεν αρετές, που με-
ταδίδει ιδέες, που έχει επιθυμίες και φόβους. Επίσης, δεν είναι
μόνο όσα φαίνονται, αλλά και τα βαθιά, ασυνείδητα επίπεδα όπου
βρίσκονται κρυμμένες οι φυλετικές και προσωπικές φιλοδοξίες,
τα κίνητρα, οι παρορμήσεις, οι συγκρούσεις. Όλα αυτά είναι ο
νους, που τον ονομάζουν συνείδηση.

Τώρα, ο νους θέλει να είναι απασχολημένος με κάτι, όπως μια
μητέρα που ανησυχεί για τα παιδιά της ή μια νοικοκυρά για την
τάξη στην κουζίνα της ή ένας πολιτικός για τη δημοσιότητα ή τη
θέση του στη βουλή· και ένας νους που είναι απασχολημένος είναι
ανίκανος να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα. Το καταλαβαίνετε
αυτό; Μόνο όταν ο νους δεν είναι απασχολημένος μπορεί να έχει
τη φρεσκάδα ώστε να κατανοήσει ένα πρόβλημα. 

Παρατηρήστε το δικό σας νου και θα δείτε πόσο αεικίνητος εί-
ναι, καθώς ασχολείται συνέχεια με κάτι: με το τι είπε κάποιος χθες,
με κάτι που μόλις μάθατε, με το τι θα κάνετε αύριο κ.ο.κ. Είναι
πάντα απασχολημένος με κάτι, πράγμα που δεν σημαίνει όμως ότι
είναι νωθρός ή κενός. Όσο ο νους είναι απασχολημένος, είτε με ση -
μαντικά είτε με ασήμαντα θέματα, είναι λίγος, έχει περιορισμέ-
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νες δυνατότητες. Κι ένας νους με περιορισμένες δυνατότητες δεν
μπορεί να λύνει προβλήματα, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι
να τον απασχολούν. Όσο μεγάλο κι αν είναι ένα πρόβλημα, όταν
απασχολεί το νου τον κάνει ασήμαντο. Μόνο ο νους που δεν είναι
απασχολημένος, και γι’ αυτό είναι φρέσκος, μπορεί να καταπια-
στεί μ’ ένα πρόβλημα και να το λύσει.

Ωστόσο, είναι πολύ δύσκολο να έχει κανείς ένα νου που να μην
είναι απασχολημένος. Κάποια φορά, εκεί που κάθεστε ήσυχα κο-
ντά στη θάλασσα ή στο δωμάτιό σας, παρατηρήστε τον εαυτό σας
και θα δείτε πόσο εκείνος ο μικρός χώρος, που έχουμε συνείδηση
ότι υπάρχει και που τον ονομάζουμε νου, είναι γεμάτος από δεκά-
δες σκέψεις οι οποίες ορμάνε διαρκώς μέσα του. Όσο ο νους είναι
γεμάτος, απασχολημένος με κάτι –είτε είναι ο νους μιας νοικοκυ-
ράς είτε ενός σπουδαίου επιστήμονα–, είναι λίγος, έχει περιορι-
σμένες δυνατότητες και με οποιοδήποτε πρόβλημα και αν κατα-
πιαστεί δεν μπορεί να το λύσει. Αντιθέτως, ένας νους που δεν είναι
απασχολημένος, που έχει χώρο, μπορεί να καταπιαστεί με ένα
πρόβλημα και να το λύσει, γιατί ένας τέτοιος νους είναι φρέσκος,
προσεγγίζει εξαρχής το πρόβλημα χωρίς την παμπάλαια κληρο-
νομιά των ίδιων του των αναμνήσεων και παραδόσεων.

Ερώτηση (Μαθητής): Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας; 

Κρισναμούρτι: Το πρόσωπό σας το γνωρίζετε επειδή το βλέπετε συ-
χνά στον καθρέφτη. Τώρα, υπάρχει και ένας καθρέφτης στον ο-
ποίο μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας ολόκληρο· όχι το πρόσωπό
σας, αλλά όλα όσα σκέφτεστε, όλα όσα νιώθετε, τα κίνητρά σας, τις
επιθυμίες, τις παρορμήσεις και τους φόβους σας. Αυτός ο καθρέ-
φτης είναι ο καθρέφτης των σχέσεων: της σχέσης ανάμεσα σε εσάς
και τους γονείς σας, της σχέσης ανάμεσα σε εσάς και τους καθη-
γητές σας, ανάμεσα σε εσάς και το ποτάμι, τα δέντρα, τη γη, ανά-
μεσα σε εσάς και τις σκέψεις σας. Οι σχέσεις είναι ένας καθρέ-
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φτης στον οποίο μπορείτε να δείτε τον εαυτό σας, όχι όπως θα σας
άρεσε να είναι, αλλά όπως πραγματικά είναι. Μπορεί να περιμέ-
νω, όταν κοιτάζομαι σ’ έναν οποιοδήποτε καθρέφτη, να με δείξει
πιο όμορφο απ’ ό,τι είμαι, αλλά αυτό δεν συμβαίνει, γιατί ο κα-
θρέφτης δείχνει το πρόσωπό μου ακριβώς όπως είναι και δεν
μπορώ να ξεγελάσω τον εαυτό μου. Με τον ίδιο τρόπο, μπορώ να
δω τον εαυτό μου ακριβώς όπως είναι στον καθρέφτη των σχέσεών
μου με τους άλλους. Μπορώ να παρατηρήσω τον τρόπο που μι-
λάω στους άλλους: πάρα πολύ ευγενικά σ’ εκείνους που θεωρώ ότι
μπορούν να μου δώσουν κάτι και αδιάφορα ή απότομα σε όσους
μου είναι αδιάφοροι. Προσέχω πώς φέρομαι σε όσους φοβάμαι.
Δείχνω σεβασμό σε σημαντικά πρόσωπα, αλλά περιφρονώ τους
ζητιάνους. Έτσι, παρατηρώντας τον εαυτό μου στις σχέσεις μου,
κατανοώ κάποια στιγμή ότι δεν σέβομαι πραγματικά τους ανθρώ-
πους, έτσι δεν είναι; Ομοίως, μπορώ ν’ ανακαλύψω πώς είμαι στις
σχέσεις μου με τα δέντρα, με τα πουλιά, με τις ιδέες και τα βιβλία.

Μπορεί να αποκτήσετε όλα τα πανεπιστημιακά διπλώματα
του κόσμου αλλά, αν δεν γνωρίζετε τον εαυτό σας, θα είστε από
τους πιο ανόητους ανθρώπους. Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός της
εκπαίδευσης: Να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του. Το να μαζεύεις
απλώς πληροφορίες ή να κρατάς σημειώσεις και να διαβάζεις για
να μπορείς να περνάς τις εξετάσεις χωρίς να μαθαίνεις για τον
 εαυτό σου είναι ένας ανόητος τρόπος να ζεις. Μπορεί να έχεις μά-
θει απ’ έξω αποσπάσματα από την Μπαγκαβάτ Γκίτα, τις Ουπανισάντ,
το Κοράνι ή τη βίβλο, και να τα απαγγέλλεις με την πρώτη ευκαι-
ρία, αλλά αν δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου είσαι σαν παπαγάλος
που απλώς επαναλαμβάνει λέξεις. Αντιθέτως, από τη στιγμή που
θα αρχίσεις να γνωρίζεις έστω και λίγα πράγματα για τον εαυτό
σου, έχει ήδη ξεκινήσει μια εκπληκτική πορεία δημιουργικότητας.
Είναι αληθινή ανακάλυψη να δεις ξαφνικά τον εαυτό σου έτσι ό-
πως πραγματικά είναι: άπληστος, καυγατζής, οργισμένος, ζηλιά-
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ρης, ανόητος. Το να δεις το γεγονός χωρίς να προσπαθείς να το
αλλάξεις, απλώς να δεις αυτό ακριβώς που είσαι, είναι μια εκπλη-
κτική αποκάλυψη. Από εκεί μπορείς να πας πιο βαθιά, όλο και
πιο βαθιά, γιατί δεν υπάρχει τέλος στη μάθηση του εαυτού.*

Καθώς μαθαίνεις τον εαυτό σου, αρχίζεις ν’ ανακαλύπτεις τι
είναι Θεός, τι είναι αλήθεια, ποια είναι εκείνη η κατάσταση που
είναι πέρα από το χρόνο. Ο δάσκαλός σας μπορεί να σας μεταδώ-
σει τις γνώσεις που πήρε από το δικό του δάσκαλο· και μπορεί να
τα πάτε καλά στις εξετάσεις σας, να πάρετε κάποιο δίπλωμα και
όλα τα υπόλοιπα, αλλά χωρίς να ξέρετε τον εαυτό σας, όπως ξέρε-
τε το πρόσωπό σας που το βλέπετε στον καθρέφτη, οποιαδήποτε
άλλη γνώση έχει πολύ μικρή σημασία. Αυτοί που έχουν πολλές
γνώσεις αλλά δεν γνωρίζουν τον εαυτό τους δεν είναι πραγματικά
νοήμονες άνθρωποι· δεν ξέρουν τι σημαίνει σκέψη, τι σημαίνει
ζωή. Να γιατί είναι σημαντικό ο δάσκαλος να έχει ο ίδιος εκπαι-
δευτεί με τη σωστή σημασία της λέξης, που σημαίνει ότι πρέπει
να ξέρει τις λειτουργίες του νου και της καρδιάς του, να βλέπει τον
εαυτό του ακριβώς όπως είναι στον καθρέφτη των σχέσεων. Η γνώ -
ση του εαυτού είναι η αρχή της σοφίας. Στη γνώση του εαυτού
βρίσκεται όλο το σύμπαν, που αγκαλιάζει κάθε προσπάθεια της
ανθρωπότητας.

Ερώτηση (Μαθήτρια): Μπορούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας χωρίς να

υπάρ χει κάποιος που να μας εμπνέει να το κάνουμε; 

Κρισναμούρτι: Και χρειάζεται να έχεις κάποιον να σε εμπνέει προ-
κειμένου να γνωρίσεις τον εαυτό σου, κάποιον να σε παρακινεί, να
σε παροτρύνει, να σε σπρώχνει; Ακούστε πολύ προσεκτικά την ε-
ρώτηση και θ’ ανακαλύψετε την αληθινή απάντηση. Ένα πρόβλη -



* Η φράση θα μπορούσε να μεταφραστεί και ως εξής: «γιατί το “γνώθι σ’ αυ-
τόν” δεν έχει τέλος». (Σ.τ.Μ.)
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μα, ξέρετε, έχει λυθεί κατά το ήμισυ μόνο και μόνο όταν το εξετά-
ζεις προσεκτικά, έτσι δεν είναι; Αλλά δεν μπορείς να εξετάσεις έ-
να πρόβλημα στο σύνολό του, αν ο νους σου είναι απασχολημένος
από την ανυπομονησία να βρεις την απάντηση. Η ερώτηση, λοι-
πόν, είναι: «Για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, δεν πρέπει να

υπάρχει κάποιος που να μας εμπνέει να το κάνουμε;»
Αν, τώρα, έχεις ανάγκη έναν γκουρού, ένα δάσκαλο για τέτοια

θέματα, κάποιον να σε παρακινεί, να σε ενθαρρύνει, να σε κατευ-
θύνει, να σου λέει ότι τα πας καλά, αυτό σημαίνει ότι στηρίζεσαι
σ’ αυτό το πρόσωπο και αναπόφευκτα πας χαμένος αν κάποια μέ-
ρα αυτό το πρόσωπο φύγει ή γκρεμιστεί μέσα σου. Από τη στιγμή
που εξαρτάσαι από κάποιον άνθρωπο ή από κάποια ιδέα για να
σε παρακινεί είσαι συνδεδεμένος με φόβο, ό,τι κάνεις δεν είναι
ούτε στο ελάχιστο αληθινό. Αν, για παράδειγμα, παρατηρείς ένα
νεκρό σώμα την ώρα που το μεταφέρουν ή δύο ανθρώπους που
τσακώνονται, αυτά δεν θα σε κάνουν να σκεφτείς; Όταν βλέπεις
κάποιον που είναι πολύ φιλόδοξος ή όταν προσέξεις πόσο δουλι-
κοί γίνονται οι άνθρωποι μόλις τους πλησιάζει κάποιος που έχει
δύναμη, αυτά δεν θα σε κάνουν να συλλογιστείς; Μπορούν, λοι-
πόν, να σε εμπνέουν, να σε παρακινούν τα πάντα: από το φύλλο
που πέφτει ή το θάνατο ενός πουλιού, μέχρι την ανθρώπινη συμπε -
ριφορά. Αν τα παρατηρείς όλα αυτά, αν παρατηρείς τα πάντα, μα -
θαίνεις όλη την ώρα. Αλλά αν κάνεις έναν άλλο άνθρωπο δάσκαλό
σου, τότε πας χαμένος κι αυτός ο άνθρωπος γίνεται ο εφιάλτης
σου. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην ακολουθείς κανέναν,
να μην έχεις κάποιο συγκεκριμένο δάσκαλο, αλλά να μαθαίνεις
από τη θάλασσα, από τα λουλούδια, από τα δέντρα, από τη γυναί-
κα που ζητιανεύει στο δρόμο, από τα μέλη της οικογένειάς σου και
από τις ίδιες σου τις σκέψεις. Αυτή είναι μια μάθηση που δεν μπο-
ρεί να σου την προσφέρει κανείς άλλος εκτός από σένα τον ίδιο, κι
αυτή είναι η ομορφιά της. Απαιτεί αδιάκοπη προσοχή, έναν α-
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σταμάτητα ερευνητικό νου. Πρέπει να μαθαίνετε παρατηρώντας,
κοπιάζοντας, τόσο όντας ευτυχισμένοι όσο και πλημ μυρισμένοι
δάκρυα.

Ερώτηση (Μαθητής): Με όλες τις συγκρούσεις που έχει κανείς μέσα του,

πώς είναι δυνατόν αυτό που θέλει να είναι ταυτόχρονα αυτό που κάνει; 

Κρισναμούρτι: Ξέρετε τι θα πει εσωτερική σύγκρουση; Αν θέλω να
γίνω κάτι συγκεκριμένο στη ζωή μου και την ίδια στιγμή θέλω να
ευχαριστήσω και τους γονείς μου, που θα ήθελαν να γίνω κάτι άλ-
λο, θα γεννηθεί μέσα μου σύγκρουση, αντίφαση. Και πώς θα λύ-
σω αυτό το πρόβλημα; Αν δεν σταματήσω αυτή τη σύγκρουση μέ-
σα μου, είναι προφανές ότι αυτό που θέλω κι αυτό που κάνω δεν
θα γίνουν ένα. Αυτό που έχει προτεραιότητα, λοιπόν, είναι να ε-
λευθερωθώ από την εσωτερική σύγκρουση.

Ας υποθέσουμε ότι εσύ θέλεις να σπουδάσεις ζωγραφική επει-
δή η ζωγραφική είναι εκείνο που δίνει χαρά στη ζωή σου, και ο
πατέρας σου σου λέει ότι πρέπει να γίνεις δικηγόρος ή επιχειρη-
ματίας, αλλιώς θα σε αποκληρώσει και δεν θα πληρώσει για τις
σπουδές σου. Τότε θα δημιουργηθεί μια σύγκρουση μέσα σου,
 έτσι δεν είναι; Τώρα, πώς θα εξαφανίσεις αυτή την εσωτερική σύ-
γκρουση, για να ελευθερωθείς από την πάλη που γίνεται μέσα σου
και τον πόνο που σου προκαλεί; Όσο είσαι παγιδευμένος σε κά-
ποια εσωτερική σύγκρουση, δεν μπορείς να σκεφτείς καθαρά.
Πρέπει, λοιπόν, να εξαφανίσεις τη σύγκρουση, πρέπει να κάνεις
ή το ένα ή το άλλο. Ποιο θα είναι αυτό όμως; Θα ενδώσεις στην
επι θυμία του πατέρα σου; Αν το κάνεις αυτό, σημαίνει ότι έχεις α-
πορρίψει εκείνο που σου δίνει χαρά, ότι έχεις «παντρευτεί» κάτι
που δεν αγαπάς. Και θα εξαφανιστεί η σύγκρουση έτσι; Αν όμως
δεν υποχωρήσεις για χάρη του πατέρα σου και του πεις: «Συγγνώ-
μη, αλλά δεν μ’ ενδιαφέρει αν θα πρέπει να ζητιανέψω ή να πει-
νάσω, εγώ θα γίνω ζωγράφος», τότε δεν υπάρχει εσωτερική σύ-
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γκρουση· τότε αυτό που θέλεις είναι το ίδιο με αυτό που κάνεις,
γιατί ξέρεις τι θέλεις να κάνεις και το κάνεις με όλη σου την καρ-
διά. Αλλά αν γίνεις δικηγόρος ή επιχειρηματίας, ενώ μέσα σου
καίγεσαι να γίνεις ζωγράφος, τότε για το υπόλοιπο της ζωής σου
θα είσαι ένα στερημένο, βαριεστημένο, απογοητευμένο πλάσμα
που θα ζει ένα μαρτύριο στη δουλειά του, που θα ζει στη δυστυχία,
έχοντας καταστρέψει τη ζωή του και καταστρέφοντας και τη ζωή
άλλων. Επομένως, θα πρέπει να ανακαλύψετε τι θέλετε πραγματι-
κά να κάνετε. 

Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να μελετή-
σετε, γιατί οι γονείς σας, καθώς θα μεγαλώνετε, θα θελήσουν να
σας βάλουν να κάνετε ορισμένα πράγματα· κι αν δεν έχετε ξεκα-
θαρίσει μέσα σας τι πραγματικά θέλετε να κάνετε, θα οδηγηθείτε
στην καταστροφή σαν πρόβατα στη σφαγή. Αλλά αν ανακαλύψε-
τε τι αγαπάτε να κάνετε και δώσετε όλη σας τη ζωή σ’ αυτό, τότε
δεν θα υπάρχει εσωτερική σύγκρουση, και σ’ αυτή την κατάσταση
εκείνο που θέλεις είναι εκείνο που κάνεις. 

Ερώτηση (Μαθητής): Πρέπει να ξεχάσουμε το καθήκον που έχουμε απένα-

ντι στους γονείς μας για χάρη αυτού που μας αρέσει να κάνουμε; 

Κρισναμούρτι: Τι εννοείς με αυτή την απίθανη λέξη «καθήκον»; Κα -
θήκον σε ποιον; Στους γονείς σου, στην κυβέρνηση, στην κοινωνία;
Αν οι γονείς σου σου πουν ότι είναι καθήκον σου να γίνεις δικηγό-
ρος και να τους συντηρείς, ενώ εσύ θέλεις να κάνεις μια χειρωνα-
κτική εργασία, να γίνεις ένας απλός μαραγκός ή να φτιάχνεις ω-
ραία πήλινα αντικείμενα, τότε ποιο είναι το καθήκον σου; Μπο-
ρεί αυτό να σ’ το πει κάποιος άλλος; Δεν θα πρέπει να το σκεφτείς
πολύ προσεκτικά μόνος σου, συνυπολογίζοντας όλες τις συνέπειες;
Τότε θα μπορέσεις να πεις: «Αυτό νιώθω πως είναι το σωστό για
μένα και θα επιμείνω σ’ αυτό είτε το θέλουν οι γονείς μου είτε όχι».

Να μη συμμορφώνεστε απλώς μ’ αυτό που θέλουν να κάνετε οι
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γονείς σας και η κοινωνία, αλλά να εξετάζετε τις πραγματικές συ-
νέπειες του καθήκοντος. Να βλέπετε πολύ καθαρά ποια είναι η
αλή θεια και να μην την εγκαταλείψετε σε όλη σας τη ζωή, ακόμη
κι αν αυτό μπορεί να σημαίνει πείνα, δυστυχία, θάνατο. Για να το
κάνεις αυτό, χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη νοημοσύνη, αντίλη-
ψη, πολύ βαθιά γνώση του εαυτού σου και επίσης πάρα πολλή α-
γάπη. βλέπετε, αν βοηθάτε τους γονείς σας απλώς επει δή νομίζετε
ότι αυτό είναι το καθήκον σας, τότε αυτή η βοήθεια μοιάζει με ε-
μπορική συναλλαγή, δεν έχει καμία βαθύτερη σημασία, γιατί σ’
αυτή δεν υπάρχει αγάπη.

Ερώτηση (Μαθητής): Όσο κι αν θέλω να γίνω πολιτικός μηχανικός, αν ο πα-

τέρας μου είναι αντίθετος σ’ αυτό και δεν με βοηθήσει, πώς θα μπορέσω να

σπουδάσω; 

Κρισναμούρτι: Αν επιμένεις να θέλεις να γίνεις πολιτικός μηχανικός,
ακόμη κι αν ο πατέρας σου σε διώξει από το σπίτι, εννοείς ότι δεν
θα βρεις τον τρόπο και τα μέσα να σπουδάσεις αυτό που θέλεις;
Θα ζητιανέψεις, θα ζητήσεις βοήθεια από τους φίλους σου… Η ζωή
είναι πολύ περίεργη. Από τη στιγμή που είσαι ξεκάθαρος για το τι
θέλεις να κάνεις, συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Η ζωή έρχεται
να σε βοηθήσει – ένας φίλος, κάποια σχέση σου, ένας καθηγητής,
μια γιαγιά, κάποιος θα σε βοηθήσει. Αλλά αν φοβάσαι να προσπα-
θήσεις επειδή μπορεί να σε διώξει ο πατέρας σου από το σπίτι, τό-
τε είσαι χαμένος. Η ζωή δεν βοηθάει ποτέ εκείνους που απλώς υ-
ποκύπτουν στις απαιτήσεις των άλλων από φόβο. Αν όμως πεις «αυ -
τό είναι που θέλω πραγματικά να κάνω και θα το κυνηγήσω», τότε
θα ανακαλύψεις ότι κάτι θαυματουργό θα συμβεί. Μπορεί να χρεια -
στεί να πεινάσεις, να παλέψεις για να τα καταφέρεις, αλλά θα είσαι
ένας άνθρωπος που αξίζει κι όχι ένα απλό αντίγραφο κάποιου άλ-
λου· κι αυτό είναι το θαύμα σε όλη αυτή την ιστορία. 

βλέπετε, οι περισσότεροι από εμάς φοβόμαστε να σταθούμε
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στα πόδια μας μόνοι μας. Ξέρω ότι αυτό είναι δύσκολο, ειδικά για
εσάς που είστε νέοι, επειδή σ’ αυτήν εδώ τη χώρα δεν υπάρχει οι-
κονομική ελευθερία, όπως στην Αμερική ή την Ευρώπη. Σ’ αυτόν
εδώ τον τόπο υπάρχει υπερπληθυσμός, κι έτσι ο καθένας στο τέ-
λος ενδίδει, γιατί σκέφτεται «τι θα πάθω αν δεν υποχωρήσω»; Αν
όμως αντέξεις, θ’ ανακαλύψεις ότι κάτι ή κάποιος θα σε βοηθή-
σει. Όταν αντέχεις να μην υποκύπτεις στις κοινά αποδεκτές απαι-
τήσεις, τότε είσαι ένα ανεξάρτητο άτομο και η ζωή έρχεται να σε
βοηθήσει. 

Ξέρετε, στη βιολογία υπάρχει ένα φαινόμενο που ονομάζεται
sport (μετάλλαξη), που είναι μια ξαφνική αυτογενής εκτροπή από
το αρχικό είδος. Αν έχετε κήπο και έχετε καλλιεργήσει κάποιο ιδιαί -
τερο είδος λουλουδιού, μπορεί ένα πρωί να ανακαλύψετε ότι κάτι
εντελώς καινούργιο γεννήθηκε από αυτό το είδος. Αυτό το και-
νούργιο είδος ονομάζεται sport (μεταλλαγμένο). Επειδή είναι και -
νούργιο, ξεχωρίζει και ο κηπουρός δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
γι’ αυτό. Έτσι γίνεται και στη ζωή. Από τη στιγμή που ριψοκινδυ-
νεύεις, κάτι συμβαίνει μέσα σου και γύρω σου. Η ζωή έρχεται να
σε βοηθήσει με διάφορους τρόπους. Ίσως να μη σ’ αρέσει η μορ-
φή με την οποία έρχεται η βοήθεια –μπορεί να υπάρξουν δυστυ-
χία, αγώνας, πείνα–, αλλά όταν προσκαλείς τη ζωή αρχίζουν να
συμβαίνουν διάφορα πράγματα. βλέπετε, όμως, δεν θέλουμε να
προσκαλούμε τη ζωή, θέλουμε να παίζουμε παιχνίδια που μας
κάνουν να νιώθουμε ασφάλεια. Κι εκείνοι που παίζουν παιχνίδια
τα οποία τους κάνουν να αισθάνονται ασφάλεια πεθαίνουν κι αυ-
τοί, αλλά νιώθοντας μεγάλη ασφάλεια, έτσι δεν είναι;
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16

Ανανεώνοντας το νου

Προχθές το πρωί είδα να μεταφέρουν το σώμα ενός νεκρού για να
το κάψουν. Ήταν τυλιγμένο μ’ ένα έντονο βυσσινί ύφασμα και τα-
λαντευόταν στο ρυθμό που είχαν οι τέσσερις άντρες,* οι οποίοι το
κρατούσαν. Αναρωτιέμαι τι είδους εντύπωση σας προκαλεί ένα
νεκρό σώμα. Σκέφτεστε ποτέ γιατί υπάρχει φθορά; Αγοράζετε
μια ολοκαίνουργια μοτοσικλέτα και σε λίγα χρόνια φθείρεται. Έ-
τσι φθείρεται και το σώμα. Μήπως όμως πρέπει να το ψάξετε και
λίγο παραπέρα, για να δείτε γιατί φθείρεται κι ο νους; Αργά ή
γρήγορα το σώμα πεθαίνει, αλλά οι περισσότεροι από εμάς έχου-
με ένα νου που έχει πεθάνει πιο πριν. Η φθορά έχει ήδη ξεκινήσει
– και γιατί φθείρεται ο νους; Το σώμα φθείρεται γιατί το χρησι-
μοποιούμε διαρκώς ως εργαλείο, οπότε κάποια στιγμή εξαντλεί-
ται. Μια αρρώστια, ένα ατύχημα, τα γηρατειά, η κακή διατροφή,
η κληρονομικότητα, αυτά είναι αιτίες που φέρνουν τη φθορά και
το θάνατο στο σώμα. Αλλά γιατί θα πρέπει να υπάρχει φθορά και
στο νου, να γερνάει, να βαραίνει, να αμβλύνεται, να χάνει την οξύ-
τητά του; 

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, όταν βλέ-
πετε ένα νεκρό σώμα; Παρόλο που το σώμα μας δεν μπορεί παρά



* Αναφέρεται σε ινδουιστική κηδεία στην Ινδία. (Σ.τ.Μ.)
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να πεθάνει, γιατί θα πρέπει να φθείρεται κι ο νους μας; Σας έχει
απασχολήσει ποτέ αυτό το ερώτημα; Γιατί ο νους όντως φθείρεται,
κι αυτό το συναντάμε όχι μόνο στους ηλικιωμένους, αλλά και
στους νέους ανθρώπους. βλέπουμε στους νέους πόσο νωθρός έχει
αρχίσει να γίνεται ο νους τους, πόσο βαρύς, αναίσθητος. Και αν
μπορέσουμε ν’ ανακαλύψουμε γιατί φθείρεται ο νους, τότε ίσως α-
νακαλύψουμε κάτι που είναι πραγματικά άφθαρτο. Ίσως κατα-
νοήσουμε τι σημαίνει αιώνια ζωή, ζωή που δεν έχει τέλος, ζωή που
δεν υπόκειται στο χρόνο, ζωή που δεν παρακμάζει, που δεν μα-
ραίνεται όπως το νεκρό σώμα που βλέπετε να κηδεύουν, που το
καίνε ή το θάβουν.

Τώρα, γιατί εκτός από το σώμα φθείρεται κι ο νους; Το έχετε
σκεφτεί ποτέ; Είστε ακόμη πολύ νέοι και, αν δεν σας έχουν ήδη
απο βλακώσει η κοινωνία, οι γονείς σας ή οι περιστάσεις, τότε έχε-
τε ένα φρέσκο, διψασμένο, γεμάτο περιέργεια νου. Θέλετε να ξέ-
ρετε γιατί υπάρχουν τ’ αστέρια, γιατί πεθαίνουν τα πουλιά, γιατί
πέφτουν τα φύλλα και πώς πετάνε τα τζετ, θέλετε να μάθετε πάρα
πολλά πράγματα. Αλλά αυτή η έντονη επιθυμία να μάθετε κατα-
πνίγεται σύντομα, έτσι δεν είναι; Καταπνίγεται από το φόβο, από
το βάρος της παράδοσης, από τη δική μας ανικανότητα ν’ αντιλη-
φθούμε τι είναι αυτό το εκπληκτικό πράγμα που ονομάζεται ζωή.
Έχετε προσέξει πόσο γρήγορα εξαφανίζεται η δίψα σας να μάθε-
τε κάτι από ένα απότομο ύφος, από μια υποτιμητική κίνηση, από
το φόβο των εξετάσεων ή από το μάλωμα των γονιών σας; Με όλα
αυτά δεν έχει ήδη αρχίσει να θάβεται η ευαισθησία σας και να
αμβλύνεται ο νους σας; 

Ένας άλλος λόγος εξαιτίας του οποίου αμβλύνεται ο νους και
χάνει την οξυδέρκειά του είναι η μίμηση. Σας έχουν μάθει –κάτι
που γίνεται αιώνες τώρα– να μιμείστε. Και το βάρος της ινδικής
παράδοσης σας σπρώχνει στην υποταγή, στην πειθαρχία, στους
κανόνες, και μέσα από αυτή την υποταγή ο νους νιώθει ασφαλής,
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νιώθει σιγουριά, χώνεται μέσα στο καλοσκαμμένο αυλάκι και μπο -
ρεί να κυλάει ανεμπόδιστα χωρίς να τον ενοχλεί τίποτα, χωρίς ί-
χνος αμφιβολίας. Παρατηρήστε τους μεγάλους ανθρώπους γύρω
σας και θα δείτε ότι δεν θέλουν να ενοχλεί τίποτα το νου τους. Θέ-
λουν την ησυχία τους, παρόλο που αυτή η ησυχία είναι νεκρική.
Αλλά η αληθινή ησυχία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

Όταν ο νους μπαίνει μέσα σ’ ένα αυλάκι, σκέφτεται ακολου-
θώντας ένα συγκεκριμένο μοντέλο, παρακινείται να το κάνει από
την επιθυμία να νιώθει ασφαλής. Γι’ αυτό ακολουθεί κάποιο ιδα-
νικό, κάποιο παράδειγμα, κάποιον γκουρού. Θέλει να νιώθει ασφα -
λής, ανενόχλητος, οπότε μιμείται. Όταν διαβάζετε στα βιβλία της
ιστορίας για τους μεγάλους ηγέτες, για τους αγίους, για τους πολε-
μιστές, δεν πιάνετε τον εαυτό σας να θέλει να γίνει σαν κι αυτούς;
Αλλά γιατί θέλουμε να μιμηθούμε τους σπουδαίους ανθρώπους,
να προσπαθήσουμε να τους μοιάσουμε; Αυτός είναι ένας από
τους παράγοντες φθοράς του νου, επειδή μπαίνει έτσι μέσα σ’ ένα
καλούπι.

Επιπλέον, η κοινωνία δεν θέλει ανεξάρτητους ανθρώπους που
είναι ξύπνιοι, με κοφτερό νου, επαναστατημένοι, γιατί αυτοί οι
άνθρωποι δεν εντάσσονται στο εδραιωμένο κοινωνικό μοντέλο
και μπορεί και να το γκρεμίσουν. Αυτός είναι ο λόγος που η κοι-
νωνία επιδιώκει να λειτουργεί ο νους σας όπως η ίδια και η λεγό-
μενη εκπαίδευση σας ενθαρρύνει να μιμείστε, ν’ ακολουθείτε, να
προσαρμόζεστε. 

Ο σχηματισμός του νου είναι αποτέλεσμα συνηθειών, έτσι δεν
είναι; Είναι αποτέλεσμα της παράδοσης, αποτέλεσμα του χρόνου
– του χρόνου με την έννοια της επανάληψης, της συνέχειας του πα -
ρελθόντος. Και μπορεί ο νους, ο δικός σας νους, να σταματήσει να
σκέφτεται με βάση ό,τι έχει συμβεί και ό,τι πρόκειται να συμβεί,
που στην πραγματικότητα είναι προβολή εκείνων που έχουν συμ-
βεί; Μπορεί ο νους να ελευθερωθεί από τις συνήθειες και από το
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να δημιουργεί συνήθειες; Αν μπει κανείς πολύ βαθιά μέσα σ’ αυτό
το πρόβλημα, θ’ ανακαλύψει ότι μπορεί. Και όταν ο νους ανανεώ-
νεται χωρίς να δημιουργεί καινούργια μοντέλα ή συνήθειες, χω-
ρίς να ξαναπέφτει στο αυλάκι της μίμησης, τότε παραμένει φρέ-
σκος, νέος, αθώος, κι έτσι είναι ικανός να έχει απεριόριστη κατα-
νόηση. 

Για έναν τέτοιο νου δεν υπάρχει θάνατος, γιατί δεν υπάρχει πια
η διαδικασία της συσσώρευσης. Η διαδικασία συσσώρευσης είναι
που δημιουργεί τη συνήθεια, τη μίμηση, και για το νου που συσ-
σωρεύει υπάρχουν φθορά, θάνατος. Αλλά για ένα νου που δεν συσ -
σωρεύει, που δεν μαζεύει πράγματα, που πεθαίνει κάθε μέρα, κά-
θε λεπτό, δεν υπάρχει θάνατος. Αυτός ο νους βρίσκεται σε μια κα-
τάσταση άπειρου χώρου.

Πρέπει, λοιπόν, να πεθάνουν όλα όσα έχει μαζέψει ο νους: ό-
λες του οι συνήθειες, οι αρετές που έχει μιμηθεί, όλα αυτά πάνω
στα οποία έχει βασιστεί προκειμένου να νιώθει ασφάλεια. Τότε
δεν είναι πια παγιδευμένος στα δίχτυα της ίδιας του της σκέψης.
Εφόσον ό,τι γίνεται παρελθόν πεθαίνει από τη μια στιγμή στην
άλλη, ο νους παραμένει φρέσκος και δεν μπορεί ποτέ να φθαρεί ή
να βυθιστεί στο σκοτάδι. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Πώς μπορούμε να κάνουμε πράξη αυτά που μας λέτε; 

Κρισναμούρτι: Ακούτε κάτι που νομίζετε ότι είναι σωστό και θέλετε
να το εφαρμόσετε στην καθημερινή σας ζωή. Έτσι, όμως, δη -
μιουργείται ένα κενό ανάμεσα σ’ αυτό που σκέφτεστε και σ’ αυτό
που κάνετε, έτσι δεν είναι; Σκέφτεστε το ένα και κάνετε το άλλο.
Ωστόσο, θέλετε να κάνετε πράξη αυτά που σκέφτεστε, οπότε υπάρ -
χει κενό ανάμεσα στη σκέψη και τη δράση, και τότε ρωτάτε πώς
να γεφυρώσετε αυτό το κενό, πώς να συνδέσετε τη σκέψη σας με
τη δράση σας. 

Τώρα, όταν θέλετε πάρα πολύ να κάνετε κάτι, το κάνετε, έτσι
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δεν είναι; Όταν θέλετε να πάτε να παίξετε μπάλα ή να κάνετε κάτι
άλλο που σας ενδιαφέρει πραγματικά, βρίσκετε τα μέσα και τον
τρόπο να το κάνετε, και δεν ρωτάτε ποτέ πώς. Το κάνετε γιατί το
θέλετε πάρα πολύ, γιατί όλο σας το είναι, το μυαλό και η καρδιά
σας είναι δοσμένα σ’ αυτό. 

Με τα θέματα, όμως, που συζητάμε γίνεστε πολύ πονηροί: άλ-
λο σκέφτεστε κι άλλο κάνετε. Λέτε «εξαιρετικές ιδέες και λογικά
συμφωνώ μ’ αυτές, αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς να τις κά-
νω πράξη». Αυτό σημαίνει ότι δεν θέλετε καθόλου να το κάνετε
αυτό. Αυτό που θέλετε πραγματικά είναι να αναβάλλετε να το κά-
νετε, γιατί σας αρέσει να είστε και λίγο ζηλιάρηδες ή οτιδήποτε άλ-
λο. Και λέτε: «Όλος ο κόσμος ζηλεύει, γιατί να μη ζηλεύω κι εγώ;»
και απλώς συνεχίζετε να κάνετε ό,τι κάνατε πάντα. Αλλά αν πραγ-
ματικά δεν θέλετε να ζηλεύετε και δείτε την αλήθεια για τη ζήλια,
όπως βλέπετε την αλήθεια του αυτοκινήτου που έρχεται καταπά-
νω σας, τότε παύετε να ζηλεύετε και τέρμα· δεν ρωτάτε ποτέ πώς
θα ελευθερωθείτε από τη ζήλια. 

Εκείνο, λοιπόν, που είναι σημαντικό είναι να δείτε την αλή-
θεια ενός πράγματος και όχι να ρωτάτε πώς θα την εφαρμόσετε –
που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν βλέπετε την αλήθεια.
Όταν βλέπετε στο δρόμο ένα αυτοκίνητο να έρχεται καταπάνω
σας δεν ρωτάτε «τι πρέπει να κάνω τώρα»; Καταλαβαίνετε πολύ
καλά τον κίνδυνο και τραβιέστε μακριά από αυτόν. Αλλά φαίνεται
πως δεν έχετε εξετάσει ποτέ πραγματικά όλα όσα συνεπάγεται η
ζήλια, κανένας δεν σας έχει μιλήσει ποτέ γι’ αυτά ώστε να ερευνή-
σετε σε βάθος το θέμα. Σας έχουν πει ότι δεν πρέπει να ζηλεύετε,
αλλά δεν έχετε εξετάσει ποτέ τη φύση της ζήλιας, δεν έχετε παρα-
τηρήσει ότι η κοινωνία και όλες οι οργανωμένες θρησκείες έχουν
χτιστεί πάνω στη ζήλια, πάνω στην επιθυμία να γίνεις κάτι στο λε-
γόμενο πνευματικό ή υλικό κόσμο, κάτι διαφορετικό από αυτό
που είσαι, κάτι που ο άλλος δεν είναι. Αλλά από τη στιγμή που ε-
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ξετάζεις βαθιά το θέμα της ζήλιας και βλέπεις πραγματικά την α-
λήθεια γι’ αυτή, η ζήλια σβήνει. 

Η ερώτηση «πώς θα το κάνω αυτό» είναι επιπόλαιη, επειδή
 όταν ενδιαφέρεσαι πραγματικά για κάτι και δεν ξέρεις με ποιον
τρόπο να το κάνεις, ορμάς καταπάνω του και σύντομα αρχίζεις να
το ανακαλύπτεις. Αν, όμως, καθίσεις αναπαυτικά και πεις «μου
λέτε, σας παρακαλώ, έναν πρακτικό τρόπο ν’ απαλλαγώ από τη
ζήλια», θα συνεχίσεις να ζηλεύεις. Αλλά αν ερευνήσεις τη ζήλια με
άγρυπνο νου, χωρίς καμία προκατάληψη, και δώσεις όλο σου το
είναι σ’ αυτό, θ’ ανακαλύψεις από μόνος σου την αλήθεια γι’ αυτή.
Και η αλήθεια είναι που σε ελευθερώνει, όχι η αναζήτηση ενός
τρόπου για να ελευθερωθείς.

Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί οι επιθυμίες μας δεν πραγματοποιούνται ποτέ

απόλυτα; Γιατί υπάρχουν πάντα εμπόδια που δεν μας αφήνουν να κάνουμε

όλα όσα θέλουμε; 

Κρισναμούρτι: Όταν η επιθυμία σου να κάνεις κάτι είναι ατόφια, ό-
ταν έχεις βάλει σ’ αυτήν όλο σου το είναι χωρίς να σ’ ενδιαφέρει το
αποτέλεσμα, χωρίς να θέλεις οπωσδήποτε να εκπληρωθεί –που
σημαίνει ότι δεν φοβάσαι μήπως δεν πραγματοποιηθεί–, τότε δεν
υπάρχουν εμπόδια. Εμπόδια και αντιφάσεις υπάρχουν μόνο όταν
η επιθυμία σου είναι λειψή, κομματιασμένη, όταν δηλαδή θέλεις
να κάνεις κάτι και την ίδια στιγμή φοβάσαι να το κάνεις ή θέλεις
να κάνεις και κάτι άλλο. Κι εκτός από αυτό, μπορεί κανείς να συ-
νειδητοποιήσει απόλυτα τις επιθυμίες του; Το καταλαβαίνετε αυ-
τό; Θα σας το εξηγήσω. 

Η κοινωνία, που είναι μία συλλογική σχέση ανθρώπων, δεν θέ-
λει να έχεις μία και μόνη ξεκάθαρη επιθυμία, γιατί τότε θα ήσουν
μπελάς, κίνδυνος γι’ αυτή. Σας επιτρέπεται να έχετε μόνο κοινω-
νικά αποδεκτές επιθυμίες, όπως φιλοδοξία και ζήλια, που είναι
απο λύτως αποδεκτές. Αφού η ίδια η κοινωνία είναι φτιαγμένη α-



KRISNAMOURTI - D_Layout 1  06/05/2010  2:53 ΜΜ  Page 173



πό ανθρώπους που ζηλεύουν, που είναι φιλόδοξοι, που έχουν πι-
στεύω και μιμούνται, είναι επόμενο να αποδέχεται τη ζήλια, τη
φιλοδοξία, την πίστη, τη μίμηση, παρόλο που όλα αυτά κρύβουν
μέσα τους φόβο. Όσο οι επιθυμίες σου ταιριάζουν με τα εδραιω-
μένα κοινωνικά μοντέλα, είσαι αξιοσέβαστος πολίτης. Από τη στιγ -
μή όμως που έχεις μια ατόφια και ξεκάθαρη επιθυμία η οποία δεν
ανήκει στο μοντέλο, γίνεσαι επικίνδυνος. Έτσι η κοινωνία φρο-
ντίζει πάντα να σ’ εμποδίζει να έχεις μια ατόφια επιθυμία, μια ε-
πιθυμία που εκφράζει όλο σου το είναι και μπορεί να σε οδηγήσει
στην επανάσταση.

Όσα κάνεις για να είσαι απλώς ο εαυτός σου είναι εντελώς δια -
φορετικά από εκείνα που κάνεις για να γίνεις κάποιος, κάτι άλλο
από αυτό που είσαι. Είναι τόσο επαναστατικό να είσαι αυτό που
αληθινά είσαι, που η κοινωνία το απορρίπτει και ενδιαφέρεται
απο κλειστικά και μόνο για το πώς θα γίνεις κάτι, κάτι άλλο από
αυτό που είσαι, πράγμα που είναι κοινωνικά σεβαστό, γιατί ται-
ριάζει με το καθιερωμένο κοινωνικό μοντέλο. Αλλά για κάθε επι-
θυμία που βρίσκει την έκφρασή της στην προσπάθεια να γίνεις κά -
τι άλλο από αυτό που είσαι –κάτι που είναι μια μορφή φιλοδο-
ξίας– δεν υπάρχει τελική εκπλήρωση. Αργά ή γρήγορα έρχονται
ανατροπές, εμπόδια και απογοήτευση, κι αντιστεκόμαστε σ’ αυτή
την απο γοήτευση με διάφορους, όχι και τόσο καθαρούς, τρόπους.

Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση που αξίζει να την
ερευ νήσει κανείς γιατί, καθώς θα μεγαλώνετε, θ’ ανακαλύψετε ότι
η εκπλήρωση των επιθυμιών σας δεν θα έχει τέλος. Πάνω από την
εκπλήρωση της επιθυμίας κρέμεται πάντα η σκιά της απογοήτευ-
σης, και στην καρδιά σας δεν θα υπάρχουν τραγούδια, αλλά δά-
κρυα. Η επιθυμία να γίνεις κάτι –εξέχουσα προσωπικότητα, σπου -
δαίος επιχειρηματίας, σπουδαίος θρησκευτικός ηγέτης, σπουδαίος
σε τούτο ή στο άλλο– δεν έχει τέλος και γι’ αυτό δεν έχει κι εκπλή-
ρωση· απαιτεί πάντα το «παραπάνω», και μια τέτοια επιθυμία
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φέρνει αγωνία, δυστυχία, πόλεμο. Αλλά αν κάποιος ελευθερωθεί
από κάθε επιθυμία να γίνει κάποιος, να γίνει κάτι άλλο από αυτό
που είναι, τότε υπάρχει ένα άλλο είδος ζωής στην οποία ό,τι κάνεις
είναι εντελώς διαφορετικό. Απλώς γίνεται. Σε κάτι που δεν υπό -
κειται στο χρόνο, δεν υπάρχουν σκέψεις με προθεσμίες εκπλήρω-
σης. Η ίδια η ύπαρξή του από μόνη της είναι και η εκπλήρωσή του.

Ερώτηση (Μαθήτρια): Εγώ θεωρώ ότι είμαι κουτή, οι άλλοι όμως λένε ότι

είμαι έξυπνη. Τι θα πρέπει να πιστέψω; Αυτό που βλέπω εγώ ή αυτό που μου

λένε οι άλλοι; 

Κρισναμούρτι: Ωραία. Άκου τώρα αυτή την ερώτηση πολύ προσε-
κτικά, πολύ ήσυχα, χωρίς να προσπαθείς να βρεις μια απάντηση:
Αν εγώ ξέρω πολύ καλά ότι είμαι κουτός* και μου πει κάποιος ότι
είμαι έξυπνος, αυτό θα με επηρεάσει; Θα με επηρεάσει, αν αρχί-
σω μετά από αυτό να προσπαθώ να γίνω έξυπνος, έτσι δεν είναι;
Τότε θα έχω κολακευτεί, θα έχω επηρεαστεί. Αν, όμως, δω ότι ό-
ταν είναι κανείς κουτός δεν πρόκειται ποτέ να πάψει να είναι κου-
τός προσπαθώντας να γίνει έξυπνος, τότε τι συμβαίνει; Είναι σί-
γουρο ότι αν είμαι κουτός και προσπαθώ να γίνω έξυπνος θα συ-
νεχίσω να είμαι κουτός, επειδή η προσπάθεια να γίνεις κάτι δια-
φορετικό από αυτό που είσαι είναι από μόνη της μια κουταμάρα.
Ένα κουτό άτομο μπορεί ν’ αποκτήσει διάφορα στολίδια εξυπνά-
δας, μπορεί να περάσει κάποιες εξετάσεις, να βρει μια δουλειά,
αλλά δεν θα πάψει να είναι κουτό γι’ αυτόν το λόγο. (Σας παρακα-
λώ, παρακολουθήστε αυτό που λέω, δεν πρόκειται για μια δήλω-
ση κυνισμού.) Αλλά τη στιγμή που κάποιος συνειδητοποιεί ότι εί-



* Η αγγλική λέξη είναι «dul», που έχει κυρίως τη σημασία του «αργού στη
σκέψη» για κάποιους λόγους και όχι του «αθεράπευτα» βλάκα. Γι’ αυτό εδώ προ-
τιμήθηκε η λέξη «κουτός», που είναι η πιο κοντινή για ν’ αποδοθεί μονολεκτικά
η αγγλική λέξη «dul». (Σ.τ.Μ.)
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ναι κουτός, βλάκας, και αντί να προσπαθήσει να γίνει έξυπνος αρ-
χίζει να εξετάζει και να κατανοεί τη βλακεία του, ακριβώς εκείνη
τη στιγμή αφυπνίζεται η νοημοσύνη. 

Πάρτε για παράδειγμα τη λαιμαργία. Ξέρετε τι είναι λαιμαρ-
γία ή απληστία; Είναι να τρως περισσότερο φαγητό απ’ όσο χρειά -
ζεσαι, να θέλεις να κερδίζεις πάντα στο παιχνίδι, να θέλεις να έ-
χεις μεγαλύτερη περιουσία από τους άλλους, μεγαλύτερο αυτοκί-
νητο από οποιονδήποτε. Κάποια στιγμή λες «δεν πρέπει να είμαι
άπληστος», κι έτσι αρχίζεις να εξασκείσαι στη «μη-απληστία», πράγ -
μα που είναι εντελώς ανόητο, επειδή η απληστία δεν σταματάει
με την προσπάθεια να μην είσαι άπληστος. Αν όμως αρχίσεις να
κατανοείς όλα όσα συνδέονται με την απληστία, αν δώσεις το νου
σου και την καρδιά σου για ν’ ανακαλύψεις την αλήθεια για την α-
πληστία, τότε ελευθερώνεσαι απ’ αυτήν, όπως και από τα αντί -
θετά της. Τότε είσαι ένα πλάσμα με πραγματική νοημοσύνη, ε-
πειδή καταπιάνεσαι με «αυτό που είσαι» και δεν μιμείσαι «εκείνο που

θα έπρεπε να είσαι». 
Έτσι, αν είσαι κουτός, μην προσπαθήσεις να γίνεις ευφυής ή

έξυπνος, αλλά προσπάθησε να καταλάβεις τι είναι εκείνο που σε
κάνει κουτό. Η μίμηση, ο φόβος, η αντιγραφή της συμπεριφοράς
κάποιου άλλου, η ζωή σύμφωνα με κάποιο παράδειγμα ή ιδανικό,
όλα αυτά κάνουν το νου κουτό. Όταν πάψεις ν’ ακολουθείς οποιον -
δήποτε, όταν δεν φοβάσαι, όταν είσαι ικανός να σκέφτεσαι με διαύ-
γεια μόνος σου, δεν είσαι τότε από τους πιο έξυπνους ανθρώπους
του κόσμου; Αλλά αν είσαι κουτός και προσπαθήσεις να γίνεις έ-
ξυπνος, θα γίνεις κι εσύ ένας από αυτούς που είναι αρκετά κουτοί
μέσα στην εξυπνάδα τους. 

Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί είμαστε άτακτοι; (Γελάνε όλοι.)

Κρισναμούρτι: Η ερώτηση αυτή έχει νόημα, έχει σημασία αν την
κάνεις τη στιγμή ακριβώς που είσαι άτακτος. Αλλά όταν, για πα-
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ράδειγμα, είναι κανείς θυμωμένος δεν αναρωτιέται ποτέ γιατί έχει
θυμώσει, έτσι δεν είναι; Μόνο αφού σου φύγει ο θυμός το κάνεις
και λες: «Τι ανόητος που ήμουν, δεν έπρεπε να θυμώσω». Αν όμως
έχεις επίγνωση και θες να δεις τι γίνεται τη στιγμή του θυμού, χω-
ρίς να τον καταδικάσεις, αν βρίσκεσαι εκεί με όλο σου το είναι, τη
στιγμή που αρχίζει η αναταραχή στο νου σου, τότε θα δεις πόσο
γρήγορα σβήνει. 

Τα παιδιά είναι άτακτα σε κάποιες ηλικίες κι έτσι πρέπει να
είναι, γιατί είναι γεμάτα κέφι, ζωή, ενεργητικότητα και όλο αυτό
πρέπει, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να εκτονωθεί. Αλλά, βλέπε-
τε, αυτό είναι ένα πραγματικά πολυσύνθετο ζήτημα, επειδή η α-
ταξία μπορεί να οφείλεται σε λάθος διατροφή, σε έλλειψη ύπνου
ή σε αίσθημα ανασφάλειας κ.λπ. Αν δεν κατανοηθούν σωστά όλοι
οι παράγοντες που εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό, η αταξία των
παιδιών γίνεται εξέγερση εναντίον της κοινωνίας, και σ’ αυτή την
εξέγερση δεν υπάρχει η εκτόνωση που ζητάνε. 

Ξέρετε τι είναι η παιδική εγκληματικότητα; Αφορά τα παιδιά
που κάνουν όλων των ειδών τα φριχτά πράγματα, τα παιδιά που
βρίσκονται σε εξέγερση μέσα στους τοίχους της φυλακής την ο-
ποία έχει φτιάξει η κοινωνία, επειδή δεν τα βοήθησε ποτέ κανείς
να κατανοήσουν το πρόβλημα της ζωής στο σύνολό του. Αυτά τα
παιδιά έχουν φοβερή ζωντάνια και μερικά και εξαιρετική ευφυΐα,
και η εξέγερσή τους είναι ένας τρόπος να πουν: «βοηθήστε μας να
καταλάβουμε, να ξεφύγουμε από αυτή την πιεστική παρόρμηση
μέσα μας, από αυτή τη συμμόρφωση σε μοντέλα συμπεριφοράς».
Να γιατί αυτό το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό για το δάσκαλο,
που χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση από τα παιδιά.

Ερώτηση (Μαθητής): Έχω τη συνήθεια να πίνω τσάι. Ένας δάσκαλος μου

είπε ότι είναι κακή συνήθεια και ένας άλλος ότι δεν είναι. Τι ισχύει;

Κρισναμούρτι: Τι νομίζεις, όμως, εσύ; Προς το παρόν, βάλε στην ά-
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κρη αυτό που σου λένε οι άλλοι –γιατί μπορεί να έχει σχέση με κά-
ποια προκατάληψή τους– και πρόσεξε την ερώτηση: ποια είναι η
δική σου γνώμη για ένα παιδί που έχει ήδη «εθιστεί» σε κάτι, όπως
να πίνει τσάι, να καπνίζει, να τρώει βιαστικά ή οτιδήποτε άλλο;
Μπορεί να μην έχει πολλή σημασία το να είσαι εξαρτημένος από
κάποια συνήθεια όταν είσαι εβδομήντα ή ογδόντα χρόνων, «με το
ένα πόδι στον τάφο», αλλά εσύ, που μόλις ξεκινάς τη ζωή σου, δεν
είναι τρομερό να έχεις ήδη κάποια συνήθεια που δεν μπορείς να
της ξεφύγεις; Αυτή είναι η σημαντική ερώτηση, και όχι αν πρέπει
ή δεν πρέπει να πίνεις τσάι. 

βλέπεις, όταν έχεις αποκτήσει κάποια συνήθεια, ο νους σου
βρίσκεται ήδη στο δρόμο για το νεκροταφείο. Αν σκέφτεσαι ως
Ινδός, κομμουνιστής, καθολικός, προτεστάντης, τότε ο νους σου
έχει ήδη αρχίσει να χάνει τη ζωντάνια του, έχει αρχίσει να φθεί-
ρεται. Αλλά αν ο νους σου είναι ξύπνιος και ψάχνει ν’ ανακαλύψει
για ποιο λόγο έχεις παγιδευτεί σε κάποια συγκεκριμένη συνήθεια,
γιατί σκέφτεσαι μ’ ένα συγκεκριμένο τρόπο, τότε η δευτερεύου-
σας σημασίας ερώτηση αν πρέπει ή όχι να καπνίζεις ή να πίνεις
τσάι, μπορεί ν’ απαντηθεί.
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17

Το ποτάμι της ζωής

Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, πηγαίνοντας κάποια βόλτα, ότι δίπλα
στο ποτάμι υπάρχει μια στενόμακρη δεξαμενή. Δεν συνδέεται με
το ποτάμι και μάλλον την έχουν σκάψει ψαράδες. Το ποτάμι κυ-
λάει σταθερά, είναι βαθύ και πλατύ, αλλά η δεξαμενή είναι γεμά-
τη από διάφορα σκουπίδια που επιπλέουν, επειδή δεν συνδέεται
με το ποτάμι, ενώ δεν υπάρχουν μέσα της ψάρια. Είναι μια δεξα-
μενή με λιμνασμένα νερά και το βαθύ ποτάμι την προσπερνάει
κυλώντας γρήγορα, γεμάτο ζωή και δύναμη. 

Δεν νομίζετε ότι και οι άνθρωποι είναι έτσι; Σκάβουν μια δεξα-
μενούλα για τους εαυτούς τους, μακριά από το ορμητικό ρεύμα
της ζωής, και μέσα σ’ αυτή τη δεξαμενούλα λιμνάζουν και πεθαί-
νουν· κι αυτό το λίμνασμα, αυτή τη φθορά, την ονομάζουμε ζωή.
Αυτό συμβαίνει επειδή όλοι μας ζητάμε σταθερότητα· θέλουμε
κάποιες επιθυμίες μας να μένουν πάντα ίδιες, θέλουμε όσα μας
ευχαριστούν να μην τελειώσουν ποτέ. Σκάβουμε μια μικρή τρύπα
και ταμπουρωνόμαστε μέσα της μαζί με την οικογένειά μας, τις
φιλοδοξίες μας, τον πολιτισμό μας, τους φόβους μας, τους θεούς
μας, τους διάφορους τρόπους λατρείας μας· και πεθαίνουμε εκεί
μέσα, αφήνοντας τη ζωή να μας προσπερνάει – τη ζωή που είναι
πρόσκαιρη, που αλλάζει συνεχώς, που είναι τόσο σύντομη, που
 έχει τόσο τεράστιο βάθος, τέτοια εκπληκτική δύναμη και ομορφιά.

Έχετε προσέξει ότι, αν καθίσετε ήσυχα στην όχθη του ποτα-
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μού, μπορείτε ν’ ακούσετε το τραγούδι του – τον παφλασμό των
κυμάτων, τον ήχο που κάνει το νερό καθώς κυλάει; Υπάρχει πά-
ντα μια αίσθηση κίνησης, μιας εκπληκτικής κίνησης, τόσο στην ε-
πιφάνεια όσο και στο βυθό. Αλλά στη μικρή δεξαμενή δεν υπάρ-
χει καμία κίνηση, εκεί το νερό λιμνάζει. Κι αν παρατηρήσετε τους
περισσότερους από εμάς, θα δείτε ότι αυτό θέλουμε: δεξαμενούλες
ύπαρξης με λιμνασμένα νερά μακριά από τη ζωή. Λέμε ότι η «δε-
ξαμενο-ζωή» μας είναι ο μόνος σωστός τρόπος ζωής και επινοού-
με φιλοσοφίες για να τον δικαιώσουμε. Έχουμε αναπτύξει κοινω-
νικές, πολιτικές, οικονομικές και θρησκευτικές θεωρίες για να τον
υποστηρίξουμε και δεν θέλουμε να ενοχληθούμε επειδή, βλέπετε,
αυτό που κυνηγάμε είναι μια αίσθηση μονιμότητας. 

Ξέρετε τι σημαίνει να αναζητάς μονιμότητα; Σημαίνει ότι θέ-
λεις να συνεχίζεται ατελείωτα καθετί το ευχάριστο, ότι θέλεις να
τελειώνει όσο πιο γρήγορα γίνεται ό,τι δεν είναι ευχάριστο. Θέ-
λουμε το όνομά μας να γίνει γνωστό και να συνεχίσει να υπάρχει
μέσα από την οικογένειά μας, με την περιουσία μας. Θέλουμε να
υπάρχει μια αίσθηση μονιμότητας στις σχέσεις μας, στις δραστη-
ριότητές μας, που σημαίνει ότι αναζητάμε τη διάρκεια και τη συ-
νέχεια της ζωής στη δεξαμενή με τα στάσιμα νερά. Δεν θέλουμε
να γίνονται πραγματικές αλλαγές στη ζωή μας, έτσι έχουμε χτίσει
μια κοινωνία που μας εγγυάται τη μονιμότητα της περιουσίας,
του ονόματος και της φήμης. 

Αλλά, βλέπετε, η ζωή δεν είναι καθόλου έτσι, στη ζωή δεν υπάρ -
χει τίποτα μόνιμο. Όπως τα φύλλα πέφτουν κάποια στιγμή από
το δέντρο, έτσι δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο, τίποτα παντοτινό·
υπάρ χουν πάντα αλλαγή και θάνατος. Έχετε προσέξει ποτέ πόσο
όμορφο είναι κάποιο δέντρο χωρίς φύλλα, που στέκεται γυμνό με
φόντο τον ουρανό; Στο περίγραμμα των κλαριών του, στη γύμνια
τους, υπάρχει κάτι από ποίημα, από τραγούδι. Όλα τα φύλλα του
έχουν πέσει και περιμένει την άνοιξη. Κι όταν έρθει η άνοιξη, θα
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το γεμίσει πάλι με τη μουσική που κάνουν τα άφθονα φύλλα του
στο φύσημα του αέρα, που όταν έρθει η εποχή τους θα πέσουν και
θα τα παρασύρει μακριά ο άνεμος. Έτσι γίνεται και στη ζωή.

Εμάς, όμως, δεν μας αρέσουν όλα αυτά. Είμαστε προσκολλη-
μένοι στα παιδιά μας, στις παραδόσεις μας, στον κοινωνικό μας
περίγυρο, στο όνομα της οικογένειάς μας και στις μικρές αρετές
μας, γιατί θέλουμε μονιμότητα· και γι’ αυτό φοβόμαστε να πεθά-
νουμε. Φοβόμαστε να χάσουμε τα πράγματα που ξέρουμε. Αλλά η
ζωή δεν είναι έτσι όπως θα θέλαμε εμείς να είναι, στη ζωή δεν
υπάρ χει τίποτα μόνιμο. Τα πουλιά πεθαίνουν, τα χιόνια λιώνουν,
τα δέντρα κόβονται ή καταστρέφονται από τις θύελλες, τα λου-
λούδια μαραίνονται… Αλλά εμείς θέλουμε όλα όσα μας δίνουν ευ-
χαρίστηση να είναι παντοτινά, θέλουμε να έχουμε για πάντα το
αξίω μά μας, την εξουσία που ασκούμε στους άλλους ανθρώπους.
Αρνούμαστε να δεχτούμε τη ζωή έτσι όπως είναι πραγματικά.

Η ζωή μοιάζει πραγματικά με το ποτάμι που κινείται συνέχεια,
ψάχνει τα πάντα απ’ όπου περνάει, τα ερευνάει, ανοίγει δρόμο, ξε -
χειλίζει τις όχθες του και τα νερά του περνάνε μέσα και από το πιο
μικρό άνοιγμα. Αλλά ο νους δεν αφήνεται να ζήσει έτσι, επειδή
θεωρεί ότι είναι επικίνδυνο, ότι είναι παράτολμο να ζει σε μια κα-
τάσταση όπου τίποτα δεν είναι μόνιμο και σίγουρο, κι έτσι χτίζει
τοίχους γύρω του: Τους τοίχους της παράδοσης, της οργανωμέ-
νης θρησκείας, των πολιτικών και κοινωνικών θεωριών. Η οικογέ-
νεια, το όνομα, η περιουσία, οι μικρές αρετές που έχουμε καλ-
λιεργήσει, όλα αυτά βρίσκονται πίσω από τους τοίχους και μα-
κριά από τη ζωή. Η ζωή είναι κίνηση, είναι παροδική και προ-
σπαθεί ασταμάτητα να διαπεράσει αυτούς τους τοίχους, να γκρε-
μίσει αυτούς τους τοίχους, πίσω από τους οποίους υπάρχουν σύγ-
χυση και δυστυχία. Οι θεοί μέσα στους τοίχους είναι όλοι ψεύτι-
κοι, οι γραφές τους και οι φιλοσοφίες τους δεν έχουν κανένα νόη-
μα, γιατί η ζωή βρίσκεται πέρα από αυτές. 
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Τώρα, για ένα νου που δεν έχει υψώσει τοίχους γύρω του, που
δεν τον βαραίνουν τα ίδια του τα αποκτήματα, όλα όσα έχει μαζέ-
ψει, η ίδια του η γνώση, για ένα νου που ζει χωρίς ψυχολογικό
χρόνο, χωρίς σιγουριά, για έναν τέτοιο νου η ζωή είναι κάτι το εκ-
πληκτικό. Ένας τέτοιος νους –που δεν αναζητάει τη βολή του και
να γίνει κάτι– είναι η ίδια η ζωή, επειδή για τη ζωή δεν υπάρχει
βόλεμα. Αλλά οι περισσότεροι από εμάς θέλουμε να βολευτούμε
κάπου· θέλουμε ένα σπιτάκι, ένα όνομα, μια θέση, και λέμε ότι
 όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Απαιτούμε να υπάρχει μονιμότη-
τα και δημιουργούμε πολιτισμούς που βασίζονται σ’ αυτή την α-
νάγκη, εφευρίσκοντας θεούς που δεν είναι πραγματικοί, αλλά εί-
ναι απλώς η προέκταση των επιθυμιών και των φόβων μας.

Ο νους που αναζητάει μονιμότητα αποτελματώνεται πολύ γρή -
γορα. Όπως η δεξαμενή πλάι στο ποτάμι γεμίζει με σκουπίδια, έ-
τσι κι ο νους φθείρεται και μαραίνεται πολύ γρήγορα. Μόνο ο νους
που δεν έχει τοίχους, φράχτες, γύρω του, που δεν έχει πατερίτσες,
που δεν βολεύεται κάπου, που κινείται όπως η ζωή, που ανοίγει
αστα μάτητα δρόμους ψάχνοντας, ερευνώντας και συντρίβοντας
τα εμπόδια, μόνο ένας τέτοιος νους μπορεί να είναι ευτυχισμένος,
παντοτινά φρέσκος, επειδή τότε είναι δημιουργικός. 

Καταλαβαίνετε τι λέω; Θα έπρεπε, διότι όλο αυτό είναι κομ-
μάτι της πραγματικής εκπαίδευσης και όταν το καταλάβετε θα
αλλάξει όλη σας η ζωή. Η σχέση σας με τους ανθρώπους, με το
γείτονά σας, με τον άντρα σας ή με τη γυναίκα σας θα αποκτήσει
εντελώς διαφορετικό νόημα. Τότε δεν θα ψάχνετε να βρείτε διά-
φορους τρόπους για να νιώσετε ολοκληρωμένοι, καθώς θα βλέπε-
τε ότι το κυνήγι της ολοκλήρωσης προκαλεί πόνο και δυστυχία.
Αν το κατανοήσετε αυτό τώρα που είστε παιδιά, θα αρχίσετε να
κατανοείτε την εκπληκτική αλήθεια τού τι είναι η ζωή, και αυτή η
κατανόηση θα φέρει απίστευτη ομορφιά και αγάπη, το άνθισμα
της καλοσύνης. Αλλά κάθε προσπάθεια του νου που ψάχνει για
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μια «δεξαμενή» σιγουριάς, μονιμότητας, οδηγεί μόνο σε σκοτάδι
και φθορά. Και από τη στιγμή που μπει στη «δεξαμενή», ένας τέ-
τοιος νους φοβάται να ριψοκινδυνέψει να βγει έξω, να ψάξει, να
ερευνήσει. Η αλήθεια, όμως, ο Θεός, η πραγματικότητα –ή όπως
αλλιώς θέλετε να το πείτε– βρίσκονται έξω από τη «δεξαμενή». 

Ξέρετε τι είναι θρησκεία; Δεν είναι κάτι που βρίσκεται στους
ψαλμούς, στις μετάνοιες ή σε οποιαδήποτε τελετουργία, ούτε στη
λατρεία ζωγραφιστών ή μαρμάρινων εικόνων. Δεν βρίσκεται σε
ναούς ή εκκλησίες, ούτε στην ανάγνωση της Μπαγκαβάτ Γκίτα ή
της βίβλου ή στην επανάληψη κάποιων ευχών ή στις προλήψεις
που έχει επινοήσει ο άνθρωπος. Τίποτε απ’ όλα αυτά δεν είναι
θρησκεία.

Θρησκεία είναι η αίσθηση της καλοσύνης, εκείνης της αγάπης
που μοιάζει με το ποτάμι, που είναι ζωντανή, που κινείται αδιά-
κοπα. Σ’ αυτή την κατάσταση θ’ ανακαλύψετε ότι έρχεται κάποια
στιγμή όπου δεν υπάρχει καμία αναζήτηση. Και αυτό το τέλος της
αναζήτησης είναι η αρχή μιας άλλης αναζήτησης, εντελώς διαφο-
ρετικής: Είναι η αναζήτηση του Θεού, της αλήθειας, της αίσθησης
ότι είσαι ολοκληρωτικά καλός, που δεν έχει σχέση με το να καλ-
λιεργείς την καλοσύνη ή την ταπεινότητα. Μια τέτοια αναζήτηση
γίνεται για κάτι που είναι πέρα από επινοήσεις και κόλπα του νου,
το οποίο σημαίνει ότι έχεις την αίσθηση αυτού του κάτι, ζεις μέσα
σ’ αυτό, είσαι αυτό – και τούτο είναι αληθινή θρησκεία. Αλλά αυτό
μπορείς να το ζήσεις μόνο αν αφήσεις τη «δεξαμενή» που έχεις
σκάψει για σένα και βγεις έξω από αυτή για να μπεις στο ποτάμι
της ζωής. Τότε η ζωή σε φροντίζει μ’ έναν πολύ παράξενο τρόπο,
γιατί τότε φροντίζεις εσύ τον εαυτό σου. Η ζωή σε πάει εκεί όπου
εκείνη πάει επειδή είσαι μέρος της, και τότε δεν υπάρχει πρόβλη-
μα σιγουριάς ή τι θα πει ή τι δεν θα πει ο κόσμος. Και τότε υπάρ-
χει η ομορφιά της ζωής. 
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Ερώτηση (Μαθήτρια): Τι είναι αυτό που μας κάνει να φοβόμαστε το θάνατο; 

Κρισναμούρτι: Νομίζετε ότι το φύλλο που πέφτει στη γη φοβάται το
θάνατο; Νομίζετε ότι τα πουλιά ζουν με το φόβο του θανάτου; Συ-
ναντάνε το θάνατο όποτε έρθει, αλλά δεν ασχολούνται μαζί του
πρωτύτερα, είναι πολύ πιο απασχολημένα με τη ζωή: με το κυνήγι
εντόμων, με το χτίσιμο μιας φωλιάς, με το κελάηδημα, με το πέ-
ταγμα για την ίδια τη χαρά του πετάγματος. Έχετε προσέξει πώς
τα πουλιά πετάνε καμιά φορά στον ουρανό χωρίς να κάνουν την
παραμικρή κίνηση με τα φτερά τους, αφήνοντας τον άνεμο να τα
πηγαίνει από δω κι από κει; Μοιάζουν να το ευχαριστιούνται απί-
στευτα! Δεν τα ενδιαφέρει ο θάνατος. Αν έρθει, δεν πειράζει, πάει,
τελείωσε. Δεν νοιάζονται για το τι πρόκειται να τους συμβεί, ζουν
την κάθε τους στιγμή, έτσι δεν είναι; Μόνο εμάς, τα ανθρώπινα
πλάσματα, μας απασχολεί διαρκώς ο θάνατος – επειδή δεν ζούμε.
Αυτό είναι το πρόβλημα: πεθαίνουμε, δεν ζούμε. Οι ηλικιωμένοι
βρίσκονται ένα βήμα πριν από τον τάφο, αλλά και οι νέοι δεν βρί-
σκονται και πολύ μακριά απ’ αυτόν.

Αυτή η διαρκής ενασχόληση με το θάνατο υπάρχει επειδή, βλέ -
πετε, φοβόμαστε ότι θα χάσουμε αυτά που ξέρουμε κι όλα όσα
έχου με. Φοβόμαστε ότι θα χάσουμε τον άντρα μας ή τη γυναίκα
μας, ένα παιδί ή κάποιο φίλο, φοβόμαστε ότι θα χάσουμε όσα έχου -
με μάθει και όσα έχουμε μαζέψει. Αν μπορούσαμε να πάρουμε μα-
ζί μας ό,τι έχουμε μαζέψει –τους φίλους μας, τα υπάρχοντά μας, τις
αρετές μας, το χαρακτήρα μας–, τότε δεν θα φοβόμασταν το θάνα-
το, έτσι δεν είναι; Να γιατί εφευρίσκουμε διάφορες θεωρίες σχετι-
κά με το θάνατο και τη ζωή μετά από αυτόν. Το γεγονός, όμως, εί-
ναι ότι ο θάνατος είναι το τέλος, και οι περισσότεροι από εμάς είμα-
στε απρόθυμοι να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν θέλουμε ν’ αφήσου-
με το γνωστό. Έτσι, η προσκόλληση στο γνωστό είναι αυτή που δη-
μιουργεί το φόβο μέσα μας, και όχι το άγνωστο. Αλλά ο νους, που εί-
ναι φτιαγμένος από το γνωστό, όταν πει «θα τελειώσω», φοβάται.
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Τώρα, αν μπορείτε να ζείτε πραγματικά την κάθε στιγμή και
να μην ενδιαφέρεστε για το μέλλον –χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
πρέπει να ζείτε το σήμερα με επιπολαιότητα–, αν μπορείτε να ζεί-
τε χωρίς τη σκέψη του αύριο, αν έχετε επίγνωση του πώς λειτουρ-
γεί μέσα σας ό,τι είναι γνωστό, αν μπορείτε να παραιτηθείτε από
το γνωστό και να το εγκαταλείψετε ολοκληρωτικά, τότε θα ανα-
καλύψετε ότι κάτι εκπληκτικό συμβαίνει. Δοκιμάστε το. Μην κου-
βαλάτε μαζί σας τις ανησυχίες σας από μέρα σε μέρα, από ώρα σε
ώρα, από στιγμή σε στιγμή· βάλτε στην άκρη ό,τι ξέρετε, ξεχάστε
τα και απλώς παρατηρήστε τι συμβαίνει. Παρατήστε τα όλα και
θα δείτε ότι από αυτή την ελευθερία θα εμφανιστεί μια εξαιρετι-
κή ζωή, που έχει μέσα της τόσο το να ζεις όσο και το να πεθαίνεις.
Ο θάνατος είναι μόνο ένα τέλος που μπαίνει σε κάτι, αλλά μέσα σ’
αυτόν υπάρχει και μια ανανέωση.

Ερώτηση (Καθηγητής): Λέγεται ότι μέσα στον καθένα μας υπάρχει η αλή-

θεια, η οποία είναι μόνιμη και άχρονη. Εφόσον όμως η ζωή μας είναι πρό-

σκαιρη, πώς μπορεί να υπάρχει η αλήθεια μέσα μας; 

Κρισναμούρτι: βλέπετε; Έχουμε μετατρέψει την αλήθεια σε κάτι μό -
νιμο. Είναι η αλήθεια μόνιμη; Αν είναι, τότε βρίσκεται μέσα στο
πεδίο του χρόνου. Το να πεις ότι κάτι είναι μόνιμο προϋποθέτει ό-
τι μπορεί αυτό να υπάρχει συνέχεια, και ό,τι δεν παύει να υπάρχει
δεν είναι αλήθεια. Αυτή είναι η ομορφιά της αλήθειας: Πρέπει κα-
νείς να την ανακαλύπτει κάθε στιγμή και όχι απλώς να τη θυμά-
ται. Μια αλήθεια που απλώς τη θυμάσαι είναι νεκρή. Η αλήθεια
πρέπει να ανακαλύπτεται κάθε στιγμή, επειδή είναι ζωντανή, δεν
είναι ποτέ η ίδια· κι ωστόσο, κάθε φορά που την ανακαλύπτεις εί-
ναι η ίδια.

Το σημαντικό δεν είναι να θεωρητικοποιείς την αλήθεια, ούτε
να λες ότι η αλήθεια είναι κάτι μόνιμο μέσα μας και διάφορα τέ-
τοια. Αυτό αποτελεί επινόηση των ηλικιωμένων που φοβούνται
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και το θάνατο και τη ζωή. Τέτοιου τύπου «θαυμαστές» θεωρίες, ό-
πως ότι η αλήθεια είναι μόνιμη, ότι δεν χρειάζεται να φοβάσαι το
θάνατο επειδή η ψυχή σου είναι αθάνατη κ.λπ., έχουν επινοηθεί
από φοβισμένους ανθρώπους, που ο νους τους έχει μαραθεί και οι
φιλοσοφίες τους δεν έχουν καμία αξία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι
η ζωή είναι αλήθεια και η αλήθεια δεν έχει μονιμότητα. Τη ζωή
πρέπει να την ανακαλύπτεις κάθε στιγμή, κάθε μέρα· πρέπει να
ανακαλυφθεί, δεν μπορεί να θεωρείται ως κάτι δεδομένο. Αν θεω-
ρήσεις τη ζωή δεδομένη και πεις ότι την ξέρεις, τότε δεν ζεις. Φαΐ,
ύπνος, ντύσιμο, δουλειά, σπίτι, σεξ, διασκέδαση, σκέψεις, όλη αυ-
τή η επαναλαμβανόμενη νωθρή διαδικασία δεν είναι ζωή. Η ζωή
είναι κάτι που πρέπει να ανακαλυφθεί, και δεν μπορείς να την α-
νακαλύψεις αν δεν έχεις παραμερίσει όλα όσα έχεις βρει. Πειρα-
ματιστείτε πραγματικά με αυτά που σας λέω. Παραμερίστε τις
φιλοσοφίες σας, τις θρησκείες σας, τα έθιμά σας, τα φυλετικά σας
ταμπού και όλα τα υπόλοιπα, γιατί η ζωή δεν είναι τίποτε απ’ όλα
αυτά, κι αν παγιδευτεί κανείς σ’ αυτά δεν θα ανακαλύψει ποτέ τι
είναι ζωή.

Ο άνθρωπος που λέει ότι ξέρει είναι ήδη νεκρός. Εκείνος όμως
που λέει «δεν ξέρω», που ανακαλύπτει, που βρίσκει, που δεν ψά-
χνει κάποιο τέρμα, που δεν σκέφτεται με βάση το να φτάσει κάπου
ή να γίνει κάτι, ένας τέτοιος άνθρωπος ζει, και αυτή η ζωή είναι
αλη θινή. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Πώς μπορώ να έχω μια ιδέα για το τι είναι τελειότητα;

Κρισναμούρτι: Κάνοντας υποθέσεις, επινοώντας, προβάλλοντας διά -
φορες εικόνες, λέγοντας «αυτό είναι άσχημο και τούτο είναι τέ-
λειο», θα έχεις μια ιδέα για το τι είναι τελειότητα. Αλλά η ιδέα σου
για την τελειότητα, όπως και η πίστη σου στο Θεό, δεν έχει καμία
σημασία. Η τελειότητα είναι κάτι που το βιώνει κανείς απρόσμε-
να κάποια στιγμή, κι αυτή η στιγμή δεν έχει συνέχεια. Επομένως,
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η τελειότητα δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα σκέψης ούτε μπο-
ρεί να βρεθεί τρόπος να γίνει μόνιμη. Μόνο ο νους που είναι πολύ
ήσυχος, που δεν προσχεδιάζει, που δεν επινοεί, που δεν προβάλ-
λει διάφορες εικόνες μπορεί να γνωρίσει μια στιγμή τελειότητας,
μια στιγμή ολοκληρωμένη. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Γιατί θέλουμε να εκδικηθούμε κάποιον που μας πλή-

γωσε, πληγώνοντάς τον; 

Κρισναμούρτι: Πρόκειται για μια ενστικτώδη αντίδραση επιβίωσης,
έτσι δεν είναι; Διότι ένας νους με νοημοσύνη, που είναι ξύπνιος,
που θα το σκεφτεί αυτό πολύ βαθιά, δεν νιώθει καμιά επιθυμία να
ανταποδώσει ένα χτύπημα, όχι επειδή προσπαθεί να είναι καλός
ή να καλλιεργεί την ανεξικακία, αλλά επειδή πιστεύει ότι η εκδί-
κηση είναι μια ανοησία, ότι δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά αυτό,
βλέπεις, χρειάζεται να το ψάξεις βαθιά μέσα σου. 

Ερώτηση (Μαθητής): Όταν πειράζω εγώ τους άλλους γελάω, αλλά όταν πει -

ράζουν εμένα θυμώνω. Γιατί;

Κρισναμούρτι: Φοβάμαι πως κάπως έτσι είναι τα πράγματα και με
τους μεγάλους, όχι μόνο μ’ εσάς τα παιδιά. Στους περισσότερους
από εμάς αρέσει να χρησιμοποιούμε τους άλλους, αλλά δεν μας
αρέσει όταν –με τη σειρά τους– μας χρησιμοποιούν εκείνοι. Το να
θέλουμε να πληγώνουμε τους άλλους ή να τους ενοχλούμε είναι
 από τα πιο απερίσκεπτα πράγματα, έτσι δεν είναι; Απορρέει από
έναν εγωκεντρικό τρόπο ζωής. Κανείς δεν θέλει να τον πειράζουν,
ούτε εσύ ούτε ο διπλανός σου, οπότε γιατί απλώς δεν σταματάτε να
το κάνετε; Αυτό θα σήμαινε ότι σκέφτεστε τον άλλον. 

Ερώτηση (Μαθητής): Ποιο είναι το έργο που έχει να κάνει ο άνθρωπος στη γη; 

Κρισναμούρτι: Εσύ ποιο νομίζεις ότι είναι; Είναι το να πηγαίνεις
στο σχολείο, να παίρνεις ένα δίπλωμα, να βρίσκεις μια δουλειά
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και να την κάνεις σε όλη σου τη ζωή; Είναι το να πηγαίνεις κάθε
Κυριακή στο ναό, να ανήκεις σε κάποιο κόμμα, να καταπιάνεσαι
με διάφορες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις; Είναι το έργο του ανθρώ -
που να σκοτώνει ζώα για να φάει, να χτίζει γέφυρες για να περ-
νούν τα τρένα, να σκάβει για να βρίσκει πετρέλαιο, να σκαρφαλώ-
νει στα βουνά, να κατακτά τη γη και τον ουρανό, να γράφει ποιή-
ματα, να ζωγραφίζει, ν’ αγαπά, να μισεί; Όλα αυτά είναι το έργο
που έχει να κάνει ο άνθρωπος στη γη; Ή είναι το να χτίζει πολιτι-
σμούς που καταρρέουν μετά από μερικούς αιώνες, να προξενεί
πολέμους, να επινοεί κάποιο θεό σύμφωνα με την ίδια του την ει-
κόνα, να σκοτώνει τους συνανθρώπους του στο όνομα της θρη-
σκείας ή του κράτους ενώ, την ίδια ώρα που μιλάει για ειρήνη και
αδελφοσύνη, γίνεται άσπλαχνος αρπάζοντας την εξουσία άλλων;
Αυτά δεν κάνει ο άνθρωπος παντού στον κόσμο; Και είναι αυτά το
αληθινό έργο που έχει να κάνει πάνω στη γη; 

Είναι εύκολο να διαπιστώσει κάποιος ότι όλα όσα κάνει ο άν-
θρωπος οδηγούν στην καταστροφή και στη δυστυχία, στο χάος
και στην απελπισία. Η μεγάλη πολυτέλεια υπάρχει πλάι στην
από λυτη φτώχεια, η αρρώστια και η πείνα συνυπάρχουν με την υ-
ψηλή τεχνολογία και τα air bus. Όλα αυτά είναι ανθρώπινα έργα,
κι όταν τα βλέπετε δεν αναρωτιέστε: Καλά, αυτό είναι όλο; Δεν υ-
πάρχει κάτι που αποτελεί το αληθινό έργο του ανθρώπου πάνω
στη γη; Αν μπορούσαμε ν’ ανακαλύψουμε ποιο είναι το αληθινό
έργο που έχει να κάνει ο άνθρωπος, τότε τα αεροπλάνα, τα πλυ-
ντήρια, οι γέφυρες, τα ξενοδοχεία, θα είχαν όλα μια εντελώς δια-
φορετική σημασία. Αλλά αν δεν ανακαλύψουμε ποιο είναι το αλη-
θινό έργο που έχει να κάνει ο άνθρωπος και απλώς ικανοποιού-
μαστε με κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, με μετασχηματισμό όλων
όσα έχει ήδη κάνει ο άνθρωπος, δεν θα οδηγηθούμε πουθενά. 

Ποιο είναι, λοιπόν, το αληθινό έργο που έχει να κάνει ο άν-
θρωπος πάνω στη γη; Σίγουρα, το να ανακαλύψει την αλήθεια, το
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Θεό, το ν’ αγαπά και να μην παγιδεύεται στις ίδιες του τις εγωκε-
ντρικές δραστηριότητες. Σ’ αυτήν ακριβώς την ανακάλυψη του τι
είναι αλήθεια υπάρχει αγάπη, κι αυτή η αγάπη θα δημιουργήσει
μέσα από τις σχέσεις των ανθρώπων ένα διαφορετικό πολιτισμό,
έναν καινούργιο κόσμο. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Γιατί λατρεύουμε το Θεό; 

Κρισναμούρτι: Πολύ φοβάμαι ότι λατρεύουμε το Θεό χωρίς να τον
αγαπάμε. (Γέλια) Μη γελάτε. Ξέρετε, δεν αγαπάμε το Θεό γιατί,
αν τον αγαπούσαμε πραγματικά, δεν θα υπήρχε αυτό που ονομά-
ζουμε «λατρεία». Λατρεύουμε το Θεό γιατί τον φοβόμαστε, γιατί
στις καρδιές μας υπάρχει φόβος γι’ αυτόν και όχι αγάπη. Ο ναός,
οι προσευχές, οι τελετουργίες, όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν
καμία σχέση με το Θεό, είναι δημιουργήματα του κενού και του
φόβου που νιώθει ο άνθρωπος. Όσοι ζουν στη δυστυχία και στο
φόβο λατρεύουν το Θεό για να βρουν παρηγοριά. Εκείνοι που έ-
χουν πλούτη, αξιώματα και δύναμη δεν είναι ευτυχισμένοι – όπως
κι ένας φιλόδοξος άνθρωπος είναι ένα εξαιρετικά δυστυχισμένο
πλάσμα. Κι όλοι αυτοί λατρεύουν το Θεό επειδή τον φοβούνται.
Αλλά η ευτυχία έρχεται μόνο όταν είσαι ελεύθερος απ’ όλα αυτά
και δεν λατρεύεις το Θεό, τον αγαπάς. Οι απαρηγόρητοι, οι βασα -
νισμένοι, οι δυστυχισμένοι, οι φοβισμένοι είναι αυτοί που γονατί-
ζουν στους ναούς. Αν όμως παραμερίσουν αυτό που ονομάζουν
λατρεία και κατανοήσουν τους λόγους της δυστυχίας τους, του φό-
βου τους, τότε θα είναι ευτυχισμένοι, γιατί θ’ ανακαλύψουν τι είναι
αλήθεια, τι είναι Θεός.
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18

Ο προσεκτικός νους

Έχετε δώσει ποτέ όλη σας την προσοχή στον ήχο κάποιας καμπά-
νας που χτυπά; Τι ακούτε; Τις νότες ή τη σιωπή ανάμεσά τους; Αν
δεν υπήρχε η σιωπή, θα υπήρχαν οι νότες; Και αν ακούγατε τη
σιωπή, οι ήχοι δεν θα έφταναν τότε πιο βαθιά, δεν θα είχαν δια-
φορετική ποιότητα; Αλλά, βλέπετε, σπάνια δίνουμε πραγματικά
την προσοχή μας σε κάτι, και νομίζω ότι είναι σημαντικό να βρού -
με τι σημαίνει να δίνεις πραγματικά την προσοχή σου σε κάτι.

Όταν ο καθηγητής σου λύνει ένα πρόβλημα μαθηματικών στον
πίνακα, όταν διαβάζεις ιστορία ή όταν σου μιλάει κάποιος φίλος
σου για κάτι που του συνέβη, όταν βρίσκεσαι κοντά στη θάλασσα
κι ακούς τον παφλασμό των κυμάτων, συνήθως δεν δίνεις όλη σου
την προσοχή. Αν, όμως, μπορούσες να βρεις τι σημαίνει να δίνεις
πραγματικά την προσοχή σου, τότε ίσως η μάθηση να αποκτούσε
μια εντελώς διαφορετική σημασία και να γινόταν πολύ πιο εύ -
κολη. 

Όταν ο δάσκαλός σας στην τάξη σάς λέει να προσέχετε, τι εν-
νοεί; Εννοεί ότι δεν πρέπει να κοιτάζετε έξω από το παράθυρο, ότι
δεν πρέπει να ασχολείστε με οτιδήποτε άλλο, ότι πρέπει να συ-
γκεντρωθείτε απόλυτα σ’ αυτό που υποτίθεται ότι μελετάτε. Όταν
είστε απορ ροφημένοι από κάποιο μυθιστόρημα που διαβάζετε,
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όλος σας ο νους είναι τόσο συγκεντρωμένος σ’ αυτό, που εκείνη τη
στιγμή δεν σας ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Αυτό είναι ένα άλλο είδος
προσοχής. Το να δίνεις, λοιπόν, την προσοχή σου, με τη συνηθισμέ -
νη έννοια, αποτελεί μια διαδικασία περιορισμού, έτσι δεν είναι; 

Τώρα, νομίζω ότι υπάρχει ένα εντελώς διαφορετικό είδος προ -
σοχής. Η προσοχή την οποία γενικώς επικαλούμαστε, εφαρμό-
ζουμε ή μας ικανοποιεί περιορίζει το νου, επομένως τον αποκλείει
από καθετί άλλο. Όταν κάνεις προσπάθεια να προσέξεις κάτι,
στην πραγματικότητα αντιστέκεσαι σ’ αυτό, όπως στην επιθυμία
σου να κοιτάξεις έξω απ’ το παράθυρο, να δεις ποιος πέρασε κ.λπ.
Άρα, ένα μέρος της ενέργειάς σου έχει ήδη χαθεί με την αντίστα-
ση αυτή. Χτίζεις έναν τοίχο γύρω από το νου σου για να τον ανα-
γκάσεις να συγκεντρωθεί σ’ ένα συγκεκριμένο πράγμα, και νομί-
ζεις ότι έτσι ο νους πειθαρχεί και δίνει προσοχή. Προσπαθείς ν’
αποκλείσεις κάθε σκέψη από το νου σου, εκτός από εκείνη στην ο-
ποία θέλεις να συγκεντρωθείς ολοκληρωτικά. Αυτό εννοούν οι πε-
ρισσότεροι άνθρωποι, όταν λένε ότι δίνουν προσοχή. Αλλά νομίζω
ότι υπάρχει κι ένα άλλο είδος προσοχής, μια κατάσταση του νου
όπου δεν υπάρχει αποκλεισμός, δεν μένει τίποτε απ’ έξω. Και ε-
πειδή δεν υπάρχει αντίσταση, ο νους είναι ικανός να δώσει πολύ
μεγαλύτερη προσοχή. Αλλά η προσοχή που δεν είναι αποτέλεσμα
αντίστασης δεν είναι η προσοχή που σε κάνει να απορροφάσαι
 από κάτι.

Το είδος της προσοχής για το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε
είναι εντελώς διαφορετικό από εκείνο που εννοούμε συνήθως ό-
ταν μιλάμε για προσοχή και έχει τεράστιες δυνατότητες, γιατί δεν
αποκλείει τίποτα. Όταν συγκεντρώνεσαι σ’ ένα αντικείμενο, σε μια
ομιλία, σε μια συζήτηση, τότε –συνειδητά ή ασυνείδητα– χτίζεις
έναν τοίχο αντίστασης στην απρόσκλητη επίσκεψη άλλων σκέψεων
κι έτσι ο νους σου δεν βρίσκεται ολοκληρωτικά  εκεί που θέλεις·
μόνο ένα μέρος του είναι εκεί, όσο κι αν προσέχεις, επειδή ένα
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άλλο μέρος του αντιστέκεται στις παρεμβολές, σε οποιαδήποτε
παρέκκλιση ή διάσπαση της προσοχής για ό,τι τον ενδιαφέρει. 

Ας αρχίσουμε αλλιώς. Ξέρετε τι σημαίνει διάσπαση προσοχής;
Θέλετε να δώσετε την προσοχή σας σε αυτό που διαβάζετε, αλλά
ο νους σας παύει να προσέχει εξαιτίας κάποιου θορύβου και εσείς
κοιτάτε έξω απ’ το παράθυρο. Όταν θέλεις να συγκεντρωθείς σε
κάτι και ο νους σου περιπλανιέται εδώ κι εκεί, αυτή ακριβώς η πε-
ριπλάνηση ονομάζεται διάσπαση προσοχής. Και τότε ένα μέρος
του νου σου αντιστέκεται σ’ αυτή τη λεγόμενη διάσπαση προσοχής,
και σ’ αυτή την αντίσταση υπάρχει σπατάλη ενέργειας. Αν όμως έ-
χεις επίγνωση οποιασδήποτε κίνησης του νου σου κάθε στιγμή,
τότε δεν υπάρχει κανενός είδους διάσπαση προσοχής, καμιά στιγ -
μή, και η ενέργεια του νου δεν σπαταλιέται στο να αντιστέκεται σε
κάτι. Είναι σημαντικό, λοιπόν, ν’ ανακαλύψει κανείς τι πραγματι-
κά είναι η προσοχή. 

Αν ακούτε και τα δύο, και το χτύπημα της καμπάνας και τη
σιωπή ανάμεσα στα χτυπήματα, αυτό είναι προσοχή. Το ίδιο ι-
σχύει και όταν μιλάτε με κάποιον: Προσοχή δεν είναι να επικε-
ντρώνετε το νου σας μόνο στις λέξεις, αλλά και στη σιωπή ανάμε-
σα στις λέξεις. Αν προσπαθήσετε να το κάνετε αυτό, θ’ ανακαλύ-
ψετε ότι ο νους σας μπορεί να δίνει πλήρη προσοχή χωρίς να δια-
σπάται και χωρίς ν’ αντιστέκεται. Όταν πειθαρχείτε στο νου σας
λέγοντας «δεν πρέπει να κοιτάξω έξω απ’ το παράθυρο, δεν πρέ-
πει να παρακολουθώ τους ανθρώπους που μπαινοβγαίνουν, πρέπει
να προσέχω παρόλο που θέλω να κάνω κάτι άλλο», τότε αυτό δη-
μιουργεί μια διαίρεση μέσα σας που είναι καταστροφική, γιατί
σπαταλάει την ενέργεια του νου. Αν όμως ακούτε συνολικά, έτσι
ώστε να μην υπάρχει διαίρεση και επομένως καμία αντίσταση,
τότε θ’ ανακαλύψετε ότι ο νους σας μπορεί να δώσει την προσοχή
του σε οτιδήποτε χωρίς κόπο. Το καταλαβαίνετε; Είμαι σαφής; 

Όταν επιβάλλεις στο νου σου να επικεντρώνει κάπου την προ-
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σοχή του, προκαλείς τη φθορά του. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι ο
νους πρέπει να χοροπηδάει ασταμάτητα από το ένα στο άλλο σαν
μαϊμού. Εκτός, όμως, από αυτό και από το είδος της προσοχής
στην οποία απορροφάσαι, δεν γνωρίζουμε άλλη κατάσταση. Είτε
προσπαθούμε να πειθαρχήσουμε στο νου μας ώστε να μην πα-
ρεκκλίνει είτε τον αφήνουμε να περιπλανιέται από το ένα πράγμα
στο άλλο. Τώρα, εκείνο που λέω εγώ δεν είναι ότι αυτά τα δύο
πρέπει να συνυπάρχουν· αντιθέτως, αυτό που πιστεύω δεν έχει κα -
μία σχέση ούτε με το ένα ούτε με το άλλο. Πρόκειται για μια εντε-
λώς διαφορετική προσέγγιση: Να έχεις πλήρη επίγνωση, έτσι ώ-
στε ο νους σου να μπορεί να προσέχει όλη την ώρα, χωρίς να παγι-
δεύεται στη διαδικασία αποκλεισμού οποιουδήποτε πράγματος. 

Δοκιμάστε να κάνετε αυτό που σας λέω και θα δείτε πόσο γρή-
γορα μπορεί να μάθει ο νους. Μπορείς ν’ ακούς ένα τραγούδι ή έ-
ναν ήχο και ν’ αφήνεις το νου σου να γεμίζει τόσο πολύ με αυτό
που ακούς, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις καμιά προσπάθεια. Άλ-
λωστε, αν ξέρετε πώς ν’ ακούτε το δάσκαλό σας όταν σας μιλάει
για κάποια ιστορικά γεγονότα, χωρίς καμιά αντίσταση, επειδή ο
νους σας έχει χώρο και σιωπή, οπότε ακούει απερίσπαστος, τότε
θα έχετε επίγνωση όχι μόνο του ιστορικού γεγονότος για το οποίο
σας μιλάει, αλλά και της προκατάληψης με την οποία αυτός ίσως
το ερμηνεύει και της δικής σας εσωτερικής αντίδρασης.

Θα σας πω κάτι: Ξέρετε τι είναι χώρος. Σ’ αυτό το δωμάτιο, για
παράδειγμα, εδώ, υπάρχει χώρος. Επίσης, η απόσταση από εδώ
μέχρι το ξενοδοχείο, η απόσταση ανάμεσα στο σπίτι σας και τη γέ-
φυρα ή ανάμεσα σ’ αυτή την όχθη του ποταμού και την απέναντι, ό-
λα αυτά είναι χώρος. Τώρα, υπάρχει χώρος και στο νου σας ή είναι
τόσο γεμάτος που δεν έχει καθόλου χώρο; Αν ο νους σας έχει χώρο,
τότε μέσα σ’ αυτόν υπάρχει σιωπή, και από αυτή τη σιωπή έρχονται
όλα τ’ άλλα, γιατί τότε μπορείς ν’ ακούς πραγματικά, να δίνεις προ-
σοχή χωρίς καμιά αντίσταση. Να γιατί είναι τόσο ση μαντικό να υ-
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πάρχει χώρος μέσα στο νου. Αν ο νους δεν είναι γεμάτος, δεν είναι
διαρκώς απασχολημένος, μπορεί ν’ ακούσει το σκύλο που γαβγίζει,
το μακρινό ήχο του τρένου που διασχίζει τη γέφυρα, και ταυτόχρο-
να να έχει πλήρη επίγνωση όσων λέγονται από κάποιον που μιλάει
εδώ. Τότε ο νους είναι κάτι ζωντανό, δεν είναι νεκρός. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Χθες, μετά τη συνάντησή μας, σας είδαμε να παρα-

τηρείτε δύο φτωχά παιδιά από το χωριό,* που παίζανε στην άκρη του δρόμου.

Θα θέλαμε να ξέρουμε τι νιώσατε όση ώρα τα κοιτάζατε. 

Κρισναμούρτι: Χθες το απόγευμα, μερικοί μαθητές με συνάντησαν
στο δρόμο και, λίγη ώρα αφότου τους άφησα, είδα τα δύο παιδιά
του κηπουρού που παίζανε. Το κορίτσι που κάνει την ερώτηση
θέλει να μάθει ποια συναισθήματα είχα καθώς παρατηρούσα ε-
κείνα τα παιδιά.

Τώρα, πoια είναι τα δικά σας συναισθήματα όταν παρατηρείτε
φτωχά παιδιά; Είναι πιο σημαντικό να μάθετε αυτό παρά τι ένιω-
σα εγώ. Ή είστε πάντοτε τόσο απασχολημένοι όταν πηγαίνετε στις
τάξεις σας ή στους κοιτώνες σας, που ούτε καν τα κοιτάζετε; 

Επίσης, όταν παρατηρείτε τις φτωχές γυναίκες που πάνε στην
αγορά κουβαλώντας στα κεφάλια τους τα βαριά φορτωμένα κα-
λάθια τους ή όταν παρακολουθείτε τα παιδιά των χωρικών να παί-
ζουν με τις λάσπες –που δεν έχουν και κάτι άλλο για να παίξουν,
που δεν θα έχουν την ίδια εκπαίδευση με εσάς, που δεν έχουν ένα
κανονικό σπίτι, ούτε μέσα καθαριότητας, που έχουν ελάχιστα ρού -
χα κι η διατροφή τους είναι κακή–, όταν τα παρατηρείτε όλα αυτά,
ποια είναι η αντίδρασή σας; Είναι πολύ σημαντικό ν’ ανακαλύψε-



* Η συζήτηση γίνεται τη δεκαετία του ’50 στο σχολείο στο Rishi Valley, του ο-
ποίου οι μαθητές είναι οικότροφοι. Δίπλα στο σχολείο, που καλύπτει μια μεγάλη
έκταση, υπάρχει ένα πολύ φτωχό χωριό, αρκετοί κάτοικοι του οποίου δουλεύουν
στο σχολείο.
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τε μόνοι σας ποια είναι η δική σας αντίδραση. Εγώ θα σας πω ποια
ήταν η δική μου. 

Αυτά τα παιδιά δεν έχουν ένα κανονικό κρεβάτι για να κοιμη-
θούν, ο πατέρας και η μητέρα τους δουλεύουν όλη μέρα χωρίς να
κάνουν ποτέ διακοπές. Αυτά τα παιδιά δεν θα μάθουν ποτέ τι ση-
μαίνει να σ’ αγαπάνε και να σε φροντίζουν, οι γονείς τους δεν κά-
θονται ποτέ μαζί τους για να τους διηγηθούν ιστορίες για την ο-
μορφιά της γης και τ’ ουρανού. Και τι είδους κοινωνία είναι αυτή
που έχει δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες, όπου από τη μια υπάρ-
χουν πάρα πολύ πλούσιοι άνθρωποι που έχουν ό,τι θελήσουν και
από την άλλη υπάρχουν αγόρια και κορίτσια που δεν μπορούν να
έχουν τίποτα; Τι είδους κοινωνία είναι αυτή και πώς δημιουργή-
θηκε; Ίσως κάποιοι επαναστατήσουν για να καταστρέψουν αυτό
το μοντέλο της κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα με την καταστροφή
του ένα άλλο, καινούργιο, γεννιέται, που είναι το ίδιο πράγμα με
άλλη μορφή: Τα πλούσια σπίτια στην εξοχή, τα προνόμια και όλα
αυτά τα έχουν οι κομισάριοι, οι αξιωματούχοι. Το ίδιο συμβαίνει
μετά από κάθε επανάσταση, από τη Γαλλική, έως τη Ρωσική και
την Κινεζική. Και είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μια κοινωνία
στην οποία δεν θα υπάρχουν όλη αυτή η διαφθορά και η δυστυχία;
Μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν εσείς κι εγώ ξεκόψουμε από
το κοινωνικό μοντέλο, όταν εσείς κι εγώ πάψουμε να είμαστε φι-
λόδοξοι και μάθουμε τι σημαίνει ν’ αγαπάς. Αυτά τα συναισθήμα-
τα ένιωσα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, βλέποντας εκείνα τα παι-
διά. Ακούσατε, όμως, όσα είπα;

Ερώτηση (Μαθήτρια): Πώς μπορεί ο νους ν’ ακούει πολλά πράγματα την

 ίδια στιγμή; 

Κρισναμούρτι: Δεν μιλούσα γι’ αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που μπο-
ρούν να συγκεντρωθούν σε πολλά πράγματα την ίδια στιγμή, δεν
μιλούσα όμως γι’ αυτό. Μιλούσα για ένα νου που δεν αντιστέκε-
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ται, που μπορεί ν’ ακούσει επειδή έχει χώρο, έχει τη σιωπή από την
οποία πηγάζει κάθε σκέψη.

Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί μας αρέσει να τεμπελιάζουμε; 

Κρισναμούρτι: Και γιατί δεν κάνει να τεμπελιάζουμε; Τι κακό υπάρ -
χει στο να κάθεσαι απλώς ήσυχος και ν’ ακούς ένα μακρινό ήχο να
πλησιάζει όλο και περισσότερο; Ή να μένεις ξαπλωμένος κάποιο
πρωινό στο κρεβάτι και να παρακολουθείς τα πουλιά στο δέντρο
έξω από το παράθυρο ή ένα φύλλο που χορεύει στο αεράκι, ενώ
 όλα τα υπόλοιπα είναι ακίνητα; Πού είναι το κακό σε όλο αυτό;
Καταδικάζουμε την τεμπελιά, γιατί πιστεύουμε ότι είναι κακό να
είσαι τεμπέλης. Ας δούμε, λοιπόν, τι εννοούμε λέγοντας τεμπελιά.
Αν νιώθεις καλά και, παρ’ όλα αυτά, μένεις ξαπλωμένος στο κρε-
βάτι σου μετά από κάποια ώρα, μερικοί μπορεί να σε πουν τεμπέ-
λη. Αν δεν θέλεις να παίξεις ή να μελετήσεις επειδή δεν έχεις ενέρ -
γεια, κι αυτό μπορεί κάποιος να το πει τεμπελιά. Αλλά τι είναι στην
πραγματικότητα η τεμπελιά; 

Όταν ο νους αγνοεί τις ίδιες του τις αντιδράσεις, τις ίδιες του
τις πανούργες κινήσεις, είναι τεμπέλης και βρίσκεται σε άγνοια. Αν
δεν καταφέρνεις να περνάς στο σχολείο τις εξετάσεις σου, αν δεν
έχεις διαβάσει αρκετά βιβλία και αν έχεις λίγη πληροφόρηση γε-
νικώς, αυτό δεν είναι άγνοια. Αληθινή άγνοια είναι να μη γνωρί-
ζεις τίποτα για τον εαυτό σου, να μην αντιλαμβάνεσαι πώς λει-
τουργεί ο νους σου, ποια είναι τα κίνητρά σου, πώς αντιδράς. Τε-
μπελιά υπάρχει κι όταν ο νους είναι κοιμισμένος, και ο νους των
περισσότερων ανθρώπων είναι κοιμισμένος. Έχουν ναρκωθεί από
τις γνώσεις, από τις λεγόμενες Ιερές Γραφές ή από το τι είπε ο ένας
ή ο άλλος. Ακολουθούν τις ιδέες κάποιας φιλοσοφίας ή το τυπικό
κάποιας θρησκείας ή εφαρμόζουν κάποιου είδους πειθαρχία, έτσι
ο νους τους –που θα έπρεπε να έχει ορμή, να είναι γεμάτος και να
ξεχειλίζει σαν ποτάμι– είναι στενός, αργός, κουρασμένος. Ένας
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τέτοιος νους είναι τεμπέλης. Όπως και ο νους που είναι φιλόδο-
ξος, που κυνηγάει την επιτυχία, δεν είναι δραστήριος με τη σωστή
έννοια της λέξης. Παρόλο που μπορεί να είναι επιφανειακά δρα-
στήριος, να δουλεύει όλη την ημέρα για να αποκτήσει ό,τι θέλει,
στο βάθος είναι βαριά φορτωμένος απογοητεύσεις και απελπισία. 

Έτσι, πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός για να ανακα-
λύψει αν είναι πραγματικά τεμπέλης. Μην το δέχεσαι απλώς, όταν
σου λένε ότι είσαι τεμπέλης. βρες μόνος σου κατ’ αρχήν τι είναι
τεμπελιά. Ο άνθρωπος που απλώς δέχεται, απορρίπτει ή μιμεί-
ται, ο άνθρωπος που από φόβο σκάβει ένα αυλάκι για να κυλάει η
ζωή του με ασφάλεια σ’ αυτό, αυτός ο άνθρωπος είναι τεμπέλης και
γι’ αυτό και ο νους του φθείρεται, γίνεται κομμάτια. Αλλά ο άνθρω -
πος που είναι παρατηρητικός δεν είναι τεμπέλης, παρόλο που
μπορεί συχνά να κάθεται ήσυχα και να παρατηρεί τα δέντρα, τα
πουλιά, τους ανθρώπους, τα άστρα και το σιωπηλό ποτάμι.

Ερώτηση (Δάσκαλος): Λέτε πως πρέπει να επαναστατούμε εναντίον της κοι-

νωνίας και την ίδια στιγμή πως δεν πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Δεν είναι

φιλοδοξία η επιθυμία μας να βελτιώσουμε την κοινωνία; 

Κρισναμούρτι: Έχω εξηγήσει πολύ προσεκτικά τι εννοώ λέγοντας
επανάσταση, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω ακόμη πιο ξεκά-
θαρο. Το να επαναστατεί κανείς μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας,
με σκοπό να την κάνει λίγο καλύτερη, να φέρει κάποιες μεταρ-
ρυθμίσεις, είναι σαν την επανάσταση που κάνουν οι φυλακισμέ-
νοι για να καλυτερέψουν τη ζωή τους μέσα στη φυλακή τους· και
μια τέτοια επανάσταση δεν είναι επανάσταση, είναι απλώς α-
νταρσία. βλέπετε τη διαφορά; Η επανάσταση μέσα στο πλαίσιο
της κοινωνίας μοιάζει με την ανταρσία των φυλακισμένων που θέ-
λουν καλύτερο φαγητό, καλύτερη μεταχείριση. Αντιθέτως, η επα-
νάσταση η οποία γεννιέται από την κατανόηση ξεκόβει το άτομο
από την κοινωνία, κι αυτή είναι δημιουργική επα νάσταση. 
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Τώρα, ας πούμε ότι ως άτομο ξεκόβεις από την κοινωνία. Εί-
ναι μια πράξη που έχει ως κίνητρο τη φιλοδοξία; Αν είναι, τότε
δεν έχεις ξεκόψει καθόλου, βρίσκεσαι ακόμη μέσα στη φυλακή,
γιατί η βάση της κοινωνίας είναι η φιλοδοξία, η κτητικότητα και η
απληστία. Αλλά αν τα κατανοήσεις όλα αυτά και επαναστατήσεις
μέσα στην καρδιά και στο νου σου, τότε δεν θα είσαι πια φιλόδο-
ξος, δεν θα έχεις ως κίνητρο το φθόνο, την απληστία, την κτητικό-
τητα, και γι’ αυτό δεν θα έχεις σχέση με την κοινωνία που βασίζε-
ται σ’ αυτά. Τότε θα είσαι ένα δημιουργικό άτομο και οι πράξεις
σου θα περιέχουν το σπόρο μιας διαφορετικής παιδείας. 

Υπάρχει, λοιπόν, τεράστια διαφορά ανάμεσα στα αποτελέ-
σματα της δημιουργικής επανάστασης και στα αποτελέσματα της
επανάστασης ή της ανταρσίας μέσα στο πλαίσιο της κοινωνίας.
Όσο ενδιαφέρεσαι απλώς να αναμορφώσεις, να διακοσμήσεις τα
κάγκελα και τους τοίχους της φυλακής σου, δεν είσαι δημιουργι-
κός. Η αναμόρφωση χρειάζεται πάντα κι άλλη αναμόρφωση, και
το μόνο που κάνει είναι να φέρνει περισσότερη δυστυχία, περισ-
σότερη φθορά. Αντιθέτως, ο νους που κατανοεί τη δομή της κτητι-
κότητας, της απληστίας, της φιλοδοξίας, και ξεκόβει απ’ αυτή, βρί -
σκεται σε διαρκή επανάσταση. Αυτός ο νους διαρκώς διευρύνε-
ται, είναι δημιουργικός και –όπως η πέτρα που πετάς στα ήρεμα
νερά μιας λίμνης– δημιουργεί «κύματα» που θα δημιουργήσουν
έναν εντελώς διαφορετικό πολιτισμό. 

Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί θυμώνω με τον εαυτό μου όταν δεν μελετάω; 

Κρισναμούρτι: Ακούστε την ερώτηση: «Γιατί θυμώνω με τον εαυτό
μου όταν δεν μελετάω, όπως πιστεύεται ότι πρέπει να κάνω; Γιατί
θυμώνω με τον εαυτό μου όταν δεν είμαι καλός, όπως θα έπρεπε
να είμαι; Με άλλα λόγια, γιατί δεν ακολουθώ τα ιδανικά μου;»

Μήπως θα ήταν πιο απλό, αν δεν είχαμε καθόλου ιδανικά; Αν
δεν έχεις ιδανικά, υπάρχει κανένας λόγος να θυμώνεις με τον εαυ-
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τό σου; Γιατί, λοιπόν, λες: «Πρέπει να είμαι ευγενικός, πρέπει να εί-
μαι γενναιόδωρος, πρέπει να είμαι προσεκτικός, πρέπει να μελε-
τάω;» Αν μπορέσεις ν’ ανακαλύψεις το γιατί και να απελευθερω-
θείς από τα ιδανικά, τότε ίσως να συμπεριφέρεσαι τελείως διαφο-
ρετικά, κάτι που θα ερευνήσουμε τώρα.

Γιατί, λοιπόν, έχεις ιδανικά; Πρώτα απ’ όλα, επειδή από παιδί
όλοι σου λένε ότι αν δεν έχεις ιδανικά θα είσαι ένα άχρηστο αγό-
ρι. Η κοινωνία, είτε βασίζεται στο κομμουνιστικό είτε στο καπιτα-
λιστικό μοντέλο, υποστηρίζει ότι είναι η ιδανική, εσύ το δέχεσαι
και προσπαθείς να ζεις σύμφωνα μ’ αυτό, έτσι δεν είναι; Τώρα,
πριν αρχίσεις να ζεις σύμφωνα με κάποιο ιδανικό, δεν θα έπρεπε
πρώτα ν’ ανακαλύψεις αν χρειάζεται ή όχι να έχεις ιδανικά; Σί-
γουρα, αυτό θα είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία. Αλλά έχετε γεμί-
σει από ένα σωρό ιδανικά που σας έχει επιβάλει η κοινωνία ή που
έχετε επινοήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς σας. Ξέρετε γιατί έχετε
ιδα νικά; Επειδή φοβόσαστε να είστε αυτό που είστε. 

Ας το εξηγήσουμε απλά, ας μην το κάνουμε περίπλοκο. Το ότι
φοβόσαστε να είστε αυτό που είστε σημαίνει ότι δεν έχετε εμπι-
στοσύνη στον εαυτό σας. Γι’ αυτόν το λόγο, προσπαθείτε να γίνετε
εκείνο που σας λέει η κοινωνία, οι γονείς σας και η θρησκεία σας. 

Τώρα, γιατί φοβόσαστε να είστε αυτό που είστε; Γιατί δεν ξε-
κινάτε με το να ανακαλύψετε αυτό που είστε και όχι με εκείνο που
θα έπρεπε να είστε; Αν δεν κατανοήσετε αυτό που είστε και απλώς
προσπαθείτε να γίνετε κάτι που νομίζετε ότι θα έπρεπε να είστε,
δεν κάνετε τίποτα. Οπότε, πετάξτε τα όλα τα ιδανικά. Ξέρω ότι
αυτό δεν θα αρέσει στους μεγαλύτερους, αλλά δεν έχει σημασία.
Πετάξτε όλα τα ιδανικά, ρίξτε τα στο ποτάμι, στο καλάθι των α-
χρήστων, και ξεκινήστε με αυτό που είστε – και τι είστε; 

Είσαι τεμπέλης, δεν θέλεις να μελετάς, θέλεις να παίζεις, θέ-
λεις να διασκεδάζεις, όπως όλα τα παιδιά. Ξεκίνα απ’ αυτό. Για να
πάει κανείς μακριά, ξεκινάει από κοντά. Χρησιμοποιήστε το νου
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σας για να ψάξετε να δείτε τι εννοείτε όταν λέτε ότι θέλετε να δια-
σκεδάζετε. Χρησιμοποιήστε το νου σας για να βρείτε τι πραγμα-
τικά κρύβεται πίσω απ’ αυτό, αλλά όχι σύμφωνα με ό,τι σας λένε
οι γονείς σας ή ό,τι σας υπαγορεύουν τα ιδανικά σας. Χρησιμο-
ποιήστε το νου σας για ν’ ανακαλύψετε γιατί δεν θέλετε να μελετά-
τε. Χρησιμοποιήστε το νου σας για να βρείτε τι θέλετε να κάνετε
στη ζωή σας – τι θέλετε να κάνετε εσείς, όχι τι σας υπαγορεύουν να
κάνετε η κοινωνία και κάποια ιδανικά. Αν δώσετε όλο σας το είναι
σ’ αυτή την έρευνα, τότε θα κάνετε κάτι επαναστατικό· τότε θα έχε -
τε την αυτοπεποίθηση να δημιουργήσετε, να αποδεχτείτε αυτό που
είστε, και σ’ αυτό θα βρείτε μια ενέργεια που θ’ ανανεώνεται διαρ-
κώς. Κάνοντας όμως το αντίθετο, θα σπαταλάτε την ενέργειά σας
προσπαθώντας να γίνετε κάποιοι άλλοι. 

Δεν το βλέπετε κι εσείς ότι είναι πραγματικά εκπληκτικό πράγ -
μα να μη φοβάσαι να είσαι αυτό που πραγματικά είσαι; Γιατί η ο-
μορφιά υπάρχει σ’ αυτό που είσαι κι όχι σ’ εκείνο που νομίζεις ή
σου λένε ότι θα ’πρεπε να είσαι. Αν δεις ότι είσαι τεμπέλης ή ότι
είσαι ανόητος και κατανοήσεις την τεμπελιά σου ή έρθεις πρόσω-
πο με πρόσωπο με την ανοησία σου, χωρίς να προσπαθήσεις να
την αλλάξεις σε κάτι άλλο, τότε θα δεις ότι σ’ αυτό το στάδιο υπάρ -
χουν τρομερό ξαλάφρωμα, πολλή ομορφιά και νοημοσύνη. 

Ερώτηση (Δάσκαλος): Ακόμη και αν δημιουργήσουμε μια καινούργια κοι-

νωνία επαναστατώντας εναντίον της τωρινής, αυτό δεν θα σημαίνει δημιουρ-

γία μιας ακόμη κοινωνίας, μιας ακόμη μορφής φιλοδοξίας; 

Κρισναμούρτι: Φοβάμαι πως δεν ακούσατε με προσοχή ό,τι είπα.
Όταν ο νους επαναστατεί μέσα στο πλαίσιο του κοινωνικού μο-
ντέλου, μια τέτοια επανάσταση μοιάζει με ανταρσία μέσα σε φυ-
λακή και είναι απλώς μια άλλη μορφή φιλοδοξίας. Αλλά όταν ο
νους κατανοήσει όλη αυτή την καταστροφική δομή της τωρινής
κοινωνίας και βγει έξω απ’ αυτή, τότε ό,τι κάνει δεν θα είναι φιλό-
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δοξο. Μια τέτοια στάση μπορεί να δημιουργήσει έναν καινούργιο
πολιτισμό, μια καλύτερη κοινωνική δομή, ένα διαφορετικό κό-
σμο, αλλά χωρίς ο νους να ενδιαφέρεται γι’ αυτό. Το μόνο που τον
ενδιαφέρει τότε είναι ν’ ανακαλύψει τι είναι αληθινό, και η κίνη-
ση της αλήθειας είναι που δημιουργεί τον καινούργιο κόσμο, όχι
ο νους που επαναστατεί εναντίον της κοινωνίας.
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19

Γνώση και παράδοση

Αναρωτιέμαι πόσοι από εσάς πρόσεξαν χθες το απόγευμα το ου-
ράνιο τόξο. Είχε βγει ακριβώς πάνω απ’ τα νερά του ποταμού, και
το είδα ξαφνικά. Ήταν πολύ όμορφο να κάθεσαι εκεί και να κοι-
τάς το ουράνιο τόξο, σου έδινε μια αίσθηση χαράς, την επίγνωση
της ομορφιάς και της απεραντοσύνης της γης. Για να μπορέσει να
μεταδώσει κανείς μια τέτοια χαρά, πρέπει να έχει πλούσιο λεξι-
λόγιο, να ξέρει να χρησιμοποιεί σωστά τις λέξεις, το ρυθμό και
την ομορφιά της γλώσσας, έτσι δεν είναι; Αλλά εκείνη που είναι
πολύ πιο σημαντική είναι η ίδια η αίσθηση, η έκσταση που γεν-
νιέται με τη βαθιά αναγνώριση της ομορφιάς· και αυτή η αίσθη-
ση δεν μπορεί να ξυπνήσει με την απλή καλλιέργεια της γνώσης ή
της μνήμης. 

βλέπετε, πρέπει να έχουμε γνώσεις για να επικοινωνούμε με-
ταξύ μας, να μιλάμε ο ένας στο άλλο, και για να καλλιεργηθεί η
γνώση πρέπει να υπάρχει μνήμη. Χωρίς τις ανάλογες γνώσεις δεν
μπορείς να οδηγήσεις ένα αυτοκίνητο, να πετάξεις ένα αεροπλά-
νο, δεν μπορείς να χτίσεις γέφυρες ή ένα όμορφο σπίτι· δεν μπο-
ρείς να φτιάξεις λεωφόρους, να φροντίσεις τα δέντρα, να νοιαστείς
για τα ζώα και να κάνεις ένα σωρό πράγματα που πρέπει να κάνει
ένας πολιτισμένος άνθρωπος. Μόνο έτσι μπορούμε να ακολουθή-
σουμε κάποιον από τους διάφορους κλάδους της επιστήμης για να
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βοηθή σουμε τον άνθρωπο, π.χ. με την ιατρική. Για όλα αυτά χρειά -
ζονται γνώση, πληροφόρηση, μνήμη, και είναι απαραίτητο να
 έχει εκπαιδευτεί κανείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

βλέπετε, όμως, ενώ η γνώση είναι χρήσιμη σ’ ένα επίπεδο, σ’
ένα άλλο επίπεδο γίνεται εμπόδιο. Υπάρχει πάρα πολλή γνώση για
το φυσικό κόσμο και συνεχώς εμπλουτίζεται. Είναι σημαντικό να
έχουμε τέτοιου είδους γνώσεις και να τις χρησιμοποιούμε για το
καλό των ανθρώπων. Αλλά μήπως υπάρχει και ένα άλλο είδος γνώ -
σης, σε ψυχολογικό επίπεδο, που σ’ εμποδίζει να βλέπεις τι είναι
αληθινό; Σε τελική ανάλυση, η γνώση είναι μια μορφή παράδοσης,
έτσι δεν είναι; Και η παράδοση είναι μνήμη. Η παράδοση είναι
απαραίτητη σε μηχανιστικά ζητήματα, αλλά όταν η παράδοση χρη -
σιμοποιείται ως μέσο καθοδήγησης του ανθρώπου γίνεται εμπό-
διο στην ανακάλυψη πιο σπουδαίων πραγμάτων. 

βασιζόμαστε στη γνώση, στη μνήμη, για να ζούμε την καθη-
μερινή μας ζωή και να κάνουμε όσα μπορούν να γίνονται μηχανι-
κά. Χωρίς τη γνώση δεν θα μπορούσαμε να οδηγήσουμε ένα αυ-
τοκίνητο, θα ήμασταν ανίκανοι να κάνουμε ένα σωρό πράγματα.
Η γνώση, όμως, είναι εμπόδιο όταν γίνει παράδοση, όταν γίνει πί-
στη που καθοδηγεί το νου, την ψυχή, τον εσωτερικό σου κόσμο·
και, επίσης, χωρίζει τους ανθρώπους. Έχετε προσέξει πώς έχουν
διαιρεθεί οι άνθρωποι σε ομάδες, παντού στον κόσμο, αποκαλώ-
ντας τους εαυτούς τους ινδουιστές, μωαμεθανούς, βουδιστές, χρι-
στιανούς κ.λπ.; Τι είναι αυτό που τους χωρίζει; Ούτε η επιστημο-
νική έρευνα, ούτε οι γνώσεις γεωργικής καλλιέργειας ή χτισίμα-
τος γεφυριών και πετάγματος των τζετ. Εκείνα που διαιρούν τους
αν θρώπους σε ομάδες είναι η παράδοση και τα πιστεύω που
διαμορ φώνουν το νου μ’ ένα συγκεκριμένο τρόπο.

Η γνώση, λοιπόν, είναι εμπόδιο όταν έχει γίνει παράδοση που
πλάθει ή διαμορφώνει το νου σύμφωνα μ’ ένα ορισμένο μοντέλο,
επειδή τότε όχι μόνο διαιρεί τους ανθρώπους και δημιουργεί ε-
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χθρότητα ανάμεσά τους, αλλά τους εμποδίζει επίσης ν’ ανακαλύ-
ψουν τι είναι αλήθεια, τι είναι ζωή και τι είναι Θεός. Για ν’ ανακαλύ -
ψει ο νους τι είναι Θεός, πρέπει να είναι ελεύθερος από κάθε παρά-
δοση, απ’ όλα όσα έχει συσσωρεύσει μέσα του, από κάθε γνώ ση
που χρησιμοποιεί προκειμένου να έχει ψυχολογική ασφάλεια.

Γι’ αυτό ο πραγματικός ρόλος της εκπαίδευσης είναι να δώσει
στο μαθητή άφθονες γνώσεις για τις διάφορες δραστηριότητες
του ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα να ελευθερώσει το νου του από
κάθε είδους παραδοσιακή χρησιμοποίησή του σε ψυχολογικό
επί πεδο, ώστε να είναι ικανός να ερευνήσει, να βρει, ν’ ανακαλύ-
ψει την αλήθεια. Διαφορετικά, ο νους –φορτωμένος με το βάρος
της γνώσης ως εργαλείου– γίνεται μηχανικός. Αν ο νους δεν απε-
λευθερώνει διαρκώς τον εαυτό του από τη συσσώρευση οτιδήποτε
παραδοσιακά αποδεκτού, τότε είναι ανίκανος ν’ ανακαλύψει το
Υπέρτατο, εκείνο που είναι αιώνιο, αλλά είναι επίσης προφανές
ότι είναι απαραίτητο να διευρύνει τις γνώσεις και την πληροφόρη -
σή του, έτσι ώστε να είναι ικανός να καλύπτει τα πράγματα που οι
άνθρωποι χρειάζονται και πρέπει να παράγουν.

Έτσι η γνώση, που είναι μνήμη, είναι χρήσιμη και απαραίτη-
τη σ’ ένα επίπεδο, αλλά σ’ ένα άλλο προκαλεί βλάβη. Και η νοη-
μοσύνη αρχίζει όταν μπορεί κανείς να διακρίνει αυτή τη διαφο-
ρά, να δει πότε η γνώση είναι επιβλαβής και πρέπει να μπει κατά
μέρος και πότε είναι απαραίτητη και πρέπει να την αφήσουμε να
λειτουργήσει σε όσο μεγαλύτερη έκταση γίνεται.

Τώρα, τι γίνεται με την εκπαίδευση στις μέρες μας; Σου προ-
σφέρει διαφορετικά είδη γνώσης, έτσι δεν είναι; Αν πας στο πανε-
πιστήμιο μπορείς να γίνεις μηχανικός, γιατρός, δικηγόρος ή να
ακο λουθήσεις κάποιον άλλο κλάδο και να πάρεις και κάποιο ντο-
κτορά στα μαθηματικά ή σε οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν θα σε βοη-
θήσει κανείς να ελευθερωθείς από όλα τα παραδοσιακά μοντέλα,
έτσι ώστε από την πρώτη στιγμή ο νους σου να είναι φρέσκος, εν-
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θουσιώδης, για να είναι ικανός ν’ ανακαλύπτει όλη την ώρα κάτι
καινούργιο. Οι φιλοσοφίες, οι θεωρίες και οι ιδεολογίες που μα-
θαίνεις από τα βιβλία –και γίνονται η «παράδοσή σου»– αποτε-
λούν στην πραγματικότητα εμπόδιο για το νου σου, επειδή τα χρη -
σιμοποιεί όλα αυτά ως μέσο για να νιώσει ψυχολογική ασφάλεια –
που είναι άλλο από την πρακτική ασφάλεια– κι έτσι διαμορφώνε-
ται από αυτά. Είναι απαραίτητο, λοιπόν, να καλλιεργήσει κανείς
στο σχολείο τις γνώσεις του και την τε χνική του, αλλά συγχρόνως
πρέπει και να ελευθερωθεί ο νους του από κάθε παραδοσιακό μο-
ντέλο. Όλο αυτό θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης. 

Η δυσκολία βρίσκεται στο να ελευθερώσει κανείς το νου του
 από «το γνωστό», για να μπορεί κάθε στιγμή ν’ ανακαλύπτει το
καινούργιο. Ένας σπουδαίος μαθηματικός είπε σε μια συζήτηση
κάποτε ότι ενώ δούλευε για μέρες πάνω σ’ ένα πρόβλημα δεν μπο -
ρούσε να βρει τη λύση του. Κάποιο πρωί, την ώρα που έκανε το
συνηθισμένο του περίπατο, «είδε» ξαφνικά τη λύση. Τι είχε συμ-
βεί; Εκείνη την ώρα ο νους του ήταν ήσυχος, άρα και ελεύθερος να
κοιτάξει το πρόβλημα χωρίς να σκέφτεται τίποτε απ’ όσα ήξερε,
κι έτσι το ίδιο το πρόβλημα του αποκάλυψε τη λύση. Η λύση κάθε
προβλήματος βρίσκεται μέσα στο ίδιο το πρόβλημα κι όχι έξω απ’
αυτό. Έτσι, όταν κανείς χρειάζεται απάντηση σ’ ένα ερώτημα, πρέ -
πει ο νους του να είναι ελεύθερος από κάθε σκέψη για το ποια
μπορεί να είναι η απάντηση, ώστε να τη βρει. 

Οι περισσότεροι από εμάς ξέρουμε διάφορα γεγονότα, συσ-
σωρεύουμε πληροφορίες ή γνώσεις, αλλά δεν μαθαίνουμε ποτέ πώς
να έχουμε μέσα μας ησυχία, πώς να είμαστε ψυχολογικά ελεύθε-
ροι απ’ όλα τα σκαμπανεβάσματα της ζωής, από τα προβλήματα
που ριζώνουν μέσα μας. Εντασ σόμαστε σε διάφορες κοινωνικές
ομάδες, γινόμαστε οπαδοί κάποιας φιλοσοφίας, παραδινόμαστε
σε μια πίστη, όλο αυτό όμως είναι εντελώς άχρηστο, επειδή δεν
λύνει τα προβλήματά μας. Αντι θέτως, φέρνει περισσότερα βάσα-
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να, μεγαλύτερο πόνο. Εκείνο που χρειάζεται ο νους δεν είναι κά-
ποια φιλοσοφία ή ιδεολογία, αλλά να είναι ελεύθερος να ερευνά,
ν’ ανακαλύπτει και να είναι δη μιουργικός. 

Στριμώχνεστε επί χρόνια στο σχολείο για να περνάτε εξετά-
σεις, συσσωρεύετε ένα σωρό πληροφορίες που τις γράφετε σ’ ένα
χαρτί για να πάρετε κάποιο πτυχίο, ελπίζοντας να βρείτε μια δου-
λειά και να παντρευτείτε. Μπορεί η ζωή να είναι αυτό όλο κι όλο;
Έχετε αποκτήσει γνώσεις, τεχνικές, αλλά ο νους σας δεν είναι ε-
λεύθερος κι έτσι γίνεστε σκλάβοι του συστήματος που υπάρχει, κι
αυτό σημαίνει ότι δεν είστε πραγματικά δημιουργικά άτομα. Μπο -
ρεί να αποκτήσετε παιδιά, μπορεί να ζωγραφίσετε μερικούς πίνα -
κες ή να γράψετε κάποια ποιήματα, αλλά σίγουρα αυτό δεν είναι
δημιουργικότητα. Για να υπάρξει αληθινή δημιουργικότητα, πρέ -
πει πρώτα να ελευθερωθεί ο νους, και τότε η τεχνική μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει αυτή τη δημιουργικότητα. Αλλά
είναι ασήμαντο το να έχεις τεχνική χωρίς ένα δημιουργικό νου,
χωρίς εκείνη την εξαιρετική δημιουργικότητα που έρχεται με την
ανακάλυψη του τι είναι αλήθεια. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από
εμάς δεν γνωρίζουμε αυτή τη δημιουργικότητα, επειδή έχουμε
φορτώσει το νου μας με γνώσεις, παραδοσιακές αντιλήψεις, μνή-
μες, με το τι είπαν ο Σανκάρα, ο βούδας, ο Χριστός, ο Μαρξ ή κά-
ποιος άλλος. Διότι αν ο νους σου είναι ελεύθερος ν’ ανακαλύψει τι
είναι αληθινό, τότε θ’ ανακαλύψεις ότι έρχεται ένας άφθονος και
άφθαρτος πλούτος, που έχει μέσα του τεράστια χαρά. Τότε όλες
οι σχέσεις που έχεις –με τους ανθρώπους, με τις ιδέες και με τα
πράγματα– θα έχουν εντελώς διαφορετική σημασία. 

Ερώτηση (Δάσκαλος): Ένα ανυπάκουο παιδί μπορεί ν’ αλλάξει με την τιμω-

ρία ή με την αγάπη; 

Κρισναμούρτι: Εσείς τι πιστεύετε; Ακούστε πολύ προσεκτικά την ε-
ρώτησή του, σκεφτείτε τη, νιώστε τη: «Ένα ανυπάκουο παιδί μπο -
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ρεί ν’ αλλάξει με την τιμωρία ή με την αγάπη;» Αν ένα ανυπάκουο
παιδί αλλάξει με την τιμωρία, που αποτελεί μια μορφή εξαναγκα-
σμού, είναι αυτό αλλαγή; Οι μεγαλύτεροι, που έχουν την εξουσία
του δασκάλου ή του γονιού, αν απειλήσουν ένα παιδί, αν το τρο-
μοκρατήσουν, μπορεί το φουκαριάρικο να κάνει ό,τι του πουν,
αλλά είναι αυτό αλλαγή; Μπορεί άραγε ν’ αλλάξει κανείς μετά
 από οποιαδήποτε απειλή; Είναι πραγματική αλλαγή οποιασδή-
ποτε μορφής εξαναγκασμός; Μπορεί ποτέ να αλλάξει αληθινά κά -
τι με νόμους ή με οποιαδήποτε μορφή εκφοβισμού; Και, όταν ρω-
τάτε αν η αγάπη θα αλλάξει το ανυπάκουο παιδί, τι εννοείτε με τη
λέξη «αγάπη»; Αν αγαπώ το παιδί, σημαίνει ότι το κατανοώ –όχι
για να το αλλάξω, αλλά για να καταλάβω τις αιτίες που προκα-
λούν την ανυπακοή–, και η ίδια η κατανόηση είναι εκείνη που θα
σταματήσει την ανυπακοή. Αν θέλω ν’ αλλάξω το παιδί έτσι ώστε
να πάψει να είναι ανυπάκουο, τότε αυτή η επιθυμία μου να το αλ-
λάξω αποτελεί μια μορφή εξαναγκασμού, έτσι δεν είναι; Αλλά αν
αρχίσω να κατανοώ γιατί είναι ανυπάκουο, αν μπορέσω ν’ ανακα-
λύψω και να ξεριζώσω τις αιτίες που γεννάνε την ανυπακοή μέσα
του –που μπορεί να είναι λάθος διατροφή, έλλειψη ύπνου, ανά-
γκη στοργής, το γεγονός ότι κάποιο άλλο παιδί το πειράζει κ.λπ.–,
τότε το παιδί δεν θα είναι πια ανυπάκουο. Αν όμως απλώς επιθυ-
μώ ν’ αλλάξω το παιδί, που σημαίνει ότι θέλω να το κάνω να ακο-
λουθήσει κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο, τότε δεν θα μπορέσω να
το κατανοήσω. 

Παρουσιάζεται, όμως, κι ένα άλλο πρόβλημα: Τι εννοούμε
 όταν λέμε αλλαγή; Ακόμη κι αν το παιδί πάψει να είναι ανυπά-
κουο επειδή του δείξαμε αγάπη –που κι αυτό είναι ένα είδος χει-
ραγώγησης–, μπορούμε να πούμε ότι έγινε έτσι πραγματική αλ-
λαγή; Μπορεί να έγινε από αγάπη, αλλά κι αυτό είναι μια μορφή
πίεσης στο παιδί, που το αναγκάζει να κάνει ή να είναι κάτι. Και
όταν λέτε ότι το παιδί πρέπει ν’ αλλάξει, τι εννοείτε; Ν’ αλλάξει
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 από τι σε τι; Από αυτό που είναι σ’ εκείνο που θα έπρεπε να είναι;
Αν αλλάξει σε εκείνο που θα έπρεπε να είναι, θα έχει απλώς μετα-
τρέψει αυτό που ήταν, οπότε δεν υπάρχει στην ουσία καμιά αλλα-
γή. Και για να το θέσουμε αλλιώς: Αν είμαι άπληστος και γίνω ολι-
γαρκής επειδή εσείς, η κοινωνία και η θρησκεία μού λέτε ότι έτσι
πρέπει να κάνω, τότε θα έχω αλλάξει ή απλώς θα έχω δώσει στην
απληστία ένα άλλο όνομα; Αν πάλι είμαι ικανός να ερευνήσω και
να κατανοήσω ολοκληρωτικά το πρόβλημα της απληστίας μου,
τότε θα απελευθερωθώ από αυτή, κι αυτό είναι εντελώς διαφορε-
τικό από το να γίνω ολιγαρκής. 

Ερώτηση (Μαθητής): Πώς μπορεί να γίνει κανείς έξυπνος; 

Κρισναμούρτι: Τη στιγμή που προσπαθείς να γίνεις έξυπνος, παύεις
να είσαι έξυπνος. Αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, δώστε
λοιπόν για λίγο την προσοχή σας. Αν είμαι κουτός και όλοι μου λέ-
νε ότι πρέπει να είμαι έξυπνος, τι συμβαίνει συνήθως; Προσπαθώ
να γίνω έξυπνος, μελετάω περισσότερο, προσπαθώ να πάρω κα-
λύτερους βαθμούς. Τότε οι άλλοι λένε «δουλεύει σκληρά» και με
χτυπάνε χαϊδευτικά στην πλάτη, αλλά εξακολουθώ να είμαι κου -
τός, επειδή έχω αποκτήσει μόνο τα εξωτερικά στολίδια της εξυ-
πνάδας. Το πρόβλημα δεν είναι πώς θα γίνουμε έξυπνοι, αλλά πώς
θα ελευθερωθούμε από την κουταμάρα. Αν, ενώ είμαι κουτός, προ -
σπαθώ να γίνω έξυπνος, εξακολουθώ να συμπεριφέρομαι κουτά. 

βλέπετε, το βασικό πρόβλημα είναι αυτό της αλλαγής. Όταν
ρωτάς «τι είναι εξυπνάδα και πώς μπορεί κανείς να γίνει έξυπνος»,
αυτό προϋποθέτει ότι έχεις κάποια γενική ιδέα τού τι είναι εξυ-
πνάδα και τότε προσπαθείς να γίνεις έξυπνος. Ναι, αλλά αν έχεις
κάποια φόρμουλα, μια θεωρία ή μια ιδέα για την εξυπνάδα και
προσπαθείς να διαπλάσεις τον εαυτό σου σύμφωνα με αυτό το μο-
ντέλο, είναι ανοησία, δεν είναι; Ενώ αν κανείς είναι κουτός και
αρχίζει ν’ ανακαλύπτει τι είναι κουταμάρα, χωρίς να επιθυμεί να
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την αλλάξει σε κάτι άλλο, χωρίς να πει «είμαι κουτός, ανόητος, τι
τρομερό», τότε θ’ ανακαλύψει ότι στην αποκάλυψη του προβλή-
ματος εμφανίζεται μια νοημοσύνη που είναι ελεύθερη από ανοη-
σία, χωρίς να κάνει καμιά προσπάθεια. 

Ερώτηση (Μαθητής): Είμαι μωαμεθανός. Οι γονείς μου απειλούν να με

διώξουν απ’ το σπίτι, αν εξακολουθήσω να μην κάνω κάθε μέρα όσα επιβάλ-

λει η θρησκεία μας. Τι πρέπει να κάνω; 

Κρισναμούρτι: Όσοι από εσάς δεν είστε μωαμεθανοί, πιθανόν να
συμβουλεύατε το αγόρι που κάνει την ερώτηση να φύγει από το
σπίτι του, έτσι δεν είναι; Ασχέτως όμως από την ταμπέλα που σας
έχουν κολλήσει –ινδουιστής, μουσουλμάνος, κομμουνιστής, χρι-
στιανός ή ό,τι άλλο θέλετε–, το ίδιο ακριβώς πράγμα ισχύει και
για εσάς, γι’ αυτό μην αισθάνεστε ανώτεροι και καβαλήσετε κανέ-
να καλάμι. Αν πείτε στους γονείς σας ότι οι θρησκευτικές τους πα-
ραδόσεις είναι στην πραγματικότητα μουχλιασμένες προκαταλή-
ψεις, ίσως κι εκείνοι να σας διώξουν από το σπίτι.*

Τώρα, αν σας είχαν αναθρέψει σύμφωνα με τις αρχές μιας συ-
γκεκριμένης θρησκείας και ο πατέρας σας σας έλεγε ότι αν δεν α-
κολουθείτε τις πρακτικές της θρησκείας αυτής, επειδή τις θεωρεί-
τε ξεπερασμένες προλήψεις, θα πρέπει να φύγετε από το σπίτι, τι
θα κάνατε; Εξαρτάται από το πόσο ζωτικής σημασίας θα ήταν το
ότι δεν θέλετε ν’ ακολουθήσετε αυτές τις πρακτικές, έτσι δεν είναι;
Θα λέγατε: «Έχω σκεφτεί πολύ σοβαρά αυτό το θέμα και νομίζω
ότι το να αποκαλεί κανείς τον εαυτό του μωαμεθανό, Ινδό, βουδι-
στή, χριστιανό ή οτιδήποτε άλλο είναι ανόητο. Αν γι’ αυτόν το λό-
γο πρέπει να φύγω από το σπίτι, τότε θα φύγω και είμαι έτοιμος να



* Υπενθυμίζουμε ότι η συζήτηση γίνεται τη δεκαετία του ’50, σ’ ένα χωριό
της Ινδίας όπου η τήρηση των θρησκευτικών παραδόσεων είναι αυστηρή ακόμη
και σήμερα. (Σ.τ.Μ.)

14 – Η αίσθηση της ευτυχίας
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αντιμετωπίσω οτιδήποτε μου φέρει η ζωή, ακόμη και δυστυχία και
θάνατο, επειδή νιώθω ότι αυτό είναι το σωστό και αυτό θα κάνω»;
Θα λέγατε κάτι τέτοιο; Αν όχι, τότε απλώς θα σας κατάπινε η πα-
ράδοση, το πλήθος.

Τι θα κάνατε, λοιπόν; Αν η εκπαίδευση δεν σας δίνει την αυτο-
πεποίθηση που χρειάζεστε, τότε ποιος είναι ο σκοπός της; Είναι
απλώς να σας προετοιμάσει να βρείτε μια δουλειά και να προ-
σαρμοστείτε σε μια κοινωνία που, προφανώς, είναι καταστρεπτι-
κή; Μην πείτε: «Ελάχιστοι μπορούν να ξεκόψουν από αυτή κι εγώ
δεν είμαι αρκετά δυνατός». Οποιοσδήποτε δώσει όλη του την ψυ-
χή στο να ξεκόψει μπορεί να το καταφέρει. Για να κατανοήσεις
την πίεση της παράδοσης και ν’ αντισταθείς σ’ αυτή, δεν χρειάζε-
ται δύναμη αλλά εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, απέραντη εμπι-
στοσύνη, η οποία αποκτιέται όταν ξέρεις πώς να σκέφτεσαι από
μόνος σου. Αλλά, βλέπετε, στο σχολείο δεν σου μαθαίνουν πώς να
σκέφτεσαι, σου μαθαίνουν μόνο τι να σκέφτεσαι. Σου μαθαίνουν
ότι είσαι μωαμεθανός, ινδουιστής ή χριστιανός, ετούτο ή εκείνο. Ο
ρόλος της σωστής εκπαίδευσης, όμως, είναι να σε βοηθήσει να σκέ -
φτεσαι από μόνος σου, έτσι ώστε, μέσα από την ίδια σου τη σκέ-
ψη, να νιώσεις απέραντη εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Τότε θα
είσαι ένα δημιουργικό ανθρώπινο πλάσμα και όχι μια μηχανή.

Ερώτηση (Μαθήτρια): Μας λέτε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αντίσταση

όταν δίνουμε την προσοχή μας κάπου. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; 

Κρισναμούρτι: Έχω πει ότι οποιαδήποτε μορφή αντίστασης είναι
απροσεξία, είναι αιτία διάσπασης της προσοχής. Μη δέχεστε α-
πλώς τα λόγια μου, σκεφτείτε τα. Μη δέχεστε ποτέ τίποτε απ’ όσα
λέει κάποιος –εκτός από πρακτικά, τεχνολογικά θέματα–, όποιος
κι αν είναι, να ερευνάτε κάθε θέμα μόνοι σας. Αν απλώς δέχεσαι
ό,τι σου λένε, τότε συμπεριφέρεσαι μηχανικά, κουτά, είσαι ήδη
νεκρός. Αλλά αν ερευνάς, αν ανακαλύπτεις μόνος σου πράγμα -
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τα για σένα, τότε είσαι ζωντανός, ζωηρός, ένας δημιουργικός άν-
θρωπος. 

Τώρα, μπορείτε να δίνετε προσοχή σε όσα λέγονται εδώ και
την ίδια στιγμή να γνωρίζετε ότι κάποιος μπαίνει στην τάξη, χω-
ρίς να γυρίσετε το κεφάλι σας για να δείτε ποιος είναι, αλλά και
χωρίς καμιά αντίσταση στην επιθυμία να γυρίσετε το κεφάλι σας;
Αν αντισταθείτε στο να γυρίσετε το κεφάλι σας για να κοιτάξετε, η
προσοχή σας έχει ήδη χαθεί και σπαταλάτε πνευματική ενέργεια
με την αντίσταση. Μπορεί, λοιπόν, να υπάρξει μια κατάσταση
ολο κληρωτικής προσοχής, η οποία δεν διασπάται και γι’ αυτό δεν
υπάρχει καμιά αντίσταση; Δηλαδή, μπορείτε να συγκεντρώνετε
την προσοχή σας σε κάτι κι ωστόσο να έχετε το συνειδητό σας επί-
πεδο ευαίσθητο σε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω σας και μέσα σας;

Ο νους είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που απορροφά διαρκώς
πράγματα βλέποντας σχήματα και χρώματα, δεχόμενος αμέτρη-
τες εντυπώσεις, συλλαμβάνοντας την έννοια των λέξεων, τη σημα-
σία ενός βλέμματος κ.λπ. Και το πρόβλημά μας είναι να προσέ-
χουμε κάτι, ενώ την ίδια στιγμή ο νους μας είναι ανοιχτός σε οτι -
δήποτε συμβαίνει, συμπεριλαμβανομένων και των υποσυνείδητων
εντυπώσεων και αντιδράσεων. 

Ό,τι λέω συμπεριλαμβάνει πράγματι το όλο πρόβλημα του δια -
λογισμού. Δεν έχουμε χρόνο ν’ ασχοληθούμε τώρα μ’ αυτόν, αλλά
αν κάποιος δεν ξέρει πώς να διαλογίζεται δεν είναι ώριμος άνθρω -
πος. Ο διαλογισμός είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη
ζωή, πολύ πιο σημαντικό από το να περνάς εξετάσεις και να παίρ-
νεις καλούς βαθμούς. Για να κατανοήσει κανείς τι είναι ο σωστός
διαλογισμός, δεν πρέπει να εξασκείται στο διαλογισμό. Η εξά-
σκηση σε οποιοδήποτε πράγμα σχετικό με πνευματικά θέματα εί-
ναι ολέθρια. Για να κατανοήσει κανείς τι είναι σωστός διαλογι-
σμός, πρέπει να έχει επίγνωση της λειτουργίας της ίδιας του της
συνείδησης – και τότε έχει πλήρη προσοχή. Αλλά δεν μπορεί να υ-
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πάρξει πλήρης προσοχή, όταν υπάρχει οποιαδήποτε μορφή αντί-
στασης. Οι περισσότεροι από εμάς, βλέπετε, έχουμε εκπαιδευτεί
να δίνουμε την προσοχή μας αντιστεκόμενοι σε ό,τι τη διασπά, κι
έτσι η προσοχή μας είναι πάντοτε μερική, ποτέ πλήρης – και γι’
αυτό η μάθηση γίνεται κουραστική, βαρετή, κάτι που φοβίζει. Ε-
πομένως, είναι πολύ σημαντικό να δίνει κανείς την προσοχή του
με την πραγματική σημασία της λέξης, που σημαίνει ότι πρέπει
να έχει επίγνωση των μηχανισμών του νου του. Χωρίς γνώση του
εαυτού μας, η προσοχή μας δεν μπορεί να είναι πλήρης. Γι’ αυτόν
το λόγο, σ’ ένα πραγματικό σχολείο ο μαθητής δεν πρέπει μόνο να
διδάσκεται διάφορα μαθήματα, αλλά και να βοηθιέται να έχει ε-
πίγνωση της διαδικασίας της ίδιας του της σκέψης. Κατανοώντας
τον εαυτό του, θα ξέρει και τι σημαίνει να δίνει την προσοχή του
χωρίς αντίσταση σε οτιδήποτε, γιατί η κατανόηση του εαυτού εί-
ναι ο τρόπος του διαλογισμού.

Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί μας ενδιαφέρει να κάνουμε ερωτήσεις;

Κρισναμούρτι: Πολύ απλό. Επειδή είμαστε περίεργοι. Δεν θέλεις
να μάθεις πώς παίζεται το μπάσκετ ή το ποδόσφαιρο ή πώς πετάς
χαρταετό; Τη στιγμή που παύεις να κάνεις ερωτήσεις είσαι ήδη
νεκρός – πράγμα που συμβαίνει στους μεγαλύτερους. Έχουν πά-
ψει να ερευνούν, επειδή ο νους τους είναι φορτωμένος με πληρο-
φορίες, με όσα έχουν πει οι άλλοι· τα έχουν αποδεχτεί και είναι
προσκολλημένοι σε παραδοσιακές αρχές. Όσο ρωτάς ανακαλύ-
πτεις, αλλά από τη στιγμή που αρχίζεις να αποδέχεσαι τα πάντα
είσαι ψυχικά νεκρός. Στη ζωή σας, λοιπόν, μην αποδέχεστε ποτέ
τίποτα, να ερευνάτε και να εξετάζετε τα πάντα. Τότε θα δείτε ότι ο
νους σας είναι κάτι πραγματικά εξαιρετικό, ότι δεν έχει όρια, και
για έναν τέτοιο νου δεν υπάρχει θάνατος. 
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20

Θρησκευόμενος σημαίνει
να είσαι ευαίσθητος στην αλήθεια

Το πράσινο λιβάδι εδώ κοντά, με αυτά τα λουλούδια με το κίτρινο-
μουσταρδί χρώμα και το ποτάμι που το διασχίζει, είναι υπέροχο,
συμφωνείτε; Χθες το απόγευμα το παρατηρούσα. Και κάθε φορά
που αντικρίζει κανείς την εξαιρετική ομορφιά και ηρεμία της εξο -
χής, αναρωτιέται τι είναι ομορφιά. Υπάρχει μια άμεση αντίδρα-
ση σ’ αυτό που είναι όμορφο, όπως επίσης και σ’ αυτό που είναι
άσχη μο· μια αντίδραση ευχαρίστησης ή δυσφορίας. Και εκφρά-
ζουμε αυτή την αντίδραση με λόγια όπως: «Αυτό είναι όμορφο» ή
«αυτό είναι άσχημο». Εκείνο όμως που έχει σημασία δεν είναι η
ευχαρίστηση ή η δυσφορία, αλλά το να βρίσκεσαι σε επικοινωνία
με τα πάντα, να είσαι ευαίσθητος και στα δύο: και στην ασχήμια
και στην ομορφιά.

Τώρα, τι είναι ομορφιά; Αυτή είναι μία από τις πιο ουσιαστι-
κές ερωτήσεις, δεν είναι επιφανειακή, γι’ αυτό μην την παραμε-
λείτε. Έχει, σίγουρα, πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή να κατανοή-
σει κανείς τι είναι ομορφιά, για να μπορέσει να νιώσει αυτή την
αίσθηση καλοσύνης που γεννιέται όταν ο νους και η καρδιά επι-
κοινωνούν με κάτι όμορφο χωρίς κανένα εμπόδιο, έτσι ώστε να
νιώθει απόλυτα χαλαρωμένος. Και μέχρι να μάθουμε να ανταπο-
κρινόμαστε μ’ αυτό τον τρόπο στην ομορφιά, η ζωή μας θα είναι



KRISNAMOURTI - D_Layout 1  06/05/2010  2:53 ΜΜ  Page 213



πολύ ρηχή. Μπορεί κανείς να είναι περιτριγυρισμένος από εξαι-
ρετική ομορφιά, από βουνά, από λιβάδια και ποτάμια, αλλά, αν
δεν έχει επίγνωση όλων αυτών, είναι για εκείνον ό,τι είναι και για
έναν νεκρό. 

Όλοι σας, αγόρια και κορίτσια, αλλά και οι μεγαλύτεροι, κά-
ντε στον εαυτό σας αυτή την ερώτηση: Τι είναι ομορφιά; Η καθα-
ριότητα, το ωραίο ντύσιμο, το χαμόγελο, οι κινήσεις που γίνονται
με χάρη, ο ρυθμός του περπατήματος, τα καλοχτενισμένα μαλλιά,
οι καλοί τρόποι, η ωραία ομιλία, η ευγενική συμπεριφορά, η φρο-
ντίδα των άλλων, η οποία συμπεριλαμβάνει και το να είσαι πάντα
στην ώρα σου, όλα είναι μέρος της ομορφιάς, αλλά πρόκειται α-
πλώς για εξωτερικά γνωρίσματα, έτσι δεν είναι; Και μόνο αυτά εί-
ναι ομορφιά ή κάτι πολύ βαθύτερο; 

Υπάρχει η εξωτερική ομορφιά, η ομορφιά της ζωγραφικής, η
ομορφιά της ζωής. Έχετε παρατηρήσει το υπέροχο σχήμα ενός
δέντρου όταν είναι γεμάτο φύλλα ή την εκπληκτική χάρη ενός γυ-
μνού από φύλλα δέντρου, που έχει φόντο τον ουρανό; Τέτοιου εί-
δους πράγματα είναι όμορφα να τα κοιτάζεις, αλλά όλα αποτελούν
εξωτερικές εκδηλώσεις κάποιου βαθύτερου πράγματος. Οπότε, τι
είναι εκείνο που ονομάζουμε ομορφιά; 

Μπορεί να έχεις ένα όμορφο πρόσωπο με ωραία χαρακτηριστι -
κά, μπορεί να ντύνεσαι καλόγουστα και να έχεις καλούς τρόπους,
μπορεί να ξέρεις να απεικονίζεις σε μια ζωγραφιά την ομορφιά ε-
νός τοπίου ή να γράφεις γι’ αυτή, αλλά χωρίς την αίσθηση της κα -
λοσύνης όλα αυτά τα εξωτερικά συμπληρώματα της ομορφιάς ο-
δηγούν σε μια πολύ επιφανειακή και επιτηδευμένη ζωή, μια ζωή
χωρίς ιδιαίτερο νόημα.

Πρέπει, λοιπόν, ν’ ανακαλύψουμε τι πραγματικά είναι η ομορ-
φιά, δεν πρέπει; Σημειώστε ότι δεν λέω πως πρέπει ν’ αδιαφορούμε
για τις εξωτερικές εκδηλώσεις της ομορφιάς. Πρέπει όλοι να έχου -
με καλούς τρόπους, να κρατάμε το σώμα μας καθαρό και να ντυ-
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νόμαστε καλόγουστα, χωρίς να κάνουμε επίδειξη, να είμαστε εντά -
ξει στις υποχρεώσεις μας, να μιλάμε καθαρά και όλα τα υπόλοι-
πα. Όλα αυτά είναι απαραίτητα και δημιουργούν μια ευχάριστη
ατμόσφαιρα, αλλά από μόνα τους δεν έχουν και πολλή σημασία.

Η εσωτερική ομορφιά είναι εκείνη που δίνει χάρη και πραό-
τητα στο παρουσιαστικό και στην κίνηση. Και τι είναι η εσωτερι-
κή ομορφιά που χωρίς αυτή η ζωή είναι πολύ ρηχή; Το έχετε σκε-
φτεί ποτέ; Προφανώς όχι. Είστε πολύ απασχολημένοι με άλλα
πράγματα, ο νους σας είναι πολύ απασχολημένος με τη δουλειά,
με τη διασκέδαση, με διάφορες συζητήσεις, με τις παρέες σας.
Αλλά το να σας βοηθήσουν από τώρα, που είστε παιδιά, να ανα-
καλύψετε τι σημαίνει εσωτερική ομορφιά, χωρίς την οποία η εξω-
τερική ομορφιά έχει πολύ λίγη σημασία, είναι ένας από τους σκο-
πούς της σωστής εκπαίδευσης. Και η βαθιά εκτίμηση της ομορ-
φιάς είναι ουσιαστικό μέρος της ίδιας σας της ζωής.

Μπορεί ένας ρηχός νους να εκτιμήσει την ομορφιά; Μπορεί να
μιλάει κανείς για ομορφιά, αλλά είναι ικανός να νιώσει εκείνη την
τεράστια χαρά που αισθάνεσαι κοιτάζοντας κάτι πραγματικά υπέ -
ροχο; Όταν ο νους απλώς ενδιαφέρεται για τον εαυτό του και τις δι-
κές του δραστηριότητες, δεν έχει ομορφιά· ό,τι κι αν κάνει παρα-
μένει άσχημος, περιορισμένος, οπότε είναι ανίκανος να δει τι είναι
ομορφιά. Αντιθέτως, ο νους που δεν ασχολείται με τον εαυτό του,
που δεν έχει φιλοδοξίες, ο νους που δεν είναι παγιδευμένος στις ί-
διες του τις επιθυμίες ή που δεν ενδιαφέρεται για το κυνήγι της επι-
τυχίας δεν είναι ρηχός και ανθίζει μέσα στην καλοσύνη. Καταλα-
βαίνετε; Αυτή η εσωτερική καλοσύνη δίνει ομορφιά ακόμη και σ’ έ-
να –όπως το λέμε– άσχημο πρόσωπο. Όταν υπάρχει εσωτερική κα-
λοσύνη το άσχημο πρόσωπο μεταμορφώνεται, επειδή η εσωτερική
ομορφιά είναι μια αίσθηση βαθιά θρησκευόμενης αντί ληψης.

Ξέρετε τι σημαίνει να είσαι θρησκευόμενος; Δεν έχει καμιά
σχέση με τους ναούς και τις καμπάνες τους –παρόλο που ο ήχος
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τους από μακριά ακούγεται όμορφος– ούτε με προσευχές, ούτε με
τις λειτουργίες που κάνουν οι ιερείς και όλες τις υπόλοιπες τελε-
τουργικές ανοησίες. Το να είσαι θρησκευόμενος σημαίνει να εί-
σαι ευαίσθητος στην πραγματικότητα. Ότι όλη σου η ύπαρξη –το
σώμα, ο νους και η καρδιά σου– είναι ευαίσθητη απέναντι στην
ομορφ ιά και την ασχήμια, στο αδέσποτο ζώο στο δρόμο, στα ω-
ραία κτίρια και στη φτώχεια και στη βρομιά της πόλης, στο γέλιο
και στο κλάμα, στα πάντα γύρω σου. Από αυτή την ευαισθησία για
όλα όσα υπάρχουν γύρω σου θα πηγάζουν καλοσύνη και αγάπη,
και χωρίς αυτή την ευαισθησία δεν υπάρχει ομορφιά, παρόλο που
μπορεί να έχεις ταλέντο, να είσαι καλοντυμένος, να οδηγείς ακρι-
βό αυτοκίνητο και να είσαι σχολαστικά καθαρός. 

Η αγάπη είναι κάτι το εξαιρετικό, έτσι δεν είναι; Δεν μπορείς
ν’ αγαπάς αν σκέφτεσαι τον εαυτό σου – που δεν σημαίνει ότι πρέ-
πει να σκέφτεσαι κάποιον άλλο. Η αγάπη είναι, δεν έχει αντικείμε-
νο. Ο νους που αγαπά είναι πράγματι ένας θρησκευόμενος νους,
γιατί βρίσκεται μέσα στο ρεύμα της πραγματικότητας, της αλή-
θειας και του Θεού, και μόνο ένας τέτοιος νους μπορεί να ξέρει τι
είναι ομορφιά. Ο νους που δεν έχει παγιδευτεί σε καμιά φιλοσο-
φία, που δεν είναι φυλακισμένος σε καμιά οργάνωση ή πίστη, που
δεν έχει για οδηγό τις προσωπικές του φιλοδοξίες είναι ευαίσθη-
τος, ξύπνιος, παρατηρητικός. Ένας τέτοιος νους έχει ομορφιά. 

Είναι πολύ σημαντικό, όσο είστε νέοι, να μάθετε να είστε καθα -
ροί και ευπαρουσίαστοι, να κάθεστε ήσυχα χωρίς να κινείστε διαρ -
κώς, να έχετε καλούς τρόπους στο τραπέζι, να υπολογίζετε τους
άλλους, να είστε στην ώρα σας. Όλα αυτά, όμως, αν και απαραί-
τητα, είναι επιφανειακά. Και αν απλώς καλλιεργήσετε το επιφα-
νειακό χωρίς να κατανοήσετε ό,τι βρίσκεται πιο βαθιά, δεν θα μά-
θετε ποτέ την πραγματική σημασία της ομορφιάς. Ένας νους που
δεν ανήκει σε κανένα έθνος, σε καμία ομάδα ή κοινωνία, που δεν
ενδιαφέρεται για εξουσία, που δεν κινείται από φιλοδοξίες και
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δεν τον σταματάει ο φόβος, ένας τέτοιος νους ανθίζει πάντα μέσα
στην αγάπη και την καλοσύνη. Επειδή είναι μέσα στο ρεύμα της
πραγματικότητας, ξέρει τι είναι ομορφιά, όντας ευαίσθητος τόσο
απέναντι στην ασχήμια όσο και απέναντι στην ομορφιά, είναι έ-
νας δημιουργικός νους και έχει απεριόριστη κατανόηση. 

Ερώτηση (Μαθητής): Αν έχω κάποια φιλοδοξία στην παιδική μου ηλικία,

θα μπορέσω να την εκπληρώσω μεγαλώνοντας; 

Κρισναμούρτι: Οι παιδικές φιλοδοξίες συνήθως δεν κρατάνε πολύ, έ-
τσι δεν είναι; Κάποιο αγόρι θέλει να γίνει οδηγός τρένου όταν με-
γαλώσει ή, βλέποντας ένα τζετ να διασχίζει αστράφτοντας τον ου-
ρανό, θέλει να γίνει πιλότος, ένα άλλο ακούει κάποιον πολιτικό να
βγάζει λόγο και θέλει να του μοιάσει, ή βλέπει κάποιο μοναχό κι α-
ποφασίζει να γίνει κι αυτό μοναχός. Κάποιο κορίτσι μπορεί να θέ-
λει να παντρευτεί όταν μεγαλώσει και να κάνει πολλά παιδιά ή να
γίνει σύζυγος κάποιου πάμπλουτου άντρα και να ζει σ’ ένα μεγάλο
σπίτι, ή μπορεί να φιλοδοξεί να γίνει ζωγράφος ή γνωστή ποιήτρια. 

Τώρα, τα παιδικά όνειρα μπορούν να εκπληρωθούν; Και έχει
αξία να εκπληρώνονται τα όνειρα; Το κυνήγι της πραγματοποίη-
σης οποιασδήποτε επιθυμίας, αδιάφορο τι είδους, φέρνει πάντα
θλίψη. Ίσως δεν το έχετε προσέξει ακόμη αυτό, αλλά θα το προ-
σέξετε καθώς θα μεγαλώνετε. Η θλίψη είναι η σκιά της επιθυμίας.
Αν θέλω να είμαι πλούσιος ή διάσημος, αγωνίζομαι να φτάσω το
στόχο μου παραγκωνίζοντας άλλους ανθρώπους και δημιουργώ-
ντας εχθρότητες, αλλά ακόμη κι αν καταφέρω ν’ αποκτήσω όλα ό-
σα θέλω, αργά ή γρήγορα, αναπόφευκτα, κάτι συμβαίνει: Ή θα
βλάψω την υγεία μου ή, με το που θα εκπληρώσω την επιθυμία μου,
θα έχω τη λαχτάρα να αποκτήσω κι άλλα – και ο θάνατος παρα-
μονεύει πάντα στη γωνία. Οι φιλοδοξίες, οι επιθυμίες και το κυνή-
γι τους οδηγούν κάποια στιγμή σε απογοήτευση, σε θλίψη. Μπο -
ρείτε να παρακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία από μόνοι σας.
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Παρατηρήστε τους μεγαλύτερους γύρω σας, τους ανθρώπους που
είναι διάσημοι, που έχουν μεγάλη περιουσία, εκείνους που έχουν
κάνει όνομα και έχουν εξουσία. Παρατηρήστε τα πρόσωπά τους.
Δείτε πόση θλίψη κρύβουν ή πόσο παχύσαρκοι και επιδεικτικοί
είναι. Τα πρόσωπά τους έχουν άσχημες ρυτίδες. Δεν ανθίζει μέσα
τους η καλοσύνη, γιατί στις καρδιές τους υπάρχει θλίψη.

Είναι δυνατόν να ζει κανείς σ’ αυτό τον κόσμο χωρίς φιλοδο-
ξίες, όντας απλώς αυτό που είναι; Όταν αρχίζεις να κατανοείς αυ-
τό που είσαι, χωρίς να προσπαθείς να το αλλάξεις, τότε αυτό που
είσαι υπόκειται σε βαθιά μεταμόρφωση. Νομίζω ότι μπορεί κα-
νείς να ζει σ’ αυτό τον κόσμο στην ανωνυμία, εντελώς άγνωστος,
χωρίς να είναι διάσημος, φιλόδοξος, αμείλικτος. Όταν κάποιος
δεν θεωρεί τον εαυτό του κάτι πολύ σπουδαίο, μπορεί να ζει πολύ
ευτυχισμένα, κι αυτό θα έπρεπε να είναι στόχος της σωστής εκ-
παίδευσης. 

Αλλά, βλέπετε, όλοι οι άνθρωποι λατρεύουν την επιτυχία, τους
επιτυχημένους. Ακούς διάφορες ιστορίες, π.χ. για κάποιο φτωχό
αγόρι που δούλευε τη μέρα και μελετούσε όλη τη νύχτα και μια
μέρα έγινε σπουδαίος δικαστικός ή πώς κάποιο άλλο ξεκίνησε που -
λώντας εφημερίδες και έφτασε να γίνει εκατομμυριούχος. Σας
ταΐζουν με ύμνους για την επιτυχία. Δίπλα σε μια μεγάλη επιτυχία
υπάρχει και μεγάλη θλίψη, αλλά οι περισ σότεροι από εμάς έχου-
με παγιδευτεί στην επιθυμία για επιτυχία, κι έτσι η επιτυχία εί ναι
πολύ πιο σημαντική από την κατανόηση και τη διάλυση της θλί-
ψης. 

Ερώτηση (Μαθητής): Στο τωρινό κοινωνικό σύστημα δεν είναι πάρα πολύ

δύσκολο να γίνουν πράξη όσα λέτε; 

Κρισναμούρτι: Όταν αγαπάς πάρα πολύ κάτι, δυσκολεύεσαι να το
κάνεις; Αν σ’ ενθουσιάζει να παίζεις ποδόσφαιρο, πας και παίζεις
με όλο σου το είναι, σωστά; Θα το έλεγες δύσκολο; Μόνο  όταν δεν
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νιώθεις έντονα την αλήθεια κάποιου πράγματος, λες ότι είναι δύ-
σκολο να το κάνεις πράξη. Δεν το αγαπάς. Αυτό που αγαπάς το κά -
νεις με πάθος, σου δίνει χαρά και τότε δεν έχει σημασία τι μπορεί
να πουν οι γονείς σου ή η κοινωνία. Αλλά, αν δεν είσαι βαθιά πε-
πεισμένος, αν δεν νιώθεις ελεύθερος κι ευτυχισμένος, αν δεν κά-
νεις αυτό που νομίζεις σωστό, σίγουρα το ενδιαφέρον σου γι’ αυτό
είναι ψεύτικο, δεν είναι αληθινό. Έτσι σου φαίνεται βουνό και λες
ότι σου είναι δύσκολο να το κάνεις πράξη. 

Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, φυσικά και θα συναντήσεις δυ-
σκολίες, αλλά δεν θα σε νοιάζουν, είναι μέρος της ζωής. βλέπετε,
έχουμε φτιάξει τη φιλοσοφία της δυσκολίας και θεωρούμε ότι εί-
ναι μεγάλη αρετή να προσπαθούμε, ν’ αγωνιζόμαστε, να καταπο-
λεμάμε.

Δεν μιλάω για κάποια επαγγελματική ικανότητα που αποκτιέ-
ται με αγώνα και προσπάθεια, αλλά για την αγάπη να κάνεις κάτι.
Μην αντιστέκεστε στην κοινωνία, μην εναντιώνεστε στις νεκρές
παραδόσεις αν δεν το κάνετε με αγάπη, γιατί ο αγώνας σας δεν θα
έχει κανένα νόημα και απλώς θα προκαλέσετε μεγαλύτερη σύγχυ-
ση. Αντιθέτως, αν νιώθετε βαθιά μέσα σας τι είναι σωστό κι έτσι
μπορείτε να στέκεστε από μόνοι σας στα πόδια σας, τότε οι πρά-
ξεις σας, που θα τις γεννά η αγάπη, θα έχουν εξαιρετική σημασία,
θα έχουν δύναμη και ομορφιά. 

Ξέρετε, μόνο μέσα σ’ έναν πολύ ήσυχο νου γεννιούνται σπου-
δαία πράγματα. Και ο ήσυχος νους δεν αποκτιέται με προσπά-
θεια, με έλεγχο, με πειθαρχία. 

Ερώτηση (Μαθητής): Τι εννοείτε λέγοντας «ολοκληρωτική αλλαγή» και

πώς μπορεί να την πραγματοποιήσει κάποιος μέσα του; 

Κρισναμούρτι: Νομίζεις ότι μπορεί να υπάρξει ολοκληρωτική αλ-
λαγή αν προσπαθήσεις να την προξενήσεις; Ξέρεις τι σημαίνει
αλλαγή; Ας υποθέσουμε ότι είσαι φιλόδοξος και ότι έχεις αρχίσει
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να βλέπεις όλα όσα συνεπάγεται η φιλοδοξία: ελπίδα, ικανοποίη-
ση, απογοήτευση, σκληρότητα, θλίψη, αναισθησία, απληστία, φθό -
νο και παντελή έλλειψη αγάπης. βλέποντας όλα αυτά τι κάνεις; Το
να προσπαθήσεις ν’ αλλάξεις ή να μεταμορφώσεις τη φιλοδοξία
αποτελεί μια άλλη μορφή φιλοδοξίας, έτσι δεν είναι; Προϋποθέ-
τει επιθυμία να γίνεις κάτι άλλο από αυτό που είσαι. Μπορεί να
απορ ρίψεις μια επιθυμία, αλλά μέσα σ’ αυτήν ακριβώς τη διαδι-
κασία καλλιεργείς μια άλλη επιθυμία, που κι αυτή φέρνει θλίψη. 

Τώρα, αν δεις ότι η φιλοδοξία φέρνει θλίψη και ότι η επιθυμία
να βάλεις τέλος στη φιλοδοξία φέρνει επίσης θλίψη, αν δεις ο ίδιος
πολύ καθαρά την αλήθεια αυτού του πράγματος και δεν κάνεις τί-
ποτα, αλλά αφήσεις την αλήθεια να δράσει, τότε αυτή η αλήθεια
θα φέρει μια θεμελιώδη αλλαγή στο νου σου, μια ολοκληρωτική
επανάσταση. Αλλά αυτό απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή, διορατι-
κότητα, «εν-όραση».

Όταν σου λένε, όπως λένε σ’ όλους, ότι πρέπει να είσαι καλό
παιδί, ότι πρέπει ν’ αγαπάς τους άλλους, τι συμβαίνει συνήθως; Λες
«πρέπει να εξασκηθώ στο να είμαι καλός, πρέπει να δείχνω αγά-
πη στους γονείς μου, στους άλλους ανθρώπους, στο σκυλί μας, στα
πάντα». Αυτό σημαίνει ότι κάνεις προσπάθεια για να δείξεις αγά-
πη, και τότε η αγάπη γίνεται σκάρτη, διακοσμητική, όπως συμ-
βαίνει με αυτούς τους εθνικιστές που προσπαθούν αδιάκοπα να
νιώθουν και αδελφοσύνη, πράγμα ανόητο και βλακώδες. Αν δει
κανείς την αλήθεια για τον εθνικισμό και αφήσει αυτή την αλή-
θεια να δουλέψει μέσα του, να δράσει, τότε θα νιώσει αδελφοσύνη
χωρίς να κάνει καμιά προσπάθεια. Ο νους που εξασκείται στην
αγά πη είναι ανίκανος ν’ αγαπήσει. Αν όμως αγαπάς χωρίς να πα-
ρεμβάλλεται τίποτε άλλο, τότε η αγάπη θα δουλεύει. 

Ερώτηση (Μαθητής): Τι σημαίνει «αυτο-εξέλιξη», κύριε; 

Κρισναμούρτι: Αν θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός ή διάσημος καθη -
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γητής, αν μιμείσαι κάποιο σπουδαίο άνθρωπο ή ήρωα, αν προ-
σπαθείς ν’ ακολουθείς τον γκουρού σου ή κάποιον άγιο, τότε αυτή η
διαδικασία να γίνεις κάποιος, η διαδικασία της μίμησης, του ν’
ακο λουθείς κάποιον, είναι μια μορφή «αυτο-εξέλιξης», έτσι δεν
είναι; Ο φιλόδοξος άνθρωπος, εκείνος που θέλει να γίνει διάση-
μος, εκείνος που επιζητεί αυτο-επιβεβαίωση, μπορεί να λέει «ό,τι
κάνω, το κάνω στο όνομα της ειρήνης και για χάρη της πατρίδας
μου», αλλά η συμπεριφορά του εξακολουθεί να είναι μια προσπά-
θεια προσωπικής εξέλιξης. 

Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί οι πλούσιοι έχουν τόση υπερηφάνεια; 

Κρισναμούρτι: Ένα μικρό αγόρι ρωτάει γιατί οι πλούσιοι έχουν τό-
ση υπερηφάνεια. Έχεις πραγματικά παρατηρήσει ότι οι πλούσιοι
έχουν υπερηφάνεια; Και δεν έχουν κι οι φτωχοί τη δική τους υπε-
ρηφάνεια; Όλοι μας έχουμε τη δική μας ιδιαίτερη αλαζονεία, που
τη δείχνουμε με διάφορους τρόπους. Ο πλούσιος, ο φτωχός, ο μορ -
φωμένος, ο ταλαντούχος, ο άγιος, ο ηγέτης… Ο καθένας, με τον
τρόπο του, έχει την αίσθηση ότι είναι φτασμένος, ότι είναι πετυ-
χημένος, ότι είναι κάποιος ή ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Αλλά ο
άνθρωπος που δεν είναι τίποτα, που δεν θέλει να είναι κάποιος,
που είναι απλώς ο εαυτός του και τον κατανοεί, ένας τέτοιος άν-
θρωπος είναι απαλλαγμένος από αλαζονεία και υπερηφάνεια. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Γιατί είμαστε πάντα παγιδευμένοι μέσα στο «εγώ»

και στο «δικό μου» και γιατί συνεχίζουμε να μεταφέρουμε τα προβλήματα

που δημιουργούνται από αυτό τον τρόπο σκέψης στις συναντήσεις που κάνου-

με μαζί σας; 

Κρισναμούρτι: Πραγματικά θέλεις να μάθεις ή κάποιος άλλος σε
παρότρυνε να κάνεις αυτή την ερώτηση; Το «εγώ» και το «δικό μου»
είναι ένα πρόβλημα στο οποίο όλοι μας έχουμε εμπλακεί. Στην
πραγματικότητα είναι το μόνο πρόβλημα που έχουμε και μιλάμε



KRISNAMOURTI - D_Layout 1  06/05/2010  2:53 ΜΜ  Page 221



γι’ αυτό ατελείωτα, με διαφορετικούς τρόπους, άλλοτε σε σχέση
με την εκπλήρωση των επιθυμιών μας κι άλλοτε σε σχέση με την
απογοήτευση ή τη θλίψη. Η επιθυμία να είμαστε μονίμως ευτυχι-
σμένοι, ο φόβος του θανάτου ή ο φόβος μήπως χάσουμε την περι-
ουσία μας, η ευχαρίστηση που νιώθουμε όταν μας κολακεύουν, η
δυσφορία όταν μας προσβάλλουν, οι καυγάδες για το αν ο δικός
μου Θεός είναι ο αληθινός ή ο δικός σου, για τον αν ο δικός μου
τρόπος ζωής είναι ο σωστός ή ο δικός σου, είναι όλα όσα απασχο-
λούν ακατάπαυστα το νου και τίποτε άλλο. Μπορεί ο νους να προ-
σποιείται ότι αναζητά την ειρήνη, την αδελφικότητα, την καλοσύ-
νη, την αγάπη, αλλά πίσω από αυτό το παραπέτασμα λέξεων εξα-
κολουθεί να είναι παγιδευμένος στις εσωτερικές συγκρούσεις που
προκαλούν το «εγώ» και το «δικό μου», και γι’ αυτό δημιουργού-
νται τα προβλήματα για τα οποία με ρωτάτε, με διαφορετικά λό-
για, κάθε πρωί.

Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί οι γυναίκες στολίζονται τόσο πολύ; 

Κρισναμούρτι: Δεν τις έχετε ρωτήσει; Και δεν έχετε παρατηρήσει
ποτέ τα πουλιά; Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αρσενικό που-
λί έχει πιο πολλά χρώματα, είναι πιο φανταχτερό. Η ελκυστικότη-
τα του σώματος είναι μέρος της σεξουαλικής δραστηριότητας με
την οποία έρχονται στον κόσμο τα παιδιά. Αυτή είναι η ζωή. Αλλά
και τα αγόρια στολίζονται. Καθώς μεγαλώνουν, τους αρέσει να
χτενίζουν τα μαλλιά τους μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο, να φοράνε έναν
ωραίο σκούφο και όμορφα ρούχα, πράγμα που κάνουν και τα κο-
ρίτσια. Όλοι θέλουμε να κάνουμε επίδειξη. Ο πλούσιος με το πα-
νάκριβο αυτοκίνητό του, το κορίτσι που θέλει να γίνει ομορφότε-
ρο, το αγόρι που προσπαθεί να είναι πολύ κομψό· όλοι θέλουν να
επιδείξουν κάτι. Είναι παράξενος αυτός ο κόσμος, δεν νομίζετε;
βλέπετε, ένας κρίνος ή ένα τριαντάφυλλο δεν προσποιούνται πο-
τέ και η ομορφιά τους είναι αυτή που είναι.
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21

Ο σκοπός της μάθησης

Σας ενδιαφέρει να κάνετε μια προσπάθεια να βρείτε τι είναι η μά-
θηση; Στο σχολείο πηγαίνετε για να μάθετε, έτσι δεν είναι; Και τι
είναι η μάθηση; Έχετε αναρωτηθεί ποτέ; Πώς μαθαίνετε, γιατί
μαθαίνετε και τι είναι αυτά που μαθαίνετε; Ποιο είναι το νόημα,
η βαθύτερη σημασία της μάθησης; Είναι απαραίτητο να μάθετε
να διαβάζετε και να γράφετε, να μελετήσετε διάφορα θέματα και
να μάθετε κάποια τέχνη προκειμένου να εξασκήσετε στο μέλλον
ένα επάγγελμα από το οποίο θα βγάζετε το ψωμί σας. Όλα αυτά
εννοούμε όταν μιλάμε για μάθηση, κι από κει και μετά οι περισ-
σότεροι από εμάς σταματάμε να ψάχνουμε οτιδήποτε. Μόλις πε-
ράσουμε κάποιες εξετάσεις και αποκτήσουμε μια δουλειά, κάποιο
επάγγελμα, φαίνεται πως ξεχνάμε οτιδήποτε έχει σχέση με τη μά-
θηση. 

Υπάρχει, όμως, τέλος στη μάθηση; Λέμε ότι η μάθηση που α-
ποκτούμε από τα βιβλία και η μάθηση που αποκτούμε από την
εμπει ρία είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά είναι έτσι; Από
τα βιβλία μαθαίνουμε, παραδείγματος χάρη, κάποια επιστήμη,
πράγματα που έχουν γράψει άλλοι. Έπειτα κάνουμε τα δικά μας
πειράματα και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε από αυτά. Και για τη
ζωή μαθαίνουμε από τις εμπειρίες μας – τουλάχιστον έτσι λέμε.
Τελικά, όμως, για να κατανοήσει κανείς τη ζωή σε όλο της το βά-
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θος, για ν’ ανακαλύψει τι είναι Θεός ή τι είναι αλήθεια, πρέπει να
υπάρχει ελευθερία. Τώρα, υπάρχει μέσα στις εμπειρίες η ελευθε-
ρία που χρειάζεται για να ανακαλύπτεις και να μαθαίνεις;

Έχετε σκεφτεί ποτέ τι είναι η εμπειρία; Είναι η αίσθηση που
αποκτούμε από την αντίδραση σε μια πρόκληση της ζωής, έτσι δεν
είναι; Η αίσθηση που φέρνει αυτή η αντίδραση στην πρόκληση εί -
ναι εμπειρία. Και μπορεί να μάθει κανείς τίποτα από τις εμπειρίες;

Όταν αντιδράς σε μια πρόκληση, σ’ ένα ερέθισμα, η αντίδρασή
σου βασίζεται στη διαμόρφωσή σου, στην εκπαίδευση που έχεις
πάρει, στο πολιτιστικό, θρησκευτικό, οικονομικό και κοινωνικό
σου υπόβαθρο. Ο τρόπος που αντιδράτε σε μια πρόκληση είναι
διαμορφωμένος από το υπόβαθρό σας ως Ινδοί, ως χριστιανοί, ως
κομμουνιστές ή οτιδήποτε άλλο είστε. Αν δεν ξεκόψετε από αυτό
το υπόβαθρο, η αντίδρασή σας σε οποιαδήποτε πρόκληση θα δυ-
ναμώνει ή απλώς θα τροποποιεί αυτό το υπόβαθρο. Οπότε, δεν εί-
στε ποτέ πραγματικά ελεύθεροι να ερευνήσετε, ν’ ανακαλύψετε,
να κατανοήσετε τι είναι αλήθεια, τι είναι Θεός. 

Η εμπειρία, λοιπόν, δεν ελευθερώνει το νου και η μάθηση μέ-
σα από την εμπειρία είναι απλώς μια διαδικασία σχηματισμού
καινούργιων μοντέλων, βασισμένων στην παλιά διαμόρφωση που
έχει κανείς. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβει κα-
νείς αυτό γιατί, καθώς μεγαλώνουμε, βασιζόμαστε όλο και πιο πολύ
στην εμπειρία μας, ελπίζοντας να μάθουμε κάτι από αυτή. Αλλά
αυτό που μαθαίνουμε μας το υπαγορεύει το υπόβαθρό μας, που
σημαίνει ότι δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε την ελευθερία ούτε να
μάθουμε μέσα από τις εμπειρίες μας, ότι αυτές απλώς μετατρέ-
πουν τη διαμόρφωσή μας.

Τώρα, τι είναι η μάθηση; Μαθαίνεις να γράφεις και να διαβά-
ζεις, πώς να κάθεσαι ήσυχα, πώς να υπακούς ή να μην υπακούς·
μαθαίνεις την ιστορία της μιας ή της άλλης χώρας, μαθαίνεις ξέ-
νες γλώσσες που είναι απαραίτητες για να επικοινωνεί κανείς, μα-
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θαίνεις πώς να κερδίζεις το ψωμί σου κ.λπ. Υπάρχει, όμως, μια
κατάσταση μάθησης, όπου ο νους είναι ελεύθερος από το υπόβα-
θρό του, μια κατάσταση στην οποία δεν υπάρχει έρευνα; Καταλα-
βαίνετε την ερώτηση;

Εκείνο που θεωρούμε μάθηση είναι μια ασταμάτητη διαδικα-
σία εφαρμογής, αντίδρασης, κατάκτησης, μαθαίνουμε είτε πώς ν’
αποφεύγουμε είτε πώς να πετυχαίνουμε κάτι. Τώρα, υπάρχει μια
κατάσταση στην οποία ο νους δεν είναι όργανο μάθησης, αλλά
ύπαρ ξης; βλέπετε τη διαφορά; Από τη στιγμή που μας ενδιαφέρει
να αποκτούμε, να πετυχαίνουμε, ν’ αποφεύγουμε, ο νους πρέπει να
μαθαίνει διαρκώς· και σ’ αυτή τη μάθηση υπάρχουν πάρα πολλή
ανησυχία και αντίσταση.

Για να μάθεις κάτι, πρέπει να συγκεντρωθείς, έτσι δεν είναι;
Και τι είναι η συγκέντρωση; Έχετε προσέξει ποτέ τι συμβαίνει ό-
ταν συγκεντρώνεστε σε κάτι; Όταν σας ζητάνε να μελετήσετε ένα
βιβλίο και δεν θέλετε –ακόμη κι αν θέλετε πραγματικά να το μελε-
τήσετε–, πρέπει ν’ αντισταθείτε στην επιθυμία να κάνετε εκείνη
τη στιγμή κάποια άλλα πράγματα που σας αρέσουν, πρέπει να τα
παραμερίσετε. Την ώρα του μαθήματος, αντιστέκεστε στην επι-
θυμία να χαζεύετε έξω από το παράθυρο ή να κουβεντιάζετε με το
διπλανό σας, γιατί πρέπει να συγκεντρωθείτε στο μάθημα. Στη
συγκέντρωση, λοιπόν, υπάρχει πάντα προσπάθεια, έτσι δεν είναι;
Στη συγκέντρωση υπάρχει κάποιο κίνητρο, υπάρχει προσπάθεια
να μάθεις με σκοπό να αποκτήσεις κάτι. Και η ζωή μας είναι μια
σειρά από τέτοιες προσπάθειες, είναι μια κατάσταση πίεσης μέ-
σα στην οποία προσπαθούμε να μάθουμε. Αλλά όταν δεν υπάρχει
καθόλου πίεση, καμία επιθυμία για αποκτήματα ή για αποθήκευ-
ση γνώσεων, τότε ο νους δεν είναι ικανός να μαθαίνει πολύ πιο βα-
θιά και πιο γρήγορα; Τότε ο νους γίνεται εργαλείο έρευνας για ν’
ανακαλύψεις τι είναι η ομορφιά, τι είναι Θεός. Κι αυτό σημαίνει,
πραγματικά, ότι αυτή η έρευνα δεν υπακούει σε καμιά αυθεντία,
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είτε είναι η αυθεντία της γνώσης, είτε της κοινωνίας, είτε της θρη-
σκείας, της κουλτούρας ή της διαμόρφωσης. 

βλέπετε, μόνο όταν ο νους είναι ελεύθερος από το βάρος της
γνώσης μπορεί ν’ ανακαλύψει τι είναι αληθινό. Και σε μια τέτοια
διαδικασία ανακάλυψης, που δεν τη βαραίνει το παρελθόν, δεν
υπάρ χει συσσώρευση, έτσι δεν είναι; Από τη στιγμή που αρχίζεις
να συσσωρεύεις αυτά που έχεις βιώσει ή μάθει, για να βλέπεις τα
πράγματα μέσα από αυτά, αυτό γίνεται ένα βαρίδι για το νου, που
τον κρατάει πίσω και τον εμποδίζει να πάει πιο πέρα. Αλλά σε μια
διαδικασία έρευνας, ο νους ξεφορτώνεται κάθε μέρα όσα έχει μά-
θει, έτσι ώστε να είναι πάντα φρέσκος, αμόλυντος από τις εμπει-
ρίες του χθες. Η αλήθεια είναι ζωντανή, δεν είναι στατική, κι ένας
νους που θέλει ν’ ανακαλύψει την αλήθεια πρέπει να είναι επίσης
ζωντανός, να μην είναι φορτωμένος με γνώσεις ή εμπειρίες. Τότε
μόνο μπορεί να υπάρξει εκείνη η κατάσταση στην οποία είναι δυ-
νατόν να γεννηθεί η αλήθεια.

Όλα αυτά μπορεί, ως λέξεις, να ακούγονται δύσκολα αλλά, αν
βάλετε το νου σας να δουλέψει, δεν είναι δύσκολο να καταλάβετε
το νόημά τους. Για να ερευνήσεις τα βαθύτερα πράγματα της ζωής,
ο νους σου πρέπει να είναι ελεύθερος. Από τη στιγμή όμως που μα -
θαίνεις κάτι και κάνεις αυτό που έμαθες τη βάση της παραπέρα
έρευ νάς σου, τότε ο νους σου δεν είναι ελεύθερος και στην ουσία
έχεις πάψει να ερευνάς.

Ερώτηση (Μαθήτρια): Γιατί ξεχνάμε τόσο εύκολα όσα δυσκολευόμαστε να

μάθουμε;

Κρισναμούρτι: Μήπως μαθαίνετε απλώς και μόνο επειδή αναγκά-
ζεστε; Σε τελική ανάλυση, όταν μελετάς φυσική και μαθηματικά,
ενώ θέλεις να γίνεις δικηγόρος, πολύ γρήγορα θα ξεχάσεις και τη
φυσική και τα μαθηματικά. Μπορείς να μάθεις πραγματικά όταν
είσαι αναγκασμένος να το κάνεις; Αν θέλεις να περνάς κάποιες ε-
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ξετάσεις απλώς για να βρεις μετά μια δουλειά και να παντρευτείς,
μπορείς να κάνεις κάποια προσπάθεια να συγκεντρωθείς και να
μάθεις αλλά, μόλις περάσεις τις εξετάσεις, πολύ γρήγορα θα ξε-
χάσεις αυτά που έχεις μάθει, έτσι δεν είναι; Όταν η μάθηση είναι
μόνο ένα μέσο για να πετύχεις κάτι, από τη στιγμή που θα κατα-
φέρεις να φτάσεις εκεί που θέλεις, θα ξεχάσεις το μέσο που χρησι-
μοποίησες – κι αυτό δεν είναι σε καμία περίπτω ση μάθηση. Η κα-
τάσταση της αληθινής μάθησης, λοιπόν, μπορεί να υπάρξει μόνο
όταν δεν υπάρχουν εξαναγκασμός, κίνητρο, μόνο όταν μαθαίνεις
γι’ αυτό που αγαπάς πραγματικά. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Τι σημαίνει η λέξη «πρόοδος»; 

Κρισναμούρτι: Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, έτσι κι εσύ έχεις
ιδα νικά, δεν έχεις; Και το ιδανικό δεν είναι κάτι χειροπιαστό, κά-
τι που είναι γεγονός τώρα, αλλά είναι εκείνο που πρέπει να γίνεις
κάποτε, το οποίο σημαίνει ότι είναι κάτι μελλοντικό. Τώρα, εκεί-
νο που λέω εγώ είναι το εξής: Ξεχάστε τα ιδανικά και έχετε επί-
γνωση του τι είστε τώρα. Μην επιδιώκετε να γίνετε εκείνο που θα

έπρεπε να είστε, αλλά κατανοήστε αυτό που πραγματικά είστε. Το να
κατανοείς αυτό που είσαι στ’ αλήθεια είναι πολύ πιο σημαντικό α-
πό το να επιδιώκεις να γίνεις κάτι που θα έπρεπε να είσαι. Γιατί; Ε-
πειδή, με την κατανόηση αυτού που πραγματικά είσαι, αρχίζει
μια αυθόρμητη διαδικασία μεταμόρφωσης, ενώ, αντιθέτως, στην
προσπάθεια να γίνεις εκείνο που θα έπρεπε να είσαι δεν υπάρχει
καμιά αλλαγή, παρά μόνο η συνέχιση του ίδιου του παλιού πράγ-
ματος, με διαφορετικό τρόπο. Αν ο νους, βλέποντας ότι είναι κου-
τός, προσπαθήσει να κάνει την κουταμάρα του εξυπνάδα, αυτό δη -
λαδή που θα έπρεπε να είναι, κάνει κάτι κουτό, που δεν έχει κανένα
νόημα, καμιά αλήθεια. Πρόκειται μόνο για αναζήτηση προβολής
του εγώ, αναβολή της κατανόησης εκείνου που πραγματικά είναι.
Όσο ο νους προσπαθεί ν’ αλλάξει την κουταμάρα του σε κάτι άλ-



KRISNAMOURTI - D_Layout 1  06/05/2010  2:53 ΜΜ  Page 227



λο, θα παραμένει κουτός. Αν, όμως, ο νους πει: Αντιλαμβάνομαι
ότι είμαι κουτός και θέλω να κατανοήσω τι είναι κουταμάρα, οπό-
τε θα τη μελετήσω σε βάθος και θα δω πώς εμφανίζεται, τότε αυτή
ακρι βώς διαδικασία της έρευνας φέρνει μια ουσιαστική αλλαγή. 

«Ποια είναι η σημασία της λέξης “πρόοδος”» είναι η ερώτηση.
Υπάρχει, όμως, πρόοδος; Από τη μια βλέπεις τη βοϊδάμαξα που κι-
νείται με δύο χιλιόμετρα την ώρα και από την άλλη αυτό το κατα-
πληκτικό πράγμα που ονομάζουμε αεριωθούμενο, το οποίο τρέ χει
με περισσότερα από εξακόσια χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό είναι

πρόοδος, έτσι δεν είναι; Υπάρχει η πρόοδος της τεχνολογίας – κα -
λύτερα μέσα επικοινωνίας, καλύτερη υγειονομική περίθαλψη κ.λπ.
Υπάρχει, όμως, πρόοδος σε άλλο τομέα; Υπάρχει καμιά ψυχολο-
γική πρόοδος, με την έννοια της πνευματικής εξέλιξης με το πέρα-
σμα του χρόνου; Η ιδέα της πνευματικής προόδου είναι αληθινή ή
αποτελεί απλώς μια επινόηση του νου; 

(Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να κάνεις ουσιαστικές ερωτή-
σεις αλλά, δυστυχώς, βρίσκουμε πολύ εύκολες απαντήσεις σ’ αυ-
τές τις ουσιαστικές ερωτήσεις. Νομίζουμε ότι μια εύκολη απάντη-
ση είναι λύση, αλλά δεν είναι έτσι. Πρέπει να κάνουμε ουσιαστικές
ερωτήσεις και να αφήνουμε την ερώτηση να λειτουργήσει, να την
αφήνουμε να δουλέψει μέσα μας, για ν’ ανακαλύψουμε την αλή-
θεια της.) 

Η πρόοδος, λοιπόν, χρειάζεται χρόνο, έτσι δεν είναι; Σε τελική
ανάλυση, για να περάσουμε από τη βοϊδάμαξα στο τζετ μάς πήρε
αιώνες. Τώρα, νομίζουμε ότι μπορούμε ν’ ανακαλύψουμε και την
αλήθεια ή το Θεό με τον ίδιο τρόπο: με βάση το χρόνο. Εμείς εί-
μαστε εδώ και σκεφτόμαστε το Θεό σαν να βρίσκεται πιο κει ή
κάπου πολύ μακριά, και λέμε ότι για να καλύψουμε την απόσταση,
το χώρο που παρεμβάλλεται, χρειαζόμαστε χρόνο. Αλλά ο Θεός ή
η αλήθεια δεν είναι κάτι ακίνητο, ούτε κι εμείς είμαστε κάτι ακί-
νητο. Δεν υπάρχει ένα ακίνητο σημείο από το οποίο ξεκινάς, ούτε
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ένα άλλο ακίνητο σημείο προς το οποίο πας. Για λόγους ψυχολο-
γικής ασφάλειας, κολλάμε στην ιδέα ότι υπάρχει ένα ακίνητο ση-
μείο μέσα στον καθένα από εμάς και ότι η αλήθεια είναι επίσης
 ακίνητη. Αυτό όμως είναι μια ψευδαίσθηση, δεν είναι αληθινό. Από
τη στιγμή που χρειαζόμαστε χρόνο για να εξελιχθούμε ή να ανα-
πτυχθούμε εσωτερικά, πνευματικά, εκείνο το οποίο κάνουμε δεν
είναι πια πνευματικό, γιατί η αλήθεια βρίσκεται έξω από το χρό-
νο. Ο νους που είναι παγιδευμένος στο χρόνο χρειάζεται χρόνο
για ν’ ανακαλύψει την αλήθεια. Η αλήθεια, όμως, βρίσκεται πέρα
από το χρόνο, δεν βρίσκεται σε κάποιο ακίνητο σημείο. Ο νους
πρέπει να ελευθερωθεί από όλα όσα έχει συσσωρεύσει, συνειδητά
και ασυνείδητα, μέσα του και τότε μόνο είναι ικανός ν’ ανακαλύ-
ψει τι είναι αλήθεια, τι είναι Θεός.

Ερώτηση (Μαθήτρια): Γιατί τα πουλιά πετάνε μακριά όταν τα πλησιάζω; 

Κρισναμούρτι: Τι ωραία που θα ήταν να μην πετούσαν μακριά τα
πουλιά όταν τα πλησίαζες! Τι ωραία που θα ήταν να μπορούσε να
τ’ αγγίζει κανείς χωρίς να φοβούνται! Αλλά, βλέπετε, εμείς οι άν-
θρωποι είμαστε σκληρά πλάσματα. Σκοτώνουμε τα πουλιά, τα βα -
σανίζουμε, τα πιάνουμε και τα βάζουμε σε κλουβιά. Για σκεφτείτε
έναν πανέμορφο παπαγάλο μέσα σε κλουβί, να φωνάζει κάθε από -
γευμα το ταίρι του και να βλέπει τα άλλα πουλιά να πετάνε στον
ουρανό! Όταν κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα στα πουλιά, νομί-
ζετε ότι εκείνα δεν θα τρομάζουν όταν τα πλησιάζουμε; Αν, όμως,
καθίσετε ήσυχα σε κάποιο απομονωμένο μέρος και είστε πολύ
ήσυ χοι, πραγματικά καλοί, θ’ ανακαλύψετε πολύ σύντομα ότι τα
πουλιά θα σας πλησιάσουν, θα φτερουγίζουν δίπλα σας και θα
μπορείτε να παρατηρείτε τις σβέλτες κινήσεις τους, τα λεπτά νύ-
χια τους, την εκπληκτική δύναμη και ομορφιά των φτερών τους.
Αλλά, για να το κάνετε αυτό, πρέπει να έχετε τεράστια υπομονή,
που σημαίνει ότι υπάρχει πάρα πολλή αγάπη μέσα σας. Επίσης,
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δεν πρέπει να νιώθετε ίχνος φόβου. Φαίνεται ότι τα ζώα διαισθά-
νονται το φόβο που έχουμε μέσα μας και, με τη σειρά τους, τρο-
μάζουν και φεύγουν μακριά μας. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό
να κατανοεί κανείς τον εαυτό του. 

Δοκιμάστε να καθίσετε πολύ ήσυχα κάτω από ένα δέντρο,* αλλά
όχι για ένα ή δύο λεπτά, γιατί τα πουλιά δεν πρόκειται να σας συ-
νηθίσουν μέσα σε τόσο λίγο χρόνο. Συνεχίστε να πηγαίνετε κάθε
μέρα και να κάθεστε ήσυχα κάτω από το ίδιο δέντρο, και πολύ
γρήγορα θ’ αρχίσετε να έχετε επίγνωση ότι τα πάντα γύρω σας εί-
ναι γεμάτα ζωή. Θα δείτε τα φυλλαράκια των χόρτων να γυαλίζουν
κάτω από το φως του ήλιου, την ασταμάτητη κίνηση των μικρών
πουλιών, την εκπληκτική γυαλάδα κάποιου φιδιού ή ένα γεράκι
να πετά ψηλά στον ουρανό, απολαμβάνοντας το αεράκι χωρίς να
κάνει την παραμικρή κίνηση με τα φτερά του. Αλλά, για να τα δεις
όλα αυτά και να νιώσεις χαρά, πρέπει να υπάρχει πραγματική
ησυ χία μέσα σου. 

Ερώτηση (Μαθητής): Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε σας και σε μένα; 

Κρισναμούρτι: Υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά ανάμεσά μας;
Πιθανόν ο άλλος να έχει ανοιχτόχρωμο δέρμα και το δικό μου να
είναι πιο σκούρο, μπορεί εσύ να είσαι πολύ έξυπνος και να ξέρεις
πολύ περισσότερα πράγματα απ’ όσα ξέρω εγώ ή μπορεί εγώ να
μην έχω βγει ποτέ από το χωριό μου, ενώ εσύ να έχεις ταξιδέψει
σε όλο τον κόσμο κ.ο.κ. Προφανώς υπάρχουν διαφορές στην εμ-
φάνιση, στη γλώσσα, στη μόρφωση, σε επίπεδο γνώσεων, συμπε-
ριφοράς, παράδοσης και πολιτισμού. Είτε όμως είμαστε Ινδοί εί-
τε όχι, είτε είμαστε Αμερικανοί, Ρώσοι, Κινέζοι, Γιαπωνέζοι ή Έλ-
ληνες, ή ό,τι άλλο θέλετε, δεν υπάρχει μια μεγάλη ομοιότητα σε ό-



* Να θυμίσουμε ότι η συζήτηση γίνεται σε σχολείο στο Rishi Valley, μια εύ-
φορη μεγάλη κοιλάδα στην Ινδία, γεμάτη αιωνόβια δέντρα. (Σ.τ.Μ.)
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λους μας; Όλοι έχουμε φόβους, όλοι θέλουμε να νιώθουμε ασφά-
λεια, όλοι θέλουμε να μας αγαπούν, όλοι θέλουμε να έχουμε φα-
γητό και να είμαστε ευτυχισμένοι. Αλλά, βλέπετε, οι επιφανειακές
διαφορές καταστρέφουν την επίγνωση της ουσιαστικής ομοιότη-
τας μεταξύ μας. Η κατανόηση αυτής της ομοιότητας και η ελευθε -
ρία που φέρνει η κατανόηση γεννάνε πολλή αγάπη και φροντίδα.
Δυστυχώς, οι περισσότεροι από εμάς είμαστε παγιδευμένοι –και
γι’ αυτό διαιρεμένοι– στις επιφανειακές διαφορές φυλών, πολιτι-
σμών και θρησκειών. Τα διάφορα πιστεύω* αποτελούν κατάρα,
γιατί διαιρούν τους ανθρώπους και προκαλούν ανταγωνισμό. Μό-
νο όταν ο νους πάει πέρα από τα πιστεύω, πέρα από τις διαφορές
και τις ομοιότητες των ανθρώπων, μπορεί να είναι ελεύθερος ν’
ανα καλύψει τι είναι αληθινό. 

Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί ο δάσκαλος θυμώνει μαζί μου όταν καπνίζω; 

Κρισναμούρτι: Ίσως επειδή σου έχει πει πολλές φορές να μην κα-
πνίζεις, γιατί δεν είναι και πολύ καλό για ένα μικρό αγόρι σαν κι
εσένα, αλλά εσύ εξακολουθείς να καπνίζεις – επειδή σ’ αρέσει η
γεύση. Τώρα, πες μου εσύ, τι νομίζεις; Νομίζεις ότι θα έπρεπε κα-
νείς να συνηθίσει το κάπνισμα ή ν’ αποκτήσει οποιαδήποτε άλλη
συνήθεια από τόσο νέος; Αν στην ηλικία σου το σώμα σου συνηθί-
σει το κάπνισμα, αυτό σημαίνει ότι είσαι ήδη σκλάβος σε κάτι, κι
αυτό δεν είναι φρικτό πράγμα; Μπορεί το κάπνισμα να μην πει-
ράζει όταν είσαι μεγάλος, αλλά αυτό, και πάλι είναι εξαιρετικά
αμφίβολο. Οι μεγάλοι, δυστυχώς, βρίσκουν πολλές δικαιολογίες
για να είναι σκλάβοι σε διάφορες συνήθειες. Αλλά εσείς, που είστε
τόσο νέοι, πάνω στην ανάπτυξη, έφηβοι που ακόμη αναπτύσσεστε,
για ποιο λόγο πρέπει να συνηθίσετε οτιδήποτε ή να βουλιάξετε



* Το πιστεύω. Ως ουσιαστικό, σημαίνει το σύνολο ή τη βασική αρχή των πε-
ποιθήσεων, των ιδεών ενός ατόμου («Ελλ. Λεξικό» Τεγόπουλου-Φυτράκη). (Σ.τ.Μ.)
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μέσα σ’ οποιαδήποτε συνήθεια που θα σας κάνει αναίσθητους; Διό -
τι, από τη στιγμή που ο νους συνηθίσει κάτι, αρχίζεις να λειτουρ-
γείς μέσα στο αυλάκι που χάραξε η συνήθεια και γίνεσαι νωθρός,
παύεις να είσαι ευαίσθητος. Χάνεις την ευαισθησία που χρειάζε-
σαι για να ανακαλύψεις τι είναι αλήθεια, τι είναι ομορφιά, τι είναι
αγάπη, τι είναι ευτυχία, τι είναι Θεός. 

Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί οι άνθρωποι κυνηγούν και σκοτώνουν τα ζώα; 

Κρισναμούρτι: Επειδή τους αρέσει να νιώθουν τη διέγερση που τους
προκαλεί ο φόνος. Όλοι μας, από παιδιά, κάνουμε ένα σωρό απε-
ρίσκεπτα πράγματα όπως, ας πούμε, να κόβουμε τα φτερά μιας μύ -
γας για να δούμε τι θα συμβεί. Ή, μεγαλώ νοντας, κουτσομπολεύου -
με και κακολογούμε τους άλλους. Σκοτώ νουμε για να φάμε, σκο-
τώνουμε γι’ αυτό που αποκαλούμε ειρήνη, σκοτώνουμε για την
πατρίδα μας ή για τις ιδέες μας. Έτσι, υπάρχει μεγάλη συσσώ-
ρευση σκληρότητας μέσα μας, συμφωνείτε; Αν όμως μπορεί κα-
νείς να το κατανοήσει και να το παραμερίσει όλο αυτό που γίνε-
ται, τότε είναι πολύ διασκεδαστικό απλώς να παρακολουθείς ένα
ζώο, ακόμη και μια τίγρη, να περνάει δίπλα σου, όπως μας συνέ-
βη ένα βράδυ κοντά στη βομβάη. Ένας φίλος μάς πήγε ένα βρά-
δυ βόλτα στο δάσος με το αυτοκίνητό του για να ψάξουμε μια τί-
γρη που κάποιος είχε δει εκεί γύρω. Στην επιστροφή, την ώρα που
παίρναμε μια στροφή, είδαμε ξαφνικά μπροστά μας την τίγρη να
στέκεται στη μέση του δρόμου! Κίτρινη και μαύρη, λεπτή και
λεία, με μια μακριά ουρά, γεμάτη χάρη και δύναμη, ήταν υπέρο-
χο να την παρατηρείς. Σβήσαμε τα φώτα κι εκείνη μας πλησίασε
μουγκρίζοντας. Πέρασε τόσο κοντά μας, που σχεδόν ακούμπησε
το αυτοκίνητο. Ήταν υπέροχο θέαμα! Αν μπορεί κανείς να παρα-
τηρήσει ένα τέτοιο θέαμα χωρίς να κρατάει όπλο, θα δει ότι υ-
πάρχουν ακόμη μεγαλύτερη χαρά και μεγάλη ομορφιά σ’ αυτό. 
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Ερώτηση (Μαθήτρια): Γιατί είμαστε γεμάτοι θλίψη; 

Κρισναμούρτι: Αποδεχόμαστε τη θλίψη ως κάτι αναπόφευκτο στη
ζωή και χτίζουμε φιλοσοφίες γύρω από αυτή, δικαιώνουμε την ύ-
παρξή της λέγοντας ότι είναι αναγκαία για ν’ ανακαλύψει κανείς
το Θεό. Εγώ λέω, αντιθέτως, ότι η θλίψη υπάρχει επειδή ο άνθρω-
πος είναι σκληρός απέναντι στον άνθρωπο. Επίσης, δεν κατανοού -
με πάρα πολλά πράγματα στη ζωή –όπως το θάνατο, όπως το να
μην έχουν δουλειά οι άνθρωποι, όπως το να βλέπει κανείς τη δυ-
στυχία των φτωχών– και γι’ αυτό νιώθουμε θλίψη. Όλα αυτά δεν
τα κατανοούμε κι έτσι βασανιζόμαστε, και όσο πιο ευαίσθητος εί-
ναι κανείς τόσο πιο πολύ υποφέρει. Αντί να τα κατανοήσουμε όλα
αυτά, δικαιολογούμε τη θλίψη. Αντί να επαναστατήσουμε απένα-
ντι σε όλο αυτό το σάπιο σύστημα και να του ξεφύγουμε, απλώς
προσαρμοζόμαστε σ’ αυτό. Για να είναι κανείς ελεύθερος από τη
θλίψη, πρέπει να είναι ελεύθερος από την επιθυμία να βλάψει, ό-
πως και από την επιθυμία να κάνει το «καλό», το δήθεν καλό, που
είναι επίσης αποτέλεσμα της διαμόρφωσης που έχουμε. 
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22

Η απλότητα της αγάπης

Ένας άντρας με ρούχα sannyasi* συνήθιζε να έρχεται κάθε πρωί
για να μαζέψει λουλούδια από το γειτονικό κήπο. Τα χέρια του
και τα μάτια του έδειχναν απληστία για τα λουλούδια, κι έκοβε όσα
μπορούσε να φτάσει. Σίγουρα θα πήγαινε να τα προσφέρει σε κά-
ποια νεκρή εικόνα, φτιαγμένη από πέτρα. Τα λουλούδια ήταν πα-
νέμορφα, με τρυφερά φύλλα που μόλις άνοιγαν στον πρωινό ήλιο,
κι εκείνος δεν τα έκοβε απαλά, αλλά τα ξερίζωνε απότομα, γυμνώ -
νοντας βίαια τον κήπο. Ο Θεός του απαιτούσε πολλά λουλούδια,
πολλά ζωντανά πράγματα για μια νεκρή πέτρινη εικόνα. 

Μια άλλη μέρα, παρατηρούσα κάτι νεαρά αγόρια που κόβανε
λουλούδια. Αυτά δεν τα κόβανε για να τα προσφέρουν σε κάποιο
θεό, απλώς, κουβεντιάζοντας, ξερίζωναν απερίσκεπτα τα λουλού -
δια και τα πετάγανε εδώ κι εκεί. Έχετε ποτέ συλλάβει τον εαυτό
σας να το κάνει αυτό; Αναρωτιέμαι γιατί, καθώς περπατάτε, κόβε-
τε τα λουλούδια, μαδάτε τα πέταλά τους και τα πετάτε. Μπορώ να
καταλάβω ότι κόβετε ένα δυο λουλούδια για να τα βάλετε στα
μαλλιά σας ή για να τα χαρίσετε σε κάποιον επειδή τον αγαπάτε,
αλλά γιατί τα ξεριζώνετε χωρίς λόγο; Έχετε προσέξει ποτέ αυτή



* (Σανιάσι). Ινδική λέξη που υποδηλώνει ένα είδος «ζητιάνου-αγίου», τον οποίο
συναντά κανείς στην Ινδία. (Σ.τ.Μ.)
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την απερίσκεπτη συμπεριφορά σας; Και οι μεγάλοι κάνουν το ίδιο
πράγμα, μόνο που γι’ αυτούς είναι ένας τρόπος να εκφράσουν τη
βαρβαρότητά τους και την αποκρουστική έλλειψη σεβασμού προς
τα ζωντανά πλάσματα. Υποστηρίζουν ότι είναι κατά του να βλά-
πτουν τους γύρω τους, αλλά ό,τι κάνουν είναι καταστροφικό. Η φι -
λοδοξία ασχημαίνει τους ενήλικες, που σφάζουν ο ένας τον άλλο
στους πολέμους τους και διαφθείρονται από το χρήμα. Έχουν τις
δικές τους μορφές άθλιας συμπεριφοράς και προφανώς οι νέοι,
 εδώ όπως και παντού, ακολουθούν τα βήματά τους. 

Κάποια φορά είχα βγει έξω, κι εκεί που περπατούσα μ’ ένα από
τα αγόρια αυτού του σχολείου, είδα μια μεγάλη πέτρα στη μέση
του δρόμου. Έσκυψα και την έβαλα στην άκρη του δρόμου, και
τότε το παιδί με ρώτησε: «Γιατί το κάνατε αυτό;» Τι δείχνει η ερώ -
τησή του; Δεν είναι ένδειξη έλλειψης φροντίδας, σεβασμού για
τους άλλους; Ο σεβασμός που δείχνετε είναι από φόβο, έτσι δεν
είναι; Σηκώνεστε αμέσως μόλις μπει κάποιος μεγαλύτερος στο
δωμάτιο, όμως δεν το κάνετε από σεβασμό αλλά από φόβο μήπως
σας μαλώσουν. Διότι αν είχατε πραγματικά σεβασμό μέσα σας,
δεν θα ξεριζώνατε λουλούδια, θα πηγαίνατε μια πέτρα στην άκρη
για να μη σκοντάψει κανείς, θα φροντίζατε τα ζώα και θα νοιαζό-
σασταν για τη φύση και το περιβάλλον. Αλλά, είτε νέοι είμαστε εί-
τε γέροι, δεν υπάρχει μέσα μας πραγματικό αίσθημα φροντίδας.
Γιατί; Μήπως επειδή δεν ξέρουμε τι είναι αγάπη; 

Καταλαβαίνετε τι είναι αγάπη; Όχι η πολύπλοκη σεξουαλική
αγάπη,* ούτε η αγάπη του Θεού, αλλά απλώς αγάπη, δηλαδή να έ-
χεις στοργή, να έχεις πραγματική καλοσύνη στον τρόπο που πλη-



* Καθώς στην αγγλική γλώσσα δεν υπάρχουν δύο διαφορετικές λέξεις για
την αγάπη και τον έρωτα, όπως στα ελληνικά, η λέξη «έρωτας» αποδίδεται πά-
ντα περιφραστικά με βάση τη λέξη «love» (π.χ. being in love, I am in love κ.λπ.).
Εδώ ο Κρισναμούρτι, για να διαχωρίσει τον έρωτα από την αγάπη, τον ονομάζει
«σεξουαλική αγάπη». (Σ.τ.Μ.)

KRISNAMOURTI - D_Layout 1  06/05/2010  2:53 ΜΜ  Page 235



σιάζεις τα πάντα. Στο σπίτι σας, συνήθως δεν παίρνετε αυτή την
απλή αγάπη, καθώς οι γονείς σας είναι φοβερά πολυάσχολοι. Στο
σπίτι σας μπορεί να μην υπάρχει πραγματική στοργή, τρυφερό-
τητα, έτσι έρχεστε εδώ μ’ αυτό το υπόβαθρο αναισθησίας και συ-
μπεριφέρεστε όπως όλοι οι άλλοι. Και πώς μπορεί κανείς ν’ απο-
κτήσει ευαισθησία; Δεν λέω ότι θα πρέπει να υπάρξουν κανονι-
σμοί σχετικά με το κόψιμο των λουλουδιών – γιατί αν κανείς συ-
γκρατιέται μόνο από τους κανονισμούς, αυτό σημαίνει ότι το κά-
νει από φόβο. Πώς όμως θα γεννηθεί αυτή η ευαισθησία που θα σε
κάνει να βρίσκεσαι σ’ επαγρύπνηση ώστε να μη βλάπτεις άλλους
ανθρώπους, τα ζώα, τα λουλούδια; 

Σας ενδιαφέρουν όλα αυτά; Θα έπρεπε. Αν δεν σας ενδιαφέρει
να είστε ευαίσθητοι, τότε είστε σαν νεκροί, όπως άλλωστε και οι
περισσότεροι άνθρωποι. Παρόλο που έχουν εξασφαλισμένο το
φαγητό τους, έχουν τη δουλειά τους, κάνουν παιδιά, οδηγούν αυ-
τοκίνητα, φοράνε κομψά ρούχα, οι περισσότεροι είναι τόσο κα-
λοί όσο κι οι νεκροί.

Ξέρετε τι σημαίνει να είσαι ευαίσθητος; Σίγουρα σημαίνει να
έχεις ένα αίσθημα στοργής για πράγματα που γίνονται γύρω σου:
Να βλέπεις ένα ζώο που υποφέρει και να κάνεις κάτι γι’ αυτό, να
βγάζεις μια πέτρα από το μονοπάτι γιατί περνάνε πάρα πολλά γυ-
μνά πόδια από εκεί και μπορεί να τραυματιστούν,* να μαζεύεις
 από το δρόμο ένα καρφί, γιατί μπορεί να σκάσει το λάστιχο του
αυτοκινήτου κάποιου ανθρώπου. Το να είσαι ευαίσθητος σημαί-
νει ότι έχεις αισθήματα για τους ανθρώπους, για τα πουλιά, για τα
λουλούδια, για τα δέντρα – όχι επειδή είναι δικά σου, αλλά απλώς
επειδή έχεις επίγνωση της εξαιρετικής ομορφιάς των πραγμάτων.
Και πώς μπορεί να γεννηθεί αυτή η ευαισθησία; 



* Το Rishi Valley όπου μιλάει –δεκαετία του ’50– είναι ένα απομακρυσμένο
χωριό, όπου σχεδόν όλοι οι χωρικοί περπατούσαν ξυπόλητοι. (Σ.τ.Μ.)
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Από τη στιγμή που είσαι βαθιά ευαίσθητος, είναι φυσικό να
μην ξεριζώνεις τα λουλούδια, δεν έχεις τη διάθεση να καταστρέ-
φεις τίποτα, να πληγώνεις τους ανθρώπους, που σημαίνει ότι έχεις
μέσα σου πραγματικό σεβασμό, αγάπη για τα πάντα. Η αγάπη εί-
ναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή. Αλλά τι εννοούμε όταν λέ-
με αγάπη; Αν αγαπάς κάποιο πρόσωπο επειδή αυτό ανταποκρίνε-
ται στην αγάπη σου, σίγουρα αυτό δεν είναι αγάπη. Αγάπη είναι
να υπάρχει μέσα σου εκείνη η μοναδική αίσθηση στοργής που δεν
ζητάει τίποτα για αντάλλαγμα. Μπορεί να είσαι πολύ έξυπνος α-
πό παιδί, να περνάς όλες σου τις εξετάσεις, να παίρνεις διπλώμα-
τα και να φτάνεις σε υψηλά αξιώματα, αλλά αν δεν έχεις αυτή την
ευαισθησία, αυτή την αίσθηση της στοργής, αυτή την αίσθηση
της απλής αγάπης, τότε η καρδιά σου θα είναι άδεια και θα είσαι
δυστυχισμένος για το υπόλοιπο της ζωής σου. 

Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό για την ίδια την καρδιά να είναι
γεμάτη από αυτή την αίσθηση στοργής, γιατί τότε δεν θα κατα-
στρέφετε ποτέ τίποτα, δεν θα είστε άσπλαχνοι και δεν θα υπάρχουν
πια πόλεμοι. Τότε θα είστε ευτυχισμένα πλάσματα και, επειδή θα
είστε ευτυχισμένοι, δεν θα προσεύχεστε, δεν θα ψάχνετε να βρείτε το
Θεό, γιατί αυτή η ευτυχία είναι ο Θεός. 

Τώρα, πώς μπορεί να γεννηθεί αυτή η αγάπη; Σίγουρα, η αγά-
πη πρέπει να ξεκινήσει από το σχολείο, από το δάσκαλο. Αν ο δά-
σκαλος, παράλληλα με τις γνώσεις που σας δίνει για τα μαθηματι-
κά, τη γεωγραφία ή την ιστορία, έχει και αυτή την αίσθηση της
αγά πης μέσα στην καρδιά του και μιλάει γι’ αυτήν, αν αυθόρμητα
βγάζει μια πέτρα από το δρόμο για να μη σκοντάψει κάποιος, αν
δεν αφήνει τους βοηθούς του να κάνουν όλες τις βαριές δουλειές,
αν στις συζητήσεις του, στη δουλειά του, στο παιχνίδι, όταν τρώει,
όταν είναι μαζί σας ή μόνος του αισθάνεται αυτό το περίεργο πράγ -
μα και σας μιλάει συχνά γι’ αυτό, τότε θα γνωρίσετε κι εσείς τι ση-
μαίνει ν’ αγαπάς. 
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Μπορεί να έχεις ένα όμορφο πρόσωπο, να φοράς ωραία ρούχα
ή να είσαι σπουδαίος αθλητής, αλλά αν δεν υπάρχει αγάπη στην
καρδιά σου θα είσαι ένα άσχημο ανθρώπινο πλάσμα, άσχημο πέρα
από κάθε μέτρο. Αντιθέτως, όταν αγαπάς, το πρόσωπό σου –είτε
είναι άσχημο είτε είναι ωραίο– θα έχει μια ακτινοβολία. Η αγάπη
είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή και είναι πολύ σημαντικό
να μιλάς για την αγάπη, να την αισθάνεσαι, να τη θρέφεις, να τη
φυλάς σαν θησαυρό, αλλιώς γρήγορα θα διαλυθεί, γιατί ο κόσμος
είναι πολύ βάρβαρος. Αν, όταν είσαι νέος, δεν νιώθεις αγάπη, αν
δεν βλέπεις με αγάπη τους ανθρώπους, τα ζώα, τα λουλούδια, τότε,
όταν μεγαλώσεις, θα ανακαλύψεις ότι η ζωή σου είναι άδεια· θα
νιώθεις πολλή μοναξιά και η σκοτεινή σκιά του φόβου θα σε ακο-
λουθεί πάντα. Από τη στιγμή, όμως, που έχεις στην καρδιά σου
αυτό το εκπληκτικό πράγμα που ονομάζεται αγάπη και νιώθεις το
βάθος, τη χαρά, την έκστασή της, θα ανακαλύψεις ότι για σένα ο
κόσμος έχει μεταμορφωθεί. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Γιατί τις διάφορες θέσεις για τη λειτουργία του σχο-

λείου μας τις αναλαμβάνουν πάντοτε πολύ πλούσιοι και διάσημοι; 

Κρισναμούρτι: Η δική σου γνώμη ποια είναι; Εσύ δεν θα ήθελες να ή-
ταν ο πατέρας σου διάσημος; Δεν θα ήσουν υπερήφανη αν γινόταν
μέλος της βουλής και γράφανε γι’ αυτόν οι εφημερίδες; Δεν θα σου
άρεσε να πηγαίνατε να ζήσετε σ’ ένα μεγάλο σπίτι ή να σ’ έπαιρνε
μαζί του ταξίδι στην Ευρώπη και, γυρνώντας πίσω, να ξεφυσούσε
τον καπνό ενός πούρου; 

βλέπετε, οι πλούσιοι και εκείνοι που βρίσκονται στην εξουσία
είναι πολύ χρήσιμοι στα διάφορα ιδρύματα. Τα ιδρύματα τους
κολακεύουν κι εκείνοι κάνουν κάτι γι’ αυτά, κι έτσι ικανοποιούνται
και οι δύο πλευρές. Αλλά το ερώτημα δεν είναι μόνο γιατί το σχο-
λείο τοποθετεί διακεκριμένα πρόσωπα σε διάφορες σημαντικές
θέσεις, αλλά γιατί και εσύ θέλεις να γίνεις ένα διακεκριμένο πρό-
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σωπο ή γιατί θέλεις να παντρευτείς τον πλουσιότερο, το διάσημο ή
τον πιο ωραίο άντρα. Όλοι σας δεν θέλετε να γίνετε σπουδαίοι σε
κάτι ή κάπου; Και από τη στιγμή που έχετε τέτοιες επιθυμίες, θρέ -
φετε από τώρα μέσα σας το σπόρο της διαφθοράς. Καταλαβαίνε-
τε τι λέω; 

Αφήστε για λίγο στην άκρη την ερώτηση γιατί το σχολείο προ-
σκαλεί για τις συγκεκριμένες θέσεις πλούσιους, γιατί όπως ξέρετε
υπάρχουν και φτωχοί σε ίδιες θέσεις και αναρωτηθείτε αν έχει
καθίσει ποτέ κανείς σας δίπλα δίπλα με τους φτωχούς, με τους χω -
ρικούς.* Και έχετε παρατηρήσει άλλο ένα απίστευτο πράγμα; Ότι
οι ιερείς που έρχονται στις διάφορες εκδηλώσεις θέλουν να ξεχω-
ρίζουν και τους σπρώχνουν όλους για να καθίσουν στην πρώτη
σειρά; Όλοι μας θέλουμε να ξεχωρίζουμε, να έχουμε αναγνώρι-
ση. Αλλά ο αληθινός βραχμάνος, ο αληθινά θρησκευόμενος άν-
θρωπος, είναι αυτός που δεν ζητάει τίποτε από κανέναν, όχι επειδή
είναι υπερήφανος, αλλά επειδή είναι ο ίδιος το φως του εαυτού του.
Δυστυχώς, όμως, αυτό το πνεύμα έχει χαθεί. Όντας μέσα μας ά-
δειοι, νωθροί, γεμάτοι θλίψη, γινόμαστε ζητιάνοι ψυχολογικά και
ψάχνουμε να βρούμε κάποιον ή κάτι να μας ενθαρρύνει, να μας
δώσει ελπίδα, να μας στηρίξει, και αυτός είναι ο λόγος που κάνου-
με τα απλά πράγματα πολύπλοκα. 

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αν κάποιος διακεκριμένος πο-
λιτικός έρθει να βάλει το θεμέλιο λίθο σ’ ένα κτίριο – τι κακό υπάρ -



* Το Rishi Valley, όπου βρίσκεται το ομώνυμο σχολείο στο οποίο γίνεται αυ-
τή η συζήτηση, είναι ένα κανονικό χωριό, περιτριγυρισμένο από λόφους. Εκτός
από κάποιους χωρικούς που ζουν στα μικρά σπίτια του σχολείου με τις οικογέ-
νειές τους, έρχονται σ’ αυτό και αρκετοί φτωχοί Ινδοί από τα γύρω χωριά και κά-
νουν διάφορες δουλειές. Όλοι αυτοί κυκλοφορούν καθημερινά ανάμεσα στα
παιδιά, κάποια από τα οποία προέρχονται από πολύ πλούσιες οικογένειες, καθώς
το σχολείο αυτό θεωρείται ένα από τα καλύτερα στην Ινδία. Ο τρόπος λειτουρ-
γίας του παραμένει ίδιος έως σήμερα. (Σ.τ.Μ.)
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χει σ’ αυτό; Από μόνο του αυτό δεν σημαίνει τίποτα, αλλά η νοο-
τροπία που έχουν οι άνθρωποι για όλα αυτά είναι που διαφθείρει.
Εσείς πηγαίνετε ποτέ να επισκεφθείτε τους χωρικούς στα σπίτια
τους; Όχι. Δεν τους μιλάτε ποτέ, δεν τους νιώθετε, δεν βλέπετε με
τα μάτια σας πόσο λίγο φαγητό έχουν, πώς δουλεύουν συνέχεια τη
μια μέρα μετά την άλλη χωρίς ξεκούραση, και μόνο επειδή έτυχε
να σας πω εγώ μερικά πράγματα γι’ αυτούς θεωρείτε ότι είστε έτοι -
μοι να επικρίνετε άλλους. Μην τριγυρνάτε εδώ κι εκεί κριτικάρο-
ντας τους άλλους, αυτό δεν έχει νόημα. Πηγαίνετε να δείτε από
μόνοι σας ποιες συνθήκες επικρατούν στα γύρω χωριά και κάντε
κάτι εκεί: Φυτέψτε ένα δέντρο, μιλήστε στους χωρικούς, παίξτε
με τα παιδιά τους. Τότε θα ανακαλύψετε ότι γεννιέται ένα διαφο-
ρετικό είδος κοινωνίας, γιατί θα υπάρξει αγάπη σ’ αυτή τη χώρα.
Μια κοινωνία χωρίς αγάπη είναι σαν μια χώρα δίχως ποτάμια, εί-
ναι σαν έρημος. Αλλά εκεί όπου υπάρχουν ποτάμια η γη είναι πλού -
σια, έχει αφθονία και ομορφιά. Οι περισσότεροι από εμάς μεγα-
λώνουμε χωρίς αγάπη και γι’ αυτό έχουμε δημιουργήσει μια κοι-
νωνία τόσο φρικτή, όσο και οι άνθρωποι που ζουν σ’ αυτή.

Ερώτηση (Μαθητής): Λέτε ότι ο Θεός δεν βρίσκεται σε μια ζωγραφισμένη ει -

κόνα, ενώ άλλοι, αντιθέτως, λένε ότι βρίσκεται εκεί και ότι αν έχουμε πίστη στις

καρδιές μας η δύναμή του θα εκδηλωθεί. Ποια είναι η αλήθεια της λατρείας; 

Κρισναμούρτι: Ο κόσμος είναι γεμάτος από γνώμες, όπως είναι γε-
μάτος και από ανθρώπους. Και ξέρετε τι είναι γνώμη· εσύ λες αυτό
και κάποιος άλλος λέει εκείνο. Ο καθένας έχει και από μια γνώ-
μη, αλλά η γνώμη δεν είναι η αλήθεια, οπότε μην ακούτε απλώς
γνώμες –δεν έχει καμιά σημασία ποιανού είναι–, ανακαλύψτε από
μόνοι σας ποια είναι η αλήθεια. Μια γνώμη μπορεί ν’ αλλάξει σε
μια νύχτα, αλλά η αλήθεια δεν μπορεί ν’ αλλάξει ποτέ. 

Τώρα, δεν θα θέλατε να ανακαλύψετε από μόνοι σας αν υπάρ-
χει Θεός ή κάποια αλήθεια σε μια ζωγραφισμένη ή λαξεμένη ει-
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κόνα; Τι είναι μια ζωγραφισμένη εικόνα; Είναι κάτι που συνέλαβε
ο νους και το ζωγράφισε το χέρι πάνω σε ξύλο ή το σκάλισε σε πέ-
τρα. Ο νους προβάλλει την εικόνα κι εσείς νομίζετε ότι η εικόνα που
προβάλλει ο νους είναι ο Θεός, επειδή εκατομμύρια άλλοι άνθρω-
ποι υποστηρίζουν ότι είναι; 

Λέτε ότι αν ο νους έχει πίστη στην εικόνα, τότε η εικόνα θα δώ-
σει δύναμη στο νου. Προφανώς, ο νους δημιουργεί μια εικόνα και
μετά αντλεί δύναμη από το ίδιο του το δημιούργημα. Αυτό είναι
που κάνει ο νους ασταμάτητα: Παράγει εικόνες και αντλεί δύνα-
μη, ευτυχία, όφελος από αυτές τις εικόνες, κι έτσι παραμένει μέσα
του άδειος, χτυπημένος από ψυχολογική φτώχεια. Εκείνο, λοιπόν,
που είναι σημαντικό δεν είναι η εικόνα ή τι λένε γι’ αυτή οι χιλιά-
δες άνθρωποι, αλλά να κατανοήσετε τη λειτουργία του ίδιου σας
του νου. 

Ο νους φτιάχνει και γκρεμίζει θεούς, και μπορεί να είναι ά-
σπλαχνος ή στοργικός. Ο νους έχει τη δύναμη να κάνει τα πιο εκ-
πληκτικά πράγματα, αλλά μπορεί και να κολλάει σε ιδέες, μπορεί
να δημιουργεί ψευδαισθήσεις, μπορεί να επινoήσει αεριωθούμε-
να που ταξιδεύουν με τρομερές ταχύτητες, μπορεί να χτίσει πανέ-
μορφες γέφυρες, να στήσει ένα τεράστιο σιδηροδρομικό δίκτυο,
να επινοήσει συσκευές που κάνουν υπολογισμούς πέρα από τις
ανθρώπινες ικανότητες. Αλλά ο νους δεν μπορεί να δημιουργήσει
την αλήθεια. Εκείνο που δημιουργεί δεν είναι η αλήθεια, είναι α-
πλώς γνώμες, κρίσεις. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό ν’ ανακαλύ-
ψει κανείς μόνος του τι είναι αληθινό. 

Για ν’ ανακαλύψει κανείς τι είναι αληθινό, ο νους του πρέπει
να είναι ακίνητος, εντελώς ήσυχος. Αυτή η ησυχία είναι πράξη λα-
τρείας, κι όχι το να πηγαίνεις στο ναό για να προσφέρεις λουλού-
δια και, μπαίνοντας, να σπρώχνεις το ζητιάνο που βρέθηκε μπρο-
στά σου. Εξευμενίζετε το Θεό επειδή τον φοβόσαστε, αλλά αυτό
δεν είναι λατρεία. Όταν κατανοήσετε το νου, κι ο νους μείνει εντε -



16 – Η αίσθηση της ευτυχίας
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λώς ήσυχος, όχι εξαναγκασμένος –με πειθαρχία– να μείνει ήσυχος,
τότε αυτή του η ησυχία είναι πράξη λατρείας. Και μέσα σ’ αυτή
την ησυχία γεννιέται εκείνο που είναι αληθινό, εκείνο που είναι ό-
μορφο, εκείνο που είναι ο Θεός.

Ερώτηση (Μαθήτρια): Κάποια μέρα, είπατε ότι πρέπει να καθόμαστε ήσυχα

και να παρατηρούμε τη δραστηριότητα του νου μας. Οι σκέψεις μας, όμως,

από τη στιγμή που αρχίζουμε να τις παρατηρούμε συνειδητά, εξαφανίζονται.

Πώς μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται στο νου μας, αφού ο νους ο ί-

διος είναι εκείνο που πρέπει να αντιληφθούμε και εκείνο που αντιλαμβάνεται; 

Κρισναμούρτι: Αυτή είναι μια πολύπλοκη ερώτηση που περιλαμβά-
νει πολλά ερωτήματα. 

Λοιπόν, υπάρχει κάποιος παρατηρητής ή μόνο παρατήρηση;
Σας παρακαλώ, δείτε το αυτό προσεκτικά. Υπάρχει κάποιος σκε-
πτόμενος ή μόνο σκέψη; Σίγουρα, εκείνο που υπάρχει πρώτα δεν
είναι ο σκεπτόμενος. Πρώτα υπάρχει η σκέψη και μετά οι σκέψεις
δημιουργούν τον σκεπτόμενο. Αυτό σημαίνει ότι η σκέψη χωρί-
στηκε στα δύο. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή που συμβαίνει ο διαχω-
ρισμός είναι που γεννιούνται ο παρατηρητής και το παρατηρού-
μενο, ο αντιλαμβανόμενος και το αντικείμενο της αντίληψης. Ό-
πως λέει και η ερώτηση, αν παρατηρείς το νου σου, αν παρατηρείς
μια σκέψη, αυτή η σκέψη εξαφανίζεται, σβήνει. Στην πραγματικό -
τητα, όμως, υπάρχει μόνο αντίληψη κι όχι κάποιος που αντιλαμ-
βάνεται. Όταν κοιτάς ένα λουλούδι, μόλις το πρωτοαντικρίζεις,
εκεί νη τη στιγμή, υπάρχει κάποια οντότητα που βλέπει ή υπάρχει
μόνο η λειτουργία της όρασης; Το γεγονός ότι βλέπεις το λουλού-
δι είναι που σε κάνει να πεις: «Τι ωραίο που είναι! Αυτό εγώ το θέ-
λω». Το «εγώ», λοιπόν, το γεννάνε η επιθυμία, ο φόβος, η απληστία,
η φιλοδοξία, που έρχονται αμέσως μετά από κάτι που βλέπεις.
Αυτά είναι που δημιουργούν το «εγώ», και το «εγώ» δεν μπορεί να
υπάρξει χωρίς αυτά. 
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Αν εμβαθύνετε σε αυτό το ζήτημα, θ’ ανακαλύψετε ότι όταν ο
νους είναι πολύ ήρεμος, εντελώς ήσυχος, όταν δεν υπάρχει η πα-
ραμικρή κίνηση της σκέψης, οπότε δεν υπάρχει ούτε σκεπτόμε-
νος, τότε αυτή ακριβώς η ακινησία έχει τη δική της δημιουργική
κατανόηση. Σ’ αυτή την ακινησία ο νους μεταμορφώνεται σε κάτι
άλλο. Ο νους, όμως, δεν μπορεί να βρει αυτή την ησυχία χρησιμο-
ποιώντας κάποιο μέσο, όποιο κι αν είναι, χρησιμοποιώντας οποια -
δήποτε πειθαρχία, οποιαδήποτε πρακτική, με το να κάθεσαι σε
κάποια καρέκλα και να προσπαθείς να συγκεντρωθείς. Αυτή η η-
συχία εμφανίζεται όταν κατανοήσεις πώς λειτουργεί ο νους σου.
Ο νους είναι εκείνος που δημιούργησε τις εικόνες που λατρεύουν
οι άνθρωποι, ο νους δημιούργησε την Μπαγκαβάτ Γκίτα, όλες τις
οργανωμένες θρησκείες, τα αμέτρητα είδη πίστης, και για να α-
νακαλύψει κανείς τι είναι αληθινό πρέπει να πάει πέρα από τα
δημιουργήματα του νου.

Ερώτηση (Μαθητής): Είναι ο άνθρωπος μόνο νους και εγκέφαλος ή είναι

κάτι παραπάνω από αυτό; 

Κρισναμούρτι: Πώς θα το ανακαλύψετε αυτό; Αν απλώς έχετε μια
πίστη, αν μόνο κάνετε υποθέσεις ή αποδέχεστε αυτά που έχουν πει
ο Σαν κάρα, ο βούδας ή κάποιος άλλος, τότε δεν ερευνάτε, δεν
προσπαθείτε να ανακαλύψετε τι είναι αληθινό. 

Έχετε μόνο ένα εργαλείο για να δουλέψετε, κι αυτό είναι ο
νους σας. Και στο νου περιλαμβάνεται και ο εγκέφαλος. Επομέ-
νως, για ν’ ανακαλύψετε την αλήθεια του θέματος πρέπει να κατα-
νοήσετε πώς λειτουργεί ο νους σας, έτσι δεν είναι; Αν ο νους είναι
διαστρεβλωμένος, δεν βλέπεις ποτέ στα ίσια. Αν ο νους είναι πολύ
περιορισμένος, δεν μπορείς ν’ αντιληφθείς το απεριόριστο. Ο
νους είναι το εργαλείο της αντίληψης και, για να αντιλαμβάνεσαι
πραγματικά, ο νους πρέπει να αποκτήσει ευθύτητα, πρέπει να α-
δειάσει από κάθε διαμόρφωση, από κάθε φόβο. Ο νους πρέπει,
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επί σης, να είναι ελεύθερος από γνώσεις –ψυχολογίας, φιλοσοφίας,
κοινωνιολογίας, θρησκευτικές κ.λπ.– γιατί η γνώση στρεβλώνει το
νου και βλέπει τα πράγματα παραμορφωμένα. Και αυτή η τερά-
στια ικανότητα του νου να επινοεί, να φαντάζεται, να υποθέτει, να
σκέφτεται, δεν θα έπρεπε κι αυτή να παραμεριστεί, έτσι ώστε ο
νους να είναι καθαρός και απλός; Διότι μόνο ο αθώος νους, ο νους
που έχει ζήσει ατέλειωτες εμπειρίες κι ωστόσο παραμένει ελεύθε-
ρος από κάθε γνώση και εμπειρία, μόνο ένας τέτοιος νους μπορεί
να ανακαλύψει κάτι που είναι περισσότερο από εγκέφαλος και
νους. Διαφορετικά, εκείνο που θα ανακαλύπτεις θα χρωμα τίζεται
από τις εμπειρίες που έχεις ήδη ζήσει, και οι εμπειρίες σου είναι
αποτέλεσμα της διαμόρφωσής σου.

Ερώτηση (Μαθητής): Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην ανάγκη και την

απληστία; 

Κρισναμούρτι: Δεν ξέρεις; Δεν ξέρεις πότε έχεις ό,τι σου χρειάζεται;
Και κάτι μέσα σου δεν σου λέει πότε είσαι άπληστος; Ξεκίνα από
τα πολύ απλά πράγματα και θα δεις ότι είναι έτσι. Ξέρεις, όταν έ-
χεις αρκετά ρούχα, κοσμήματα ή οτιδήποτε άλλο, δεν χρειάζεται
να το φιλοσοφείς. Αλλά από τη στιγμή που η ανάγκη περνάει στο
χώρο της απληστίας, τότε αρχίζεις να φιλοσοφείς, να εκλογικεύεις
και να ερμηνεύεις διεξοδικά την απληστία σου. Ένα καλό νοσο-
κομείο, για παράδειγμα, χρειάζεται πάρα πολλά κρεβάτια, καθα-
ριότητα, φάρμακα, ετούτο κι εκείνο. Ένας άνθρωπος που η δου-
λειά του είναι να ταξιδεύει προφανώς χρειάζεται αυτοκίνητο, κα-
μπαρντίνα κ.λπ. Κάτι τέτοιο είναι ανάγκη. Χρειάζεσαι κάποιες γνώ -
σεις και επιδεξιότητα για να συνεχίσεις να κάνεις την τέχνη σου.
Αν είσαι μηχανικός, πρέπει να ξέρεις κάποια πράγματα, αλλά αυτή
η γνώση μπορεί να γίνει όργανο απληστίας. Μέσα από την απλη-
στία, ο νους χρησιμοποιεί τα αντικείμενα που χρειάζεται ως μέσα
αυτοπροβολής. Αν το παρατηρήσετε, θα δείτε ότι είναι μια πολύ
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απλή διαδικασία. Αν, έχοντας επίγνωση ποιες είναι οι πραγματι-
κές ανάγκες σας, βλέπετε ταυτόχρονα πώς εμφανίζεται η απλη στία,
πώς ο νους χρησιμοποιεί τα πράγματα που χρειάζονται για φού-
σκωμα του εγώ του, τότε δεν είναι πολύ δύσκολο να διακρίνει κα-
νείς τη διαφορά ανάμεσα στην ανάγκη και την απληστία. 

Ερώτηση (Μαθητής): Αν ο νους και το μυαλό είναι ένα, τότε γιατί όταν εμ-

φανίζεται μια σκέψη ή μια επιθυμία να κάνουμε κάτι που το μυαλό λέει ότι

δεν είναι σωστό, ο νους πολύ συχνά το κάνει; 

Κρισναμούρτι: Στην πραγματικότητα τι συμβαίνει; Αν ένα αγκάθι
τρυπήσει το χέρι σου, τα νεύρα μεταφέρουν την αίσθηση στο μυα-
λό κι εκείνο την ερμηνεύει ως πόνο. Μετά ο νους επαναστατεί ενά -
ντια στον πόνο κι εσύ βγάζεις το αγκάθι ή κάνεις κάτι άλλο γι’ αυ-
τό. Αλλά υπάρχουν και μερικά πράγματα τα οποία ο νους συνεχί-
ζει να τα κάνει, παρόλο που ξέρει ότι δεν είναι σωστά ή ότι είναι
ανόητα. Ξέρει πόσο πραγματικά ανόητο είναι το κάπνισμα και,
παρόλ’ αυτά, συνεχίζει να καπνίζει. Γιατί; Επειδή του αρέσει η αί-
σθηση του καπνίσματος, κι αυτό είναι όλο. Αν ο νους είχε επίγνω-
ση της ανοησίας του καπνίσματος, όπως συμβαίνει με τον πόνο από
το τσίμπημα του αγκαθιού, θα σταματούσε αμέσως να καπνίζει.
Δεν θέλει όμως να το δει τόσο καθαρά, επειδή το κάπνισμα του έ-
χει γίνει μια ευχάριστη συνήθεια. Είναι το ίδιο με την απληστία ή
τη βία. Αν η απληστία ήταν τόσο οδυνηρή για σένα όσο και το
αγκά θι που μπήκε στο χέρι σου, θα σταματούσες αμέσως να είσαι
άπληστος και δεν θα καθόσουν να το φιλοσοφείς. Και αν κανείς
είχε πραγματική επίγνωση όλης της σημασίας της βίας, δεν θα
καθόταν να γράφει τόμους για τη μη-βία, πράγμα που είναι σκέτη
ανοησία, αφού δεν είναι κάτι που το νιώθεις μέσα σου, αλλά απλώς
μιλάς γι’ αυτό. Αν τρως κάτι που σου προκαλεί δυνατό κοιλόπονο,
σταματάς να το τρως, έτσι δεν είναι; Το αφήνεις αμέσως. Το ίδιο
συμβαίνει κι αν ανακαλύψεις κάποια στιγμή ότι η ζήλια και η φι-
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λοδοξία είναι πράγματα δηλητηριώδη, ανήθικα, άσπλαχνα, θα-
νατηφόρα, όπως το δάγκωμα της κόμπρας· τότε πια έχεις το νου
σου. Αλλά, βλέπετε, ο νους δεν θέλει να δει αυτά τα πράγματα από
πολύ κοντά, γιατί έχει επενδύσει πάνω τους και αρνείται να παρα-
δεχτεί ότι η φιλοδοξία, η ζήλια, η απληστία, η λαγνεία είναι δηλη-
τηριώδη. Γι’ αυτό και λέει: Ας συζητήσουμε για τη «μη-απληστία»,
για τη «μη-βία», ας έχουμε ιδανικά, αλλά στο μεταξύ συνεχίζει να
κάνει τα δηλητηριώδη πράγματα. Ανακαλύψτε, λοιπόν, οι ίδιοι πό -
σο διαφθείρουν, πόσο καταστρέφουν, πόσο δηλητηριάζουν αυτά
τα πράγματα και σύντομα θα τα πετάξετε από πάνω σας. Αν όμως
απλώς λέτε «δεν θα έπρεπε να το κάνω αυτό» και συνεχίζετε να κά -
νετε τα ίδια, είστε υποκριτές. Να είστε ή θερμοί ή ψυχροί με μια
απόφασή σας, όχι χλιαροί.
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23

Η ανάγκη να είναι κανείς μόνος

Δεν είναι πολύ περίεργο που σ’ αυτό τον κόσμο, αν και υπάρχουν
τόσοι τρόποι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, σχεδόν όλοι είναι θεα -
τές και πολύ λίγοι είναι εκείνοι που «παίζουν»; Μόλις έχουμε λίγο
ελεύθερο χρόνο, οι περισσότεροι από εμάς αναζητάμε κάποιο εί-
δος ψυχαγωγίας: διαβάζουμε κάποιο μυθιστόρημα, ένα σοβαρό
βιβλίο ή απλώς κάποιο περιοδικό. Ανοίγουμε το ραδιόφωνο ή την
τηλεόραση, πάμε σινεμά, θέατρο ή σε κάποιο γήπεδο ή παραδι-
νόμαστε σε ακατάπαυστη φλυαρία. Υπάρχει συνεχώς μια απαίτη-
ση για διασκέδαση: θέλουμε να διασκεδάζουμε, να απασχολού -
μαστε με κάτι και ν’ αποφεύγουμε να μείνουμε μόνοι μας με τον
εαυ τό μας. Φοβόμαστε να μείνουμε μόνοι, φοβόμαστε να μείνου-
με χωρίς σύντροφο, χωρίς κάποιο είδος διασκέδασης. Πολύ λίγοι
από εμάς πηγαίνουμε για περίπατο στην εξοχή ή στο δάσος χωρίς
να μιλάμε ή να λέμε κάποιο τραγούδι, απλώς για να περπατήσου-
με ήσυχα και να παρατηρήσουμε τα πράγματα γύρω μας και μέσα
μας. Ποτέ δεν το κάνουμε γιατί, βλέπετε, οι περισσότεροι από εμάς
βαριόμαστε πολύ· έχουμε παγιδευτεί σε μια μονότονη ρουτίνα· ή
πάμε σχολείο όταν είμαστε παιδιά ή, αργότερα, κάνουμε τις δου-
λειές του σπιτιού, πηγαίνουμε στο γραφείο ή σε κάποια άλλη δου-
λειά. Έτσι, τις ελεύθερες ώρες μας θέλουμε να ψυχαγωγούμαστε
είτε ανάλαφρα είτε σοβαρά. Διαβάζουμε κάποιο βιβλίο ή πάμε σι-
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νεμά ή στρεφόμαστε σε κάποια θρησκεία, που είναι το ίδιο πράγ -
μα. Η θρησκεία έχει γίνει και αυτή ένα είδος ψυχαγωγίας, ένα εί-
δος διαφυγής από την πλήξη και τη ρουτίνα.

Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει όλο αυτό. Οι περισσότεροι άν-
θρωποι είναι διαρκώς απασχολημένοι, κι όταν δεν έχουν να κάνουν
κάτι συγκεκριμένο ανησυχούν για το ένα ή για το άλλο, επειδή φο -
βούνται να μείνουν μόνοι τους με τους εαυτούς τους. Δοκιμάστε να
μείνετε μόνοι, χωρίς να σας απασχολεί τίποτα, και θα δείτε πόσο
γρήγορα θα θέλετε να ξεφύγετε από τους εαυτούς σας και να ξε-
χάσετε αυτό που είστε. Αυτός είναι ο λόγος που το τεράστιο οικο-
δόμημα της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας, δηλαδή η αυτοματο-
ποιημένη απασχόληση με κάτι, είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυ-
τού που αποκαλούμε πολιτισμό. Αν παρατηρήσετε τους ανθρώ-
πους σε όλο τον κόσμο, θα δείτε ότι είναι διαρκώς απασχολημένοι
με κάτι, ότι υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη αναζήτηση ευχαρί-
στησης. Ο πολλαπλασιασμός των τρόπων ψυχαγωγίας, τα αμέτρη -
τα βιβλία που εκδίδονται, οι σελίδες των εφημερίδων και η τηλεό-
ραση, που γεμίζουν με ρεπορτάζ για αθλητικά γεγονότα, όλα αυ-
τά δείχνουν ότι θέλουμε να ψυχαγωγούμαστε συνέχεια. Επειδή εί-
μαστε μέσα μας άδειοι, ανιαροί, μετριότητες, χρησιμοποιούμε
τις σχέσεις μας και την κοινωνική μας άνοδο ως μέσα για να απο-
φεύγουμε τον εαυτό μας. Αναρωτιέμαι αν έχετε προσέξει ποτέ πό-
ση μοναξιά νιώθουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Και για να ξεφύ-
γουμε από τη μοναξιά μας, τρέχουμε στους ναούς ή στα τζαμιά,
«βάζουμε τα καλά μας» και πηγαίνουμε σε κοσμικές συγκεντρώ-
σεις κάθε είδους, βλέπουμε τηλεόραση, ακούμε ραδιόφωνο, δια-
βάζουμε κ.λπ. 

Ξέρετε τι σημαίνει μοναξιά; Μπορεί σε μερικά από εσάς τα
παιδιά αυτή η λέξη να μην είναι γνωστή, αλλά ξέρετε πολύ καλά
πώς είναι να νιώθεις μοναξιά. Δοκιμάστε να πάτε μια βόλτα μόνοι
σας ή να καθίσετε στο σπίτι σας χωρίς να διαβάσετε κάποιο βι-
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βλίο, χωρίς να έχετε κάποιον να μιλάτε, και θα δείτε πόσο γρήγο-
ρα θα βαρεθείτε. Γνωρίζετε πολύ καλά αυτή την αίσθηση της βα-
ρεμάρας, αλλά δεν ξέρετε γιατί βαριόσαστε, δεν το έχετε ερευνή-
σει ποτέ. Αν ερευνήσετε λίγο τη βαρεμάρα, θα δείτε ότι η αιτία της
είναι η μοναξιά. Για να ξεφύγουμε από αυτή τη μοναξιά, θέλουμε
να βρισκόμαστε μαζί με άλλους, θέλουμε να διασκεδάζουμε, να ξε -
δίνουμε με διάφορους τρόπους – ακολουθώντας κάποιον γκουρού,
συμμετέχοντας σε θρησκευτικές τελετές, κάνοντας προσευχές ή
διαβάζοντας το τελευταίο μυθιστόρημα που κυκλοφορεί. Καθώς
είμαστε εσωτερικά μόνοι, γινόμαστε απλοί θεατές της ζωής. Και
θα μπορέσουμε να «πάρουμε μέρος» στη ζωή, μόνο όταν κατα-
νοήσουμε τη μοναξιά και πάμε πέρα από αυτή.

Επίσης, οι περισσότεροι άνθρωποι παντρεύονται ή αναζητούν
άλλου είδους κοινωνικές σχέσεις επειδή δεν ξέρουν πώς να ζουν
μόνοι. Όχι ότι πρέπει να ζει κανείς μόνος, αλλά αν παντρεύεσαι
επειδή θέλεις να έχεις κάποιον να σ’ αγαπάει ή αν βαριέσαι τον
εαυ τό σου και χρησιμοποιείς τη δουλειά σου για να το ξεχνάς αυ-
τό, τότε θ’ ανακαλύψεις ότι όλη σου η ζωή δεν είναι παρά μια αστα -
μάτητη αναζήτηση ψυχαγωγίας. Πολλοί λίγοι καταφέρνουν να
πάνε πέρα από αυτό τον ιδιόμορφο φόβο της μοναξιάς· αλλά πρέ-

πει να πάει κανείς πέρα από αυτόν, γιατί εκεί βρίσκονται οι αληθι-
νοί θησαυροί της ζωής. 

Υπάρχει, ξέρετε, τεράστια διαφορά ανάμεσα στη μοναξιά και
τη μοναχικότητα. Μερικοί από τους μικρότερους μαθητές ίσως
να μην έχουν γνωρίσει τη μοναξιά, αλλά οι μεγαλύτεροι την ξέ-
ρουν: Πρόκειται για εκείνη την αίσθηση ότι είσαι εντελώς αποκομ -
μένος από το περιβάλλον σου, την αίσθηση του ξαφνικού φόβου
χωρίς προφανή αιτία. Ο νους συναντά αυτόν το φόβο όταν, σε μια
στιγμή, δει ότι δεν μπορεί να βασίζεται σε τίποτα και σε κανέναν
και ότι καμιά διασκέδαση δεν μπορεί να διώξει μακριά την αίσθη -
ση του κενού που νιώθει μέσα του. Αυτή είναι η μοναξιά. Η μονα-
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χικότητα, όμως, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι μια κατά-
σταση ελευθερίας, που εμφανίζεται όταν έχεις περάσει μέσα από
τη μοναξιά και την έχεις κατανοήσει. Στην κατάσταση μοναχικότη-
τας δεν βασίζεσαι σε κανέναν ψυχολογικά, γιατί δεν αναζητάς πια
ευχαρίστηση, παρηγοριά, επιβεβαίωση. Μόνο τότε ο νους είναι ε-
ντελώς μόνος και μόνο ένας τέτοιος νους είναι δημιουργικός. 

Μέρος της εκπαίδευσης θα έπρεπε να είναι να μας μαθαίνει
να αντιμετωπίζουμε τον πόνο της μοναξιάς, αυτή την ιδιαίτερη
αίσθηση κενού που όλοι ξέρουμε, και να μην τη φοβόμαστε όταν
εμφανίζεται, να μην ανοίγουμε το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση,
να μη μας απορροφά κάποια δουλειά ή να τρέχουμε στο σινεμά,
αλλά να την παρατηρούμε, να την ψάχνουμε σε βάθος, να την κα-
τανοούμε. Δεν υπάρχει ανθρώπινο πλάσμα που δεν έχει νιώσει ή
που δεν πρόκειται να νιώσει αυτή την ανησυχία που φέρνει ρίγος.
Επειδή ακριβώς προσπαθούμε να τρέξουμε μακριά από αυτή μέ-
σα από κάθε είδους διασκέδαση και ευχαρίστηση –με το σεξ, με
τη θρησκεία, με τη δουλειά, γράφοντας ποιήματα ή λέγοντας προ -
σευχές–, δεν κατανοούμε ποτέ αυτή την ανησυχία όταν μας πλημ-
μυρίζει. 

Όταν, λοιπόν, νιώθετε τον πόνο της μοναξιάς να σας πλημμυ-
ρίζει, αντιμετωπίστε τον χωρίς να το βάλετε στα πόδια. Αν το βά-
λετε στα πόδια, δεν πρόκειται να τον κατανοήσετε ποτέ κι εκείνος
θα σας περιμένει πάντα στην επόμενη γωνία. Αν όμως κατανοή-
σετε τη μοναξιά και πάτε πέρα από αυτήν, τότε θ’ ανακαλύψετε ό-
τι δεν υπάρχει καμιά ανάγκη φυγής, δεν υπάρχει καμιά δυνατή ε-
πιθυμία για ευχαρίστηση ή για διασκέδαση, γιατί ο νους σας θα έ-
χει γνωρίσει έναν πλούτο που είναι άφθαρτος και δεν μπορεί να
καταστραφεί.

Όλα αυτά θα έπρεπε να αποτελούν μέρος της εκπαίδευσης.
Αν σ’ ένα σχολείο μαθαίνεις διάφορα πράγματα απλώς για να περ -
νάς στις εξετάσεις, τότε η ίδια η μάθηση γίνεται ένα μέσο διαφυ-
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γής από τη μοναξιά. Σκεφτείτε το λιγάκι. Συζητήστε το με δασκά-
λους και μαθητές και δεν θ’ αργήσετε ν’ ανακαλύψετε πόση μονα-
ξιά νιώθουν και αυτοί και εσείς. Εκείνοι, όμως, που είναι μόνοι
εσω τερικά έχουν ελεύθερο νου και ελεύθερη καρδιά, είναι ελεύθε-
ροι από το φόβο της μοναξιάς, είναι πραγματικοί άνθρωποι, γιατί
μπορούν ν’ ανακαλύψουν μόνοι τους ποια είναι η αλήθεια και μπο -
ρούν να δεχτούν εκείνο που είναι άχρονο. 

Ερώτηση (Δάσκαλος): Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην επίγνωση του τι

συμβαίνει γύρω σου και στην ευαισθησία; 

Κρισναμούρτι: Αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποια διαφορά. Ξέρετε,
όταν κάνεις μια ερώτηση, εκείνο που έχει σημασία είναι ν’ ανακα-
λύψεις μόνος σου την αλήθεια και όχι απλώς να δεχτείς ό,τι σου
πει κάποιος άλλος. Ας ανακαλύψουμε μαζί, λοιπόν, τι σημαίνει να
έχει κανείς επίγνωση. 

βλέπεις ένα πανέμορφο δέντρο, με τα φύλλα του ν’ αστρά-
φτουν μετά τη βροχή· βλέπεις το φως του ήλιου να γυαλίζει πάνω
στο νερό και στα φτερά των πουλιών με τη σταχτιά απόχρωση·
βλέπεις τους χωρικούς να πηγαίνουν στην πόλη κουβαλώντας βα-
ριά φορτία και ακούς τα γέλια τους· ακούς το γαύγισμα ενός σκύ-
λου ή ένα μοσχαράκι να φωνάζει τη μητέρα του. Όλα αυτά απο-
τελούν μέρος της επίγνωσης, της επίγνωσης του τι συμβαίνει γύρω
σου, έτσι δεν είναι; Πηγαίνοντας λίγο πιο βαθιά, θα δεις τις σχέ-
σεις σου με τους ανθρώπους, τις σχέσεις σου με τις ιδέες και με τα
πράγματα. Έχεις επίγνωση της φροντίδας που δείχνεις στο σπίτι
σου και στην καθαριότητα των δρόμων, παρατηρείς πώς αντιδράς
σε όσα σου λένε οι άλλοι και πώς ο νους σου πάντοτε υπολογίζει,
κρίνει, συγκρίνει ή καταδικάζει. Όλο αυτό είναι μέρος της επί-
γνωσης, που ξεκινάει επιφανειακά και πηγαίνει όλο και πιο βαθιά.
Αλλά για τους περισσότερους από εμάς σταματάει σ’ ένα σημείο.
Ρουφάμε θορύβους, τραγούδια, όμορφες και άσχημες εικόνες,
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αλλά δεν έχουμε επίγνωση της επίδρασης που έχουν μέσα μας.
Λέμε, ας πούμε, «αυτό είναι όμορφο» ή «αυτό είναι άσχημο» και το
προσπερνάμε, δεν εξετάζουμε πιο βαθιά τι είναι ομορφιά, τι είναι
ασχήμια. Σίγουρα, το να βλέπεις τι γίνεται μέσα σου, το να βρί-
σκεσαι σε όλο και μεγαλύτερη ετοιμότητα για να βλέπεις κάθε κί-
νηση της ίδιας σου της σκέψης, να παρατηρείς ότι ο νους σου έχει
διαμορφωθεί με την επίδραση των γονιών σου, των δασκάλων σου,
της φυλής και της παιδείας σου, όλο αυτό αποτελεί μέρος της επί-
γνωσης, έτσι δεν είναι; 

Όσο πιο βαθιά μπαίνει ο νους στους τρόπους που ακολουθεί η
ίδια του η σκέψη, κατανοεί όλο και περισσότερο ότι όποια σκέψη
κι αν κάνει είναι από πριν διαμορφωμένη. Έτσι παραμένει ακίνη -
τος, που δεν σημαίνει όμως ότι αποκοιμιέται. Αντιθέτως, ο νους
τότε είναι ξύπνιος, δεν είναι πια προγραμματισμένος από κάποιου
είδους πειθαρχία, δεν είναι ναρκωμένος από την επανάληψη ενός
μάντρα ή άλλων λέξεων στη διάρκεια ενός δήθεν διαλογισμού, σαν
κι εκείνους που δημιουργήθηκαν σε αυτή τη χώρα και διαδόθη-
καν στην Ευρώπη και στην Αμερική από τους κάθε λογής γκουρού
και τις κάθε είδους σχολές, σκοπός των οποίων είναι το χρήμα και
η εξουσία. Αυτή, λοιπόν, η σιωπηλά ξύπνια κατάσταση του νου εί-
ναι επίσης μέρος της επίγνωσης. Και αν προχωρήσετε ακόμη πιο
βαθιά, θ’ ανακαλύψετε ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στο
πρόσωπο που έχει επίγνωση και στο αντικείμενο της επίγνωσής
του. Ο παρατηρητής είναι το παρατηρούμενο.

Τώρα, τι σημαίνει να είσαι ευαίσθητος; Σημαίνει να έχεις επί-
γνωση των χρωμάτων και των μορφών γύρω σου, των όσων λένε οι
άνθρωποι και του πώς αντιδράς σ’ αυτά που λένε· να σέβεσαι τους
άλλους, να έχεις καλό γούστο και καλούς τρόπους, να μην είσαι
βίαιος και να μην πληγώνεις τους γύρω σου ούτε σωματικά ούτε
ψυχολογικά χωρίς να έχεις επίγνωση του τι κάνεις· όταν δεις κάτι
όμορφο, να κάθεσαι και να το κοιτάς δίχως να βιάζεσαι· ν’ ακούς
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τους άλλους προσεκτικά χωρίς να βαριέσαι οτιδήποτε κι αν λένε,
έτσι ώστε ο νους σου να γίνει ακριβής, κοφτερός. Όλα αυτά είναι
ευαισθησία, έτσι δεν είναι; Υπάρχει, λοιπόν, κάποια διαφορά α-
νάμεσα στην ευαισθησία και την επίγνωση; Δεν νομίζω. 

βλέπετε, όσο ο νους σας καταδικάζει, κρίνει, διαμορφώνει γνώ -
μες και βγάζει συμπεράσματα, δεν έχει ούτε επίγνωση ούτε ευαι-
σθησία. Όταν είσαι σκληρός με τους ανθρώπους, όταν δεν προσέ-
χεις την ώρα που περπατάς και τσαλαπατάς τα λουλούδια, όταν
κακομεταχειρίζεσαι τα ζώα, όταν χαράζεις τ’ όνομά σου στα έπι-
πλα, όταν δεν είσαι στην ώρα σου σε τίποτα και γενικά δεν έχεις
καλούς τρόπους, όλα αυτά δείχνουν αναισθησία, έτσι δεν είναι;
Δείχνουν νου που δεν είναι ικανός να έχει ξύπνια κρίση. Και, σί-
γουρα, είναι μέρος της εκπαίδευσης να βοηθήσει το μαθητή να εί-
ναι ευαίσθητος, έτσι ώστε να μη συμμορφώνεται απλώς ή να αντι-
στέκεται, αλλά να έχει επίγνωση όλης της κίνησης της ζωής. Οι
άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι μπορεί να πονάνε πολύ περισσό-
τερο στη ζωή τους από εκείνους που είναι αναίσθητοι, αλλά αν
κατανοήσουν τον πόνο τους και πάνε πέρα από αυτόν θ’ ανακαλύ-
ψουν εκπληκτικά πράγματα. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Γιατί γελάμε όταν βλέπουμε κάποιον να σκοντάφτει

και να πέφτει; 

Κρισναμούρτι: Πρόκειται για ένα είδος αναισθησίας, έτσι δεν εί-
ναι; Επίσης, σ’ αυτό υπάρχει και κάτι σαν σαδισμός. Ξέρετε τι ση-
μαίνει αυτή η λέξη; Ένας συγγραφέας που λεγόταν Μαρκήσιος ντε
Σαντ έγραψε κάποτε ένα βιβλίο για έναν άντρα που ευχαριστιό-
ταν να προκαλεί σωματικό πόνο στους ανθρώπους και να τους
βλέπει να υποφέρουν. Από εκεί προέρχεται η λέξη «σαδισμός»,*

που σημαίνει «να αντλείς ευχαρίστηση από τον πόνο των άλλων».



* Από το γαλλικό «Marquis de Sade». (Σ.τ.Μ.)
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Για μερικούς ανθρώπους είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να βλέπουν
τους άλλους να υποφέρουν. Παρατηρήστε τον εαυτό σας και δείτε
αν έχετε κι εσείς αυτό το συναίσθημα. Μπορεί να μην είναι φανε-
ρό αλλά, αν υπάρχει κάπου μέσα σας, θ’ ανακαλύψετε ότι μπορεί
να εκδηλωθεί ξαφνικά με το να γελάσετε όταν δείτε κάποιον να
πέφτει. Στους ανθρώπους αρέσει να βλέπουν εκείνους που έχουν
φτάσει ψηλά στην κοινωνία να γκρεμίζονται, τους αρέσει να κρι-
τικάρουν, να κουτσομπολεύουν τους άλλους απερίσκεπτα, πράγ-
ματα που αποτελούν έκφραση αναισθησίας, μια μορφή επιθυμίας
να προκαλείς πόνο στους άλλους. Κάποιος μπορεί να τραυματίζει
έναν άλλο σκόπιμα, με εκδικητικότητα, ή κάποιος άλλος μπορεί
να το κάνει ασυνείδητα με μια του λέξη, με μια χειρονομία, με μια
ματιά. Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, λειτουργείς με την πα-
ρόρμηση να προκαλέσεις πόνο σε κάποιον, και είναι πολύ λίγοι
εκεί νοι που ξεριζώνουν από μέσα τους αυτό το διεστραμμένο εί-
δος ευχαρίστησης. 

Ερώτηση (Μαθητής): Ένας από τους δασκάλους μας υποστηρίζει ότι όσα

λέτε στερούνται πρακτικότητας. Σας προκαλεί να μεγαλώσετε έξι αγόρια και

έξι κορίτσια μ’ ένα μισθό που θα είναι 120 ρουπίες.* Ποια είναι η απάντησή

σας σ’ αυτή την κριτική; 

Κρισναμούρτι: Αν ήμουν δάσκαλος κι έπαιρνα μόνο ένα μισθό των
120 ρουπίων, δεν θα επιχειρούσα ποτέ να έχω να μεγαλώσω έξι
αγό ρια και έξι κορίτσια. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, τώρα, εί-
ναι ότι αν ήμουν δάσκαλος, δεν θα το έβλεπα απλώς ως επάγγελ-
μα, αλλά ως πράξη αφοσίωσης. βλέπετε τη διαφορά; Το να είσαι
δάσκαλος δεν είναι επάγγελμα, δεν είναι απλώς μια δουλειά· εί-
ναι μια πράξη αφοσίωσης. Καταλαβαίνετε τη σημασία της λέξης
«αφοσίωση»; Το να είναι κανείς αφοσιωμένος σημαίνει να δίνει



* Ινδικό νόμισμα. Οι 120 ρουπίες αντιστοιχούν περίπου σε 2 ευρώ. (Σ.τ.Μ.)
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τον εαυτό του ολοκληρωτικά σε κάτι, χωρίς να ζητάει καμία αντα-
πόδοση, όπως κάνουν οι μοναχοί ή οι ερημίτες, οι μεγάλοι καθη-
γητές και επιστήμονες – κι όχι εκείνοι που, αφού πάρουν κάποια
διπλώματα, αποκαλούν τους εαυτούς τους καθηγητές. Μιλάω για
όσους είναι αφοσιωμένοι δάσκαλοι, όχι για να βγάλουν χρήματα,
αλλά γιατί αυτή είναι η αποστολή τους στη ζωή, η αγάπη τους. Αυ-
τοί οι δάσκαλοι, αν υπάρχουν, θ’ ανακαλύψουν ότι τ’ αγόρια και τα
κορίτσια μπορούν να διδαχθούν, ότι όλα αυτά για τα οποία μιλάω
είναι πρακτικότατα. Αλλά ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτικός, ο καθη-
γητής που κάνει αυτή τη δουλειά μόνο και μόνο για να βγάζει το
ψωμί του, αυτός είναι που θα σας πει ότι όλα όσα λέμε δεν είναι
πρακτικά.

Και, στο κάτω κάτω, τι είναι πρακτικό; Για σκεφτείτε το. Είναι
δηλαδή πρακτικός ο τρόπος που ζούμε τώρα; Είναι πρακτικός ο
τρόπος που εκπαιδευόμαστε και εκπαιδεύουμε ή είναι πρακτικός
ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι κυβερνήσεις μας, που είναι
βουτηγμένες στη διαφθορά και προκαλούν ασταμάτητα πολέ-
μους ή συμμετέχουν σ’ αυτούς; Αυτά είναι που ονομάζετε πρακτι-
κά; Είναι η φιλοδοξία πρακτική; Είναι η απληστία πρακτική; Η
φιλοδοξία θρέφει τον ανταγωνισμό, οπότε καταστρέφει τη ζωή των
ανθρώπων. Μια κοινωνία που βασίζεται στην απληστία και στα
αποκτήματα έχει πάντα μέσα της τον πόλεμο, τη σύγκρουση, τον
πόνο – και είναι αυτό πρακτικό; Προφανώς δεν είναι. Τούτο είναι
που προσπαθώ να σας πω σ’ όλες αυτές τις ομιλίες. 

Η αγάπη είναι το πιο πρακτικό πράγμα στον κόσμο. Το ν’ αγα -
πάς, να έχεις καλοσύνη, να μην είσαι άπληστος, να μην είσαι φι-
λόδοξος, να μην επηρεάζεσαι από τους άλλους και να σκέφτεσαι
από μόνος σου, όλα είναι πολύ πρακτικά πράγματα που θα δη -
μιουργούσαν μια πολύ πρακτική και ευτυχισμένη κοινωνία. Το ν’
αγαπάς σημαίνει να είσαι πρακτικός, πολύ πιο πρακτικός από τη
δήθεν εκπαίδευση, η οποία δημιουργεί πολίτες εντελώς ανίκανους
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να στέκονται στα πόδια τους μόνοι τους και να ερευνούν οι ίδιοι ο-
ποιοδήποτε πρόβλημά τους. 

Ξέρετε, είναι μέρος της επίγνωσης να γνωρίζει κανείς ότι δίπλα
του οι άλλοι χαζογελάνε κι εκείνος, την ίδια στιγμή, συνεχίζει να
κρατάει τη δική του σοβαρότητα.

Ο δάσκαλος, λοιπόν, που δεν είναι αφοσιωμένος σε αυτό που
κάνει, που δεν αγαπά, που ίσως έχει προσθέσει μερικούς τίτλους
δίπλα στ’ όνομά του, είναι ένας απλός προμηθευτής πληροφο-
ριών παρμένων από βιβλία, ο οποίος θα σας πει ότι όλα αυτά που
λέμε δεν είναι πρακτικά, επειδή στην πραγματικότητα δεν τα έχει
σκεφτεί ποτέ. 

Η δυσκολία με τους περισσότερους ενήλικες είναι ότι, ενώ δεν
έχουν λύσει τα προβλήματα της προσωπικής τους ζωής, σου λένε:
«Εγώ θα σου πω τι είναι πρακτικό και τι δεν είναι». 

Το να είσαι δάσκαλος είναι η σπουδαιότερη αποστολή που
μπορείς να έχεις στη ζωή σου, παρόλο που τώρα δεν την έχει κα-
νείς σε εκτίμηση. Είναι το ύψιστο και το ευγενέστερο λειτούργη-
μα απ’ όλα. Αλλά ο δάσκαλος πρέπει να είναι πέρα για πέρα αφο -
σιωμένος, πρέπει να είναι δοσμένος ολοκληρωτικά σ’ αυτό που
κάνει, πρέπει να διδάσκει με την καρδιά του, με το νου του, με ό-
λο του το είναι. Και μ’ αυτή την αφοσίωση όλα είναι δυνατά. 

Ερώτηση (Μαθητής): Τι καλό μπορεί να κάνει η μόρφωση αφού, ενώ μορ-

φωνόμαστε, συγχρόνως καταστρεφόμαστε από τις πολυτέλειες του σύγχρο-

νου κόσμου; 

Κρισναμούρτι: Φοβάμαι ότι χρησιμοποιείς λάθος λέξεις. Πρέπει να
υπάρχει μια σχετική άνεση, δεν πρέπει; Όταν κάθεται κανείς κά-
ποιες ώρες ήσυχα σ’ ένα δωμάτιο, είναι καλό αυτό το δωμάτιο να
είναι καθαρό και τακτοποιημένο. Μπορεί να μην έχει κανένα έπι-
πλο, παρά μόνο κάποιο χαλάκι. Πρέπει να έχει σωστές αναλογίες
και παράθυρα στο σωστό μέγεθος. Κι αν υπάρχει κάποιος πίνα-
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κας ζωγραφικής στο δωμάτιο, θα πρέπει να έχει κάποιο όμορφο
θέμα. Και αν υπάρχει ένα λουλούδι σε κάποιο βάζο, πρέπει πίσω
από αυτό να φαίνεται η διάθεση του ανθρώπου που το τοποθέτη-
σε εκεί. Επίσης, χρειάζεται να τρέφεται κανείς καλά και να έχει
 ένα ήσυχο μέρος για να κοιμάται. Όλα αυτά είναι μέρος των ανέ-
σεων που προσφέρονται στο σύγχρονο κόσμο. Και, δηλαδή, αυτές
οι ανέσεις είναι που καταστρέφουν το λεγόμενο μορφωμένο άν-
θρωπο; Ή μήπως ο λεγόμενος μορφωμένος άνθρωπος είναι εκεί-
νος που καταστρέφει, με τις φιλοδοξίες του και την απληστία του,
τις απλές ανέσεις που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος; Στις πλού-
σιες χώρες, η σύγχρονη εκπαίδευση κάνει τους ανθρώπους όλο και
πιο υλιστές, κι έτσι η αναζήτηση της πολυτέλειας οποιουδήποτε εί -
δους διαστρεβλώνει και καταστρέφει το νου. Και στις φτωχές χώ-
ρες όμως, όπως η Ινδία, η εκπαίδευση δεν σας ενθαρρύνει να δη-
μιουργήσετε μια ριζικά καινούργια μορφή πολιτισμού, δεν σας
βοηθά να έχετε επαναστατικότητα μέσα σας. Έχω εξηγήσει ποιους
εννοώ «επαναστάτες»: Όχι εκείνους που ρίχνουν βόμβες, το δολο-
φονικό είδος ανθρώπων. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι επαναστά-
τες. Αληθινός επαναστάτης είναι ο άνθρωπος που είναι ελεύθερος
από κάθε κίνητρο, από όλες τις ιδεολογίες και από κάθε εξάρτηση
από την κοινωνία, η οποία αποτελεί έκφραση της συλλογικής θέ-
λησης των πολλών. Και το εκπαιδευτικό σύστημα δεν σας βοηθά
να είστε τέτοιου είδους επαναστάτες. Αντιθέτως, σας διδάσκει να
συμμορφώνεστε ή απλώς ν’ αναμορφώνετε ό,τι υπάρχει ήδη. 

Εκείνη, λοιπόν, που σας καταστρέφει είναι η δήθεν εκπαίδευ-
σή σας και όχι η πολυτέλεια που προσφέρει ο σύγχρονος κόσμος.
Και γιατί να μην έχετε ωραία αυτοκίνητα και καλούς δρόμους;
Αλλά, βλέπετε, όλη η σύγχρονη τεχνολογία και οι εφευρέσεις χρη-
σιμοποιούνται είτε για πόλεμο είτε απλώς για διασκέδαση που έ-
χει σκοπό να ξεφύγει κανείς από τον εαυτό του, κι έτσι ο νους χάνε -
ται μέσα σε διάφορα ηλεκτρονικά μπιχλιμπίδια. Η σύγχρονη εκ-
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παίδευση έχει γίνει το φυτώριο των ηλεκτρονικών μπιχλιμπιδιών
ή συσκευών που σε βοηθούν στην οδήγηση, στο μαγείρεμα, στο
πλύσιμο, στο σιδέρωμα, στην ενημέρωση, στους διάφορους υπολο -
γισμούς και σε άλλα αναγκαία πράγματα, έτσι ώστε να μη χρειά-
ζεται να τα σκέφτεσαι όλη την ώρα. Και βέβαια πρέπει να τα έχει
κανείς όλα αυτά, όχι για να χάνεται μέσα τους, αλλά για να έχει ο
νους του την ελευθερία να κάνει κάτι εντελώς διαφορετικό. 

Ερώτηση (Μαθητής): Έχω πολύ σκούρο δέρμα και οι περισσότεροι άνθρω-

ποι θαυμάζουν τα πιο ανοιχτόχρωμα δέρματα. Πώς μπορώ να κερδίσω το

θαυμασμό τους; 

Κρισναμούρτι: Νομίζω ότι υπάρχουν ειδικά καλλυντικά που υποτί-
θεται ότι κάνουν το δέρμα σου πιο ανοιχτόχρωμο, αλλά θα έλυνε
το πρόβλημά σου κάτι τέτοιο; Θα εξακολουθούσες να θέλεις να σε
θαυμάζουν, να κερδίσεις την κοινωνική καταξίωση, γόητρο, και σ’
αυτήν ακριβώς την απαίτηση για θαυμασμό, την πάλη για κοινω-
νική αναγνώριση, υπάρχει πάντα το αγκάθι της θλίψης. 

Όσο θέλετε να σας θαυμάζουν, να σας αναγνωρίζουν, η εκπαί-
δευσή σας θα σας καταστρέφει, γιατί θα σας βοηθάει να γίνετε
«κάποιοι» σ’ αυτή την κοινωνία, και αυτή η κοινωνία είναι αρκετά
σάπια. Εμείς έχουμε χτίσει αυτή την καταστροφική κοινωνία με
την απληστία μας, με τους φόβους μας, με το φθόνο μας, και δεν
πρόκειται ν’ αλλάξει αγνοώντας την ή αποκαλώντας την ψευδαί-
σθηση. Μόνο η σωστή εκπαίδευση θα σβήσει την απληστία, το
φόβο, το κυνήγι για όλο και περισσότερα αποκτήματα, έτσι ώστε
να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα ριζικά νέο πολιτισμό, έναν εντε-
λώς διαφορετικό κόσμο. Και σωστή εκπαίδευση θα μπορέσει να
υπάρξει μόνο όταν ο νους θα θέλει πραγματικά να κατανοήσει τον
εαυτό του και να ελευθερωθεί από τη θλίψη.
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24

Η ενέργεια της ζωής

Ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα είναι αυτό που ονομάζου-
με πειθαρχία και είναι πράγματι πολύ μπερδεμένο. Η κοινωνία,
βλέπετε, θεωρεί ότι πρέπει να ελέγχει τους πολίτες, να διαμορφώ-
νει το νου τους σύμφωνα με κάποια θρησκευτικά, κοινωνικά, ηθι-
κά και οικονομικά μοντέλα. 

Τώρα, είναι η πειθαρχία κάτι αναγκαίο; Ακούστε με, σας πα-
ρακαλώ, προσεκτικά, μην απαντήσετε αμέσως «ναι» ή «όχι». Οι πε -
ρισσότεροι από εμάς νιώθουμε, ειδικά όταν είμαστε νέοι, ότι δεν
θα έπρεπε να υπάρχει πειθαρχία, ότι θα έπρεπε να μας αφήνουν
να κάνουμε ό,τι μας αρέσει, και νομίζουμε ότι αυτό είναι ελευθε-
ρία. Αλλά έχει πολύ λίγη σημασία απλώς να λέμε ότι πρέπει ή δεν
πρέπει να έχουμε πειθαρχία, ότι πρέπει να είμαστε ελεύθεροι κ.λπ.,
χωρίς να έχουμε κατανοήσει το όλο πρόβλημα της πειθαρχίας. 

Ένας παθιασμένος αθλητής πειθαρχεί στον εαυτό του όλη την
ώρα, έτσι δεν είναι; Η χαρά που του δίνει η συμμετοχή του σε αγώ -
νες και η αναγκαιότητα να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση
τον κάνουν να πηγαίνει νωρίς για ύπνο, να αποφεύγει το κάπνισμα,
να τρώσει σωστά και, σε γενικές γραμμές, να ακολουθεί τους κα-
νόνες για μια καλή υγεία. Η πειθαρχία του δεν είναι αποτέλεσμα
εξαναγκασμού ούτε δημιουργεί σύγκρουση μέσα του, επειδή είναι
η φυ σική συνέπεια της χαράς που του δίνει ο αθλητισμός. 

Τώρα, η πειθαρχία αυξάνει ή μειώνει την ανθρώπινη ενέργεια;
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Τα ανθρώπινα πλάσματα, σε όποιο μέρος του κόσμου κι αν βρί-
σκονται, σε όποια θρησκεία κι αν ανήκουν και σε όποια φιλοσοφία
κι αν πιστεύουν επιβάλλουν στο νου τους κάποια πειθαρχία που –σε
κάθε περίπτωση– συνεπάγεται αυτοέλεγχο, αντίσταση, προσαρ-
μογή, καταπίεση. Και είναι όλο αυτό απαραίτητο; Αν η πειθαρχία
φέρνει περισσότερη ενέργεια στον άνθρωπο τότε αξίζει τον κόπο,
τότε έχει νόημα, αν όμως απλώς συρρικνώνει την ανθρώπινη ενέρ -
γεια, τότε είναι πολύ βλαβερή, είναι καταστρεπτική. Όλοι μας έ-
χουμε ενέργεια και το ερώτημα είναι αν αυτή η ενέργεια μπορεί
να δυναμώσει με την πειθαρχία, να γίνει πλούσια και άφθονη, ή αν
η πειθαρχία καταστρέφει όση ενέργεια έχουμε. Νομίζω ότι αυτό
είναι το βασικό θέμα. 

Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ιδιαίτερη ενέργεια, και η λίγη αυ-
τή ενέργεια που έχουν χάνεται γρήγορα και καταστρέφεται από τον
έλεγχο, τις απειλές, τα ταμπού της συγκεκριμένης κοινωνίας όπου
ζουν και της εκπαίδευσής τους. Κι έτσι γίνονται απλώς μια απομί-
μηση αυτής της κοινωνίας και πολίτες της χωρίς ζωή μέσα τους.
Και μπορεί η πειθαρχία ν’ αυξήσει την ενέργεια κάποιου που έχει
λίγη για να ξεκινήσει κάτι; Μπορεί να κάνει τη ζωή του πλούσια
και γεμάτη ζωντάνια; 

Όταν είσαι πολύ νέος –όπως είστε όλοι εσείς– είσαι γεμάτος
ενέρ γεια, έτσι δεν είναι; Θέλεις να παίξεις, να τρέξεις, να κουβε-
ντιάσεις, δεν μπορείς να κάτσεις ήσυχα, είσαι γεμάτος ζωή. Και
μετά τι συμβαίνει; Καθώς μεγαλώνεις, οι δάσκαλοί σου αρχίζουν
να περιορίζουν αυτή την ενέργεια, προσπαθούν να τη βάλουν σε
διάφορα καλούπια. Και όταν τελικά ενηλικιωθείς, η λίγη ενέργεια
που θα σου έχει απομείνει σύντομα θα σβήσει εξαιτίας της κοινω-
νίας, η οποία σου λέει ότι πρέπει να είσαι ευπρεπής πολίτης, ότι
πρέπει να συμπεριφέρεσαι μ’ έναν ορισμένο τρόπο. Μέσα από την
εκπαίδευση και τον εξαναγκασμό της κοινωνίας, αυτή η άφθονη
ενέργεια που διαθέτεις όταν είσαι νέος σταδιακά καταστρέφεται.
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Τώρα, μπορεί η ενέργεια που διαθέτεις να γίνει πιο έντονη με
την πειθαρχία; Αν, πάλι, έχεις λίγη ενέργεια, μπορεί η πειθαρχία
να την αυξήσει; Αν ναι, τότε η πειθαρχία έχει νόημα. Αλλά αν στην
πραγματικότητα καταστρέφει την ενέργειά σου, τότε η πειθαρχία
πρέπει προφανώς να παραμεριστεί. 

Τι είναι αυτή η ενέργεια που έχουμε όλοι μας; Αυτή η ενέργεια
είναι σκέψη, συναίσθημα, είναι ενδιαφέρον, ενθουσιασμός, απλη -
στία, πάθος, λαγνεία, φιλοδοξία, μίσος. Είναι να ζωγραφίζεις πί-
νακες, να κάνεις εφευρέσεις, να χτίζεις γέφυρες, να φτιάχνεις δρό -
μους, να καλλιεργείς χωράφια, να παίζεις παιχνίδια, να γράφεις
ποιήματα, να τραγουδάς, να χορεύεις, να πηγαίνεις στο ναό, να
λατρεύεις – όλα αυτά είναι εκφράσεις ενέργειας. Η ενέργεια δη-
μιουργεί, επίσης, ψευδαισθήσεις, αταξία, δυστυχία. Και οι πιο ευ -
γενικές και οι πιο καταστροφικές ιδιότητες είναι εκφράσεις της αν -
θρώπινης ενέργειας. βλέπετε, όμως, η διαδικασία ελέγχου ή πει-
θάρχησης αυτής της ενέργειας, που της επιτρέπει να πάει προς τη
μια κατεύθυνση αποκλείοντας μια άλλη, γίνεται για λόγους κοι-
νωνικής σκοπιμότητας· ο νους πλάθεται σύμφωνα με το μοντέλο
ενός συγκεκριμένου πολιτισμού κι έτσι σταδιακά η ενέργειά του
εξανεμίζεται. 

Το πρόβλημά μας, λοιπόν, είναι αν μπορεί αυτή η ενέργεια
–που στον έναν ή στον άλλο βαθμό διαθέτουμε όλοι μας– ν’ αυξη-
θεί, ν’ αποκτήσει μεγαλύτερη ζωντάνια και, αν ναι, για να την κά-
νουμε τι; Για ποιο λόγο υπάρχει η ενέργεια; Για να γίνονται πόλε-
μοι; Για να εφευρίσκονται υπερηχητικά αεροπλάνα και μια σειρά
αμέτρητων άλλων μηχανών; Για να δίνουμε εξετάσεις, να σπου-
δάζουμε, να κάνουμε παιδιά και καριέρα, ν’ ακολουθούμε κάποιον
γκουρού, ν’ ανησυχούμε ασταμάτητα για το ένα ή για το άλλο πρό -
βλημα; Ή μπορεί η ενέργεια να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικό
τρόπο, έτσι ώστε όλες μας οι δραστηριότητες να έχουν νόημα σε
σχέση με κάτι που θα τις κάνει όλες να υπερβαίνουν το πεδίο της
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ανθρώπινης γνώσης; Σίγουρα, αν ο ανθρώπινος νους, ο οποίος εί-
ναι ικανός να έχει μια τέτοια εκπληκτική ενέργεια, δεν αναζητάει
την αλήθεια ή το Θεό, τότε κάθε έκφραση της ενέργειάς του θα εί-
ναι αιτία καταστροφής και δυστυχίας. Χρειάζεται τεράστια ενέρ-
γεια για ν’ αναζητήσεις την αλήθεια. Και όταν ο άνθρωπος δεν το
κάνει αυτό, σπαταλάει την ενέργειά του με διάφορους τρόπους
που δημιουργούν αταξία, κι έτσι η κοινωνία αναγκάζεται να τον
ελέγ χει. Τώρα, είναι δυνατόν να καταναλώνεις την ενέργεια στην
αναζήτηση του Θεού ή της αλήθειας και, στη διάρκεια της αναζή-
τησης του τι είναι αλήθεια, να είσαι ένας πολίτης που κατανοεί τα
βασικά θέματα της ζωής και που η κοινωνία δεν μπορεί να τον
καταστρέψει; Ο άνθρωπος, ξέρετε, είναι ενέργεια και, αν δεν α-
ναζητήσει την αλήθεια, αυτή η ενέργεια γίνεται καταστροφική.
Οπότε η κοινωνία ελέγχει και διαμορφώνει κάθε άνθρωπο, ώστε
να καταπνίξει ετούτη την ενέργεια. Αυτό είναι που έχει συμβεί
στην πλειονότητα των ενηλίκων σε όλο τον κόσμο.

Ίσως έχετε προσέξει –κι εσείς ως παιδιά– ένα άλλο ενδιαφέ-
ρον και πολύ απλό γεγονός: Ότι τη στιγμή που θέλετε πραγματι-
κά να κάνετε κάτι έχετε την ενέργεια να το κάνετε. Τι συμβαίνει τη
στιγμή που θέλετε πολύ να παίξετε κάποιο παιχνίδι; Νιώθετε ότι
έχετε την ενέργεια να το κάνετε, έτσι δεν είναι; Και αυτή η ίδια η
ενέργεια γίνεται το μέσο ελέγχου της, κι έτσι δεν χρειάζεται εξω-
τερική πειθαρχία για να την ελέγξει. Στην αναζήτηση της αλήθειας,
η ενέργεια δημιουργεί τη δική της πειθαρχία. Ο άνθρωπος που
ανα ζητά την αλήθεια γίνεται αυθόρμητα το σωστό είδος πολίτη,
κάτι που δεν συμβαίνει αν ακολουθήσει το ιδιαίτερο μοντέλο κά-
ποιας κοινωνίας ή κυβέρνησης. 

Στο σχολείο, λοιπόν, τόσο οι μαθητές όσο και οι δάσκαλοι
πρέπει να δουλέψουν προκειμένου να απελευθερωθεί αυτή η τρο-
μερή ενέργεια που χρειάζεσαι για ν’ ανακαλύψεις το πραγματικό,
το Θεό ή την αλήθεια. Σ’ αυτήν ακριβώς την αναζήτηση της αλή-
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θειας θα υπάρξει πειθαρχία και τότε θα είσαι ένα πραγματικό αν-
θρώπινο πλάσμα, ένα ολοκληρωμένο άτομο και όχι απλώς Ινδός ή
Πέρσης, Άγγλος ή Αμερικάνος, με τους περιορισμούς της δικής
σου κοινωνίας και παιδείας. Αν το σχολείο, αντί να περιορίζει την
ενέργεια του μαθητή όπως κάνει τώρα, τον βοηθούσε να ξυπνήσει
την ενέργειά του μέσα από την αναζήτηση της αλήθειας, τότε θα
ανακάλυπτε ότι η πειθαρχία έχει ένα εντελώς διαφορετικό νόημα.

Γιατί εκείνο που συμβαίνει στο σπίτι σας και στο σχολείο σας
είναι ότι σας λένε διαρκώς τι πρέπει ή τι δεν πρέπει να κάνετε; Σί-
γουρα επειδή μ’ αυτό τον τρόπο οι γονείς σας και οι δάσκαλοί σας
–όπως και η υπόλοιπη κοινωνία– δεν έχουν καταλάβει ότι ο άνθρω -
πος υπάρχει για έναν και μοναδικό σκοπό, που είναι ν’ ανακαλύ-
ψει την αλήθεια ή το Θεό. Ακόμη και αν μια μικρή ομάδα εκπαι-
δευτών μπορούσε να το κατανοήσει αυτό και να δώσει όλη της την
προσοχή σ’ αυτή την αναζήτηση, θα δημιουργούνταν ένα νέο εί-
δος εκπαίδευσης και μια διαφορετική κοινωνία.

Έχετε προσέξει πόσο λίγη ενέργεια έχουν οι περισσότεροι άν-
θρωποι γύρω σας; Σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι γονείς και οι
δάσκαλοί σας. Αργοπεθαίνουν, παρόλο που τα σώματά τους δεν
έχουν γεράσει ακόμη. Γιατί άραγε; Επειδή τους έχει αναγκάσει η
κοινωνία να υποταχθούν. βλέπετε, αν δεν κατανοήσετε το βασικό
αυτό σκοπό, που είναι να ελευθερώσετε αυτό το εξαιρετικό πράγ-
μα που λέγεται νους, ο οποίος είναι ικανός να δημιουργεί ατομικά
υποβρύχια και αεροπλάνα, να γράφει πρόζες και τα πιο εκπλη-
κτικά ποιήματα, να κάνει τον κόσμο πολύ όμορφο και συγχρόνως
να τον καταστρέφει, χωρίς να κατανοήσετε αυτόν το βασικό σκοπό,
που είναι ν’ ανακαλύψετε την αλήθεια ή το Θεό, αυτή η ενέργεια
γίνεται καταστρεπτική και τότε η κοινωνία θα σας πει: «Πρέπει
να διαπλάσουμε και να ελέγξουμε την ενέργεια του ανθρώπου». 

Νομίζω, λοιπόν, ότι ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι να απελευ-
θερώσει ενέργεια για την αναζήτηση της καλοσύνης, της αλήθειας
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ή του Θεού, κάτι που με τη σειρά του κάνει το άτομο πραγματικό
ανθρώπινο πλάσμα, κι επομένως σωστό πολίτη. Αλλά η πειθαρχία
από μόνη της, χωρίς την πλήρη κατανόηση όλου αυτού, δεν έχει
κανένα νόημα, είναι ό,τι πιο καταστρεπτικό μπορεί να υπάρξει.
Αν δεν έχετε πάρει μια τέτοιου είδους εκπαίδευση, έτσι ώστε όταν
φεύγετε από αυτό εδώ το σχολείο και βγαίνετε στον κόσμο να εί-
στε γεμάτοι ζωντάνια και νοημοσύνη, γεμάτοι ενέργεια για να μπο -
ρείτε ν’ ανακαλύψετε τι είναι αληθινό, θ’ απορροφηθεί τε απλώς α-
πό την κοινωνία, θα σβήσετε, θα καταστραφείτε και θα ζήσετε
μέσα στη δυστυχία για το υπόλοιπο της ζωής σας. Όπως το ποτά-
μι δημιουργεί τις όχθες που το συγκρατούν, έτσι η ενέργεια που α-
ναζητά την αλήθεια δημιουργεί τη δική της πειθαρχία χωρίς κα-
νέναν εξαναγκασμό· και όπως το ποτάμι βρίσκει τη θάλασσα, έ-
τσι και αυτή η ενέργεια βρίσκει την ίδια της την ελευθερία. 

Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί ήρθαν οι Άγγλοι να κυβερνήσουν την Ινδία;

Κρισναμούρτι: βλέπετε, οι λαοί που έχουν περισσότερη ενέργεια,
μεγαλύτερη ζωντάνια, περισσότερες ικανότητες, μεγαλύτερη δυ-
ναμικότητα, φέρνουν ή δυστυχία ή ευημερία στους λιγότερο δυνα -
μικούς γείτονές τους. Κάποια εποχή η Ινδία είχε εξαπλωθεί ρα-
γδαία σε όλη την Ασία, ο λαός της ήταν γεμάτος δημιουργικό ζήλο
και έφερε τη θρησκεία του στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Ινδονη -
σία, στη βιρμανία. Άλλα έθνη πάλι ήταν πιο κοντά στο εμπόριο,
πράγμα που ίσως ήταν επίσης αναγκαίο να μεταδοθεί, και που εί-
χε κι αυτό τις αθλιότητές του – έτσι γίνεται στη ζωή. Οι κατακτητές
και οι νομοθέτες έρχονται και φεύγουν, αλλά τα ανθρώπινα προ-
βλήματα είναι πάντα τα ίδια. Όλοι θέλουμε να κυριαρχούμε, να
υποτασσόμαστε ή ν’ αντιστεκόμαστε, αλλά ο άνθρωπος που ανα-
ζητά την αλήθεια είναι ελεύθερος από όλα τα κοινωνικά συστήμα -
τα και όλους τους πολιτισμούς. Το παράξενο είναι ότι εκείνοι που
αναζητούν την αλήθεια ή το Θεό είναι πιο εκρηκτικοί και απε -
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λευθερώνουν εκπληκτική ενέργεια όχι μόνο μέσα τους, αλλά και
στους γύρω τους. Και αυτοί είναι οι πραγματικοί επαναστάτες, όχι
οι κομμουνιστές, οι σοσιαλιστές ή όσοι απλώς κάνουν μεταρρυθ-
μίσεις.

Ερώτηση (Δάσκαλος): Ακόμη και την ώρα του διαλογισμού, φαίνεται ότι δεν

μπορεί κανείς να αντιληφθεί τι είναι αληθινό. Θα μπορούσατε, σας παρακα-

λώ, να μας πείτε εσείς τι είναι αληθινό;

Κρισναμούρτι: Ας αφήσουμε προς το παρόν την ερώτηση τι είναι
αλη θινό και ας εξετάσουμε τι είναι διαλογισμός. Για μένα, ο δια-
λογισμός είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που σας έχουν
διδάξει τα βιβλία και οι γκουρού σας. Διαλογισμός είναι η διαδι-
κασία κατανόησης του δικού σας νου. Αν δεν κατανοήσετε το δικό
σας τρόπο σκέψης –πράγμα που σημαίνει «γνωρίζω τον εαυτό μου»–,
ό,τι κι αν πιστεύετε έχει πολύ λίγη σημασία. Χωρίς τη βάση της
γνώσης του εαυτού μας, η σκέψη οδηγεί σε αταξία. Κάθε σκέψη
έχει σημασία και, αν ο νους είναι ανίκανος να κατανοήσει τη ση-
μασία όχι μίας ή δύο σκέψεων, αλλά κάθε σκέψης τη στιγμή που
γεννιέται, τότε η συγκέντρωση απλώς και μόνο σε μια συγκεκρι-
μένη ιδέα, σε μια εικόνα ή στην επανάληψη κάποιων λέξεων –πράγ -
μα που γενικώς αποκαλείται διαλογισμός– αποτελεί μια μορφή
αυτοΰπνωσης.

Έτσι, είτε κάθεσαι ήσυχα, είτε κουβεντιάζεις, είτε διασκεδά-
ζεις, έχεις επίγνωση του τι σημαίνει η κάθε σου σκέψη, η κάθε σου
αντίδραση. Δοκιμάστε το και θα δείτε πόσο δύσκολο είναι να έχεις
επίγνωση κάθε κίνησης της σκέψης σου, επειδή οι σκέψεις στοι-
βάζονται πολύ γρήγορα η μια πάνω στην άλλη. Αλλά αν θέλεις να
εξετάσεις κάθε σου σκέψη, αν πραγματικά θέλεις να δεις το πε-
ριεχόμενό της, τότε ανακαλύπτεις ότι ελαττώνεται η ταχύτητα με
την οποία εμφανίζονται οι σκέψεις σου και μπορείς να τις παρα-
τηρείς. Αυτή η επιβράδυνση της σκέψης και η παρατήρηση της
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κάθε σκέψης είναι η διαδικασία του διαλογισμού. Και αν προχω-
ρήσεις πιο βαθιά, θ’ ανακαλύψεις ότι, έχοντας επίγνωση της κάθε
σου σκέψης, ο νους σου –που τώρα είναι μια τεράστια αποθήκη αει -
κίνητων σκέψεων οι οποίες μάχονται η μία την άλλη– θα γίνει πο-
λύ ήσυχος, εντελώς ήρεμος. Τότε δεν υπάρχει καμιά ισχυρή πα-
ρόρμηση, κανένας εξαναγκασμός, κανενός είδους φόβος, και μέ-
σα σ’ αυτή την ηρεμία γεννιέται εκείνο που είναι αληθινό. Δεν υ-
πάρχεις «εσύ» που βιώνεις την αλήθεια αλλά, καθώς ο νους είναι
ήρεμος, η αλήθεια έρχεται σ’ αυτόν. Από τη στιγμή που υπάρχεις
«εσύ», υπάρχει κι εκείνος που βιώνει την εμπειρία, κι εκείνος που
βιώνει την εμπειρία είναι απλώς αποτέλεσμα της σκέψης και χω-
ρίς τη σκέψη δεν έχει θεμέλιο.

Ερώτηση (Μαθήτρια): Αν κάνουμε ένα λάθος και κάποιος μας το υποδείξει,

γιατί το ξανακάνουμε; 

Κρισναμούρτι: Εσύ τι πιστεύεις γι’ αυτό; Γιατί καταστρέφεις τα έπι-
πλα χαράζοντάς τα ή γράφοντας πάνω τους, γιατί πετάς χαρτιά
στο δρόμο, παρόλο που είμαι σίγουρος ότι σου έχουν πει εκατο-
ντάδες φορές να μην το κάνεις; Ακούστε προσεκτικά και θα δείτε.
Όταν κάνεις τέτοιου είδους πράγματα, βρίσκεσαι σε μια κατάστα -
ση αδιαφορίας, έτσι δεν είναι; Δεν έχεις επίγνωση του περιβάλλο-
ντός σου, δεν σκέφτεσαι, ο νους σου έχει αποκοιμηθεί κι έτσι κά-
νεις πράγματα τα οποία είναι προφανώς ανόητα. Από τη στιγμή
που δεν έχεις πλήρη συνείδηση, δεν βρίσκεσαι πραγματικά εδώ,
δεν έχει καμία αξία απλώς να σου λένε οι άλλοι να μην κάνεις ορι-
σμένα πράγματα. Αλλά, αν στο σχολείο ο δάσκαλος μπορεί να σε
κάνει να νοιάζεσαι, να έχεις πραγματική επίγνωση, να παρατη-
ρείς με χαρά τα δέντρα, τα πουλιά, το ποτάμι και τον απίστευτο
πλούτο της γης, τότε μια υπόδειξη θα είναι αρκετή, γιατί τότε θα
είσαι ευαίσθητος, ζωντανός για τα πάντα γύρω σου και μέσα σου.

Δυστυχώς, η ευαισθησία σας χάνεται γιατί, από τη στιγμή που
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θα γεννηθείτε μέχρι να πεθάνετε, σας λένε αδιάκοπα «κάνε αυτό»
και «μην κάνεις εκείνο». Πρώτα οι γονείς σας κι οι δάσκαλοί σας
και μετά η κοινωνία, η θρησκεία, ακόμη και οι ίδιες σας οι φιλο-
δοξίες, η ίδια σας η απληστία και η ζήλια, όλοι και όλα σας λένε
«κάνε αυτό» και «μην κάνεις εκείνο». Για να είστε ελεύθεροι από
όλα τα κάνε και τα μην κάνεις και, ακόμη, για να νιώθετε αυθόρμη-
τα καλοσύνη και να μη βλάπτετε τους άλλους ανθρώπους, για να
μην πετάτε σκουπίδια στο δρόμο ή να μην προσπερνάτε κάτι που
βρίσκεται στη μέση του δρόμου –χωρίς να το μετακινήσετε ώστε
να μη σκοντάψει κάποιος πάνω του–, για να τα κάνετε όλα αυτά
χρειάζεται να είστε ευαίσθητοι. Και ο σκοπός της εκπαίδευσης
σίγουρα δεν είναι μόνο να προσθέσει μερικούς τίτλους δίπλα στο
επίθετό σας, αλλά να ξυπνήσει μέσα σας αυτό το πνεύμα της απε-
ρισκεψίας, έτσι ώστε να είστε ευαίσθητοι, ξύπνιοι, προσεκτικοί και
να έχετε καλοσύνη. 

Ερώτηση (Μαθητής): Τι είναι η ζωή και πώς μπορούμε να είμαστε ευτυχι-

σμένοι; 

Κρισναμούρτι: Να μια πολύ καλή ερώτηση από ένα μικρό αγόρι. Αν
ρωτήσεις έναν επιχειρηματία, θα σου απαντήσει πως στη ζωή
πρέπει να πουλάς διάφορα, να κάνεις λεφτά, επειδή έτσι είναι η
δική του ζωή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο φιλόδοξος άνθρωπος
θα σου πει πως η ζωή είναι ένας αγώνας για να φτάσεις κάπου, να
πετύχεις κάτι. Για τον άνθρωπο που έχει αποκτήσει εξουσία και
δύναμη, που είναι επικεφαλής ενός οργανισμού ή μιας ολόκλη-
ρης χώρας, η ζωή είναι κάτι γεμάτο από δραστηριότητες που επι-
λέγει ο ίδιος. Και για τον εργάτη –ειδικά εδώ, σ’ αυτή τη χώρα– ζωή
σημαίνει ασταμάτητη δουλειά χωρίς ούτε μια μέρα ξεκούραση,
σημαίνει απλυσιά, μιζέρια, λίγο φαγητό.

Τώρα, μπορεί ο άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος μέσα σ’ αυτό
τον αγώνα για να πετύχει και να επιβιώσει, μέσα στην πείνα και



KRISNAMOURTI - D_Layout 1  06/05/2010  2:53 ΜΜ  Page 267



τη μιζέρια; Προφανώς όχι. Τι κάνει, λοιπόν; Δεν αναρωτιέται,
δεν κάνει την ερώτηση «τι είναι η ζωή», αλλά κάθεται και φιλοσο-
φεί για το τι είναι ευτυχία, μιλάει γι’ αδελφοσύνη ενώ εκμεταλλεύε -
ται άλλους ανθρώπους, επινοεί τον ανώτερο εαυτό, επινοεί την αιώ -
νια ψυχή, επινοεί κάτι που τελικά θα τον κάνει μόνιμα ευτυχισμέ-
νο. Η ευτυχία, όμως, δεν εμφανίζεται όταν την αναζητάς. Εμφανί-
ζεται όταν υπάρχει καλοσύνη, όταν υπάρχει αγάπη, όταν δεν υπάρ -
χει φιλοδοξία, όταν ο νους αναζητά ήσυχα τι είναι αληθινό. 

Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί εμείς οι άνθρωποι πολεμάμε μεταξύ μας; 

Κρισναμούρτι: Νομίζω ότι όχι μόνο εσείς αλλά και οι μεγάλοι ανα-
ρωτιούνται το ίδιο πράγμα, έτσι δεν είναι; Γιατί πολεμάμε; Η Αμε -
ρική είναι εναντίον της Ρωσίας, η Κίνα εναντίον της Δύσης. Γιατί;
Μιλάμε για ειρήνη και ετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Γιατί; Επειδή,
νομίζω, στους περισσότερους ανθρώπους αρέσει πολύ ν’ ανταγωνί-
ζονται ο ένας τον άλλο και να πολεμούν, διαφορετικά θα σταματού-
σαν τον πόλεμο, αυτό είναι γεγονός. Όταν πολεμάς για κάτι, για
οτι δήποτε, νιώθεις εντονότερα την αίσθηση ότι είσαι ζωντανός,
πράγμα που επίσης είναι γεγονός. Νομίζουμε ότι η πάλη οποιασ-
δήποτε μορφής είναι αναγκαία για να μας κρατήσει ζωντανούς.
Αλλά, βλέπετε, αυτό το είδος ζωής είναι πολύ καταστρεπτικό. Και
υπάρχει τρόπος ζωής χωρίς πάλη. Είναι σαν του κρίνου, σαν του
λουλουδιού που μεγαλώνει· δεν παλεύει, απλώς υπάρχει. Η αγαθό-
τητα οποιουδήποτε πλάσματος είναι η ίδια η ύπαρξή του. Αλλά δεν
είμαστε καθόλου εκπαιδευμένοι γι’ αυτό. Είμαστε εκ παιδευμένοι ν’
ανταγωνιζόμαστε, να πολεμάμε, να είμαστε στρατιώτες, δικηγό-
ροι, αστυνομικοί, καθηγητές, διευθυντές, επιχειρηματίες, όλοι με
την επιθυμία να σκαρφαλώσουμε στην κορυφή. Όλοι θέλουμε την
επιτυχία. Υπάρχουν πολλοί που έχουν τα εξωτερικά γνωρίσματα
της ταπεινότητας, αλλά ευτυχισμένοι είναι εκείνοι που είναι πραγ-
ματικά ταπεινοί, και αυτοί είναι εκείνοι που δεν πολεμάνε. 
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Ερώτηση (Δάσκαλος): Γιατί ο νους δεν φέρεται σωστά σε άλλους ανθρώπους,

όπως δεν φέρεται σωστά και στον ίδιο του τον εαυτό; 

Κρισναμούρτι: Τι εννοούμε λέγοντας «δεν φέρεται σωστά»; Ένας
νους που είναι φιλόδοξος, άπληστος, φθονερός, ένας νους που τον
βαραίνουν κάποια πίστη και η παράδοση, ένας νους που είναι ά-
σπλαχνος, που εκμεταλλεύεται ανθρώπους, οι πράξεις ενός τέτοιου
νου είναι ολοφάνερο ότι φέρνουν αταξία, δημιουργώντας μια κοι-
νωνία που είναι γεμάτη ανταγωνισμό. Όσο ο νους δεν κατανοεί
τον εαυτό του, η δράση του αναγκαστικά θα είναι καταστρεπτική·
όσο ο νους δεν γνωρίζει τον εαυτό του, δεν μπορεί παρά να θρέφει
την έχθρα. Να γιατί είναι ουσιαστικό να μπορέσετε να γνωρίσετε
τον εαυτό σας και όχι απλώς να μαθαίνετε από βιβλία. Κανένα βι-
βλίο δεν μπορεί να σας μάθει πώς θα γνωρίσετε τον εαυτό σας. Έ-
νας άλλος άνθρωπος ή ένα βιβλίο μπορεί να σας δώσουν πληρο-
φορίες για την αυτογνωσία, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα με το
να γνωρίζεις ο ίδιος τον εαυτό σου. Όταν ο νους βλέπει τον ίδιο
του τον εαυτό μέσα στον καθρέφτη των σχέσεων, με αυτού του εί-
δους την αντίληψη θα γνωρίσει τον εαυτό του. Και χωρίς να γνωρί-
ζουμε τον εαυτό μας, δεν θα μπορέσουμε να καθαρίσουμε αυτή την
ακα ταστασία, αυτή την τρομερή αθλιότητα που έχουμε δημιουρ-
γήσει στην ανθρωπότητα. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Είναι διαφορετικός ο νους που αναζητά την επιτυχία

από αυτόν που αναζητά την αλήθεια; 

Κρισναμούρτι: Ο νους είναι ο ίδιος, είτε αναζητά την επιτυχία είτε
την αλήθεια. Αλλά όσο ο νους αναζητά την επιτυχία δεν μπορεί ν’
ανακαλύψει τι είναι αληθινό. Κατανόηση της αλήθειας σημαίνει
να βλέπεις την αλήθεια μέσα στο ψεύτικο και να βλέπεις ως αλη-
θινό εκείνο που είναι αληθινό. 
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25

Ζωή χωρίς προσπάθεια

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί, καθώς μεγαλώνουν οι άνθρωποι,
μοιάζει να χάνουν όλη τη χαρά της ζωής; Οι περισσότεροι από
 εσάς εδώ, που τώρα είστε νέοι, νιώθετε αρκετά ευτυχισμένοι. Έχε -
τε, βέβαια, κι εσείς τα μικροπροβληματάκια σας, υπάρχουν και οι
εξετάσεις που σας προκαλούν ανησυχία, αλλά παρ’ όλες τις σκο-
τούρες υπάρχει στη ζωή σας κάποια χαρά, έτσι δεν είναι; Υπάρ-
χει μια αυθόρμητη, αβίαστη παραδοχή της ζωής, βλέπετε τα πράγ -
ματα μ’ έναν τρόπο ανάλαφρο κι ευτυχισμένο και υπάρχει μέσα
σας μια μακρινή αίσθηση χαράς για κάτι πέρα απ’ όλα αυτά. Και
γιατί τότε, καθώς μεγαλώνουμε, χάνουμε αυτή την αίσθηση χα-
ράς γι’ αυτό που βρίσκεται πέρα απ’ όλα αυτά, κάτι που έχει μεγα-
λύτερη σημασία; Γιατί, οι περισσότεροι από εμάς, καθώς μπαί-
νουμε στην ωριμότητα –όπως τη λένε– γινόμαστε βαριεστημένοι,
αναίσθητοι στη χαρά, στην ομορφιά, στους ανοιχτούς ουρανούς
και στην πανέμορφη γη; 

Όταν αναρωτηθεί κανείς γι’ αυτό, ξεπετάγονται πολλές εξη-
γήσεις στο νου του. Μία εξήγηση είναι ότι νοιαζόμαστε πολύ για
τους εαυτούς μας. Αγωνιζόμαστε να γίνουμε κάποιοι, να ανέλθουμε
κοινωνικά και να διατηρήσουμε τη θέση μας, έχουμε παιδιά και
άλλες ευθύνες και πρέπει να βγάζουμε χρήματα. Το βάρος όλων
αυτών των πραγμάτων κάποια στιγμή μάς λυγίζει κι έτσι χάνουμε
τη χαρά της ζωής. Εσείς είστε παιδιά, αλλά κοιτάξτε τα πρόσωπα
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των μεγάλων γύρω σας, κοιτάξτε πόσο λυπημένοι είναι οι περισσό-
τεροι, πόσο ανήσυχοι είναι και σαν άρρωστοι, κοιτάξτε πόσο από-
μακροι και κουμπωμένοι είναι, ακόμη και νευρωτικοί κάποιοι, χω-
ρίς το παραμικρό χαμόγελο. Έχετε αναρωτηθεί γιατί είναι έτσι;
Μπορεί, αλλά ακόμη κι όταν αναρωτιούνται οι περισσότεροι απ’
αυτούς, μοιάζει να μένουν ικανοποιημένοι απλώς με τις εξηγήσεις.

Χθες το απόγευμα είδα ένα καΐκι ν’ ανεβαίνει το ποτάμι με όλα
του τα πανιά ανοιχτά, που το έσπρωχνε ο δυτικός άνεμος. Ήταν
ένα μεγάλο καΐκι, βαριά φορτωμένο με καυσόξυλα που τα πήγαι-
νε στην πόλη. Ο ήλιος έδυε και το καΐκι, με φόντο τον ουρανό, ή-
ταν απίστευτα όμορφο. Ο βαρκάρης απλώς το κρατούσε στην πο-
ρεία του χωρίς καμιά προσπάθεια, γιατί ο άνεμος έκανε όλη τη
δουλειά. Νομίζω ότι κι εμείς θα μπορούσαμε να ζούμε χωρίς προ-
σπάθεια, ευτυχισμένα και μ’ ένα χαμόγελο στα πρόσωπά μας, αν
μπορούσαμε να κατανοήσουμε το πρόβλημα της πάλης και της σύ-
γκρουσης ανάμεσά μας. 

Νομίζω ότι η προσπάθεια, η ψυχολογική πάλη σε όλες σχεδόν
τις στιγμές της ζωής μας είναι εκείνη που μας φθείρει. Αν παρα-
τηρήσετε τους μεγάλους γύρω σας, θα δείτε ότι η ζωή των περισ-
σότερων μοιάζει να είναι μια σειρά από συγκρούσεις –με τους
εαυ τούς τους, με τις γυναίκες τους ή με τους άντρες τους, με τους
γείτονές τους, με την κοινωνία– και αυτή η ασταμάτητη διαμάχη
σπαταλά την ενέργειά τους. Ο άνθρωπος που είναι χαρούμενος,
που είναι πραγματικά ευτυχισμένος, δεν είναι παγιδευμένος στην
προσπάθεια. Ζωή χωρίς προσπάθεια δεν σημαίνει να έχεις στε-
γνώσει μέσα σου, να είσαι νωθρός, ανόητος. Αντιθέτως, πραγμα-
τικά ελεύθερος από οποιαδήποτε προσπάθεια και πάλη μέσα του
είναι μόνο εκείνος που έχει εξαιρετική νοημοσύνη, που έχει σοφία.

Αλλά, βλέπετε, μόλις ακούμε για μια ζωή χωρίς προσπάθεια,
θέλουμε να ζούμε κι εμείς έτσι. Θέλουμε να φτάσουμε σε μια κα-
τάσταση όπου δεν θα υπάρχει πάλη, δεν θα υπάρχει σύγκρουση,
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κι έτσι το βάζουμε αυτό ως στόχο μας, το κάνουμε ιδανικό μας και
αγωνιζόμαστε για να το πετύχουμε. Από τη στιγμή, όμως, που το
κάνουμε αυτό, έχουμε χάσει τη χαρά της ζωής. Έχουμε και πάλι
παγιδευτεί στην προσπάθεια και στην πάλη. Το αντικείμενο της
προσπάθειας διαφέρει, αλλά οποιαδήποτε προσπάθεια είναι στην
ουσία το ίδιο πράγμα. Μπορεί κανείς να αγωνίζεται για κάποια
κοινωνική μεταρρύθμιση ή για ν’ ανακαλύψει το Θεό ή για να δη-
μιουργήσει καλύτερη σχέση με τον εαυτό του, με το σύζυγο ή με τη
σύζυγο ή με το γείτονα, ή να ’χει παραδοθεί σε κάποιον γκουρού
κ.λπ. Όλα αυτά είναι προσπάθεια, πάλη. Εκείνο, λοιπόν, που εί-
ναι σημαντικό δεν είναι το αντικείμενο της προσπάθειας, αλλά να
κατανοήσουμε την ίδια την προσπάθεια, την πάλη μέσα μας. 

Τώρα, είναι δυνατόν ο νους να μην έχει περιστασιακά επίγνω-
ση όσων συμβαίνουν γύρω του και να μην παλεύει κάποιες στιγμές
μόνο, αλλά να είναι εντελώς ελεύθερος από την πάλη κάθε στιγ-
μή, ώστε ν’ ανακαλύψει μια κατάσταση χαράς στην οποία δεν θα
αισθάνεται ανώτερος ή κατώτερος; Δυσκολευόμαστε επειδή ο νους
νιώθει κατώτερος, και γι’ αυτό παλεύει να συνεχίσει να είναι ή να
γίνει κάτι ή να γεφυρώσει τις διάφορες αλληλοσυγκρουόμενες
επι θυμίες του. Αλλά ας μην ασχοληθούμε τώρα με το να δώσουμε
εξηγήσεις για ποιο λόγο ο νους παλεύει ασταμάτητα. Κάθε σκε-
πτόμενος άνθρωπος ξέρει γιατί υπάρχει προσπάθεια, πάλη, τόσο
μέσα μας όσο και στον κόσμο: Ο φθόνος μας, η απληστία μας, η
φιλοδοξία μας ή η ανταγωνιστικότητά μας –που μας οδηγούν να
έχουμε σκληρόκαρδες ικανότητες– είναι προφανώς οι παράγο-
ντες που μας σπρώχνουν να παλεύουμε, είτε σ’ αυτό τον κόσμο εί-
τε σ’ όποιον πρόκειται να έρθει. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να μελε -
τήσουμε βιβλία ψυχολογίας για να μάθουμε γιατί παλεύουμε. Και
εκείνο που είναι σίγουρα σημαντικό είναι ν’ ανακαλύψουμε οι ίδιοι
αν ο νους μπορεί να είναι ολοκληρωτικά ελεύθερος από κάθε ψυ-
χολογική πάλη. 
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Εντέλει, όταν παλεύουμε, η σύγκρουση μέσα μας γίνεται ανά-
μεσα σ’ αυτό που είμαστε και σ’ εκείνο που θα έπρεπε ή θα θέλαμε να
είμαστε. Τώρα, μπορεί κανείς, χωρίς αναλύσεις κι εξηγήσεις, να
κατανοήσει όλο αυτό το πρόβλημα της πάλης μέσα του, έτσι ώστε
να βάλει τέλος σ’ αυτή; Μπορεί ο νους να πάψει να παλεύει και να
προχωρά αβίαστα, χωρίς προσπάθεια, όπως το καΐκι που σας είπα
στην αρχή; Σίγουρα αυτή πρέπει να είναι η ερώτηση και όχι πώς
θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου δεν θα υ-
πάρχει πάλη. Αυτή ακριβώς η προσπάθεια να φτάσει κανείς σε
μια τέτοια κατάσταση είναι από μόνη της μια διαδικασία πάλης,
οπότε κανείς δεν φτάνει ποτέ σε τέτοια κατάσταση. Αλλά αν πα-
ρατηρείτε κάθε στιγμή το νου σας, θα δείτε ότι παγιδεύεται σε μια
αδιάκοπη πάλη. Κι αν απλώς παρατηρείτε αυτό που συμβαίνει,
χωρίς να προσπαθείτε να το αλλάξετε, χωρίς να προσπαθείτε να
επιβάλλετε στο νου σας κάποια κατάσταση που εσείς ονομάζετε
γαλήνη, τότε θ’ ανακαλύψετε ότι ο νους σας παύει αβίαστα να πα-
λεύει, και σ’ αυτή την κατάσταση μπορεί να μαθαίνει χωρίς όρια.
Τότε η μάθηση δεν είναι απλώς μια διαδικασία συσσώρευσης πλη -
ροφοριών, αλλά η ανακάλυψη του εκπληκτικού πλούτου που βρί-
σκεται πέρα από το πεδίο του νου, και για το νου που κάνει αυτή
την ανακάλυψη υπάρχει χαρά. 

Παρατηρήστε πόσο παλεύετε, πόσο προσπαθείτε από το πρωί
μέχρι το βράδυ και πόσο σπαταλιέται η ενέργειά σας σ’ αυτή την
ψυχολογική πάλη, σ’ αυτή την προσπάθεια. Αν απλώς βρείτε κά-
ποιες εξηγήσεις γιατί παλεύετε, θα χαθείτε στις εξηγήσεις και η
πάλη θα συνεχιστεί. Αντιθέτως, αν παρατηρείτε το νου σας πολύ
ήσυχα χωρίς να δίνετε εξηγήσεις, αν τον αφήνετε να έχει επίγνωση
της ίδιας του της πάλης, τότε σύντομα θ’ ανακαλύψετε ότι έρχεται
μια κατάσταση στην οποία δεν υπάρχει καμιά προσπάθεια, δεν
υπάρχει καθόλου πάλη, αλλά μόνο παρατηρητικότητα. Σ’ αυτή τη
γεμάτη προσοχή κατάσταση δεν υπάρχει καμιά αίσθηση ανώτε-
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ρων και κατώτερων πραγμάτων, δεν υπάρχει ο σπουδαίος άνθρω-
πος ή ο ασήμαντος άνθρωπος, δεν υπάρχει κανένας γκουρού. Όλες
αυτές οι ανοησίες έχουν εξαφανιστεί, επειδή ο νους έχει πλήρη επί -
γνωση· και ο νους που έχει πλήρη επίγνωση είναι χαρούμενος. 

Ερώτηση (Μαθητής): Θέλω να κάνω κάτι συγκεκριμένο και, παρόλο που έχω

προσπαθήσει πολλές φορές, δεν το έχω πετύχει. Πρέπει να σταματήσω να

παλεύω ή να επιμείνω σ’ αυτή την προσπάθεια; 

Κρισναμούρτι: Το να είσαι πετυχημένος σημαίνει ότι έχεις φτάσει
κάπου, ότι έχεις αποκτήσει κάτι – και η επιτυχία είναι κάτι που λα -
τρεύουμε, έτσι δεν είναι; Όταν ένα φτωχό αγόρι, μεγαλώνοντας,
γίνει δισεκατομμυριούχος ή κάποιος μέτριος μαθητής γίνει πρωθυ -
πουργός, τον χειροκροτούν, τον θεωρούν σπουδαίο. Έτσι, κάθε α -
γόρι και κάθε κορίτσι θέλει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να πετύχει. 

Τώρα, υπάρχει πραγματικά η επιτυχία ή είναι μόνο μια ιδέα
που ο άνθρωπος τρέχει πίσω της; Διότι, όταν τη φτάνεις, βλέπεις
κάτι ακόμη πιο πέρα που πρέπει να φτάσεις. Από τη στιγμή που
κυνηγάς την επιτυχία σε οτιδήποτε, είσαι καταδικασμένος να βρί-
σκεσαι σε διαρκή πάλη, σε σύγκρουση, έτσι δεν είναι; Ακόμη κι ό-
ταν πετύχεις το σκοπό σου, δεν ξεκουράζεσαι, γιατί θέλεις να
φτάσεις ακόμη πιο ψηλά, θέλεις ν’ αποκτήσεις ακόμη πιο πολλά.
Καταλαβαίνετε; Το κυνήγι της επιτυχίας είναι η επιθυμία για το
«όλο και πιο πολύ», κι ένας νους που ζητάει διαρκώς το «όλο και πιο

πολύ» δεν έχει νοημοσύνη. Αντιθέτως, είναι ένας ανόητος νους, μια
μετριότητα, γιατί αυτή η απαίτηση συνεπάγεται μια συνεχή πάλη,
σύμφωνα με τους όρους του μοντέλου που δημιουργήσει η κοινω-
νία για την επιτυχία. 

Σε τελευταία ανάλυση, τι είναι ικανοποίηση και τι ανικανοποίη -
το; Ανικανοποίητο σημαίνει πάλη για το «όλο και πιο πολύ» και ικα-
νοποίηση σημαίνει το σταμάτημα αυτής της πάλης. Αλλά δεν μπο -
ρείς να μείνεις ικανοποιημένος, αν δεν κατανοήσεις το «όλο και πιο
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πολύ» και για ποιο λόγο το επιζητά ο νους σου. Για παράδειγμα, αν
τώρα που είστε μαθητές αποτύχετε σε κάποιες εξετάσεις, πρέπει
να τις ξαναδώσετε, έτσι δεν είναι; Οι σχολικές εξετάσεις, σε κάθε
περίπτωση, είναι μια άτυχη ιστορία, γιατί δεν αποδεικνύουν τίπο-
τε αξιόλογο, δεν αποκαλύπτουν το πραγματικό επίπεδο της νοη-
μοσύνης σου. Το να περνάει κανείς στις εξετάσεις είναι, σε μεγά-
λο βαθμό, θέμα μνήμης ή και τύχης, αλλά αγωνίζεστε να περνάτε
στις εξετάσεις σας και, περάσετε δεν περάσετε, συνεχίζετε το ίδιο
βιολί. Το ίδιο συμβαίνει με τους περισσότερους από εμάς και στην
καθημερινή μας ζωή. Αγωνιζόμαστε διαρκώς για κάτι και δεν
σταματάμε ποτέ για να ερευνήσουμε εκείνο για το οποίο αγωνιζό-
μαστε, δεν αναρωτιόμαστε ποτέ αν αξίζει τον κόπο όλη αυτή η
προσπάθεια. Κι έτσι, δεν ανακαλύπτουμε ότι αυτή η προσπάθεια
δεν αξίζει τίποτα, οπότε υποκύπτουμε στη γνώμη των γονιών μας,
της κοινωνίας, όλων των «φωτισμένων» και των γκουρού – εδώ, στην
Ινδία. Μόνο αν κατανοήσουμε τη σημασία του «όλο και πιο πολύ» θα
πάψουμε να σκεφτόμαστε με τους όρους της επιτυχίας ή της απο-
τυχίας. 

βλέπετε, φοβόμαστε πάρα πολύ ν’ αποτύχουμε, να κάνουμε
λάθη, όχι μόνο στις εξετάσεις μας, όταν είμαστε παιδιά, αλλά και
μετά, στη ζωή. Το να κάνουμε λάθος θεωρείται τρομερό, γιατί θα
μας επικρίνουν γι’ αυτό, κάποιος θα μας μαλώσει. Αλλά, σε τελευ-
ταία ανάλυση, γιατί να μην κάνετε λάθη; Όλοι οι άνθρωποι στον
κόσμο δεν κάνουν λάθη; Και μήπως θα έπαυε ο κόσμος να βρί-
σκεται σ’ αυτό το φρικτό χάος, αν εσείς δεν κάνατε ποτέ λάθος; Αν
φοβόσαστε να κάνετε λάθη, δεν θα μάθετε ποτέ. Οι μεγαλύτεροί
σας κάνουν λάθη όλη την ώρα, αλλά δεν θέλουν να κάνετε εσείς λά-
θη, κι έτσι πνίγουν τις πρωτοβουλίες σας. Γιατί; Επειδή φοβούνται
ότι αν παρατηρείτε και ρωτάτε για τα πάντα, αν πειραματίζεστε
και κάνετε λάθη, μπορεί ν’ ανακαλύψετε κάτι μόνοι σας και να ξε-
φύγετε από την εξουσία των γονιών σας, της κοινωνίας και της πα-
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ράδοσης. Γι’ αυτόν το λόγο, είναι δικό σας θέμα αν συνεχίσετε να
έχετε ως ιδανικό σας την επιτυχία. Και η επιτυχία, όπως θα παρα-
τηρήσετε, πάει πάντα μαζί με τον καθωσπρεπισμό. Ακόμη κι εκεί -
νος που αποκαλείται άγιος άνθρωπος εδώ στην Ινδία, μέσα στην
υποτιθέμενη πνευματική του αναζήτηση πρέπει να είναι καθω-
σπρέπει, διαφορετικά δεν θα έχει αναγνώριση, δεν θα τον ακολου-
θήσει κανείς.

Πάντα, λοιπόν, σκεφτόμαστε με βάση την επιτυχία, με βάση το
«όλο και πιο πολύ», και το «όλο και πιο πολύ» είναι κάτι που το εκτιμά
ο καθωσπρεπισμός της κοινωνίας. Με άλλα λόγια, η κοινωνία έχει
θεσμοθετήσει πολύ προσεκτικά ένα συγκεκριμένο μοντέλο, σύμ-
φωνα με το οποίο σε ανακηρύσσει επιτυχημένο ή αποτυχημένο.
Αλλά, αν λαχταράς να κάνεις κάτι με όλο σου το είναι, τότε δεν
νοιάζεσαι για την επιτυχία και την αποτυχία – κανένας άνθρωπος
με νοημοσύνη δεν νοιάζεται. Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν πολλοί
λίγοι άνθρωποι που έχουν νοημοσύνη και κανένας δεν σας έχει
μιλήσει ποτέ, στο σχολείο ή στο σπίτι, για όλα αυτά. Όλο το εν-
διαφέρον ενός ανθρώπου με νοημοσύνη είναι να βλέπει το γεγο-
νός και να κατανοεί το πρόβλημα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν
σκέφτεται με όρους επιτυχίας ή αποτυχίας. Μόνο όταν δεν αγα-
πάμε πραγματικά εκείνο που κάνουμε, σκεφτόμαστε μ’ αυτούς
τους όρους. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Γιατί είμαστε κατά βάση εγωιστές; Ίσως προσπαθού-

με να μη συμπεριφερόμαστε εγωιστικά, αλλά όταν μπαίνουν στη μέση η ι-

διοτέλειά μας και το συμφέρον μας γινόμαστε εγωκεντρικοί και αδιάφοροι

για το τι είναι καλό για τους άλλους.

Κρισναμούρτι: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μη λέει κανείς
για τον εαυτό του ούτε ότι είναι εγωιστής ούτε ότι δεν είναι, επειδή
οι λέξεις έχουν πολύ μεγάλη επίδραση στο νου. Αποκαλέστε κά-
ποιον φοβερό εγωιστή και τον έχετε καταδικάσει μέσα σας· απο-
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καλέστε τον σπουδαίο άνθρωπο και αυτό θα επηρεάσει τον τρόπο
με τον οποίο θα τον πλησιάσετε· αποκαλέστε τον άγιο και αμέσως
θα νομίσετε ότι βλέπετε ένα φως γύρω του. Παρατηρήστε τη δική
σας αντίδραση μέσα σας και θα δείτε ότι λέξεις όπως «δικηγόρος»,
«εφοπλιστής», «βουλευτής», «ζητιάνος», «αγάπη», «Θεός» έχουν μια
περίεργη επίδραση στο νευρικό σας σύστημα, όπως και στο νου
σας. Η λέξη που δηλώνει ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ξυπνάει
στο νου την αίσθηση της κοινωνικής του θέσης. Έτσι, το πρώτο
πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να ελευθερωθείς από αυτή την
ασυνείδητη συνήθεια να συνδέεις ορισμένες λέξεις με ορισμένες
αισθήσεις, έτσι δεν είναι; Ο νους σας έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε
να θεωρεί ότι ο χαρακτηρισμός «εγωιστής» αντιπροσωπεύει κάτι
πολύ κακό, και τη στιγμή που θα χρησιμοποιήσετε αυτόν το χα-
ρακτηρισμό για οτιδήποτε ο νους σας θα το καταδικάσει. Έτσι,
 όταν κάνετε την ερώτηση: «Γιατί είμαστε κατά βάση εγωιστές;»
αυτό έχει ήδη μια καταδικαστική σημασία και δεν προχωράει η
έρευνα για απάντηση. 

Είναι πολύ σημαντικό να έχεις επίγνωση ότι ορισμένες λέξεις
προκαλούν μέσα σου μια νευρική ή συναισθηματική ή διανοητική
αντίδραση επιδοκιμασίας ή καταδίκης. Για παράδειγμα, όταν απο -
καλέσεις τον εαυτό σου ζηλιάρη, την ίδια στιγμή έχεις σταματή-
σει κάθε επιπλέον έρευνα γι’ αυτό, έχεις πάψει να πηγαίνεις βαθύ-
τερα στο όλο πρόβλημα της ζήλιας. Ομοίως, υπάρχουν και πολλοί
άνθρωποι που λένε ότι δουλεύουν για την αδελφοσύνη, κι ωστό σο
ό,τι κάνουν είναι αντίθετο στην έννοια της αδελφοσύνης. Αυτό, ό-
μως, που είναι γεγονός δεν το βλέπουν, επειδή η λέξη «αδελφοσύ-
νη» σημαίνει γι’ αυτούς κάτι και έχουν ήδη πειστεί για τη σημασία
της χωρίς να την έχουν ψάξει. Δεν ερευνούν περισσότερο, κι έτσι
δεν ανακαλύπτουν ποτέ ποιο είναι το αληθινό γεγονός, ανεξάρτη-
τα από τις νευρικές ή τις συναισθηματικές αντιδράσεις που τους
προκαλεί αυτή η λέξη. 
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Το πρώτο πράγμα, λοιπόν, που πρέπει να κάνετε είναι να πει-
ραματιστείτε και να δείτε αν μπορείτε να βλέπετε τα γεγονότα χω-
ρίς τις αποδοκιμαστικές ή επιδοκιμαστικές απόψεις που συνδέο-
νται με τις λέξεις οι οποίες τα περιγράφουν. Αν μπορέσετε να δεί-
τε τα γεγονότα χωρίς κανένα αίσθημα απόρριψης ή αποδοχής, θ’
ανακαλύψετε ότι μέσα σ’ αυτήν ακριβώς τη διαδικασία υπάρχει
το γκρέμισμα κάθε τοίχου που έχει ορθώσει ο νους ανάμεσα στον
ίδιο και τα γεγονότα. 

Απλώς παρατηρήστε τη στάση σας απέναντι σε κάποιο πρό-
σωπο, σε κάποιον πολιτικό ας πούμε, που ο κόσμος θεωρεί σπου-
δαίο άνθρωπο. Ο χαρακτηρισμός «σπουδαίος άνθρωπος» σας έχει
επηρεάσει – οι εφημερίδες, τα περιοδικά, οι οπαδοί του, όλοι λένε
ότι είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και ο νους σας το έχει αποδε-
χτεί. Ή, αν υποστηρίζετε διαφορετική παράταξη, ασπάζεστε την
αντίθετη άποψη και λέτε: «Αυτός είναι ανόητος, δεν είναι καθόλου

σπουδαίος». Αν, όμως, μπορείτε ν’ αποσυνδέσετε το νου σας από
καθετί που τον επηρεάζει και να κοιτάτε απλώς τα γεγονότα, τότε
θ’ ανακαλύψετε ότι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζετε τα πράγ-
ματα είναι εντελώς διαφορετικός. Όταν ο νους είναι ελεύθερος
 από κάθε επιρροή, όταν δεν επικρίνει ούτε επιδοκιμάζει αλλά
 απλώς κοιτά, παρατηρεί, τότε δεν απορροφάται από το εγώ του,
κι έτσι δεν υπάρχει πια το πρόβλημα του εγωιστή που προσπαθεί
να μην είναι εγωιστής. 

Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί ο άνθρωπος, από τη στιγμή που γεννιέται μέχρι

τη στιγμή που θα πεθάνει, θέλει πάντοτε να τον αγαπούν και, όταν δεν παίρνει

αυτή την αγάπη, δεν είναι τόσο ήρεμος και γεμάτος σιγουριά, όσο κάποιοι

άλλοι συνάνθρωποί του; 

Κρισναμούρτι: Εσύ νομίζεις ότι οι συνάνθρωποι αυτού του ανθρώ-
που είναι πράγματι γεμάτοι σιγουριά; Μπορεί να κορδώνονται,
μπορεί να παίρνουν διάφορες πόζες, αλλά κάποια στιγμή ανακα-
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λύπτεις ότι πίσω από αυτή την επίδειξη σιγουριάς οι περισσότε-
ροι είναι κενοί, ανιαροί, χωρίς πάθος και χωρίς πραγματική σιγου -
ριά. Και γιατί θέλουμε να μας αγαπούν; Μήπως δεν θέλεις να σ’ α-
γαπούν οι γονείς σου, οι δάσκαλοί σου, οι φίλοι σου; Και, όταν με -
γαλώσεις, δεν θέλεις να σ’ αγαπούν η γυναίκα σου, ο άντρας σου,
τα παιδιά σου ή ο γκουρού σου; Γιατί υπάρχει αυτή η αδιάκοπη
λαχτάρα για αγάπη; Ακούστε προσεκτικά. Θέλεις να σ’ αγαπούν
γιατί δεν αγαπάς. Από τη στιγμή όμως που αγαπάς όλα έχουν τε-
λειώσει, δεν αναρωτιέσαι πια αν κάποιος σ’ αγαπά ή όχι. Όσο ζη-
τάς να σ’ αγαπούν, δεν υπάρχει αγάπη μέσα σου. Κι όταν δεν υ-
πάρχει αγάπη μέσα σου, υπάρχουν ασχήμια και κτηνωδία, οπότε
γιατί θα πρέπει να σ’ αγαπούν; Χωρίς αγάπη μέσα σου, είσαι κάτι
νεκρό. Και όταν κάτι νεκρό ζητά αγάπη, εξακολουθεί να είναι κά-
τι νεκρό. Αν όμως η καρδιά σου είναι γεμάτη αγάπη, τότε ποτέ δεν
ζητάς να σ’ αγαπούν, ποτέ δεν απλώνεις το χέρι σου σαν ζητιάνος
για να σου δώσουν. Μόνο το άδειο ζητά να γεμίσει, και μια άδεια
καρδιά ποτέ δεν μπορεί να γεμίσει όταν τρέχει πίσω από κάποιους
αυτοαποκαλούμενους πνευματικούς δασκάλους ή όταν αναζητάει
την αγάπη με εκατοντάδες άλλους τρόπους. 

Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί οι μεγάλοι άνθρωποι κλέβουν; 

Κρισναμούρτι: Κι εσείς δεν κλέβετε καμιά φορά; Δεν ξέρετε κάποιο
μικρό αγόρι το οποίο κλέβει κάτι που έχει ένα άλλο αγόρι; Το ίδιο
πράγ μα συμβαίνει και στη ζωή, είτε είσαι νέος είτε γέρος, μόνο
που οι μεγαλύτεροι το κάνουν με πιο πανούργο τρόπο, καλύπτο-
ντάς το μ’ ένα σωρό εύηχες λέξεις. Θέλουν πλούτο, εξουσία, κοι-
νωνική ανα γνώριση και προσποιούνται, μηχανεύονται διάφορα
και λένε ένα σωρό «φιλοσοφίες» για να τα αποκτήσουν. Κλέβουν
αλλά δεν το αποκαλούν κλέψιμο, του δίνουν ένα άλλο, πιο καθω-
σπρέπει όνο μα. Και για ποιο λόγο κλέβουμε; Πρώτα απ’ όλα γιατί
η κοινω νία στερεί από πολλούς ανθρώπους ακόμη και τα απαραί-
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τητα προς το ζην: κάποια μερίδα ανθρώπων δεν έχει αρκετό φα-
γητό, ρούχα και στέγη, οπότε κάνουν κάτι γι’ αυτό. Υπάρχουν κι ε-
κείνοι που κλέβουν, όχι γιατί δεν έχουν αρκετό φαγητό, αλλά γιατί
θεωρούνται αντικοινωνικά στοιχεία. Γι’ αυτούς η κλεψιά έχει γί-
νει παιχνίδι, ένα είδος διεγερτικού, που σημαίνει ότι δεν έχουν
πάρει στη ζωή τους πραγματική παιδεία. Η πραγματική παιδεία
είναι να μάθεις να κατανοείς τη ζωή, όχι απλώς να παραγεμίζεις
το νου σου με γνώσεις για να περνάς εξετάσεις. Επίσης, υπάρχει
και το κλέψιμο σ’ ένα ανώτερο επίπεδο: το κλέψιμο των ιδεών άλ-
λων ανθρώπων, το κλέψιμο της γνώσης. Και όταν κυνηγάμε το «ό-
λο και πιο πολύ» που λέγαμε, σε οποιοδήποτε επίπεδο, είναι προ-
φανές ότι κλέβουμε. 

Γιατί, ψυχολογικά, ζητάμε διαρκώς κάτι, ζητιανεύουμε, απαι-
τούμε, κλέβουμε; Επειδή δεν υπάρχει τίποτα μέσα μας, εσωτερικά,
ψυχολογικά, είμαστε όπως ένας άδειος κουβάς. Και, επειδή είμα-
στε άδειοι, προσπαθούμε να γεμίσουμε τους εαυτούς μας, όχι μόνο
κλέβοντας πράγματα, αλλά προσπαθώντας και να μιμηθούμε άλ-
λους. Η μίμηση είναι ένα είδος κλεψιάς: Δεν είσαι τίποτε, αλλά ο
άλλος είναι κάποιος κι έτσι, με το να τον μιμείσαι, προσπαθείς να
πάρεις λίγη από τη δόξα του. Είναι κάτι σαν διαφθορά, που συνε-
χίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, και πολύ λίγοι άνθρωποι
είναι απαλλαγμένοι από αυτή. Έτσι, εκείνο που έχει σημασία είναι
ν’ ανακαλύψει κανείς αν αυτή η εσωτερική κενότητα μπορεί ποτέ να
γεμίσει. Όσο ο νους θα ψάχνει ο ίδιος πώς θα γεμίσει, θα είναι πά -
ντα άδειος. Όταν ο νους δεν ενδιαφέρεται πια με το πώς θα γεμίσει
το κενό του, τότε μόνο αυτό το κενό παύει πραγματικά να υπάρχει.
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26

Ο νους δεν είναι το παν

Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο απλώς να κάθεσαι πολύ ήσυχος, με το
σώμα ίσιο, ατάραχο, και με μια αίσθηση αξιοπρέπειας στη στάση
σου. Είναι τόσο σημαντικό, όσο και να κοιτάζεις εκείνα τα γυμνά
δέντρα. Έχετε προσέξει πόσο όμορφα είναι με φόντο τους το απα -
λό γαλάζιο χρώμα του πρωινού ουρανού; Τα γυμνά κλαδιά ενός
δέντρου αποκαλύπτουν την ομορφιά του. Τα δέντρα έχουν, επίσης,
μια εκπληκτική ομορφιά την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινό-
πωρο. Η ομορφιά τους αλλάζει με τις εποχές και το να το προσέ-
χουμε αυτό είναι τόσο σημαντικό όσο και να συλλογιζόμαστε τι
θα κάνουμε στη ζωή μας.

Είτε ζούμε στη Ρωσία, είτε στην Αμερική, είτε στην Ινδία, είμα -
στε όλοι ανθρώπινα πλάσματα και, ως ανθρώπινα πλάσματα, έχου -
με κοινά προβλήματα. Είναι παράλογο, λοιπόν, να βλέπουμε τους
εαυτούς μας όχι ως ανθρώπινα πλάσματα, αλλά ως Ινδούς, Αμερι-
κάνους, Ρώσους, Κινέζους κ.λπ. Υπάρχουν πολιτικές, γεωγραφι-
κές, φυλετικές, πολιτιστικές και οικονομικές διαφορές, αλλά με το
να τονίζει κανείς μόνο τις διαφορές το μόνο που καταφέρνει είναι
να θρέφει τον ανταγωνισμό και το μίσος. Στην Αμερική μπορεί
προς το παρόν να υπάρχει μεγαλύτερη ευημερία, που σημαίνει ότι
μπορούν να έχουν εκεί πιο πολλές μικροσυσκευές, πιο πολλά ρα-
διόφωνα, πιο πολλές τηλεοράσεις, πιο πολύ απ’ όλα, συμπεριλαμ-
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βανομένου και του φαγητού, ενώ εδώ στην Ινδία υπάρχουν πάρα
πολλή πείνα, αθλιότητα, υπερπληθυσμός και ανεργία. Όπου κι
αν ζούμε, όμως, είμαστε όλοι ανθρώπινα πλάσματα. Και ως αν-
θρώπινα πλάσματα δημιουργούμε ο καθένας τα δικά του ανθρώ-
πινα προβλήματα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε
ότι με το να βλέπουμε τους εαυτούς μας ως Ινδούς, Αμερικάνους ή
Άγγλους, ως άσπρους, καφέ, μαύρους ή κίτρινους, δημιουργούμε
περιττά φράγματα ανάμεσά μας. 

Μία από τις βασικές μας δυσκολίες είναι ότι η σύγχρονη εκπαί -
δευση σε όλο τον κόσμο έχει ως κύριο σκοπό να μας κάνει ειδικούς
σε κάτι. Μαθαίνουμε πώς να σχεδιάζουμε αεροπλάνα, πώς να
φτιάχνουμε πεζόδρομους ή ουρανοξύστες, πώς να κατασκευάζου -
με αυτοκίνητα ή να χειριζόμαστε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και
ατομικά υποβρύχια, και μέσα σ’ όλη αυτή την τεχνολογία ξεχνάμε
ότι είμαστε ανθρώπινα πλάσματα – που σημαίνει ότι γεμίζουμε
τις καρδιές μας με πράγματα του μυαλού. Στην Αμερική η αυτο-
ματοποίηση της εργασίας ελευθερώνει όλο και πιο πολύ κόσμο από
πολλές ώρες μόχθου, όπως θα γίνει πολύ σύντομα και σ’ αυτή τη
χώρα, και τότε θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα με το πώς θα χρη-
σιμοποιούμε το χρόνο μας. Μεγάλες βιομηχανίες, που τώρα έχουν
χιλιάδες εργάτες, προφανώς θα λειτουργούν με λίγους τεχνικούς.
Και τι θ’ απογίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύανε εκεί και
θα έχουν πλέον πιο πολύ ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή τους; Μέ-
χρι ν’ αρχίσει η παιδεία ν’ ασχολείται σοβαρά μ’ αυτό το πρόβλη-
μα, όπως και με τα άλλα ανθρώπινα προβλήματα, οι ζωές μας θα
είναι άδειες. Μπορεί ν’ αποκτήσετε κάποιο πτυχίο, μπορεί να κά-
νετε έναν καλό γάμο, μπορεί να είστε πολύ έξυπνοι, να έχετε συσ-
σωρεύσει πάρα πολλές πληροφορίες και να έχετε διαβάσει όλα τα
βιβλία της τελευταίας κυκλοφορίας, αλλά όσο θα γεμίζετε τις καρ -
διές σας με τα πράγματα του μυαλού η ζωή σας θα είναι αναπόφευ -
κτα άδεια, χωρίς ομορφιά, και θα έχει πολύ λίγο νόημα. Στη ζωή
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υπάρχουν ομορφιά και νόημα μόνο όταν η καρδιά καθαρίσει από
τα πράγματα του μυαλού, της σκέψης. 

βλέπετε, όλο αυτό είναι δικό μας πρόβλημα, του καθένα ξεχω-
ριστά, δεν είναι απλώς κάποια υπόθεση που δεν αφορά όλους μας.
Αν ως ανθρώπινα πλάσματα δεν ξέρουμε πώς να ενδιαφερθούμε
για τη γη, αν δεν ξέρουμε πώς ν’ αγαπάμε τα παιδιά μας και ενδια -
φερόμαστε μόνο για τους εαυτούς μας, για την προσωπική ή ακό-
μη και για την εθνική μας πρόοδο και επιτυχία, θα κάνουμε τον
κόσμο μας φρικτό – κάτι που ήδη κάνουμε. Μπορεί η χώρα μας
να γίνει πολύ πλούσια, αλλά ο πλούτος της γίνεται δηλητήριο όταν
υπάρχει κάποια άλλη χώρα που πεινά. Είμαστε όλοι μία ανθρωπό -
τητα, η γη είναι δική μας για να τη μοιραστούμε, και με στοργή και
φροντίδα εκείνη δίνει τροφή, ρουχισμό και στέγη σε όλους μας.

Ο ρόλος, λοιπόν, της εκπαίδευσης δεν είναι απλώς να σας
προετοιμάζει να περνάτε κάποιες εξετάσεις, αλλά να σας βοηθή-
σει να κατανοήσετε το όλο πρόβλημα της ζωής, στο οποίο περι-
λαμβάνονται το σεξ, το να βγάζει κανείς το ψωμί του, το γέλιο, το
να παίρνει κανείς πρωτοβουλίες, να είναι σοβαρός και να ξέρει
πώς να σκέφτεται βαθιά. Είναι επίσης πρόβλημά μας ν’ ανακαλύ-
ψουμε τι είναι Θεός, γιατί αυτό ακριβώς είναι το θεμέλιο της ζωής
μας. Ένα σπίτι δεν μπορεί ν’ αντέξει για πολύ χωρίς τα κατάλληλα
θεμέλια, και όλες αυτές οι εφευρέσεις του ανθρώπου θα είναι ά-
χρηστες αν δεν ψάχνουμε ν’ ανακαλύψουμε τι είναι Θεός ή αλή-
θεια. Κι οι δάσκαλοί σας πρέπει να μπορούν να σας βοηθήσουν
να το κατανοήσετε αυτό τώρα, που είστε παιδιά. Δεν πρόκειται ν’
ανακαλύψετε ποτέ το Θεό στα εξήντα σας, γιατί σ’ αυτή την ηλι-
κία οι περισσότεροι άνθρωποι είναι φθαρμένοι, τελειωμένοι. Πρέ -
πει να ξεκινήσετε από πολύ νέοι, γιατί τότε είναι που μπορείτε να
βάλετε τα σωστά θεμέλια, έτσι ώστε το «σπίτι σας» ν’ αντέξει σε
 όλες τις «θύελλες» που τα ανθρώπινα πλάσματα δημιουργούν τα
 ίδια στις ζωές τους. Και τότε θα ζείτε ευτυχισμένα, γιατί η ευτυχία
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σας δεν θα εξαρτάται από ρούχα, κοσμήματα, αυτοκίνητα και ηλε -
κτρικές συσκευές ή από το αν κάποιος σας αγαπά ή σας απορρί-
πτει. Θα είστε ευτυχισμένοι όχι γιατί θα έχετε κάποια αποκτήμα-
τα, όχι γιατί θα έχετε κάποια κοινωνική αναγνώριση, πλούτο ή γνώ -
σεις, αλλά γιατί η ζωή σας θα έχει νόημα από μόνη της. Αλλά αυτό
το νόημα το ανακαλύπτεις μόνο όταν αναζητάς κάθε στιγμή ό,τι
είναι αληθινό – και το αληθινό υπάρχει μέσα στα πάντα, αλλά δεν
πρόκειται να το βρεις στους ναούς, στις εκκλησίες, στα τζαμιά ή
σε ιεροτελεστίες.

Για ν’ αναζητήσουμε ό,τι είναι αληθινό, πρέπει να ξέρουμε πώς
να κινηθούμε ώστε να βγάλουμε τη σκόνη αιώνων που έχει συσ-
σωρευτεί πάνω του. Και, σας παρακαλώ, πιστέψτε με: Αυτή η ανα -
ζήτηση του αληθινού είναι αποτέλεσμα της πραγματικής εκπαί-
δευσης. Κάθε έξυπνος άνθρωπος μπορεί να διαβάσει βιβλία και να
συσσωρεύσει γνώσεις, να πετύχει και να εκμεταλλεύεται τους άλ-
λους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει εκπαιδευτεί σωστά. Η μελέ-
τη ορισμένων θεμάτων αποτελεί απλώς ένα πολύ μικρό μέρος της
εκπαίδευσης. Υπάρχει όμως μια τεράστια περιοχή της ζωής μας
για την οποία δεν έχουμε εκπαιδευτεί καθόλου και την οποία δεν
προσεγγίζουμε σωστά.

Εκπαίδευση είναι η ανακάλυψη ενός τρόπου προσέγγισης της
ζωής, έτσι ώστε η καθημερινή μας διαβίωση, οι τηλεοράσεις μας,
τα αυτοκίνητα και τα αεροπλάνα να έχουν κάποιο νόημα σε σχέση
με κάτι άλλο που τα περιλαμβάνει και τα υπερβαίνει όλα. Με άλλα
λόγια, η εκπαίδευση πρέπει να βασίζεται στη θρησκεία. Η θρη-
σκεία όμως δεν έχει καμία σχέση με ιερείς, ναούς και οποιοδήπο-
τε δόγμα ή πίστη. Θρησκεία είναι ν’ αγαπάς χωρίς κίνητρο, να εί-
σαι γενναιόδωρος, να είσαι καλός, γιατί μόνο τότε είσαι άνθρωπος
με την αληθινή σημασία της λέξης. Αλλά η καλοσύνη, η γενναιο-
δωρία ή η αγάπη δεν εμφανίζονται παρά μόνο μέσα από την ανα-
ζήτηση του αληθινού. 
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Δυστυχώς, όλο αυτό το τεράστιο πεδίο της ζωής το αγνοεί η λε-
γόμενη εκπαίδευση σήμερα. Είστε διαρκώς απασχολημένοι με
βιβλία που έχουν πολύ λίγη σημασία και με το να περνάτε εξετά-
σεις που έχουν ακόμη λιγότερη σημασία. Μπορεί με όλα αυτά να
βρείτε αργότερα κάποια δουλειά κι αυτό έχει κάποια σημασία,
αλλά σύντομα πολλές δουλειές θα γίνονται, σχεδόν αποκλειστικά,
από κομπιούτερ και μηχανές. Γι’ αυτό πρέπει, από τώρα, να εκπαι -
δευτούμε ώστε να χρησιμοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο μας σω-
στά· όχι με το κυνήγι ιδανικών, αλλά με την ανακάλυψη και κατα-
νόηση τεράστιων πεδίων της ύπαρξής μας, για τα οποία τώρα δεν
έχουμε επίγνωση και δεν ξέρουμε τίποτα. Το μυαλό, με τα πανούρ -
γα επιχειρήματά του, δεν είναι το παν. Υπάρχει κάτι τεράστιο και
απέραντο πέρα από το μυαλό, κάτι υπέροχο που δεν μπορεί να το
κατανοήσει το μυαλό. Σ’ αυτή την απεραντοσύνη υπάρχουν έκ-
σταση, μεγαλείο, και το να ζει κανείς εκεί μέσα, να τα γνωρίζει, εί-
ναι ο στόχος της εκπαίδευσης. Αν δεν πάρετε αυτού του είδους την
εκπαίδευση, όταν θα βγείτε έξω στον κόσμο θα διαιωνίσετε αυτό
το φρικτό χάος που δημιούργησαν οι περασμένες γενιές. 

Έτσι, δάσκαλοι και μαθητές, σκεφτείτε τα πραγματικά όλα αυ-
τά. Μην παραπονιέστε, βάλτε κι εσείς ένα χεράκι και βοηθήστε ώ-
στε να δημιουργηθεί ένα ίδρυμα όπου η θρησκεία, με τη σωστή της
έννοια, θα ερευνάται, θα αγαπιέται, θα εξετάζεται και θα βιώνεται.
Τότε θα ανακαλύψετε πως η ζωή γίνεται εκπληκτικά πλούσια, πολύ
πιο πλούσια απ’ όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς του κόσμου.

Ερώτηση (Δάσκαλος): Πώς έφτασε ο άνθρωπος να έχει τόσο πολλή γνώση;

Πώς προόδευσε σε θέματα ύλης; Από πού άντλησε τόσο τεράστια ενέργεια;

Κρισναμούρτι: «Πώς έφτασε ο άνθρωπος να έχει τόσο πολλή γνώ-
ση;» Η απάντηση σ’ αυτή την ερώτηση είναι αρκετά απλή. Μαθαί -
νεις κάτι και το μεταδίδεις στα παιδιά σου, εκείνα προσθέτουν
κάτι παραπάνω σ’ αυτό και το μεταδίδουν στα δικά τους παιδιά,
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κι αυτό συνεχίζεται για πάντα. Συσσωρεύουμε τη γνώση λίγη λίγη.
Οι προπαππούδες μας δεν ξέρανε τίποτα για τα τζετ και τα ηλε-
κτρονικά θαύματα των ημερών μας, αλλά η περιέργεια, οι ανά-
γκες, οι πόλεμοι, ο φόβος και η απληστία έφεραν σταδιακά όλη
αυτή τη γνώση. 

Τώρα, συμβαίνει κάτι ιδιόμορφο με τη γνώση. Μπορεί να γνω -
ρίζεις πάρα πολλά, να συγκεντρώνεις τεράστια αποθέματα πλη-
ροφοριών, αλλά ένας νους που τον σκιάζει η γνώση, φορτωμένος
με πληροφορίες, είναι ανίκανος ν’ ανακαλύπτει. Μπορεί να χρη-
σιμοποιεί κάποια ανακάλυψη με τη γνώση της και την τεχνική της,
αλλά η ίδια η ανακάλυψη είναι κάτι εντελώς καινούργιο, μια ξαφ-
νική έκρηξη μέσα στο νου ανεξάρτητη από τη γνώση, και εκείνο
που είναι σημαντικό είναι αυτή η έκρηξη της ξαφνικής ανακάλυ-
ψης. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά εδώ στην Ινδία, είναι τό-
σο πνιγμένοι από τη γνώση, από την παράδοση, από τις ιδέες, από
το φόβο τι θα πουν οι γονείς ή οι γείτονές τους, που δεν έχουν εμπι -
στοσύνη στον εαυτό τους. Είναι σαν πεθαμένοι – και αυτό κάνει
στο νου το βάρος της γνώσης. Η γνώση είναι χρήσιμη, αλλά όταν
υπάρχει μόνο αυτή μπορεί να είναι καταστρεπτική. 

Κοιτάξτε τι γίνεται στον κόσμο. Υπάρχουν όλες αυτές οι υπέ-
ροχες εφευρέσεις: ραντάρ που εντοπίζουν αεροπλάνα τα οποία βρί -
σκονται ακόμη πολλά μίλια μακριά, υποβρύχια που μπορούν να
κάνουν το γύρο του κόσμου χωρίς ν’ ανέβουν καθόλου στην επι-
φάνεια της θάλασσας, το θαύμα ότι μπορούμε να επικοινωνούμε
από τη βομβάη με το Μπενάρες ή με τη Νέα Υόρκη κ.λπ. Όλα
αυτά είναι αποτέλεσμα της γνώσης. Αλλά υπάρχουν και πράγματα
που μας δια φεύγουν, κι έτσι γίνεται κακή χρήση της γνώσης: πό-
λεμος, καταστροφή, αθλιότητα και αμέτρητοι άνθρωποι που πει-
νάνε. Υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε μόνο μία φορά την ημέρα ή
και λιγότερο, αλλά εσείς εδώ δεν ξέρετε τίποτα για όλα αυτά. Α-
σχολείστε μόνο με τα βιβλία σας, τα προσωπικά σας μικροπρο-
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βλήματα και τη διασκέδασή σας, χωμένοι σε μια γωνιά του Μπε-
νάρες, του Δελχί ή της βομβάης. Μπορεί, βλέπετε, να έχουμε πά-
ρα πολλές γνώσεις, αλλά χωρίς εκείνο το κάτι άλλο –που ο άνθρω-
πος ζει δίπλα του και στο οποίο υπάρχουν χαρά, μεγαλείο, έκστα-
ση– θα καταστρέψουμε οι ίδιοι τους εαυτούς μας.

Όσον αφορά την ύλη, συμβαίνει το ίδιο πράγμα: Ο άνθρωπος
έχει προοδεύσει υλικά μέσα από σταδιακές διαδικασίες. Και από
πού αντλεί ο άνθρωπος τέτοιες τεράστιες ποσότητες ενέργειας; Οι
μεγάλοι εφευρέτες, οι εξερευνητές και οι ερευνητές με τις ανακα-
λύψεις τους σε κάθε τομέα θα πρέπει να είχαν πάρα πολλή ενέρ-
γεια – οι περισσότεροι από εμάς, όμως, έχουμε πολύ λίγη ενέρ-
γεια, έτσι δεν είναι; Όσο είμαστε νέοι παίζουμε, περνάμε καλά,
τραγουδάμε και χορεύουμε, αλλά όταν μεγαλώσουμε, σύντομα αυ -
τή η ενέργεια χάνεται. Το έχετε προσέξει; Οι γυναίκες φτιάχνουν
οικογένειες που τις φορτώνουν με διάφορες ανησυχίες και οι άντρες
πιάνουν δουλειά σε κάποιο γραφείο ή αλλού, όπου δουλεύουν ατε -
λείωτες ώρες, τη μια μέρα μετά την άλλη, απλώς για να βγάζουν
το ψωμί τους. Έτσι, είναι φυσικό να έχουν λίγη ή και καθόλου
ενέρ γεια. Αν οι άνθρωποι είχαν ενέργεια, ίσως και να είχαν διαλύ-
σει αυτή τη σάπια κοινωνία, θα μπορούσαν να έχουν κάνει τα πιο
«ενοχλητικά» πράγματα για την κοινωνία, γι’ αυτό κι εκείνη φρο-
ντίζει να πνίγει σταδιακά την ενέργεια με την «εκπαίδευση», μέσα
από την παράδοση, με ό,τι αποκαλείται θρησκεία και πολιτισμός.
βλέπετε, ο ρόλος της σωστής εκπαίδευσης είναι να ξυπνά την ενέρ -
γεια μέσα μας και να την κάνει να εκρήγνυται, να της δίνει διάρ-
κεια και να την κάνει δυνατή, παθιασμένη, αλλά και να έχει πα-
ράλληλα μια αυθόρμητη αυτοσυγκράτηση όταν χρειάζεται και να
δουλεύει για την ανακάλυψη της αλήθειας. Τότε αυτή η ενέργεια
γίνεται τεράστια, απεριόριστη, και δεν προκαλεί περισσότερη δυ -
στυχία, αλλά είναι η ίδια δημιουργός μιας καινούργιας κοινωνίας. 

Ακούστε προσεκτικά αυτό που λέω, μην το προσπερνάτε, γιατί
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είναι πραγματικά σημαντικό. Μη συμφωνείτε ή διαφωνείτε απλώς,
αλλά ανακαλύψτε οι ίδιοι αν υπάρχει κάτι το αληθινό σε όσα λέ-
γονται. Μην είστε αδιάφοροι· να είστε ή θερμοί ή ψυχροί. Αν δεί-
τε την αλήθεια όλων αυτών και πραγματικά καίγεστε γι’ αυτήν,
ετού τη η θέρμη, ετούτη η ενέργεια θα αυξηθεί και θα δημιουργή-
σει μια καινούργια κοινωνία. Δεν θα σπαταληθεί σε επαναστάσεις
μέσα στην τωρινή κοινωνία, πράγμα που είναι σαν να διακοσμεί-
τε τους τοίχους μιας φυλακής. 

Το πρόβλημά μας, λοιπόν, ειδικά στην εκπαίδευση, είναι πώς
θα διατηρήσουμε όση ενέργεια έχουμε και πώς θα της δώσουμε
πιο πολλή ζωντάνια, μεγαλύτερη εκρηκτική δύναμη. Αυτό είναι
κάτι που χρειάζεται πολύ μεγάλη κατανόηση, γιατί οι ίδιοι οι δά-
σκαλοι έχουν συνήθως πολύ λίγη ενέργεια· είναι θολωμένοι από
τη σκέτη πληροφόρηση και είναι όλοι τους απορροφημένοι από τα
προσωπικά τους προβλήματα, οπότε δεν μπορούν να βοηθήσουν
το μαθητή, ώστε να ξυπνήσει μέσα του αυτή η δημιουργική ενέρ-
γεια. Γι’ αυτό και η κατανόηση όλων αυτών των πραγμάτων πρέ-
πει να ενδιαφέρει τόσο τους καθηγητές όσο και τους μαθητές.

Ερώτηση (Μαθητής): Γιατί οι γονείς μου θυμώνουν όταν τους λέω ότι θέλω

ν’ ακολουθήσω κάποια άλλη θρησκεία; 

Κρισναμούρτι: Πρώτα απ’ όλα, επειδή είναι προσκολλημένοι στη
δική τους θρησκεία και πιστεύουν ότι είναι η καλύτερη, αν όχι η
μοναδική θρησκεία στον κόσμο, οπότε θέλουν φυσικά να την ακο -
λουθήσεις κι εσύ. Επιπλέον, θέλουν ν’ ακολουθήσεις το δικό τους
τρόπο σκέψης, τον κύκλο τους, τα φυλετικά τους γνωρίσματα και
την κοινωνική τους τάξη. Αυτές είναι μερικές από τις αιτίες. Ακό-
μη, αν ακολουθήσεις άλλη θρησκεία, θα είσαι μπελάς για την οι-
κογένεια.

Τι θα συμβεί, όμως, ακόμη και όταν όντως αφήσεις τη μια ορ-
γανωμένη θρησκεία για ν’ ακολουθήσεις την άλλη; Δεν θα έχεις α-
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πλώς μετακομίσει σε μια άλλη φυλακή; βλέπετε, όσο ο νους μένει
προσκολλημένος σε μια πίστη, βρίσκεται μέσα σε φυλακή. Αν εί-
σαι ινδουιστής και γίνεις χριστιανός, οι γονείς σου μπορεί να θυ-
μώσουν, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία. Εκείνο που είναι σημαντι -
κό είναι να δεις πως όταν ασπάζεσαι άλλη θρησκεία απλώς ασπά-
ζεσαι ένα καινούργιο δόγμα στη θέση του παλιού. Μπορεί να είσαι
λίγο πιο δραστήριος, λίγο πιο πολύ ετούτο ή εκείνο, αλλά είσαι
πάντα κλεισμένος μέσα στη φυλακή της πίστης και του δόγματος. 

Μην αλλάζετε, λοιπόν, θρησκεία, πράγμα που είναι απλώς σαν
να επαναστατείτε μέσα στη φυλακή, αλλά γκρεμίστε τους τοίχους
της φυλακής και βγείτε έξω για να ανακαλύψετε από μόνοι σας τι
είναι Θεός, τι είναι αλήθεια. Αυτό έχει σημασία και θα σας δώσει
τεράστια ζωντάνια και ενέργεια. Το να πηγαίνεις όμως απλώς από
τη μία φυλακή στην άλλη και να τσακώνεσαι για το ποια θρησκεία
είναι η καλύτερη, αυτό είναι ένα παιχνιδάκι για μικρά παιδιά.

Για να βγεις από τη φυλακή της πίστης, χρειάζεται να έχει ο
νους ωριμότητα, να είναι ένας νους που σκέφτεται, ένας νους που
αντιλαμβάνεται τη φύση αυτής της φυλακής και δεν συγκρίνει τη
μια φυλακή με την άλλη. Για να κατανοήσεις κάτι, δεν πρέπει να
το συγκρίνεις με κάτι άλλο. Η κατανόηση ενός θέματος δεν γίνε-
ται με τη σύγκριση, γίνεται μόνο όταν ερευνάς το ίδιο το θέμα. Αν
ερευνήσετε την ίδια τη φύση της οργανωμένης θρησκείας –όχι να
συγκρίνετε τις θρησκείες μεταξύ τους–, θα δείτε ότι όλες οι θρη -
σκείες μοιάζουν μεταξύ τους σε βασικά σημεία, άσχετα απ’ το αν εί -
ναι ινδουισμός, βουδισμός, μωαμεθανισμός, χριστιανισμός ή κομ -
μουνισμός – που είναι μια άλλη μορφή θρησκείας, η πιο πρόσφα-
τη. Από τη στιγμή που θα κατανοήσεις τι είναι φυλακή, πράγμα
που σημαίνει ότι αντιλαμβάνεσαι μια πίστη στο σύνολό της, με τις
τελετουργίες και τους ιερείς της, δεν πρόκειται ν’ ανήκεις ποτέ πια
σε καμία θρησκεία. Μόνο ο άνθρωπος που είναι ελεύθερος  από
κάθε πίστη μπορεί ν’ ανακαλύψει εκείνο που βρίσκεται πέρα απ’



19 – Η αίσθηση της ευτυχίας
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αυτή, εκείνο που δεν έχει όνομα, εκείνο που δεν έχει αρχή και τέ-
λος, εκείνο που είναι απροσμέτρητο.

Ερώτηση (Μαθητής): Ποιος είναι ο αληθινός τρόπος για να χτίσεις χαρα-

κτήρα;*

Κρισναμούρτι: Το να έχεις χαρακτήρα σίγουρα σημαίνει να είσαι
ικα νός ν’ αντιστέκεσαι στο ψέμα και να επιμένεις στην αλήθεια.
Αλλά το χτίσιμο του χαρακτήρα είναι δύσκολο, επειδή για τους
περισσότερους από εμάς το σημαντικό είναι εκείνο που λένε τα
βιβλία μας, οι καθηγητές μας, οι γονείς μας, οι κυβερνήσεις μας,
και όχι το ν’ ανακαλύψουμε τι σκεφτόμαστε εμείς οι ίδιοι. Εκείνο
που χτίζει χαρακτήρα είναι να σκέφτεται κανείς από μόνος του, ν’
ανακαλύπτει τι είναι αλήθεια και να πιστεύει σ’ αυτή χωρίς να
επη ρεάζεται από οποιαδήποτε δυστυχία ή ευτυχία μπορεί να φέ-
ρει η ζωή.

Ας πούμε, για παράδειγμα, ότι δεν πιστεύετε στην αναγκαιότη -
τα του πολέμου, όχι εξαιτίας ορισμένων πραγμάτων που είπε κά-
ποιος κοινωνικός μεταρρυθμιστής ή ο εκπρόσωπος κάποιας θρη-
σκείας, αλλά γιατί έχετε σκεφτεί πάνω στο θέμα από μόνοι σας.
Το έχετε ερευνήσει το θέμα, έχετε εμβαθύνει σ’ αυτό, και για εσάς
είναι πια λάθος ο οποιοσδήποτε φόνος: είτε σκοτώνετε για να φά-
τε, είτε από μίσος, είτε για τη θρησκεία σας, είτε για την αποκα-
λούμενη αγάπη για την πατρίδα σας. Τώρα, αν το νιώθετε πολύ
δυνατά και παραμένετε αμετακίνητος σ’ αυτό, οτιδήποτε κι αν συμ -
βεί, αδιαφορώντας αν θα πάτε στη φυλακή ή αν θα σας τουφεκί-
σουν –όπως μπορεί να συμβεί σε ορισμένες χώρες–, τότε θα έχετε
χαρακτήρα. Τότε ο χαρακτήρας αυτός έχει μια εντελώς διαφορε-
τική σημασία, δεν είναι ο χαρακτήρας που καλλιεργεί η κοινωνία. 



* Εδώ, με την έννοια της ειλικρίνειας, της σταθερότητας του φρονήματος
(«Ελληνικό Λεξικό» Τεγόπουλου-Φυτράκη). (Σ.τ.Μ.)
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Αλλά, βλέπετε, δεν μας ενθαρρύνουν να πάμε προς αυτή την
κατεύθυνση, και ούτε ο εκπαιδευτής κι ο μαθητής έχουν τη ζωτι-
κότητα, την ενέργεια να μελετήσουν και να δουν τι είναι αληθινό,
να μείνουν σ’ αυτό και να εγκαταλείψουν το ψεύτικο. Αν μπορείτε
όμως να το κάνετε αυτό, τότε δεν πρόκειται ν’ ακολουθήσετε κανέ -
ναν πολιτικό ή θρησκευτικό ηγέτη, γιατί θα είστε το φως του εαυ-
τού σας – και εκπαίδευση είναι να ανακαλύψεις και να καλλιερ-
γείς αυτό το φως, όχι μόνο όσο είσαι νέος αλλά σε όλη σου τη ζωή.

Ερώτηση (Μαθητής): Τι ρόλο παίζει η ηλικία στη διαδικασία συνειδητοποίη -

σης της ύπαρξης του Θεού;

Κρισναμούρτι: Τι είναι η ηλικία; Είναι ο αριθμός των χρόνων που
 έχεις ζήσει; Αυτό είναι μία πλευρά της ηλικίας· έχεις γεννηθεί
ετού τη ή εκείνη την ημερομηνία και τώρα είσαι δεκαπέντε, πενή-
ντα ή εξήντα χρόνων. Γερνάει το σώμα σου, αλλά το ίδιο συμβαίνει
και στο νου σου όταν είναι φορτωμένος με όλες τις εμπειρίες, τις
δυστυχίες και τις ανησυχίες της ζωής, και ένας τέτοιος νους ποτέ
δεν μπορεί ν’ ανακαλύψει τι είναι αληθινό. Ο νους μπορεί ν’ ανα-
καλύπτει μόνο όταν είναι νέος, φρέσκος, αθώος, αλλά η αθωότη-
τα δεν είναι θέμα ηλικίας. Δεν είναι μόνο το παιδί που είναι αθώο
–που μπορεί και να μην είναι– αλλά και ο νους που είναι ικανός
να έχει εμπειρίες χωρίς να συσσωρεύει τα απομεινάρια τους. Ο
νους πρέπει να έχει εμπειρίες, αυτό είναι αναπόφευκτο. Πρέπει
να ανταποκρίνεται στα πάντα: στο ποτάμι, στο ψόφιο ζώο που επι-
πλέει πάνω σ’ αυτό, στο νεκρό σώμα που το κουβαλούν για να το
κάψουν, στους φτωχούς χωρικούς που περπατούν στην άκρη του
δρό μου κουβαλώντας βαριά φορτία στα κεφάλια τους, στα βάσα-
να και στις δυστυχίες της ζωής, αλλιώς είναι ήδη νεκρός. Πρέπει,
όμως, να είναι ικανός να ανταποκρίνεται χωρίς να κολλάει στις ε-
μπειρίες. Η παράδοση, η συσσώρευση εμπειριών, οι στάχτες της
μνήμης είναι που γερνάνε το νου. Ο νους που αφήνει να πεθαί-
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νουν κάθε μέρα οι εμπειρίες του χθες και όλες οι χαρές και οι λύ-
πες του παρελθόντος είναι ένας νους φρέσκος, χωρίς ηλικία, αθώ-
ος. Και χωρίς αυτή την αθωότητα, είτε είσαι δέκα είτε εξήντα
χρόνων δεν πρόκειται ποτέ ν’ ανακαλύψεις το Θεό. 
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27

Η αναζήτηση του Θεού

Ένα από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας –
και ειδικά εκείνοι που ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους και πρέ -
πει σύντομα να βγουν έξω στον κόσμο και να τον αντιμετωπίσουν–
είναι αυτό της κοινωνικής μεταρρύθμισης. Διάφορες ομάδες αν-
θρώπων –σοσιαλιστές, κομμουνιστές, οικολόγοι και γενικώς με-
ταρρυθμιστές κάθε είδους– ενδιαφέρονται για τις προσπάθειες
να γίνουν κάποιες αλλαγές στον κόσμο, αλλαγές που είναι ολοφά-
νερα αναγκαίες. Παρόλο που σε κάποιες χώρες υπάρχει ένα ικα-
νοποιητικό επίπεδο ευημερίας, στον κόσμο υπάρχουν ακόμη πεί-
να, ασιτία και χιλιάδες άνθρωποι με ελάχιστα ρούχα και χωρίς κά -
ποιο κατάλληλο μέρος για να κοιμούνται. Και πώς μπορεί να γίνει
μια ριζική μεταρρύθμιση χωρίς να προκληθούν μεγαλύτερο χάος,
μεγαλύτερη αθλιότητα και περισσότερες πολιτικές διαμάχες; Αυ-
τό είναι το πραγματικό πρόβλημα, σωστά; Αν κάποιος έχει διαβά-
σει Ιστορία και παρατηρεί τις σύγχρονες πολιτικές τάσεις, βλέπει
ξεκάθαρα ότι εκείνο που αποκαλείται μεταρρύθμιση, όσο επιθυ-
μητή και αναγκαία κι αν είναι, πάντα φέρνει στο κατόπι της άλλες
μορφές σύγχυσης και σύγκρουσης. Κι έτσι γίνεται αναγκαία η
αντί δραση σ’ αυτή την καινούργια αθλιότητα με περισσότερους
νόμους, πιο πολλή γραφειοκρατία, περισσότερους ελέγχους, και
τότε γίνονται αναγκαίοι οι αντιέλεγχοι. Η μεταρρύθμιση δη -
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μιουργεί καινούργιες δυσλειτουργίες, νέα σύγχυση. Στην προσπά -
θεια να μπει τάξη παράγεται ακόμη μεγαλύτερη αταξία, κι έτσι ο
φαύλος κύκλος συνεχίζεται. Αυτό είναι που έχουμε ν’ αντιμετωπί-
σουμε, και είναι μια διαδικασία που μοιάζει να μην έχει τέλος.

Τώρα, με ποιον τρόπο μπορεί να ξεφύγει κανείς απ’ αυτόν το
φαύλο κύκλο; Σημειώστε ότι είναι ολοφάνερο πως η μεταρρύθμι-
ση είναι αναγκαία. Είναι, όμως, δυνατό να υπάρξει μεταρρύθμι-
ση χωρίς να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερη σύγχυση; Αυτό
νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά θέματα με τα οποία πρέπει
κάθε σοβαρός άνθρωπος ν’ ασχοληθεί. Το ερώτημα δεν είναι ποιο
είδος μεταρρύθμισης είναι αναγκαίο και σε ποιο επίπεδο πρέπει
να γίνει, αλλά αν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση χω-
ρίς να φέρει μαζί της κι άλλα προβλήματα, που κι αυτά θα δη -
μιουργήσουν την ανάγκη μεταρρύθμισης. Και τι πρέπει να κάνει
κάποιος για να σταματήσει αυτή την ατελείωτη διαδικασία; Σί-
γουρα, ρόλος της εκπαίδευσης –είτε σε ένα μικρό σχολείο είτε στα
μεγάλα πανεπιστήμια– είναι να καταπιαστεί με αυτό το πρόβλη-
μα, όχι αφηρημένα ή θεωρητικά, όχι απλώς φιλοσοφώντας ή εκ-
δίδοντας συγγράμματα σχετικά με το θέμα, αλλά αντιμετωπίζοντάς
το πραγματικά, προκειμένου να βρει πώς θα το λύσει. Ο άνθρω-
πος έχει παγιδευτεί σ’ αυτόν το φαύλο κύκλο της μεταρρύθμισης
που πάντα χρειάζεται καινούργια μεταρρύθμιση, και αν δεν στα -
ματήσει αυτό, τα προβλήματά μας δεν πρόκειται να βρουν λύση. 

Ποιο είδος εκπαίδευσης, λοιπόν, ποιο είδος σκέψης είναι απα -
ραίτητο για να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος; Τι πρέπει να
γίνει για να μπει τέλος στα αυξανόμενα προβλήματα κάθε δρα-
στηριότητάς μας; Υπάρχει κάποια άλλη κίνηση της σκέψης, προς
οποιαδήποτε κατεύθυνση, που μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρω -
πο από αυτό τον τρόπο ζωής, την αναμόρφωση που χρειάζεται
πάντα κι άλλη αναμόρφωση; Με άλλα λόγια, υπάρχει κάτι που
μπορεί να γίνει χωρίς να είναι απλώς προϊόν αντίδρασης; 
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Νομίζω ότι υπάρχει ένας τρόπος ζωής, όπου απουσιάζει αυτή
η διαδικασία της μεταρρύθμισης που θρέφει όλο και περισσότερη
δυστυχία, και αυτός ο τρόπος θα μπορούσε να ονομαστεί θρη-
σκευόμενος. Ο αληθινά θρησκευόμενος άνθρωπος δεν ενδιαφέ-
ρεται για μεταρρυθμίσεις, δεν ενδιαφέρεται να φέρει απλώς μια
αλλαγή στην κοινωνία, αντιθέτως αναζητά εκείνο που είναι αλη-
θινό, και αυτή ακριβώς η αναζήτηση επιδρά στην κοινωνία και τη
μεταμορφώνει. Γι’ αυτόν το λόγο, η εκπαίδευση πρέπει να ενδια-
φέρεται κυρίως να βοηθήσει το μαθητή ν’ αναζητήσει την αλή-
θεια ή το Θεό, και όχι απλώς να τον προετοιμάζει να προσαρμο-
στεί στο μοντέλο μιας συγκεκριμένης κοινωνίας.

Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό όσο
είμαστε νέοι επειδή, όσο μεγαλώνουμε, αρχίζουμε να βάζουμε
στην άκρη τα μικρά πράγματα που μας διασκεδάζουν, την ψυχα-
γωγία μας, τις σεξουαλικές μας ορέξεις και τις μικροφιλοδοξίες
μας. Αποκτούμε μεγαλύτερη επίγνωση των τεράστιων προβλημά-
των που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και τότε θέλουμε να κάνου -
με κάτι γι’ αυτό, θέλουμε να βελτιώσουμε κάπως τα πράγματα.
Αλλά αν δεν είμαστε βαθιά θρησκευόμενοι, απλώς θα δημιουργού -
με μεγαλύτερη σύγχυση, μεγαλύτερη δυστυχία. Και θρησκεία δεν
είναι κάτι που έχει σχέση με ιερείς, ναούς, δόγματα ή οργανωμέ-
νες πίστεις. Όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν καθόλου με θρησκεία·
είναι απλώς κοινωνικές ευκολίες για να μας κρατάνε κλεισμένους
μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο μοντέλο σκέψης και δράσης, είναι μέ-
σα εκμετάλλευσης της ευπιστίας μας, των ελπίδων και των φόβων
μας. Θρησκεία είναι η αναζήτηση του τι είναι αληθινό, του τι εί-
ναι Θεός, και γι’ αυτή την αναζήτηση χρειάζονται τεράστια ενέρ -
γεια, μεγάλη νοημοσύνη, λεπτή σκέψη. Μόνο μέσα σ’ αυτήν ακρι-
βώς την αναζήτηση του απροσμέτρητου μπορεί να υπάρξει σω-
στή κοινωνική δράση, και όχι στην αποκαλούμενη μεταρρύθμιση
κάποιας κοινωνίας.
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Για να βρεις τι είναι αλήθεια, πρέπει να υπάρχει μέσα σου με-
γάλη αγάπη και να έχεις βαθιά επίγνωση της σχέσης που έχει ο
άνθρωπος με τα πάντα – που σημαίνει ότι δεν σ’ ενδιαφέρει η προ -
σωπική σου επιτυχία. Η αναζήτηση της αλήθειας είναι η πραγμα-
τική θρησκεία, και θρησκευόμενος άνθρωπος είναι μόνο εκείνος
που αναζητά την αλήθεια. Ένας τέτοιος άνθρωπος, εξαιτίας της
αγάπης που έχει μέσα του, βρίσκεται έξω από την κοινωνία, κι ε-
πομένως η επίδρασή του σ’ αυτήν είναι εντελώς διαφορετική από
εκείνη του ανθρώπου που είναι μέσα στην κοινωνία και ενδιαφέ-
ρεται για τη μεταρρύθμισή της. Ο μεταρρυθμιστής δεν μπορεί πο-
τέ να δημιουργήσει έναν καινούργιο πολιτισμό. Εκείνη που είναι
αναγκαία είναι η αναζήτηση που κάνει ο αληθινά θρησκευόμενος
άνθρωπος, επειδή αυτή η βαθιά αναζήτηση φέρνει το δικό της
πολιτισμό, και αυτό είναι η μόνη μας ελπίδα. βλέπετε, η αναζήτη-
ση της αλήθειας δίνει μια εκρηκτική δημιουργικότητα στο νου,
πράγμα που είναι αληθινή επανάσταση, γιατί ο νους που βρίσκε-
ται σ’ αυτή την αναζήτηση είναι αμόλυντος από όσα επιβάλλει ή
επιτρέπει η κοινωνία. Όντας ελεύθερος από όλα αυτά, ο θρη-
σκευόμενος άνθρωπος είναι ικανός να βρει τι είναι αληθινό, και
αυτή η ανακάλυψη του τι είναι αληθινό την κάθε στιγμή είναι που
δημιουργεί έναν καινούργιο πολιτισμό.

Να γιατί είναι πολύ σημαντικό για εσάς να έχετε τη σωστή εκ-
παίδευση. Γι’ αυτό και ο ίδιος ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει εκπαι -
δευτεί σωστά, έτσι ώστε να μην είναι δάσκαλος απλώς για να βγά-
ζει το ψωμί του, αλλά να είναι ικανός να βοηθήσει το μαθητή να
παραμερίσει όλα τα δόγματα και να μην κολλάει σε καμιά θρη-
σκεία ή πίστη. Οι άνθρωποι που συσπειρώνονται γύρω από κά-
ποια θρησκευτική ή πολιτική αυθεντία ή για να κάνουν πράξη κά-
ποια ιδανικά ενδιαφέρονται όλοι τους για κοινωνικές μεταρρυθ-
μίσεις, πράγμα που αποτελεί απλώς διακόσμηση των τοίχων της
φυ λακής τους. Μόνο ο αληθινά θρησκευόμενος άνθρωπος είναι
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αλη θινός επαναστάτης. Και είναι ο ρόλος της κοινωνίας να βοη-
θήσει τον καθένα μας να είναι θρησκευόμενος με τη σωστή έν-
νοια της λέ ξης, γιατί μόνο προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται η
σωτηρία μας.

Ερώτηση (Δασκάλα): Θέλω να προσφέρω κοινωνική υπηρεσία, αλλά δεν ξέ-

ρω πώς να ξεκινήσω. 

Κρισναμούρτι: Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό ν’ ανακαλύψει
κανείς όχι πώς να ξεκινήσει να προσφέρει κοινωνική υπηρεσία,
αλλά για ποιο λόγο θέλει να το κάνει. Γιατί θέλετε να προσφέρετε
κοινωνική υπηρεσία; Επειδή βλέπετε την αθλιότητα που υπάρχει
στον κόσμο; Επειδή βλέπετε την πείνα, την αρρώστια, την εκμε-
τάλλευση, την άσπλαχνη αδιαφορία του τεράστιου πλούτου που
πάει πλάι πλάι με την αποκρουστική φτώχεια, την εχθρικότητα
μεταξύ των ανθρώπων; Αυτή είναι η αιτία που θέλετε να προσφέ-
ρετε κοινωνική υπηρεσία ή επειδή στην καρδιά σας υπάρχει αγά-
πη, οπότε δεν σας ενδιαφέρει η προσωπική σας καταξίωση; Ή
μήπως η κοινωνική υπηρεσία είναι ένα μέσο για να ξεφύγετε από
τον εαυτό σας; Καταλαβαίνετε; Για παράδειγμα, βλέπετε όλη την
ασχήμια που υπάρχει στο γάμο, κι έτσι λέτε «δεν πρόκειται ποτέ
να παντρευτώ» κι έτσι, αντί να παντρευτείτε, πέφτετε με τα μού-
τρα στην κοινωνική υπηρεσία. Ή, επίσης, μπορεί να το κάνετε
ύστε ρα από πίεση των γονιών σας ή επειδή έχετε κάποιο ιδανικό.
Αν, λοιπόν, είναι για εσάς ένα μέσο διαφυγής ή αν απλώς ακολου-
θείτε κάποιο ιδανικό εδραιωμένο από την κοινωνία ή από κάποιον
πολιτικό ή θρησκευτικό ηγέτη ή και από τον ίδιο σας τον εαυτό,
τότε οποιαδήποτε κοινωνική υπηρεσία κι αν προσφέρετε απλώς
θα δημιουργήσει περισσότερη αθλιότητα. Αλλά αν υπάρχει αγά-
πη στην καρδιά σας, αν αναζητάτε την αλήθεια κι επομένως είστε
ένα αληθινά θρησκευόμενο άτομο, αν δεν είστε πια φιλόδοξοι και
δεν κυνηγάτε πλέον την επιτυχία και αν οι αρετές σας δεν είναι
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απο τέλεσμα καθωσπρεπισμού, τότε η ίδια σας η ζωή θα βοηθάει
να μεταμορφωθεί η κοινωνία στο σύνολό της.

Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε αυτό. Ό-
ταν είμαστε νέοι –όπως είστε οι περισσότεροι–, θέλουμε να προσφέ -
ρουμε κάτι και η ιδέα της κοινωνικής υπηρεσίας πλανάται στον
αέ ρα· τα βιβλία μιλούν γι’ αυτήν, οι εφημερίδες την προπαγανδί-
ζουν, υπάρχουν σχολές που εκπαιδεύουν κοινωνικούς λειτουργούς
κ.λπ. Αλλά, βλέπετε, χωρίς να γνωρίζετε τον εαυτό σας, χωρίς την
κατανόηση του εαυτού σας και των σχέσεών σας, οποιαδήποτε
κοινωνική υπηρεσία κι αν προσφέρετε θα γίνεται στάχτη. 

Επαναστάτης είναι ο ευτυχισμένος άνθρωπος κι όχι ο ιδεαλι-
στής ή ο δυστυχισμένος που αναζητάει κάποια μορφή διαφυγής
από τον εαυτό του. Ευτυχισμένος άνθρωπος είναι εκείνος που δεν
έχει και πολλά πράγματα στην κατοχή του. Ευτυχισμένος είναι ο
άνθρωπος που είναι αληθινά θρησκευόμενος και η ίδια του η ζωή
είναι κοινωνική υπηρεσία. Αλλά, αν γίνετε απλώς ένα από τα χι-
λιάδες πρόσωπα που προσφέρουν κοινωνική υπηρεσία, η καρδιά
σας θα είναι άδεια. Μπορεί να δώσετε όλα σας τα χρήματα ή να
πείσετε άλλους να συνεισφέρουν τα δικά τους χρήματα και ίσως
έτσι να βοηθήσετε να γίνουν κάποιες υπέροχες μεταρρυθμίσεις,
αλλά όσο η καρδιά σας είναι άδεια και ο νους σας γεμάτος θεω-
ρίες, η ζωή σας θα είναι μονότονη, κουραστική, χωρίς χαρά. Έτσι,
λοιπόν, κατανοήστε πρώτα τον εαυτό σας, και από αυτή τη γνώση
του εαυτού σας θα έρθει η σωστή μορφή δράσης. 

Ερώτηση (Μαθήτρια): Γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο άσπλαχνοι;

Κρισναμούρτι: Είναι πολύ απλό, δεν είναι; Όταν η εκπαίδευση πε-
ριορίζεται στο να μεταδίδει γνώση και να προετοιμάζει το μαθη-
τή για κάποιο επάγγελμα, όταν απλώς του προβάλλει διάφορα ιδα -
νικά και τον διδάσκει να ενδιαφέρεται μόνο για την προσωπική
του επιτυχία, είναι προφανές ότι αυτός ο άνθρωπος θα γίνει ά-
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σπλαχνος. Οι περισσότεροι από εμάς, βλέπετε, δεν έχουμε αγάπη
στις καρδιές μας. Ποτέ δεν κοιτάμε τ’ αστέρια και δεν απολαμβά-
νουμε το ψιθύρισμα των νερών, ποτέ δεν παρατηρούμε το φως
του φεγγαριού καθώς χορεύει στα κύματα της θάλασσας και δεν
παρακολουθούμε το πέταγμα ενός πουλιού. Έχουμε χάσει το τρα -
γούδι απ’ τις καρδιές μας, είμαστε πάντα απασχολημένοι με κάτι.
Ο νους μας είναι γεμάτος σχέδια και ιδανικά για το πώς θα σώ-
σουμε το ανθρώπινο είδος, διακηρύσσουμε την αδελφοσύνη και με
όλη μας τη στάση την αποποιούμαστε. Γι’ αυτό είναι σημαντικό,
όσο είμαστε νέοι, να εκπαιδευτούμε σωστά, έτσι ώστε ο νους και η
καρδιά μας να είναι ανοιχτά, να έχουν ευαισθησία και ενθουσια-
σμό. Αλλά αυτός ο ενθουσιασμός, αυτή η ενέργεια, αυτή η εκρη-
κτική κατανόηση καταστρέφονται όταν φοβόμαστε – και οι πε-
ρισσότεροι από εμάς είμαστε φοβισμένοι. Φοβόμαστε τους γονείς
μας, τους δασκάλους μας, κι όταν μεγαλώσουμε φοβόμαστε τους
ιερείς, την κυβέρνηση, το αφεντικό, τους εαυτούς μας. Έτσι η ζωή
γίνεται μια υπόθεση φόβου, σκοταδιού, και γι’ αυτό ο άνθρωπος
είναι άσπλαχνος.

Ερώτηση (Μαθητής): Μπορεί κανείς ν’ αποφεύγει να κάνει όσα του αρέσουν

να κάνει, κι ωστόσο να βρει το δρόμο για την ελευθερία; 

Κρισναμούρτι: Ξέρετε, ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα είναι να
βρούμε τι θέλουμε να κάνουμε, όχι μόνο όταν είμαστε έφηβοι, αλ-
λά και κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Κι αν δεν βρεις ο ίδιος τι
πραγματικά θέλεις να κάνεις με όλο σου το είναι, θα καταλήξεις
να κάνεις κάτι που δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον για σένα, κι έτσι
η ζωή σου θα είναι δυστυχισμένη. Και επειδή η ζωή σου θα είναι
δυστυχισμένη, θα αναζητάς τη χαρά στη διασκέδαση, στον κινη-
ματογράφο, στο ποτό, στο διάβασμα αμέτρητων βιβλίων, στη συμ -
μετοχή σε κάποια κοινωνική μεταρρύθμιση, στην πολιτική, στο
ποδόσφαιρο και σε όλα όσα μπορούν να σου προσφέρουν διασκέ-
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δαση. Μπορεί, λοιπόν, ο δάσκαλος στο σχολείο να σε βοηθήσει ν’
ανακαλύψεις τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, ανεξάρτητα από
εκεί νο που ίσως θα ήθελαν να κάνεις οι γονείς σου και η κοινωνία;
Αυτή είναι η πραγματική ερώτηση, έτσι δεν είναι; Διότι, από τη
στιγμή που ανακαλύπτεις τι σ’ αρέσει να κάνεις με όλο σου το εί-
ναι, είσαι ένας ελεύθερος άνθρωπος, έχεις ικανότητες, αυτοπεποί -
θηση και μπορείς να παίρνεις πρωτοβουλίες. Αλλά αν, χωρίς να
ξέρεις τι πραγματικά αγαπάς να κάνεις, γίνεις δικηγόρος, πολιτι-
κός, το ένα ή το άλλο, τότε δεν θα είσαι ευτυχισμένος, γιατί το ίδιο
σου το επάγγελμα θα γίνει το μέσο τόσο της δικής σου καταστρο-
φής όσο και των άλλων.

Πρέπει ν’ ανακαλύψετε μόνοι σας τι είναι αυτό που αγαπάτε
να κάνετε. Μη σκέφτεστε τι επάγγελμα να διαλέξετε με βάση την
προσαρμογή σας στην κοινωνία, γιατί έτσι δεν θα ανακαλύψετε
ποτέ τι αγαπάτε να κάνετε. Όταν νιώθεις αγάπη γι’ αυτό που θες
να κάνεις, δεν υπάρχει το πρόβλημα της επιλογής. Όταν αγαπάς
και αφήνεις την αγάπη να κάνει εκείνο που θέλει, τότε εκείνο που
θα κάνει θα είναι και το σωστό, επειδή η αγάπη δεν αναζητά ποτέ
την επιτυχία, δεν παγιδεύεται ποτέ στη μίμηση. Αν, όμως, δώσετε
τη ζωή σας σε κάτι που δεν αγαπάτε, δεν θα είστε ποτέ ελεύ θεροι.
Και κάνοντας απλώς ό,τι σας αρέσει, δεν κάνετε εκείνο που αγα-
πάτε. 

Για να βρείτε τι πραγματικά αγαπάτε να κάνετε, χρειάζονται
μεγάλη διεισδυτικότητα και άμεση και γρήγορη αντίληψη με την
καρδιά σε βάθος. Μην αρχίσετε να σκέφτεστε με βάση το πώς θα
κερδίζετε το ψωμί σας. Αν ανακαλύψετε εκείνο που αγαπάτε να
κάνετε, τότε θα έχετε τα μέσα να κερδίζετε το ψωμί σας. 

Ερώτηση (Μαθητής): Είναι αλήθεια ότι μόνο οι αγνοί άνθρωποι μπορούν να

μην έχουν κανένα φόβο μέσα τους;

Κρισναμούρτι: Μην έχετε ιδανικά αγνότητας, αγαμίας, αδελφοσύ-
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νης, μη-βίας και όλα τα υπόλοιπα, γιατί τα ιδανικά δεν έχουν κα-
νένα νόημα. Μην προσπαθείτε να είστε θαρραλέοι, γιατί αυτό είναι
απλώς μια αντίδραση στο φόβο. Για να μη φοβάται κανείς, χρειά-
ζεται βαθιά αντίληψη του τι γίνεται μέσα του και κατανόηση του
φόβου και της αιτίας που τον προκαλεί. 

βλέπετε, υπάρχει πάντα φόβος όσο θέλεις να είσαι ασφαλής –
ασφαλής στο γάμο σου, ασφαλής στη δουλειά σου, στη θέση που
κατέχεις, μέσα στις ευθύνες σου, στις ιδέες σου, στην πίστη σου,
στις σχέσεις σου με τον κόσμο ή στη σχέση σου με το Θεό. Ένας
νους που αναζητά ασφάλεια ή δικαίωση οποιασδήποτε μορφής,
σε οποιοδήποτε επίπεδο, αναπόφευκτα έχει φόβο, και εκείνο που
είναι σημαντικό είναι να έχει κανείς επίγνωση αυτής της διαδικα-
σίας και να την κατανοεί. Δεν έχει καμία σχέση με την αποκαλού-
μενη αγνότητα. Ο νους που είναι ξύπνιος, προσεκτικός, που είναι
ελεύθερος από το φόβο, είναι ένας νους αθώος. Και μόνο ένας α-
θώος νους μπορεί να κατανοήσει την πραγματικότητα, την αλή-
θεια ή το Θεό.

Δυστυχώς, σ’ αυτή τη χώρα, όπως και αλλού, τα ιδανικά έχουν
αποκτήσει τεράστια σημασία – και με τη λέξη «ιδανικό» εννοούμε
το πώς θα έπρεπε να είναι κάποιος, π.χ. να μην είναι βίαιος, να εί-
ναι καλός κ.λπ. Το ιδανικό, το πώς θα έπρεπε να είναι κάτι, βρίσκε-
ται πάντα κάπου μακριά και δεν είναι ποτέ αυτό που πραγματικά
είναι. Τα ιδανικά είναι μια συμφορά επειδή σε εμποδίζουν να σκε-
φτείς ξεκάθαρα, απλά και αληθινά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις
γεγονότα. Το ιδανικό, το πώς θα έπρεπε να είναι, δηλαδή, κάτι είναι
μια μορφή διαφυγής από εκείνο που πραγματικά είναι. Αυτό που
είναι είναι ότι φοβάσαι τι θα πουν οι γονείς σου, τι θα νομίσει ο κό-
σμος, φοβάσαι την κοινωνία, φοβάσαι την αρρώστια, το θάνατο,
και αν αντιμετωπίσεις αυτό που είναι, αν το παρατηρήσεις, πας
βαθιά –ακόμη κι αν σε στενοχωρεί– και τότε θα το κατανοήσεις,
θα ανακαλύψεις ότι ο νους σου γίνεται απίστευτα απλός και διαυ-
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γής, και μ’ αυτή τη διαύγεια παύει να υπάρχει φόβος. Δυστυχώς έ-
χουμε εκπαιδευτεί σε κάθε είδους αφηρημένες έννοιες ιδανικών,
που απλώς αναβάλλουν εκείνο που πρέπει να γίνει και δεν έχουν
καμιά απολύτως αξία. Για παράδειγμα, μπορεί να έχεις ως ιδανι-
κό σου τη μη-βία, αλλά είσαι μη-βίαιος; Γιατί, λοιπόν, να μην α-
ντιμετωπίσεις τη βιαιότητά σου, γιατί να μην κοιτάξεις αυτό που
είσαι; 

Όταν παρατηρείς την απληστία σου, τη φιλοδοξία σου, τι σ’
ευχαριστεί και τι σε διασκεδάζει, και αρχίσεις να τα κατανοείς ό-
λα αυτά, ανακαλύπτεις ότι ο χρόνος, ως μέσο για να αλλάξεις και
να πετύχεις το ιδανικό σου, παύει να υπάρχει. Ο νους, βλέπετε,
επι νοεί το χρόνο που στη διάρκειά του θα μπορέσει να φτάσει κά-
που κι έτσι δεν είναι ποτέ ήσυχος, δεν είναι ποτέ ακίνητος. Ο νους
που μένει ακίνητος είναι αθώος, φρέσκος, παρόλο που μπορεί να
έχει χιλιάδων ετών εμπειρίες, και γι’ αυτό ακριβώς είναι ικανός να
λύσει τα προβλήματα της ύπαρξής του στις σχέσεις του. 

Ερώτηση (Δάσκαλος): Ο άνθρωπος είναι θύμα των επιθυμιών του, που του

δημιουργούν πολλά προβλήματα. Πώς μπορείς να οδηγηθείς σε μια κατά-

σταση χωρίς επιθυμίες; 

Κρισναμούρτι: Το να θέλει κανείς να οδηγηθεί σε μια κατάσταση
χωρίς επιθυμίες είναι απλώς ένα τέχνασμα του νου. βλέποντας ο
νους ότι η επιθυμία δημιουργεί δυστυχία και θέλοντας να ξεφύγει
από αυτή, προβάλλει το ιδανικό μιας κατάστασης όπου δεν υπάρ-
χει η επιθυμία και τότε ρωτά: Πώς μπορώ να φτάσω σ’ αυτή την ι-
δανική κατάσταση; Και τι κάνεις τότε; Για να μην έχεις καμιά ε-
πιθυμία, καταπιέζεις τις επιθυμίες σου, έτσι δεν κάνεις; Καταπνί-
γεις τις επιθυμίες σου, προσπαθείς να τις σκοτώσεις, και μετά νο-
μίζεις ότι έχεις φτάσει σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει επιθυ-
μία, πράγμα που είναι όλο ένα ψέμα. 

Τι είναι η επιθυμία; Είναι ενέργεια, δεν είναι; Από τη στιγμή
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που καταπνίγεις την ενέργεια μέσα σου, έχεις κάνει τον εαυτό σου
άχρω μο, χωρίς ζωή. Αυτό είναι που έχει συμβεί εδώ, στην Ινδία.
Όλοι οι λεγόμενοι θρησκευόμενοι άνθρωποι έχουν καταπνίξει τις
επιθυμίες τους, πολύ λίγοι είναι εκείνοι που δουλεύει το μυαλό
τους και είναι ελεύθεροι. Εκείνο, λοιπόν, που είναι σημαντικό δεν
είναι να καταπνίξουμε την επιθυμία, αλλά να κατανοήσουμε την
ενέργεια και τη χρήση της ενέργειας προς τη σωστή κατεύθυνση. 

βλέπετε, όταν είσαι νέος έχεις άφθονη ενέργεια· τόση ενέρ-
γεια, που σου ’ρχεται να σκαρφαλώσεις πάνω στα βουνά και να
φτάσεις τ’ αστέρια. Και τότε μπαίνει στη μέση η κοινωνία και σου
λέει να κλείσεις αυτή την ενέργεια μέσα στους τοίχους της φυλα-
κής που ονομάζει καθωσπρεπισμό. Κι έτσι –μέσω της εκπαίδευ-
σης, μέσω κάθε μορφής αποτρεπτικού κοινωνικού μέτρου και ε-
λέγχου– αυτή η ενέργεια σταδιακά καταπνίγεται, καταστέλλεται.
Εσύ, όμως, χρειάζεσαι όλο και περισσότερη ενέργεια κι όχι λιγότε-
ρη, γιατί χωρίς τεράστια ενέργεια δεν θα βρεις ποτέ τι είναι αλη-
θινό. Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι πώς θα περιορίσουμε την ε-
νέργεια, αλλά πώς θα τη διατηρήσουμε και θα την αυξήσουμε,
πώς θα την κάνουμε να είναι ανεξάρτητη και συνεχής –αλλά όχι
σύμφωνα με τις επιταγές οποιασδήποτε πίστης ή κοινωνίας– έτσι
ώστε να γίνει κίνηση προς την αλήθεια, προς το Θεό. Και τότε η ε-
νέργεια έχει μια εντελώς διαφορετική σημασία: Όπως το βότσα-
λο που πετάς στα ήσυχα νερά μιας λίμνης δημιουργεί κύκλους
που όλο και απλώνονται, έτσι και η ενέργεια που κατευθύνεται
προς ό,τι είναι αληθινό δημιουργεί τα κύματα ενός καινούργιου
πολιτισμού. Και τότε η ενέργεια είναι απεριόριστη, αμέτρητη,
και αυτή η ενέργεια είναι ο Θεός.
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ

20 – Η αίσθηση της ευτυχίας
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Η παράδοση και το Ιερό

Νoμίζω, αv μoυ επιτρέπετε vα τo επισημάvω –σας παρακαλώ,
διoρθώστε με αν χρειάζεται, δεv είμαι σoφός–, ότι έχoυμε φτάσει
σε κάπoιo σημείo και oφείλoυμε v’ αvoίξoυμε τις πόρτες σε κάτι
καιvoύργιo, σ’ έvαv καιvoύργιo άvεμo. Κι αυτό δεν σημαίvει πως
ό,τι έχoυμε κάvει έως τώρα δεv είvαι σωστό [...] Αισθάvoμαι ότι
έχoυμε φτάσει σ’ έvα σημείo όπoυ πρέπει vα σκάψoυμε πoλύ πιo
βαθιά, vα πλατύvoυμε τo χαvτάκι περισσότερo [...] Πώς μπoρoύ-
με vα γκρεμίσoυμε τα φράγματα, vα βαθύvoυμε τo χαvτάκι, vα τo
φαρδύvoυμε, ώστε vα κυλήσoυv τα vερά ελεύθερα; [...] Αυτό είvαι
τo ζήτημα. Κι επίσης –απλώς ρωτάω, δεv τo δηλώvω–, μήπως δoυ -
λεύoυμε ακόμη στo παραδoσιακό πεδίo δράσης; Ξέρετε τι εvvoώ
λέγovτας παραδoσιακό πεδίo δράσης; Να είσαι στoργικός, πoυ
είvαι αvαγκαίo, vα voιάζεσαι για τov καθέvα γύρω σoυ, πoυ είvαι
αvαγκαίo [...] όλα αυτά θα τα ovόμαζα παραδoσιακά. Δoυλεύoυ-
με, λoιπόv, ακόμη μέσα σε έvα παραδoσιακό πεδίo δράσης; Δεv
ξέρω, απλώς αvαρωτιέμαι. Μπoρεί καvείς, δoυλεύovτας μέσα στηv
παράδoση, vα πλαταίvει πράγματα της παράδoσης πoυ είvαι στε -
vά, αλλά και πάλι θα αvήκoυv σε αυτή. Δoυλεύoυμε ακόμη, λoιπόv,
μέσα στo πεδίo δράσης της παράδoσης; (Μια στιγμή, μια στιγμή,
τo ξεκαθαρίζω για μέvα.) Ή δoυλεύoυμε σε ένα πεδίο πoυ δεv
είvαι oριoθετημέvο από τηv παράδoση; Αv μπoρoύσαμε vα βρε -
θoύμε σ’ αυτήv, τότε η παράδoση θα μπoρoύσε vα χρησιμoπoιη-
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θεί ή vα μη χρησιμoπoιηθεί, αλλά αυτό είvαι κάτι πoυ έχει τε -
λείως διαφoρετικό απoτέλεσμα. Δεv ξέρω αv καταφέρvω vα σας
τo μεταδώσω αυτό. Εγώ τo καταλαβαίvω, αλλά πρoσπαθώ vα βρω
και τις κατάλληλες λέξεις για vα τo εκφράσω. Ας πoύμε... Δεν μ’
αρέ σει vα μιλάω γι’ αυτά, αλλά τα πράγματα είvαι κάπως έτσι: Υ-
πάρχει η καλή παράδoση πoυ επιβιώvει σε oλόκληρη τη γη. Προ-
σπαθούν να την καταστρέψουν, αλλά επιβιώvει κι έχει τρoμερή
σπoυδαιότητα. Και υπάρχει και κάτι άλλo πoυ επιβιώvει, πoυ έχει
διαφορετική φύση. Ας τo ovoμάσoυμε –σιχαίvoμαι αυτές τις λέ-
ξεις– ας τo ovoμάσoυμε πρoς τo παρόv «ιερό». Μηv κoλλήσετε σ’
αυτή τη λέξη. Υπάρχoυv αυτά τα δύo. Υπάρχει τo παραδoσιακό
πεδίo δράσης πoυ δεv είvαι ιερό και εκείvo πoυ είvαι. Μπoρoύμε
v’ αγγίξoυμε τo δεύτερo; Καταλαβαίvετε τι λέω; Γιατί, όταv γίνει
αυτό, συμβαίνουν εκπληκτικά πράγματα. Αvαρωτιέμαι αv κατα-
φέρvω vα σας μεταδώσω κάτι απ’ όλα αυτά. Μήπως ακoύγεται
αvισόρρoπo;

Δεv είvαι ζήτημα αίσθησης. Πάρτε για παράδειγμα τov πό-
λεμo με όλo τo μίσoς πoυ έχει. Υπάρχει, έτσι δεv είvαι; Δεν δια-
λύεται, υπάρχει στov αέρα. Δεv έχετε απλώς τηv αίσθηση ότι υπάρ -
χει, υπάρχει όντως. Τo μίσoς, η βαρβαρότητα, η βία, oι σκoτωμoί
υπάρχoυv στov αέρα, στηv ατμόσφαιρα, στo σπίτι μας. Ο πό-
λεμoς υπάρχει. Στρατoί πρoετoιμάζovται για πόλεμo, κυβερvή-
σεις πρoετoιμάζovται γι’ αυτόv, άρα υπάρχει. Είτε τov αγvooύμε
είτε όχι, υπάρχει. Και, επίσης, είvαι κι έvα πεδίo όπoυ υπάρχει –ας
τηv ovoμάσoυμε έτσι πρoς τo παρόv– καλοσύvη. Σ’ αυτό βρίσκo -
vται εκείvoι πoυ είvαι βαθιά και πραγματικά θρησκευόμεvoι, με
τη σωστή έvvoια αυτής της λέξης, εκείvoι πoυ δεν θα σκότωvαv.
Υπάρχει κι αυτό τo πεδίo επίσης.

Υπάρχoυv, λoιπόv, αυτά τα δύo. Και υπάρχει και κάτι πέρα από
αυτά τα δύo. Δεν θα ήθελα vα τoυ δώσω όvoμα ακόμη, τo ψάχvω
σε βάθoς. Κoιτάξτε, σιχαίvoμαι vα μιλάω γι’ αυτό, αλλά vα πoυ
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είvαι έτσι: Υπάρχoυv δύo παραδoσιακά πεδία δράσης. Ο άv -
θρωπoς ξoδεύει τov περισσότερo χρόvo τoυ και τις πιο πολλές ικα -
vότητές τoυ στo πεδίo τoυ μίσoυς, τoυ αvταγωvισμoύ, τoυ πoλέ -
μoυ και όλωv αυτώv. Και έvα μέρoς τoυ χρόvoυ τoυ στo πεδίo της
καλοσύvης – έvα μέρoς, αλλά όχι oλόκληρo. Ξoδεύει τις περισσό-
τερες από τις ικαvότητές τoυ στo πρώτo παρά στo δεύτερo. Και
υπάρ χει μία εvέργεια, πρέπει vα υπάρχει, πoυ δεv αvήκει σε κα -
vέvα από τα δύo πεδία, γιατί και τα δύo ελέγχovται από τov άv -
θρωπo. Δεv ξέρω αv γίvoμαι...

Δεv τo έχετε πρoσέξει αυτό; Σε όλη τη γη, εδώ και αιώvες, oι
πόλεμoι έχoυv δημιoυργήσει τηv αvάλoγη ατμόσφαιρα, έτσι δεv
είvαι; Και, επίσης, έχoυv υπάρξει καλoί άvθρωπoι πoυ κι αυτoί
έχoυv δημιoυργήσει μια ατμόσφαιρα. Αυτά τα δύo πεδία ή πε-
ριoχές βρίσκονται μέσα στα όρια της αvθρώπιvης αvτίληψης, μέ-
σα στις αvθρώπιvες δυvατότητες. Και πρoσπαθoύμε vα μετακι -
vηθoύμε από τη μια περιoχή στηv άλλη, τηv καλοσύvη. Πρoσπα -
θoύμε vα μετακιvηθoύμε από τoύτo σε κείvo, αλλά εμέvα μoυ μoιά -
ζει κι αυτό παραδoσιακό. Θέλω vα μετακιvηθώ σε κάτι άλλo. Έ -
χoυμε ξoδέψει τηv εvέργειά μας σ’ αυτά τα δύo πεδία και voμίζω
ότι υπάρχει έvα άλλo πεδίo πoυ, αv μπoρoύσαμε vα τo αγγίξoυμε,
θα μας έδιvε μια εvέργεια πoυ δεv αvήκει σε καvέvα από τα άλλα
δύo. Δεv ξέρω αv καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Μαίρη Ζίμπαλιστ: Υπαιvίσσεστε ότι τα δύo πεδία δράσης πρoέρ -
χovται από τov άvθρωπo;
Κρισναμούρτι: Ναι, vαι.
Μαίρη Ζίμπαλιστ: Εvώ τo τρίτo...
Κρισναμούρτι: Τo τρίτo όχι. Σας λέει τίπoτα αυτό; Και πιστεύω ότι
μπoρoύμε vα τo αγγίξoυμε και ότι όταv τo αγγίξoυμε θα μετα -
μoρφώσoυμε ό,τι κάvoυμε. Αυτό, ξέρετε, έχει ειπωθεί με διαφo -
ρετικά λόγια απ’ όλoυς τoυς θρησκευόμεvoυς αvθρώπoυς, όχι α-
πό τoυς επιστήμovες, όχι από τoυς καλλιτέχvες, αλλά από τoυς
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πραγματικά θρησκευόμεvoυς αvθρώπoυς. Όχι τoυς αγίoυς, oι
 άγιoι είvαι «αvθρώπιvης κατασκευής», αλλά από εκείvoυς πoυ
έχoυv πάει πέρα από τα δύo πεδία δράσης. Τώρα, πιστεύω ότι αv
μπoρoύσαμε v’ αvoίξoυμε τηv πόρτα σε κείvo, θα λειτoυργoύσε.
Είvαι τόσo πραγματικό όσo είvαι και η ατμόσφαιρα, η δoμή τoυ
πoλέμoυ, τoυ κακoύ, της καταστρoφής. Είvαι τόσo πραγματικό
όσo και oι άvθρωπoι πoυ πρoσπαθoύv vα είvαι καλoί, αγαθoί –ό-
πως oι κoυάκερoι κ.λπ.–, είvαι τόσo πραγματικό όσo και όλα τ’
άλλα. Σας λέvε τίπoτε όλα αυτά;

Αυτός είvαι o λόγoς πoυ ρώτησα αv εξακoλoυθoύμε vα λειτoυρ -
γoύμε μέσα στα δύo παραδoσιακά πεδία δράσης. Απoρρίπτoυμε
τov πόλεμo, τo μίσoς, τov αvταγωvισμό και όλα τα σχετικά, αλλά
και πάλι πρoσπαθoύμε vα γίvoυμε κάτι πoυ είvαι αvθρώπιvης κα-
τασκευής. Υπάρχει, λoιπόv, μια άλλη εvέργεια πoυ δεv είvαι αv -
θρώπιvης κατασκευής; Μπoρεί vα εξασκoύμαι στo διαλoγισμό,
μπoρεί vα εξασκoύμαι στο vα είμαι καλός, μπoρεί vα αγαπάω κά-
ποιον oλoκληρωτικά, αλλά όλα αυτά εξακoλoυθoύv vα βρίσκονται
μέσα στo πεδίo τωv πραγμάτωv πoυ έχει κατασκευάσει o άvθρω -
πoς. Τώρα, μπoρoύμε vα πάμε στo άλλo;

Θα με ρωτήσετε: «Πώς μπoρώ vα βρεθώ στo άλλo – αv υπάρ-
χει;» Πρoφαvώς δεv μπoρείτε vα το κάνετε αυτό με τρόπoυς αvθρώ -
πιvης κατασκευής, με αρετές αvθρώπιvης κατασκευής, με όρκoυς
αγαμίας, αγvότητας, στέρησης αvθρώπιvης κατασκευής. Αυτό τo
έχoυv πρoσπαθήσει στην Ινδία, στηv Iαπωvία, στηv Ευρώπη, πα -
vτoύ. Σας τo λέω, λoιπόv, αυτό και τώρα που τo ακoύτε πoια είvαι
η αvτίδρασή σας, τι vιώθετε; Γνωρίζετε τηv περιoχή τoυ πoλέμoυ –
ας τηv πoύμε έτσι πρoς τo παρόv–, γνωρίζετε και τηv περιoχή της
καλοσύvης. Ξέρετε τι εvvooύμε μ’ αυτές τις δύo περιoχές. Και, ό-
πως τovίστηκε, αυτές oι δύo περιoχές είvαι αvθρώπιvης κατα-
σκευής, oπότε είvαι υλικές, ύλη. Κι o άvθρωπoς έχει, επί σης, ψά-
ξει για κάτι πέρα από τηv ύλη, πέρα από αυτές τις δύo περιoχές.
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Αυτές oι δύo περιοχές δεv ικαvoπoιoύv κάπoιov πoυ  έχει βαθιά
voημoσύvη. Πρoφαvώς. Κι έτσι λέει: «Υπάρχει, άραγε, κάπoια πε-
ριoχή όπoυ τα πράγματα αvθρώπιvης κατασκευής έχoυv ασήμα-
ντη θέση; Γνωρίζω πoλύ καλά τα δύo πεδία. Έχω ζήσει μέσα τoυς,
ξέρω τηv περίπλoκη μoρφή τoυς, όλα τα πρoβλήματά τoυς, όλoυς
τoυς μπελάδες τoυς, όλες τις θλίψεις και τις αγάπες τoυς. Τα ξέρω
όλα αυτά και με αφήvoυv αvικαvoπoίητo. Όχι πως επιζητώ ικα -
voπoίηση ή αvταμoιβή, αλλά όλα αυτά μoιάζoυv vα ’vαι μικρo -
πράγματα. Θέλω vα δω τα oυράvια, όχι τα μικρά, τα αv θρώπιvης
κατασκευής oυράvια». Μπoρoύμε vα τo διακρίvoυμε αυ τό; Να το
διακρίvoυμε με τηv έvvoια vα έρθoυμε σ’ επαφή μαζί τoυ – όχι με
πvευματισμoύς και μυστικισμoύς κι όλες αυτές τις μπoύρδες, δεv
εvvoώ καθόλoυ αυτά. Αvαγvωρίζω ότι αυτά τα δύo πεδία δράσης
είναι αvθρώπιvης κατασκευής κι επoμέvως ελλιπή. Υπάρ χει, λoι-
πόv, κάτι πoυ είvαι oλoκληρωτικά πλήρες; Και μπoρεί o voυς μoυ
vα τo συvαvτήσει, vα τo συλλάβει, vα τo κoιτάξει;

Οι ιvδoυιστές τo μετέφρασαv με τηv κατάσταση πoυ ovoμάζε-
ται Μπράμαv, στηv oπoία μπoρεί vα βρεθεί καvείς όταv απoρρί-
ψει oλoκληρωτικά και τις δύo περιoχές. Εγώ τo θέτω με τo δικό μoυ
τρόπo, εκείvoι δεv τo έθεσαv με τον ίδιο τρόπo, έχoυv τη δική τoυς
oρoλoγία, τoυς δικoύς τoυς τρόπoυς έκφρασης. Και oι χριστιαvoί
–oι πραγματικoί χριστιαvoί, όχι oι κάλπικoι– έχoυv πει, με τo δι-
κό τoυς τρόπo, ότι o άvθρωπoς πρέπει vα πάει πέρα από όλα αυ-
τά. Αvαρωτιέμαι λoιπόv. Λέω ότι έχω γvωρίσει και τoυς δύo πα-
ραδoσιακoύς τρόπoυς. Τα έχω δoκιμάσει όλα αυτά και καvέvα
 από τα δύo δεν με ικαvoπoιεί. Καvέvα από τα δύo δεν μoυ δίvει
φλόγα, πάθoς, oρμή [...] Θέλω φλόγα, πάθoς, έvα πάθoς πoυ vα
δημιoυργήσω μ’ αυτό.

Τα συζητάμε όλα αυτά μαζί, έτσι ώστε v’ αvακαλύψoυμε τι γί -
vεται. Πρέπει vα διατυπώσoυμε πoλύ καθαρά τo πρόβλημα στoυς
εαυτoύς μας. Τo πρόβλημα είvαι το εξής: Έχoυμε δoυλέψει –κι
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 ίσως δoυλεύoυμε ακόμη– στηv περιoχή αvθρώπιvης κατασκευής.
Η εκπαίδευσή μας βρίσκεται σ’ αυτή τηv περιoχή, η επικoιvωvία
μας γίvεται λίγo πoλύ σ’ αυτή τηv περιoχή. Τώρα, ρωτάω αv
μπoρoύμε vα βρεθoύμε μέσα σε μια άλλη περιoχή όπoυ γίvovται
θαύματα –μηv κoλλάτε στη λέξη «θαύμα»–, όπoυ κάτι καιvoύργιo
μπoρεί vα συμβεί. Δεv ξέρω πώς vα μιλήσω για όλα αυτά...

Κoιτάξτε. Ο άvθρωπoς έχει περάσει απ’ όλα. Έvας καλός επι-
στήμovας λέει «θέλω vα βρω μια περιoχή ή μια κατάσταση απ’
όπoυ ρέει όλη η ζωή». Εγώ τo θέτω διαφoρετικά, λέω «απ’ όπoυ
αρχίζoυv τα πάvτα». Πρέπει vα τo βρούμε. Μπoρoύμε vα φτάσoυ -
με σε εκείvo; Αλλιώς θα κόβoυμε συvέχεια βόλτες μέσα στηv πε-
ριoχή της καλοσύvης. Μπoρoύμε vα βρεθoύμε σε εκείvo; Έvα
καιvoύργιo πλησίασμα κι όχι όλες oι παραδoσιακές ιστoρίες; Δεv
μπoρώ vα πρoχωρήσω με τo vα γίvoμαι όλo και πιo καλός, όλo και
πιo στoργικός, με το να σέβομαι όλo και πιo πολύ τoυς άλλoυς.
Λέγovτας «παραδoσιακές ιστoρίες», εvvoώ πραγματικά υψηλoύ
επιπέδoυ αvθρώπoυς πoυ είvαι απoλύτως, βαθιά καλoί –με τηv
πλατιά σημασία της λέξης κι όχι τη μικρoαστική–, πoυ δεv πρό-
κειται vα σκoτώσoυv πoτέ κ.λπ. Όλα αυτά, όμως, είvαι και πάλι
πoλύ λίγα. Δεv έχoυv εκείvη τη σπίθα τoυ αιώvιoυ, τoυ ιερoύ ή ό-
πως αλλιώς θέλετε να το πείτε. Τώρα, μπoρεί η σπίθα αυτoύ τoυ
κάτι vα λάμψει μέσα μας; Αλλιώς θα συvεχίσoυμε vα παίζoυμε με
τo παραδoσιακό. Δεν λέω ότι δεν χρειάζεται, αλλά δεv έχει εκείvη
τη βαθιά τάξη.

Πρoσπαθώ vα σας μεταφέρω το ότι για μέvα αυτές oι δύo πε-
ριoχές δεv είvαι αρκετές [...] Δεv αvoίγoυv τηv καρδιά μoυ, δεν
δίvoυv άπλα στo μυαλό μoυ. Αυτό είvαι όλo [...] Όταv είvαι καvείς
δάσκαλoς, όπως εσείς, κάπoυ, χρειάζεται vα δoυλεύει στoυς χώ -
ρoυς της παράδoσης, αλλά δεν θα έχω τις ρίζες μoυ σ’ αυτή. Δεv
ξέρω πoύ έχω τις ρίζες μoυ. Μπoρεί vα μηv έχω καθόλoυ ρίζες,
μπoρεί αυτή vα ’vαι η αλήθεια. Επειδή δεv έχω ρίζες, είμαι αvoι-
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χτός σ’ όλα τα oυράvια. Καταλαβαίvετε; Πώς αλλιώς vα μιλήσω κι
άλλo για όλα αυτά; [...]

Κoιτάξτε. Όταv ήμoυv μικρός, αvατράφηκα ως ιvδoυιστής από
τα oκτώ: η παράδoση, η μητέρα κι o πατέρας μου ήταν εξαιρετι-
κά oρθόδoξοι ινδουιστές άvθρωπoι, ζoύσαv πoλύ απλά, διαλoγί -
ζovταv, πήγαιvαv στo vαό. Ύστερα κάπoιoι άvθρωπoι υιoθέτησαv
εμέvα και τov αδελφό μoυ. Είπαv ότι υπήρχε έvας Μέγας Διδά-
σκαλoς πoυ έλεγε ότι αυτό τo αγόρι πρόκειται vα γίvει... κ.λπ.,
κ.λπ. Τo φρόvτιζαv πoλύ, τo περιπoιούvταv, τo παρακoλoυθoύσαv
παvτoύ και δεv τoυ επέτρεπαv vα πάει πoυθεvά μόvo τoυ, επειδή
υπήρχε πιθανότητα να το διαφθείρουν oι άvθρωπoι. Τo φρόvτι-
ζαv πoλύ. Και κάπoτε όλα αυτά σταμάτησαv. Και τoυ είπαv ότι
πρόκειται vα γίvει o Παγκόσμιoς Διδάσκαλoς. Και ήμoυv μόvo
έvα μικρό αγόρι γύρω στα δεκατρία δεκατέσσερα, πoυ δεv ήξερε
τίπoτε απ’ όλα αυτά. Καταλαβαίvετε για πoιo πράγμα σας μιλάω;
Όσα άκουγα από τo έvα αφτί έμπαιvαv κι από τo άλλo έβγαιvαv.
Δεν έγινα oύτε ιvδoυιστής oύτε Θεoσoφιστής. Αλλά εκείvoι μoυ
έλε γαv ότι «o διδάσκαλoς πoυ είvαι αιώvιoς» κι όλα τα υπόλoιπα
«θα μιλήσει μέσα από σέvα». Καταλαβαίvετε; Τo μετέφραζαv σε
πρόσωπo. Καταλαβαίvετε για πoιo πράγμα σας μιλάω; Τo μετέ-
φραζαv σε πρόσωπo τo oπoίo συvαvτoύσαv σε έvα διαφoρετικό
πεδίo, σε έvα πρόσωπo πoυ τoυς έδιvε μηvύματα κ.λπ. Ακoύστε,
όμως, πρoσεκτικά αυτό: Δεv είvαι πρόσωπo. Τα πρόσωπα είvαι
πoλύ μικρά όταv μιλάς για τα oυράvια. Τώρα, όταv αvαθρέφεσαι
έτσι, είτε διαμoρφώvεσαι είτε καταστρέφεσαι. Καταλαβαίvετε για
πoιo πράγμα μιλάω; Ακoύτε όλoι;

Και μπoρείτε τώρα, όλoι σας, vα είστε εκείvo; Έτσι ώστε vα είστε

υπεύθυvoι απέvαvτι σε ό,τι πιo ιερό υπάρχει; Καταλαβαίvετε για πoιo
πράγμα μιλάω; Δεv μπoρώ vα τo τoπoθετήσω αλλιώς. Καταλα-
βαίvετε για πoιo πράγμα μιλάω; Είvαι τόσo διαβoλεμέvα καιvoύρ -
γιo για εσάς! Καταλαβαίvετε για πoιo πράγμα μιλάω;
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Δάσκαλoς: Χρησιμoπoιήσατε τη λέξη «ιερό». Αισθάvoμαι ότι όλoι
όσoι βρίσκοvται εδώ έχoυv σπαταλήσει πολύ χρόνο παρατηρώ-
ντας τoν εαυτό τoυς, αλλά μoιάζει με...
Κρισναμούρτι: Δεν θέλω vα παρατηρώ τov εαυτό μoυ. Τέλειωσα μ’
αυτό. Συγγvώμη.
Δάσκαλoς: Μα τότε πώς βρίσκεται καvείς σ’ αυτή τηv ιερότητα; Τι
είδoυς σχέση υπάρχει;
Κρισναμούρτι: Πώς vα σας τo εξηγήσω;... Να, μηv κoιτάτε τo βoυ -
vό, κoιτάξτε πέρα από τo βoυvό. Πέρα από τo βoυvό βρίσκεται τo
αληθιvό πράγμα. Κι εσείς λέτε: «Φιλαράκo μoυ, πώς vα κoιτάξω
πέρα από τo βoυvό αφoύ έχω μυωπία, αφoύ θυμώvω, αφoύ ζηλεύω;
Αφoύ είμαι όλα αυτά, πώς μπoρώ vα κoιτάξω πιo πέρα;» Κι εκεί -
voς λέει: «Για όvoμα τoυ Θεoύ, μηv αρχίζετε από κει, αρχίστε από
τηv άλλη πλευρά». Κι εσείς λέτε: «Τι εvvoείς λέ γovτας “άλλη πλευ -
ρά”; Δεv ξέρω τηv άλλη πλευρά, δεv ξέρω πώς v’ αρχίσω από κει».
Κι έτσι βρίσκεστε πάλι πίσω, στις παλιές αρχές.

Κoιτάξτε. βρίσκoμαι στην όχθη εvός μεγάλoυ πoταμoύ, κι εδώ
έχoυμε χτίσει σπίτια, ωραία σχoλεία· έχoυμε καλoύς αvθρώπoυς
και βρόμικoυς στρατιωτικoύς. Σ’ αυτή τηv όχθη έχoυμε κάvει όλα
όσα έχει κάvει o άvθρωπoς. Κι εξακoλoυθoύμε vα παίζoυμε σ’ αυ-
τή τηv όχθη κι έρχεται κάπoιoς και λέει: «Για όvoμα τoυ Θεoύ,
φίλoι, μηv τo κάvετε αυτό γιατί δεν θα φύγετε πoτέ από αυτή τηv
όχθη, δεν θα πάτε πoτέ στηv άλλη όχθη. Πηγαίvετε στηv άλλη ό-
χθη και όλα θα τακτoπoιηθoύv εύκoλα». Κι εσείς λέτε: «Να πά-
ρουμε βάρκα, vα κoλυμπήσουμε, τι πρέπει vα κάvουμε;» Κι εκεί -
voς λέει: «Απλώς πηγαίvετε στηv άλλη όχθη», και σας αφήvει και
φεύγει. Τι θα κάvετε; Τι θα κάvετε; Αυτό πoυ θα κάvετε είvαι τo
δημιoυργικό κι όχι τo «τι πρέπει vα κάvω». Καταλαβαίvετε;

Δεv μπoρώ vα τo τoπoθετήσω πιo ξεκάθαρα... Πείτε ότι είστε
έvας επιστήμovας πoυ κoιτάζει από τo μικρoσκόπιo. Κoιτάζο -
vτας μέσα από τo μικρoσκόπιo, έχετε δει έvα σωρό πράγματα κι
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έρχεται κάπoιoς και σας λέει: «Μηv κoιτάζεις μέσα από τo μι-
κρoσκόπιo, έχεις πoλύ περιoρισμέvo πεδίo. Τράβα τα μάτια σoυ
από αυτό και κoίτα». Αυτό είvαι όλo. Κι ύστερα σας αφήvει και
φεύγει. Και τότε λέτε: «Εvτάξει, είδα μέσα από τo μικρoσκόπιo.
Πάει αυτό. Τώρα θ’ αρχίσω vα κoιτάζω αλλιώς, γιατί εvδιαφέ -
ρoμαι αληθιvά, με καίει vα κoιτάξω και όχι vα ρωτάω πώς θα κoι-
τάξω ή τι πρέπει vα κάvω ή τι πρέπει vα πω ή πoια είvαι τα εργα-
λεία τoυ κoιτάγματoς ή αv τα μάτια μoυ είvαι εvτάξει. Θα με καίει
vα κoιτάω» [...]
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1. Το κοινό που έχουν τα παρακάτω αποσπάσματα από διάφορες ομι-
λίες ή διαλόγους του Κρισναμούρτι είναι η αναφορά του σε εκείνο που
ονομάζει «μόνη αληθινή επανάσταση».

α΄
Η κοινωνική επανάσταση –είτε είναι η Γαλλική, είτε η Κομμουνιστική,
είτε οποιαδήποτε άλλη– είναι αποτέλεσμα γεγονότων, απρόβλεπτων πε-
ριστάσεων, εννοιών, ιδεών, συμπερασμάτων και, τελικά, το συμπλήρω-
μα ενός κύκλου. Σε γενικές γραμμές, εκείνο που εννοούν λέγοντας «επα-
νάσταση» οι τρομοκράτες, οι ιδεαλιστές και οι κομμουνιστές –εάν είναι
πραγματικοί κομμουνιστές κι όχι σκλάβοι του ολοκληρωτισμού, άνθρω-
ποι που ερευνούν σε βάθος τι σημαίνει επανάσταση–, εκείνο που εννοούν
γενικώς είναι ότι, δουλεύοντας πάνω σε μια γραμμή εννοιών, σε συμπε-
ράσματα βγαλμένα από γεγονότα –κοινωνικά, που έχουν δημιουργηθεί
από το περιβάλλον, θρησκευτικά, πολιτικά–, στο τέλος σχηματίζουν έναν
κύκλο. Δηλαδή, κάποια στιγμή αρχίζει ένας καινούργιος ιστορικός κύ-
κλος που ξαναγυρνάει στο ίδιο σημείο. Με παρακολουθείτε; Υπάρχει μια
αρχή. Αρχίζεις λέγοντας ότι ο καπιταλισμός ή ο σοσιαλισμός είναι λά-
θος. βγάζεις συμπεράσματα, σχηματίζεις έννοιες και τις επεξεργάζεσαι,
κι ύστερα μαζεύεις ανθρώπους που τα δέχονται αυτά και η όλη ιστορία
καταλήγει αναπόφευκτα να είναι γραφειοκρατικά το ίδιο πράγμα όπως
και το προηγούμενο, συμπληρώνοντας έτσι έναν κύκλο. Κάποτε είχα
πολλούς φίλους κομμουνιστές, η ιδέα τους βασιζόταν πάνω στο «θέση-
αντίθεση-σύνθεση». Όλα ήταν πάντα διανοητικές έννοιες, βασισμένες σε
διανοητικά συμπεράσματα, οπότε, καθώς η νόηση είναι ένα μέρος μόνο
του νου μας, τέτοια διανοητική δράση δεν μπορεί παρά αναπόφευκτα
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να είναι διαιρετική, αντιφατική, καταστροφική. Εμείς μιλάμε για μια
εντε λώς διαφορετική επανάσταση. Μιλάμε για μια επανάσταση η οποία
μεταμορφώνει ριζικά, βαθιά, την ψυχολογική δομή του ανθρώπου. Αυτή
είναι η μόνη επανάσταση. Η κοινωνική επανάσταση δεν μπορεί να φέρει το
τέλος της βαθιάς ανθρώπινης δυστυχίας. Αυτό αποδεικνύεται αν εξετά-
σεις όλες τις επαναστάσεις. Γυρνάνε γύρω γύρω κάνοντας κύκλους, κα-
ταλήγουν πάντα στο ίδιο σημείο, με μόνη διαφορά την τοποθέτηση δια-
φορετικών ανθρώπων σε διαφορετικά αξιώματα. 

Madras, 5th Public Talk 13th January 1979, “What is a Religious Mind?”

β΄
Δεν προσπαθούμε να σας πείσουμε για τίποτα. Επισημαίνουμε κάποια
γεγονότα, κάποιες αλήθειες που δεν ανήκουν ούτε σε εσάς ούτε σε μένα.
Ο άνθρωπος δεν είναι απλώς μια κοινωνική μηχανή. Αναζητάει αγάπη,
αναζητάει σεξ, είναι γεμάτος φόβους. Κι ωστόσο, χωρίς να τα λαμβάνετε
αυτά υπόψη σας, ελπίζετε ότι με το να αλλάξετε τις σκαλωσιές του κοινω-
νικού οικοδομήματος θα φέρετε ριζικές αλλαγές. Ο ακτιβιστής κινείται
σε εξωτερικά ψυχολογικά επίπεδα, αλλά εμάς δεν μας ενδιαφέρουν ούτε
τα εξωτερικά ούτε τα εσωτερικά, κάτι που αποτελεί και πάλι μια πολύ ε-
πιφανειακή διαίρεση. Εκείνο που μας ενδιαφέρει πραγματικά είναι η
αλλαγή του ανθρώπινου νου. Αν αυτό δεν κατανοηθεί βαθιά, οι επανα-
στάσεις σας θα είναι όπως κάθε είδους μεταρρύθμιση που θα χρειάζεται
και πάλι μεταρρύθμιση. Λέμε, λοιπόν, ότι για να υπάρξει ριζική αλλαγή
των κοινωνικών δομών πρέπει να απαντηθούν ουσιαστικά ερωτήματα,
και η απάντηση βρίσκεται μέσα στην ίδια την ερώτηση που κάνεις. Η α-
πάντηση είναι η δράση, όχι σε κάποιο μακρινό μέλλον αλλά τώρα. Αυτή
είναι η μεγαλύτερη επανάσταση. Η μεγαλύτερη και η μόνη επανάσταση.

Beginnings of Learning Part II, Chapter 6,

Conversation with Parents and Teachers at Brockwood Park

γ΄
Έχετε προσπαθήσει ξανά και ξανά να δώσετε σημασία σε μια ζωή που
έχει πολύ λίγο νόημα, που είναι πολύ ρηχή κι ασήμαντη και, καθώς δεν
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το πετυχαίνετε, την επεκτείνετε στο ίδιο επίπεδο. Αυτή η επέκταση μπο-
ρεί να συνεχίζεται ασταμάτητα, αλλά δεν έχει καμία εσωτερικότητα, κα-
νένα βάθος. Η οριζόντια κίνηση θα σας οδηγήσει σε κάθε είδους συναρ-
παστικά και διασκεδαστικά μέρη, αλλά η ζωή θα παραμένει ρηχή.
Μπορεί να προσπαθήσετε να της δώσετε βάθος με το μυαλό σας, αλλά
και πάλι θα είναι επιφανειακή. Για ένα νου που ερευνά πραγματικά και
δεν εξετάζει τα πράγματα λεκτικά ή συνθέτοντας διανοητικές υποθέσεις,
για τον ερευνητικό νου, η οριζόντια κίνηση έχει πολύ μικρή σημασία.
Δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα περισσότερο από τα πολύ φανερά, κι
 έτσι η επανάσταση είναι και πάλι κάτι επιφανειακό, γιατί κινείται στην
ίδια κατεύθυνση: εξωτερικά, πολιτικά, μεταρρυθμιστικά κ.λπ. Η μόνη

επα νάσταση είναι εκείνη που γίνεται μέσα σου. Δεν είναι οριζόντια, αλλά κάθε-
τη. Η κίνηση προς το εσωτερικό του εαυτού σου δεν είναι ποτέ οριζόντια,
και επειδή γίνεται προς τα μέσα έχει αμέτρητο βάθος. Κι όταν υπάρχει
αληθινά αυτό το βάθος, δεν είναι ούτε οριζόντιο ούτε κάθετο. Όσο η εκ-
παίδευση θα ενδιαφέρεται απλώς για την παιδεία του «έξω», εξειδικεύο-
ντας, δυναμώνοντας τον κομφορμισμό –την προσαρμογή και την υποτα-
γή–, η κίνηση προς τα μέσα με το τεράστιο βάθος της θα είναι αναπό-
φευκτα για τους λίγους, και στην έλλειψη αυτής της κίνησης υπάρχει
επί σης πολλή θλίψη. Και η θλίψη δεν μπορεί να διαλυθεί, δεν μπορεί να
κατανοηθεί όταν σπαταλάς τρομερή ενέργεια τρέχοντας πάνω κάτω
στην επιφάνεια. Αν δεν τη διαλύσετε γνωρίζοντας διαρκώς τον εαυτό
σας, θα έχετε τη μία επανάσταση μετά την άλλη, μεταρρυθμίσεις που θα
χρειάζονται κι άλλες μεταρρυθμίσεις, και θα συνεχίζεται ο αδιάκοπος
ανταγωνισμός μεταξύ των ανθρώπων. Το «γνώθι σ’ αυτόν» είναι η αρχή
κάθε σοφίας και δεν βρίσκεται μέσα σε βιβλία, σε ναούς ή σε λεκτικά
ψυχολογικά ξεφλουδίσματα.

Beginnings of Learning Part II, Chapter 1,

Conversation with Parents and Teachers

δ΄
Νομίζω ότι τα προβλήματά μας έχουν να κάνουν περισσότερο με το γε-
γονός ότι αποφεύγουμε να βρεθούμε πρόσωπο με πρόσωπο με την ίδια



21 – Η αίσθηση της ευτυχίας
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μας την ανεπάρκεια, κι όχι τόσο πολύ με τις ψευδαισθήσεις που δη -
μιουργεί ο νους γι’ αυτό. Δεν βλέπουμε ότι πράγματι ξεφεύγουμε διαρ-
κώς από τον εαυτό μας με διάφορους τρόπους. Αυτοί ακριβώς οι τρόποι,
αυτές οι ψευδαισθήσεις είναι που δημιουργούν συγκρούσεις, και όχι η
ανα κάλυψη του εαυτού μας όπως πραγματικά είναι. Αυτή νομίζω ότι εί-
ναι η ουσία του προβλήματός μας. Έχουμε πάρα πολλές ψευδαισθήσεις
και προκαταλήψεις, πάρα πολλά πιστεύω, κι είμαστε βέβαιοι για πάρα
πολλά πράγματα, και όλα αυτά είναι που δημιουργούν το πρόβλημα μέ-
σα μας. Προσπαθούμε διαρκώς να προσαρμόσουμε τις εσωτερικές μας
ορμές, τα ψυχικά μας βιώματα, τις ενδόμυχες δυσκολίες μας, προσπα-
θούμε να τα προσαρμόσουμε σε διάφορα δόγματα, σε γνώσεις, στις επι-
φανειακές συνθήκες της ζωής μας. Κι έτσι αποφεύγουμε πάντα το κυ-
ρίως θέμα, που είναι ο εαυτός μας. βαριόμαστε τρομερά τον εαυτό μας,
αυτό που είμαστε, κι έτσι ψάχνουμε για επιφανειακές γνώσεις ή αναζη-
τάμε κάποια πίστη που θα μας εξασφαλίζει ασφάλεια, σταθερότητα, οπό -
τε το βάζουμε διαρκώς στα πόδια βλέποντας αυτό που είμαστε. Σίγουρα
κάποιος που είναι σοβαρός, που σκέφτεται, θα πρέπει να τα έχει ψάξει
όλα αυτά. Αλλά ίσως πήγαμε παραπέρα, δηλαδή ίσως γνωρίσαμε τη λει-
τουργία του ίδιου μας του νου. Και όταν κατανοήσουμε πλήρως τον ίδιο
μας το νου, τότε ο διαχωρισμός ανάμεσα σε σκεπτόμενο και σκέψη, σε
παρατηρούμενο που ανησυχεί ή φοβάται και σε παρατηρητή που προ-
σπαθεί να το ξεπεράσει σίγουρα εξαφανίζεται. Τότε υπάρχει μόνο η κα -
τάσταση που είναι φόβος ή ανησυχία ή μοναξιά, κι όχι ο παρατηρητής
τους.

Η κατάργηση του διαχωρισμού σε σκεπτόμενο και σε σκέψη συμβαί -
νει μόνο όταν ο νους έχει παραμερίσει εντελώς κάθε είδους διαφυγή και
δεν προσπαθεί να βρει κάποια απάντηση για το κυρίως θέμα, επειδή ο-
ποιαδήποτε προσπάθεια κι αν κάνει ο νους για να το κατανοήσει δεν
μπορεί παρά να βασίζεται στο χρόνο, δηλαδή στο παρελθόν. Και ο χρό-
νος παίρνει σάρκα και οστά μόνο όταν υπάρχουν φόβος και επιθυμία.

Συνειδητοποιώντας το, λοιπόν, όλο αυτό ο νους, είναι δυνατόν –όντας
ελεύθερος από κάθε είδους διαφυγή– να κοιτάξει μέσα του όχι ως ο σκε-
πτόμενος που κοιτάζει τις σκέψεις του, αλλά απλώς να παρατηρεί την
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κατάσταση του εαυτού του έχοντας επίγνωση, χωρίς να υπάρχει αυτός ο
διαχωρισμός. Αυτή η ενοποιημένη κατάσταση έρχεται μόνο όταν δεν υ-
πάρχει επιθυμία για περισσότερες εμπειρίες, για κάτι σπουδαιότερο α-
πό ό,τι ήδη υπάρχει. Και αν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό που υπάρ -
χει και να πάμε πέρα από αυτό, τότε θ’ ανακαλύψουμε τι είναι η αγάπη.
Και η αγάπη είναι η μόνη επανάσταση που μπορεί να βάλει τάξη. Αλλά, δυστυ-
χώς, οι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε και πολύ σοβαροί ή ειλικρι-
νείς. Σοβαρός είναι σίγουρα εκείνος που ανακαλύπτει τη διαδικασία της
ίδιας του της σκέψης, τους δρόμους της ίδιας του της σκέψης, τα κίνη-
τρα, τις επιδιώξεις, τις δραστηριότητες, τη φλυαρία του νου, απ’ όπου ξε -
κινάνε όλοι οι μπελάδες. Έχοντας κατανοήσει αυτά, θα πάψουν αβίαστα
να υπάρ χουν. Και από εκεί και μετά, όντας ο νους ελεύθερος από την ί-
δια του τη μικρότητα, μπορεί να εμβαθύνει χωρίς προσπάθεια, χωρίς να
παλεύει αδιάκοπα, και να ανακαλύψει τι υπάρχει πέρα από τον ίδιο. 

London, 3rd Public Talk 15th April 1952,

“The Collected Works of J.Krishnamurti, Vol. VI”

2. Δεν μπορείς ν’ αποτραβηχτείς από τον κόσμο, γιατί αυτό σημαίνει απο -
μόνωση και δεν μπορείς να ζεις στην απομόνωση. Μπορείς να ζεις σε
απο μόνωση μόνο μέσα σε κάποιο άσυλο, αλλά όχι απαρνούμενος τον
κόσμο. Μπορείς να ζεις αληθινά ευτυχισμένα με τον κόσμο όταν δεν ανή -
κεις στον κόσμο, που σημαίνει ότι δεν δίνεις λάθος αξία σε πράγματα
που υπάρχουν στον κόσμο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν κατανοήσεις
τον εαυτό σου, ο οποίος δίνει τις λάθος αξίες.

Μαντράς, 11η ομιλία, 28 Δεκεμβρίου 1947

Το να βρεις αν είναι αλήθεια ή όχι ότι μπορεί να υπάρξει μια ριζική ε-
πανάσταση μέσα στο νου μπορεί να γίνει μόνο όταν υπάρχει απόλυτη ε-
λευθερία, κι επομένως καθόλου φόβος. Η εξουσία, η αυθεντία στα ψυ-
χολογικά –ή στα λεγόμενα πνευματικά– θέματα υπάρχει μόνο όταν υ-
πάρχει φόβος. Όταν έχεις κατανοήσει το φόβο, την αυθεντία και τι ση-
μαίνει το παραμέρισμα κάθε απαίτησης για εμπειρίες –που είναι πραγ-
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ματικά η ύψιστη μορφή ωριμότητας–, τότε ο νους είναι εντελώς ήσυχος.
Μόνο μέσα σ’ αυτή την ησυχία –που έχει πολλή ενέργεια και αν έχεις πάει
έως εκεί– μπορείς να δεις ότι υπάρχει ολοκληρωτική επανάσταση μέσα
στην ψυχή. Μόνο ένας τέτοιος νους μπορεί να δημιουργήσει μια και-
νούργια κοινωνία. Πρέπει να υπάρξει μια καινούργια κοινωνία, μια και-
νούργια κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι, παρόλο που ζουν μέσα στον κό-
σμο, δεν ανήκουν σ’ αυτόν. Η ευθύνη της γέννησης μιας τέτοιας κοινότη-
τας είναι δική σας.

Νέα Υόρκη, 5η ομιλία, 5 Οκτωβρίου 1966
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ΤΟ βΙβΛΙΟ ΤΟΥ ΤΖΙΝΤΟΥ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ

Η  Α Ι Σ Θ Η Σ Η  Τ Η Σ  Ε Υ Τ Υ Χ Ι Α Σ

ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΝΙΚΟΥ ΠΙΛΑβΙΟΥ & ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ ΤΑΠΤΑ

ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΜΑΝΤΖΑβΕΛΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΜΕ BaSKERVILLE & PORSON

ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΕΚΔΟ-

ΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ. ΤΗ

ΜΑΚΕΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΕ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ. ΤΑ ΦΙΛΜ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΟ-

ΝΤΑΖ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟ «ΑΝΑΓΡΑΜΜΑ». ΤΗΝ ΕΚΤΥ-

ΠΩΣΗ ΕΚΑΝΕ Η «ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΚΑΙ ΤΗ

βΙβΛΙΟΔΕΣΙΑ Η «Θ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Π. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο.Ε.» ΤΟΝ MΑΪΟ ΤΟΥ 2010 ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

❦
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ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ
Η απελευθέρωση απ’ το γνωστό

ö õ

Σ' αυτό το βιβλίο έχουμε για πρώτη φορά μια σύνθεση αυτών που
έχει πει ο Κρισναμούρτι για τα αδιέξοδα, τις δυσκολίες του αν-
θρώπου και τα αιώνια προβλήματα της ζωής. Τα λόγια του έχουν
συγκεντρωθεί από περισσότερες από εκατό ομιλίες του σε ακρο-
ατήρια κάθε ηλικίας και εθνικότητας σ' όλη την Ευρώπη και την
Ινδία. Είναι το αποστάλαγμα ενός μόνο χρόνου δουλειάς του, αλ-
λά του πιο παραγωγικού ίσως μέχρι τότε χρόνου της ζωής του.
Σύμφωνα με τον Κρισναμούρτι, είναι δυνατό ν' αλλάξουμε τους
εαυτούς μας θεμελιακά, σ' οποιαδήποτε ηλικία κι αν είμαστε, όχι
μετά την πάροδο κάποιου χρόνου αλλά στιγμιαία, και αλλάζοντας
τους εαυτούς μας, είναι δυνατό ν' αλλάξουμε όλη τη δομή της κοι -
νωνίας και των σχέσεών μας. Η ζωτική ανάγκη για αλλαγή και η
δυνατότητα να επιτευχθεί είναι η ουσία αυτών τα οποία έχει να
μας επικοινωνήσει.

KRISNAMOURTI - D_Layout 1  06/05/2010  2:54 ΜΜ  Page 328



ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ
Γράμματα σε μια νεαρή φίλη

ö õ

Ο Κρισναμούρτι έγραψε τα γράμματα που ακολουθούν από τον
Ιούνιο του 1948 ως το Μάρτιο του 1960 για μια νεαρή φίλη που
ήρθε κοντά του πληγωμένη στο σώμα και στην ψυχή. Στα γράμ-
ματα αυτά, όπου ξετυλίγεται ολόκληρη η διδασκαλία του Κρισ-
ναμούρτι, καθώς επουλώνονται οι πληγές εκείνης στην οποία α-
πευθύνονται, αποκαλύπτεται μια σπάνια καλοσύνη και διαύγεια·
ο χωρισμός και η απόσταση εξαφανίζονται, ενώ οι λέξεις κυλούν
σαν χείμαρρος· ούτε μία δεν είναι περιττή· η επούλωση των πλη-
γών και η διδασκαλία προχωρούν ταυτόχρονα.
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ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ
Το τέλος του χρόνου

(Συζητήσεις με τον Δρ Ντ. Μπομ)

ö õ

Μια μεγάλη πνευματική φυσιογνωμία του 20ού αιώνα, ο Τζίντου
Κρισναμούρτι, και ο διάσημος φυσικός Ντέιβιντ Μπομ συζητούν
ξεκινώντας με το ερώτημα: «Η ανθρωπότητα πήρε κάποια στιγ-
μή στην πορεία της μια λάθος στροφή που την οδήγησε σε ατέλειω -
τες διαιρέσεις, συγκρούσεις και καταστροφές;» Ερευνούν τη φύ-
ση του ανθρώπου και τη σχέση του καθένα με την κοινωνία· εξε-
τάζουν μια καινούργια αντιμετώπιση της ανθρώπινης σκέψης και
του θανάτου. Ερευνούν σε βάθος ερωτήματα όπως: «Είναι πη γή
της σύγκρουσης που έχουν οι άνθρωποι μέσα τους η αδυναμία τους
ν' αντιμετωπίσουν το γεγονός τού τι πράγματι είναι, με αποτέλε-
σμα την επιβολή μιας φανταστικής εικόνας τους που θα πρέπει
να γίνουν; Μήπως επετράπηκε στην, περιορισμένη από τη φύση
της, σκέψη να μπει σε περιοχές με πολύ λεπτότερες λειτουργίες για
τις οποίες είναι ακατάλληλη;» Στο τέλος συμπεραίνουν ότι η αν-
θρωπότητα μπορεί να αλλάξει ριζικά, αλλά αυτό απαιτεί να πε-
ράσει κανείς από τα στενά προσωπικά του ενδιαφέροντα σε γενι-
κότερα, για να κινηθεί ακόμα βαθύτερα, μέσα στην καθαρότητα
της συμπόνιας και της νοημοσύνης που βγαίνουν από μια πηγή
που βρίσκεται πέρα από τη σκέψη, πέρα από το χρό νο, ακόμα πέ-
ρα κι από το κενό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει κανείς να δώσει όλο
του το νου, όλη του την καρδιά, όλη του την ύπαρξη σε μια έρευ-
να όπως εκείνη που γίνεται σ' όλη τη διάρκεια των συζητήσεων
αυτού του βιβλίου.
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ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ
Εις εαυτόν

(Το τελευταίο ημερολόγιό του)

ö õ

«Όταν η βιομηχανία της διασκέδασης κυριαρχεί βαθμιαία στα
πά ντα, όπως γίνεται τώρα, όταν οι νέοι, οι φοιτητές, τα παιδιά, ε-
ξωθούνται στην απόλαυση, στα ναρκωτικά, στη φαντασίωση, σε
ρομαντικό αισθησιασμό, τότε οι λέξεις “εγκράτεια” και “απλότη-
τα” πετιούνται μακριά και δεν τις σκέφτεται ποτέ κανείς πια. Η
απλότητα των μοναχών και των ασκητών, που απαρνούνται τον
κόσμο, που καλύπτουν τα σώματά τους με κάποιο είδος ράσου ή
ένα κομ μάτι ρούχου, αυτή η άρνηση του υλικού κόσμου σίγουρα
δεν είναι απλότητα. Πιθανόν ούτε καν να τ' ακούτε τώρα αυτό, το
τι συνεπάγεται η απλότητα. Όταν σας έχουν μάθει από παιδιά να
διασκεδάζετε και να δραπετεύετε από τον εαυτό σας μέσα από τη
δια σκέδαση –θρησκευτική ή οποιαδήποτε άλλη– και όταν οι πε-
ρισσότεροι από τους ψυχολόγους σάς λένε ότι πρέπει να εκφρά-
ζετε οτιδήποτε νιώθετε, γιατί οποιαδήποτε μορφή αυτοσυγκράτη-
σης ή καταπίεσης είναι βλαβερή και οδηγεί σε διάφορα είδη νευ-
ρώσεων, τότε είναι φυσικό να στρέφεστε όλο και περισσότερο στον
κόσμο των σπορ, της διασκέδασης, της ψυχαγωγίας ή των ναρ-
κωτικών, που σας βοηθούν να δραπετεύετε από τον εαυτό σας, α-
πό αυτό που εί σαστε. Η κατανόηση της φύσης, αυτού που είσα-
στε –χωρίς καμιά παραποίηση, χωρίς καμιά προκατάληψη, χω-
ρίς καμιά αντίδραση σ' αυτό που ανακαλύπτετε ότι είσαστε– εί-
ναι η αρχή της απλότητας...»

ΤΖ. ΚΡ.
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ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ
Η ζωή είναι μπροστά σας

ö õ

«Οι πολιτικοί και οι θρησκευτικοί αρχηγοί λένε ότι η δημιουργία
ενός καινούργιου κόσμου είναι στα χέρια των νέων ανθρώπων. Δεν
έχετε ακούσει να το λένε αυτό; Εκατοντάδες φορές, πιθανώς. Αλ-
λά δε σας εκπαιδεύουν για να είστε ελεύθεροι – και πρέπει να υ-
πάρξει ελευθερία για να δημιουργηθεί ένας καινούργιος κόσμος.
Εσείς που είστε νέοι, η γενιά που μεγαλώνει, μπορεί να δημιουρ-
γήσει έναν ολότελα διαφορετικό κόσμο μόνο αν εκπαιδευτείτε να
είστε ελεύθεροι και όχι να εξαναγκάζεστε να κάνετε κάτι που δεν
αγαπάτε ή δεν κατανοείτε. Να γιατί είναι πολύ σημαντικό, όσο
είστε νέοι, να είστε πραγματικοί επαναστάτες – που σημαίνει να
μη δέχεστε τίποτα, αλλά να ερευνάτε όλα τα πράγματα για να α-
νακαλύψετε τι είναι αληθινό. Μόνο τότε μπορείτε να δημιουργή-
σετε έναν καινούργιο κόσμο. Αλλιώς, μολονότι μπορεί να τον ονο -
μάσετε με διαφορετικό όνομα, θα διαιωνίσετε τον ίδιο παλιό κό-
σμο της δυστυχίας και της καταστροφής, που πάντα υπήρχε μέ-
χρι τώρα...»

ΤΖ. ΚΡ.
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ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ
Η τέχνη της ζωής

ö õ

«Εάν όλη μου τη ζωή ήμουν βίαιος, τότε η αντίδρασή μου φυσικά
θα είναι βίαιη. Αλλά εάν έχω ζήσει χωρίς βία –όχι μόνο φυσική
βία αλλά και ψυχολογική βία, που είναι η επιθετικότητα, ο αντα-
γωνισμός, η σύγκριση, η μίμηση, η προσαρμογή (όλα αυτά είναι
μέρος της βίας)– αν έχω ζήσει όπως έζησε ο Κ., τότε, όταν δε-
χτούν επίθεση ο φίλος μου ή η αδελφή μου ή η γυναίκα μου, θα α -
ντιδράσω σύμφωνα με τον τρόπο που έχω ζήσει. Καταλαβαίνετε;
Εξαρτάται από το πώς έχω ζήσει. Η τέχνη της ζωής είναι η μεγα-
λύτερη τέχνη απ' όλες. Να ζει κανείς όχι σύμφωνα με αυτά που
είπε κάποιος άλλος, αλλά έχοντας βρει για τον εαυτό του την υ-
πέρτατη αυτή τέχνη...»

ΤΖ. ΚΡ.
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ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ
Το δίχτυ της σκέψης

ö õ

Στις ομιλίες αυτές, που δόθηκαν στο Saanen της Ελβετίας και στο
amsterdam της Ολλανδίας το 1981, ο Κρισναμούρτι παρομοιάζει
τη διαμόρφωση του ανθρώπινου νου με τον προγραμματισμό του
κομπιούτερ – «ο εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος». Αυτός ο
προγραμματισμός του εγκεφάλου, αποτέλεσμα της οικογένειας,
του κοινωνικού περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης, κάνει το ά-
τομο να ταυτίζεται με κάποια θρησκεία, ή να γίνεται αθεϊστής, ή
να γίνεται οπαδός ενός πολιτικού κόμματος. Ο καθένας σκέφτε-
ται σύμφωνα με το ιδιαίτερο πρόγραμμα που κυριαρχεί στο νου
του· ο καθένας είναι πιασμένος στο δικό του ιδιαίτερο «δί χτυ της
σκέψης». Ο Κρισναμούρτι υποδείχνει ότι ελευθερία είναι να εί-
σαι ελεύθερος από το «πρόγραμμα» που έχει επιβληθεί στον ε-
γκέφαλό σου. Αυτό σημαίνει διαυγή παρατήρηση της φύσης της
σκέψης σου· σημαίνει να παρατηρείς χωρίς σκέψη, ένα παράδο-
ξο που λύνεται με το γεγονός ότι όταν υπάρχει «διαυγής παρατή-
ρηση» δεν υπάρχει σκέψη που παρατηρεί. «Η παρατήρηση είναι
δράση καθαυτή», είναι νοημοσύνη που δίνει ελευθερία από κάθε
αυταπάτη και φόβο.
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ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ
Η αλήθεια και το υπαρκτό

ö õ

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται συζητήσεις, ομιλίες και κάποιες
ερωταπαντήσεις που τοποθετούν και ξεκαθαρίζουν, μ' ένα μονα-
δικό τρόπο, τη διαφορά ανάμεσα στην πραγ ματικότητα, σε ό,τι εί-
ναι υπαρκτό, και στην αλήθεια. Στην αρχή υ πάρχουν τρεις συζη-
τήσεις ανάμεσα στον Κρισναμούρτι και στον καθηγητή Πανεπι-
στημίου της Φυσικής Ντέιβιντ Μπομ. Στην πρώτη συζήτηση ξε-
καθαρίζεται η σημασία με την οποία χρησιμοποιούνται οι τρεις
όροι –πραγματικότητα, υπαρκτό, αλήθεια– ενώ στις επόμενες οι
έννοιες αναπτύσσονται περισσότερο και μπαί νουν μερικά προκλη-
τικά ερωτήματα σχετικά με τις δυνατότητες που έχει κανείς να
συνειδητοποιήσει την αλήθεια και το είδος της ενέργειας που χρειά -
ζεται κάτι τέτοιο. Το βιβλίο τελειώνει με μερι κές ερωτήσεις και α-
παντήσεις που ρίχνουν φως σε προβλήματα της καθημερινής ζωής:
ποιος είναι ο σωστός τρόπος να κερδίζει κανείς τη ζωή του, το πρό -
βλημα του πόνου, το θέμα του εγωισμού κ.λπ. Όπως πάντα, ο Κρι -
σναμούρτι δε δίνει έτοιμες λύσεις, βολικές απαντήσεις και παρη-
γοριά, βοηθάει τον καθένα να δει από μόνος του, με αποστομωτι-
κή καθαρότητα, ότι τα κύρια ανθρώπινα προβλήματα μπορεί να
λυθούν μόνο με έναν τρόπο από τον κα θένα: από τον ίδιο και μόνο
για τον ίδιο, αφού ο καθένας πρέπει να είναι «μαθητής και δά-
σκαλος», «φως του εαυτού του».
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