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            Η αρχική έννοια του  όρου Ba 
 
                                                       

                                                   
 

ηόρνο ηεο παξνύζαο κειέηεο είλαη λα εληνπίζεη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην 
νπνίν ν όξνο Ba, ηεο αηγππηηαθήο γιώζζαο, απέβαιιε ηελ αξρηθή ηνπ έλλνηα 
θαη θαηέιεμε λα ζεκαίλεη ςπρή. 
         

πλνπηηθά, ην πξόβιεκα πνπ δεκηνπξγεί ν όξνο Ba παξνπζηάδεηαη ζηελ 
εηζαγσγή κηαο κειέηεο κε ηίηιν A Study of the Ba concept in Ancient 
Egyptian Texts ε νπνία έγηλε από ηνλ Louis Zabkar ηνπ Oriental Institute of 
the University of Chicago θαη δεκνζηεύηεθε ην 1968. 
Γξάθεη ινηπόλ ν ζπγγξαθέαο;  
 

Unfortunately, Gardiner’s trend of thought has not been followed in subsequent discussions of 
the meaning of the Ba. Kurt Setthe’s treatment of the subject in his commentary of the 
Pyramid Texts was probably responsible for strengthening the old view of the Ba as a part of 
man’s nature which has introduced a dichotomy in the Egyptian concept of man, that is, the 
dualistic opposition between the ―body‖ and the ―soul‖ (Introduction, page 1) 

 

Γπζηπρώο, ν πξνζαλαηνιηζκόο ηεο ζθέςεο ηνπ Gardiner (Άγγινο 

αηγππηηνιόγνο 1879 - 1963, ν ζπληάθηεο ηεο πεξίθεκεο «Γξακκαηηθήο» ηεο ηεξνγιπθηθήο 

γξαθήο) δελ βξήθε ζπλερηζηέο ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ αθνινύζεζαλ ζρεηηθά κε 

ηελ έλλνηα ηνπ όξνπ Ba. Γηα ην γεγνλόο απηό πηζαλόλ επζπλόηαλ ν 

ρεηξηζκόο ηνπ ζέκαηνο από κέξνπο ηνπ Kurt Sethe (Γεξκαλόο αηγππηηνιόγνο 1869 

– 1934, θαζεγεηήο ηνπ Gardiner), ν νπνίνο ζρνιηάδνληαο ηα Κείκελα ησλ 

Ππξακίδσλ ελίζρπζε ηελ παιαηά πεξί Ba άπνςε ζύκθσλα κε ηελ νπνία ην 

Ba ζεσξείην κέξνο ηεο θύζεο ηνπ αλζξώπνπ. Άπνςε ε νπνία παξνπζηάδεη 

δηρνηνκεκέλε ηελ αηγππηηαθή αληίιεςε πεξί αλζξώπνπ, εηζάγεη δειαδή ηελ 

αληίζεζε κεηαμύ «ζώκαηνο» θαη «ςπρήο».     
  

Ζ άπνςε ηνπ Alan Gardiner ήηαλ ε αθόινπζε: 
  

―The Egyptians believed that the human individuality could present itself under a variety of 
forms, which are less ―parts‖ of its nature, as vulgarly stated, than shifting modes of its being. 
The often visualized bird-like soul (Ba) is one of this forms‖ (Introduction, page 1) 



 

Οη Αηγύπηηνη πίζηεπαλ όηη ε αλζξώπηλε πξνζσπηθόηεηα κπνξνύζε λα 

εκθαληζηεί κε δηάθνξεο κνξθέο νη νπνίεο είλαη πεπισσότεπο 

μεταβαλλόμενοι τπόποι ύπαπξηρ παξά «ηκήκαηα» ηεο αλζξώπηλεο θύζεο, 

όπσο απξεπώο εηπώζεθε. Έλαο ηέηνηνο ηξόπνο ύπαξμεο είλαη θαη ε ζπρλά 

παξνπζηαδόκελε κε κνξθή πνπιηνύ ςπρή (Βa).  
 

Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα επίζεο είλαη ε άπνςε ελόο αθόκα Γεξκαλνύ 
Αηγππηηνιόγνπ ηελ νπνία αλαθέξεη ν ζπγγξαθέαο ηεο παξαπάλσ κειέηεο: 
 

It was Herman Kees who pointed out to the diversified use of the term Ba at different periods 
and as applied to the gods, to the king, and to the common people. He stated that originally 
the Ba was considered not an immanent part of man, immortal in itself, but rather a state of 
existence attained by the deceased in his afterlife. He also observed that the concept of the 
Ba as a complement of the body was a later development and that the main characteristic of 
the Ba  in this concept is its freedom of movement through which the deceased continues his 
physical life. (Introduction, pages 1-2) 

 

Ήηαλ ν Hermann Kees (1886 -1964) o νπνίνο επηζήκαλε ηελ 

δηαθνξνπνηεκέλε ρξήζε ηνπ όξνπ Ba ζε δηαθνξεηηθέο πεξηόδνπο θαζώο 

θαη όηαλ γηλόηαλ αλαθνξά ζε δηαθνξεηηθά πξόζσπα: ηνπο ζενύο, ηνλ 

Φαξαώ ή ηνπο θνηλνύο αλζξώπνπο. Γήισζε όηη αξρηθά ην Ba δελ 

ζεσξήζεθε  αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ αλζξώπνπ θαη αζάλαην ην ίδην, αλλά 

μάλλον μια κατάσταση  ύπαπξηρ πνπ επηηύγραλε ν λεθξόο ζηελ κεηά 

ζάλαηνλ δσή ηνπ.    

Δπίζεο παξαηήξεζε όηη ε έλλνηα ηνπ Ba σο ζπκπιήξσκα ηνπ ζώκαηνο 

απνηεινύζε κεηαγελέζηεξε εμέιημε θαη όηη ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Ba 

κε απηή ηελ έλλνηα είλαη ε ειεπζεξία θηλήζεσλ κέζσ ηεο νπνίαο ν 

απνβηώζαο ζπλερίδεη ηελ θπζηθή δσή ηνπ. 
 

Οη ζύγρξνλνη αηγππηηνιόγνη, κεηαθξαζηέο ηεο ηεξνγιπθηθήο (αλαθνξά γίλεηαη 
θπξίσο ζηνλ James Allen, Ακεξηθαλό αηγππηηνιόγν γελλεκέλν ην 1945), έρνπλ 
επηιέμεη λα αθήλνπλ ζηηο κεηαθξάζεηο ηνπο ηνλ όξν Ba ακεηάθξαζην, 
επηθπξώλνληαο έηζη ηελ νξζόηεηα ησλ απόςεσλ Gardiner, Kees  θαη Zabkar.   
Ζ ηαθηηθή απηή αίξεη ηελ αδηθία πνπ γηλόηαλ ζηα αξραηόηεξα θείκελα αιιά 
πξνθαιεί εύινγεο απνξίεο όηαλ εθαξκόδεηαη θαη ζε θείκελα όπνπ είλαη 
πξνθαλέο πσο κε ηνλ όξν Ba νλνκάδεηαη πιένλ ε ςπρή, όπσο ηελ 
αληηιακβαλόκαζηε ζήκεξα. 
 
Σν απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί, από ην θεθάιαην 154 ηεο Βίβινπ ησλ 
Νεθξώλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ πξνζεπρή από ηνλ Φαξαώ Tuthmosis III ηεο 
18εο δπλαζηείαο  πεξί ην 1500 π.Υ.: 
 

Προστάτεψέ με, Ω Ατούμ, από την αποσύνθεση που επιφύλαξες για κάθε 
θεό, για κάθε θεά, για τα ζώα όλα, για τα ερπετά όλα, διότι όλα χάθηκαν 
όταν η ψυχή τους έφυγε μετά το θάνατό τους. 
 
 



                                     
     Sdi             kwi         m xt         =k          itm(w)                 HwA 
Γηαθύιαμέ          κε            πίζσ          ζνπ          Αηνύκ         (από) απνζύλζεζε  

 

                                     
  mi           nw            iri          =k        r         nTr         nb         nTrt       nbt 
ζαλ           απηήλ   (πνπ)έθαλεο        εζπ       γηα        ζεό      θαζέλαλ      ζεά       θαζεκηά     

 

 

                                    
    r         awt         nb                     r         dDt            nb            
  γηα      ηα δώα        όια(ην θαζέλα)       γηα      ηα εξπεηά        όια(ην θαζέλα)  
 

                                            
      sbyw    tfy          pri            bA     =f          m   xt               mt    =f      
  ράζεθε    απηόο     έθπγε       ε ςπρή     ηνπ       κεηά πνπ         πέζαλε απηόο 
 

 
 

                                                  
        hAi                                       =f            m xt            sbi        =f 
     θαηέβεθε (ζηνλ θάησ Κόζκν ?)   απηόο       κεηά πνπ      ράζεθε      απηόο   
                                (Wallis Budge, Book of the Dead, σ. lxxxix, Κευ. 154. Κείμενο από Naville, Todtenbuch, Bd. I, Bl. 179, l. 3) 

 

 
                        Η γραφή του όρου Ba         
                       ςτο  παραπάνω  
                        απόςπαςμα 
 

 

πκπεξαίλεηαη επνκέλσο όηη ε ηδέα ηεο αζάλαηεο ςπρήο ε νπνία εγθαηαιείπεη 
ην ζώκα κεηά ηνλ ζάλαην ππήξρε ήδε θαηά ην 1500 π.Υ. 
 

Έλα εμαηξεηηθά αγαπεηό ινγνηερληθό έξγν ηεο αξραίαο Αηγύπηνπ ήηαλ H 
Ηζηνξία ηνπ Sinuhe ηεο νπνίαο απνζπαζκαηηθά αληίγξαθα έρνπλ βξεζεί λα 
ρξνλνινγνύληαη από ηελ 12ε (2000 π.Υ.) κέρξη ηελ 19ε (1200 π.Υ.) δπλαζηεία. 
Ο Sinuhe δηεγείηαη πσο απηνεμνξίζηεθε, όηαλ έκαζε γηα κηα βαζηιηθή 
ζπλνκσζία θαη ζεώξεζε όηη θηλδπλεύεη ε δσή ηνπ, πσο έδεζε καθξηά από ηελ 
Αίγππην θαη πσο εθπιεξώζεθε ε ιαρηάξα ηνπ γηα επαλαπαηξηζκό. 
Με ηα παξαθάησ ιόγηα πεξηγξάθεη ηελ ηξνκάξα ηνπ όηαλ ηειηθά βξέζεθε  
ελώπηνλ ηνπ Φαξαώ κε γλσξίδνληαο αλ ζα ηηκσξεζεί γηα ηελ ιηπνηαμία ηνπ: 
 

Ήμουν σαν άνθρωπος χαμένος στο σκοτάδι, η ψυχή μου έφυγε, τα μέλη 
μου έτρεμαν, η καρδιά μου δεν ήταν στο σώμα μου. Δεν γνώριζα αν ήμουν 
ζωντανός ή πεθαμένος. (Πάππξνο Berlin 3022, 12

ε
 δπλαζηεία) 

  
 
 



                                                  
   iw      =i       mi            s                   itiw               m           axxw 
ήκνπλ      εγώ     ζαλ     άλζξσπνο     πνπ αξπάρζεθε     από      ηελ ζθνηεηληά 

 

255                                         

       bA      =i             sbiw                   haw   =i                    Adw 
     ε ςπρή   κνπ           έθπγε                   ηα κέιε  κνπ                  έηξεκαλ 
 

                                 
    HAti      =i           n    ntf            m         Xt  
ε θαξδηά    κνπ      δελ ήηαλ (αλήθε)      ζην       ζώκα κνπ 
 
 

                                    

          rx              =i            anx             r           mt         
   (δελ) γλώξηδα       εγώ           δσή            από       ζάλαην 

 
Τπάξρνπλ θαη άιιεο εγγξαθέο, ηόζν ζηα ζξεζθεπηηθά όζν θαη ζηα κε 
ζξεζθεπηηθά θείκελα, από ηηο νπνίεο ζπλάγεηαη όηη ε ηδέα πεξί ςπρήο θαηά ηελ 
ηειεπηαία πεξίνδν ηνπ αξραίνπ αηγππηηαθνύ πνιηηηζκνύ ήηαλ ηαπηόζεκε κε 
ηελ ζεκεξηλή. Γελ είλαη σζηόζν απαξαίηεηε ε αλαθνξά ζ’ απηέο δηόηη από ηελ 
19ε δπλαζηεία θαη κεηά νη απεηθνλίζεηο (βηληέηεο) πνπ δσγξαθίδνληαλ ζηνπο 
ηαθηθνύο πάππξνπο απμήζεθαλ ζε αξηζκό θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο ζε 
βάξνο ηνπ θεηκέλνπ.   

 

                  
                                                R.O.Faulkner “The Ancient Egyptian Book of the Dead”, σ 87 

Ζ ςπρή ηνπ Any θξαηώληαο ην ζύκβνιν ηεο αησληόηεηαο ππεξίπηαηαη πξνζηαηεπηηθά ηεο 
κνύκηαο ηνπ. 



                             
                                                  R.O.Faulkner “The Ancient Egyptian Book of the Dead”, σ 91 

Ο Khary αλνίγεη ηελ πόξηα ηνπ ηάθνπ ηνπ επηηξέπνληαο ζηελ ςπρή ηνπ λα πεηάμεη θαη λα βγεη 
έμσ. 
 
 

      
               

                                             R.O.Faulkner “The Ancient Egyptian Book of the Dead”, σ 68 και 52 

 
       Ο Any ζθίγγεη ζην ζηήζνο ηνπ ηελ                  Ζ ζαλνύζα Ta-Amen-iw  θξαηάεη ηελ θαξδηά  
        ςπρή ηνπ.                                                   ηεο θαη θνηηάδεη ηελ αλζξσπόκνξθε ςπρή ηεο. 
 
 



             
                                             R.O.Faulkner “The Ancient Egyptian Book of the Dead”, σ 90 

Ο Any αλνίγεη ηελ πόξηα ηνπ ηάθνπ γηα λα πεξάζεη έμσ ε ςπρή ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα 
πξνρσξάεη θαη θεύγεη θαη ν ίδηνο,  

 
 

               
                                                     R.O.Faulkner “The Ancient Egyptian Book of the Dead”, σ. 89 

                 Ο Nakht θαη ε ςπρή ηνπ βαδίδνπλ πξνο ην παξεθθιήζη ηνπ ηάθνπ ηνπ. 

 

                  
 

                                                            R.O.Faulkner “The Ancient Egyptian Book of the Dead”, σ 85 

             Ζ ςπρή ηνπ Nakht απιώλεη πξνζηαηεπηηθά ηα θηεξά ηεο πάλσ από ηελ κνύκηα ηνπ        



 
Ζ πξνζηαηεπηηθόηεηα, ηελ νπνία επηδεηθλύεη ε ςπρή πξνο ην ζώκα ηνπ ππνθείκελνπ 
ζε Κξίζε ζαλόληα, αληαλαθιά ηελ ζπκπεξηθνξά -πνπ ηα αξραηόηεξα θείκελα 
απνδίδνπλ ζηνλ Ba- πξνο ηνλ ππό Κξίζε δώληα πξνζηαηεπόκελν ηνπ Βα. 
  
Ο όξνο Βa δελ νλνκάδεη κηα πιεπξά ηεο αλζξώπηλεο πξνζσπηθόηεηαο, όπσο 
πίζηεπε ν Gardiner, αιιά κηα κεηαβαιιόκελε ύπαξμε, όπσο είπε ν ίδηνο, ή κηα 
θαηάζηαζε ύπαξμεο όπσο είπε ν Kees. Έλαο απιόο άλζξσπνο κπνξνύζε λα 
αλέιζεη θνηλσληθά απνθηώληαο ην αμίσκα ηνπ Ba θαζώο θαη λα ην βειηηώζεη επεηδή 
ππήξραλ δηαθόξσλ βαζκίδσλ Ba. 
Ba νλνκαδόηαλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν ην νπνίν θαηείρε κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 
Δηδηθόηεξα, θάπνηνο κε αξρεγηθά θαζήθνληα ν νπνίνο δηέζεηε θαη ηελ απαξαίηεηε 
ηζρύ.  
 
Σν αξραηόηεξν ζώκα ζξεζθεπηηθώλ θεηκέλσλ ην νπνίν δηαζέηεη ε αλζξσπόηεηα –
νπζηαζηηθά ε αξραηόηεξε θαηαγξακκέλε πξνθνξηθή παξάδνζε- είλαη ηα Κείκελα ησλ 
Ππξακίδσλ ηα νπνία άξρηζαλ λα γξάθνληαη ζηηο ππξακίδεο πεξί ην 2400 π.Υ. αιιά 
κε άγλσζηε ηελ εκεξνκελία ηεο αξρηθήο θαηαγξαθήο ησλ θεηκέλσλ. 
 

Πξώηνο Φαξαώ ζηελ ππξακίδα ηνπ νπνίνπ   
Γξάθηεθαλ θείκελα είλαη ν Οπλάο, ν νπνίνο 

είλαη ν ηειεπηαίνο Φαξαώ ηεο 5εο 

δπλαζηείαο. 

Θεσξείηαη όηη θπβέξλεζε από πεξίπνπ ην 

2375 κέρξη ην 2345 π.Υ. 

            http://www.pyramidtextsonline.com 

                Ζ ππξακίδα ηνπ Οπλάο 

 
Παξαζέηνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηα 59 απνζπάζκαηα ζηα νπνία απαληάηαη ν όξνο Ba 
ζηα θείκελα ηα νπνία γξάθηεθαλ ζηηο ππξακίδεο. 
Σα Κείκελα ησλ Ππξακίδσλ ρσξίδνληαη ζε θεθάιαηα (Ρήζεηο, Utterances) ε αξίζκεζε 

ησλ νπνίσλ γίλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε ππξακίδα αιιά θαη γεληθόηεξα γηα ην ζύλνιν 

ησλ θεηκέλσλ. Σα παξαηηζέκελα απνζπάζκαηα αθνινπζνύλ ηελ αξίζκεζε γηα ηελ 

ππξακίδα ηνπ θάζε Φαξαώ κε ηελ γεληθή αξίζκεζε κέζα ζε παξέλζεζε (PT = 

Pyramid Texts). 

Σα ηεξνγιπθηθά ζηνηρεία ( ) είλαη ρεηξόγξαθα, ηνπ Γεξκαλνύ 
αηγππηηνιόγνπ Kurt Sethe θαη παξέρνληαη από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ 
ηθάγν.                                       

Ζ  δέιηνο, π.ρ., κε ην όλνκα ηνπ Οπλάο,     wnis,  

= w(n)       = n           = i              = s, 

παξνπζηάδεηαη σο  

Ζ αγγιηθή κεηάθξαζε ησλ απνζπαζκάησλ θαζώο θαη ηα ζπκθξαδόκελα είλαη από ην 
βηβιίν ηνπ ζύγρξνλνπ Ακεξηθαλνύ αηγππηηνιόγνπ James P. Allen The Ancient 
Egyptian Pyramid Texts. 
Παξαηίζεηαη ην ηεξνγιπθηθό θείκελν κε ιέμε πξνο ιέμε κεηάθξαζε θαη αθνινπζεί ε 
απόδνζε ελόο αθόκε κεηαθξαζηή, ηνπ Raymond Faulkner (1894 — 1982), ώζηε λα 

είλαη εκθαλείο νη δηαθνξέο  κεηαμύ ησλ κεηαθξάζεσλ. 
 



Γηα λα κελ μελίζεη ν δηαθνξεηηθόο ηξόπνο ρεηξηζκνύ ησλ ξεκάησλ (ρξόλνη, θσλέο) 
ζηηο δηάθνξεο κεηαθξάζεηο παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα έλα θαηαηνπηζηηθό ηκήκα από 
ηελ Γξακκαηηθή ηνπ Allan Gardiner.    
.  

 

ηελ ιέμε πξνο ιέμε κεηάθξαζε έρεη πξνηηκεζεί ελεζηώηαο ρξόλνο θαη ελεξγεηηθή 
θσλή. 
 
Ba, όπσο ζα δηαπηζηώζεηε ζηελ ζπλέρεηα, ζήκαηλε  «Δπηθεθαιήο ησλ αδεξθώλ ηνπ» 
είηε ηα αδέξθηα ηνπ ήηαλ ζενί, είηε αξηζηνθξάηεο, απινί άλζξσπνη ή δνύινη. 
Ο Όκεξνο νλνκάδεη θάζε νκάδα αλζξώπσλ «πνίκλην», αζρέησο αλ πξόθεηηαη γηα 
ηνπο νπιίηεο ηνπ Αγακέκλνλα ή ην ππεξεηηθό πξνζσπηθό ηνπ ζπηηηνύ ηνπ Οδπζζέα. 

Ο όξνο Ba, εθηόο από ηνλ θιαζηθό ηξόπν γξαθήο ηνπ, , γξάθεηαη θαη κε ρξήζε 

ηνπ ηδενγξάκκαηνο ηνπ θξηνύ, , . Ο Πνηκέλαο Αγακέκλσλ δηέζεηε 
αμησκαηηθνύο γηα ηνπο νπιίηεο-πνίκληό ηνπ. Οη αμησκαηηθνί απηνί απνθαινύληαλ 
«θξηνί ησλ πξνβάησλ». 



Ζ ιέμε πνπ ε έλλνηά ηεο είλαη πιεζηέζηεξε πξνο ηελ αξρηθή έλλνηα ηνπ όξνπ Βα, είλαη 
ε εβξατθή  Addir (δείηε ρόιην Νν.12), ηελ νπνία ζηελ κεηάθξαζε ηεο Παιαηάο 
Γηαζήθεο νη Δβδνκήληα απνδίδνπλ σο «θξηνί ησλ πξνβάησλ». 
 
Ο Πνηκέλαο ζεόο δηέζεηε Ba, ππεύζπλν ησλ πξνβάησλ ηνπ. Έηζη ηα πξόβαηα 
δηέζεηαλ Ba σο πξντζηάκελν, θαη ν ζεόο Ba σο πθηζηάκελν. Απνηέιεζκα: όινη 
δηέζεηαλ έλαλ ηνπιάρηζηνλ Βα (θάπνηνη δηέζεηαλ ρηιηάδεο, όπσο ζα δηαπηζηώζεηε ζηα 
ζρεηηθά απνζπάζκαηα).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Απόζπαζκα ΝΟ.1 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Οπλάο (~2375 – 2345)  Ρήζε 134 (PT 223 § 215) 
 

As the god is provided with a god’s-offering, Unis is provided with this his bread. 
You have come to your ba, Osiris, ba among the akhs, in control in his places, whom the 
Ennead tend in the Official’s Enclosure. 
 

Έυσαςερ σον Ba ςοτ Όςιπι, 

Βa μεσαξύ σψν αγνών, 

έγινερ sechem* ςσα μέπη ςοτ. 

 
 
Κείκελν ζηελ ππξακίδα ηνπ Φαξαώ 
Οπλάο  ~2350 π.Υ. 
 
Κείκελν ζηελ ππξακίδα ηνπ Φαξαώ  
Pepi II ~ 2335 π.Υ. 

 

                                         
          it                  n            bA        =k         wsir 
      έθηαζεο            ηνλ            Ba         ζνπ        Όζηξη 
 

                           
          bA          im              Axw 
          Ba         κεηαμύ         ησλ αγλώλ       
 

                               
          sxm             im              st(w) =f 
        sechem*         ζηα               κέξε ηνπ 
   
 Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner:                                              

Come to your soul, O Osiris,            Akhu, Axw                    απνθαινύληαη               

O soul among the spirits,                  όζνη επηβίσζαλ ηεο Κξίζεο, όζνη βξέζεθαλ 
Mighty in your places.                       αγλνί. 
 
Όζηξηο, ζηα ηαθηθά θείκελα, απνθαιείηαη ηειεηνπξγηθά ν ζαλώλ, είηε πξόθεηηαη γηα ηνλ 
Φαξαώ είηε γηα ηνπο θνηλνύο αλζξώπνπο  Ani, Nakh, Khary θαη Ta-Amen-iw από ησλ 
νπνίσλ ηνπο ηαθηθνύο πάππξνπο παξαηέζεθαλ νη βηληέηεο πην πάλσ. 
(*) Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ όξν sechem παξέρνληαη ζηα ζρόιηα ηνπ επόκελνπ 
απνζπάζκαηνο. 
 
 

  Η γραφή του όρου Ba                            και ςτην πυραμίδα                                   
  ςτην πυραμίδα του Ουνάσ                    του Pepi II                                             
                              

  

ην εηθνληδόκελν πνπιί, ηνλ κεγάιν αθξηθαληθό πειαξγό, ην αξζεληθό παξνπζηάδεη ην 
ζαξθώδεο απηό έθθπκα θάησ από ηνλ ιαηκό ηνπ ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζην 
εηθνλόγξακκκα αξηζηεξά. Πξόθεηηαη δειαδή γηα ην ίδην πνπιί θαη ζηηο δπν 
πεξηπηώζεηο αιιά ε ζσζηή γξαθή νθείιεη λα πεξηέρεη ην έθθπκα. 
 



Ωο θσλόγξακκα, ην εηθνλόγξακκα ηνπ πειαξγνύ, είλαη έλα δηπιό ζύκθσλν κε 

θσλεηηθή ηηκή bA (Ba). Πέξα από ηελ νκνηόηεηα ζηελ νλνκαζία ηνπ πνπιηνύ θαη ηνπ 

πξνζώπνπ πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν ηνπ Ba, δελ είλαη γλσζηό αλ ππήξρε θαη άιιε ζρέζε.  
ηελ πξνθεηκέλε δειαδή πεξίπησζε ην εηθνλόγξακκα ηνπ πειαξγνύ ρξεζηκνπνηείηαη 
όπσο ζα ρξεζηκνπνηνύηαλ ην εηθνλόγξακκα κηαο κέιηζζαο (bee) θαη ελόο θύιινπ 

(leaf)             γηα λα γξαθηεί ζηα αγγιηθά ε ιέμε belief. Έηζη ε ιέμε bAk (Bak) , 

ππεξέηεο γξάθεηαη κε ην δηπιό θσλόγξακκα bA ην νπνίν ζπκπιεξώλεηαη κε ην 

ζύκθσλν k  (ην πξνζδηνξηζηηθό ζύκβνιν  δειώλεη όηη πξόθεηηαη γηα ηελ ιέμε 

ππεξέηεο, ε νπνία νλνκάδεη πξόζσπν θαζώο bAk  νλνκάδεηαη θαη ε εξγαζία). 

 
Σα παξαπάλσ, ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ εηθνλνγξάκκαηνο (ηδενγξάκκαηνο) ελόο 
πνπιηνύ ζηελ γξαθή ηνπ όξνπ Ba (αξγόηεξα ζα ζπλαληήζνπκε θαη άιινπο ηξόπνπο 
γξαθήο), αλαθέξζεθαλ γηα λα θαλεί όηη δελ ππάξρεη θακία ζρέζε κεηαμύ ηεο ςπρήο 

θαη νπνηνπδήπνηε πνπιηνύ. Σν αλζξσπόκνξθν πνπιί , ην νπνίν απεηθνλίδεηαη 
ζηηο βηληέηεο εκθαλίζηεθε πνιύ αξγά, θαηά ηελ 18ε δπλαζηεία, θαη είλαη πξνθαλέο όηη 
πξόθεηηαη απιά γηα ην ηδεόγξακκα ηνπ όξνπ Ba. 
 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.2 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Οπλάο (~2375 – 2345)  Ρήζε 148 (PT 215 § 144) 
 

That one has been born to you, this one has been conceived to you, for you have given birth 
to Horus in his identity at which the earth shakes and the sky trembles.‖ 
This one has no hurt, that one has no injury, and vice-versa: you have no injury, (Unis), you 
have no hurt. 
You have been born, Horus, to Osiris, but have become more ba than he, more in control 
than he. 
You have been born, Seth, to Geb, but have become more ba than he, more in control than 
he. 
 

Γεννήθηκερ ‘Ψπε από σον Όςιπi, 

πεπιςςόσεπο Ba από εκείνον, 

πεπιςςόσεπο sechem από εκείνον. 
 

                                              

        msi             =k         Hr           n         wsir 
    γελλήζεθεο        εζύ       Ώξε           από      ηνλ Όζηξε 
 
 

                                    
          bA          n =k               r =f 
           Ba            εζύ        πεξηζζόηεξν απ‟ απηόλ 
 
 

                                             
        sxm                   n =k               ir =f                                           
      sechem                     εζύ       πεξηζζόηεξν από απηόλ                                
                                                                                                                 
 
 



Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

You are born, O Horus, for Osiris, 
and you have more renown than he, 
you have more power than he. 
 
 

sxm (sechem),  είλαη ε νλνκαζία ελόο ζθήπηξνπ ζπκβόινπ εμνπζίαο. 

παλίσο όκσο ν όξνο ρξεζηκνπνηείηαη κε απηή ηελ έλλνηα. 
 

Ζ ιέμε sechem, , όπσο παξνπζηάδεηαη ακέζσο πην πάλσ, ή , όπσο 

εκθαλίδεηαη ζην απόζπαζκα Νν.1 ή , όπσο ζα ηελ δείηε παξαθάησ ζην 
απόζπαζκα Νν.4, απνηειεί νλνκαζία ζετθώλ όλησλ ηζόηηκσλ κε ηνπο ζενύο, 
ζύκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαζέηεη ην γεξκαληθό ιεμηθό. 
 
εκαίλεη επίζεο ζετθή δύλακε. 
εκαίλεη εηθόλα ζενύ, ε ελζάξθσζή ηνπ ζενύ. 
Σν sechem ελόο ζενύ είλαη ε εηθόλα ηνπ 
Οη αξραίνη Έιιελεο κεηέθξαδαλ απηή ηελ ιέμε σο εηθώλ ή ηεξόλ άγαικα. 

Σελ δε ζύλζεηε νλνκαζία-ηίηιν  nTr , sxm , anx  (ζεόο, sechem, ζύκβνιν ηεο 

δσήο)  ζηα αξραία ειιεληθά ηελ βξίζθνπκε λα απνδίδεηαη σο Δηθώλ δώζα ηνπ Γηόο. 
Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή εγγξαθή ηνπ ιεμηθνύ: 

 

 

Με ην όξν sxm κνηάδεη λα ελλνείηαη ε ζετθή πιεπξά ηεο αλζξώπηλεο θύζεο, ε 

ύπαξμε ηεο νπνίαο ζα αληρλεπηεί κε ηελ Κξίζε. 
 
αλ επίζεην ζεκαίλεη κεγαιεηώδεο, ςειόο, κεγάινο. 
 
αλ ξήκα ζεκαίλεη έρσ δύλακε, ζαλ νπζηαζηηθό δύλακε θαη είλαη θπξίσο απηόο ν 
ιόγνο πνπ νη κεηαθξαζηέο πξνηηκνύλ λα ηελ απνδίδνπλ σο mighty, in control, 
power, powerful θ.η.ι. 

Ωζηόζν, ε πνιύ ζεκαληηθή θξάζε-ιέμε sxm.ti, , ε νπνία ζεκαίλεη 

sechem ( ) εζύ ( ), δειαδή έγηλεο sechem, είζαη πιένλ sechem 
(παιαηόηεξα ζεσξείην σο ςεπδν-κεηνρή) αδηθείηαη όηαλ απνδίδεηαη απιώο σο έγηλεο 
δπλαηόο δηόηη ν ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ ή ν γξαθέαο ή ν αλαζεσξεηήο ηνπ θεηκέλνπ 
πηζαλόλ λα ελλννύζε έγηλεο πιένλ ζεόο, ή είζαη πηα εηθόλα ζενύ ή απιά είζαη 
sechem, είζαη έλα ζετθό νλ. 
 
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ζεσξώ πην ζσζηό ζηελ κεηάθξαζε ν όξνο sechem λα 
παξακέλεη σο έρεη, ακεηάθξαζηνο.   
 



O Φαξαώ παξνπζηάδεηαη πεξηζζόηεξν sechem θαη πεξηζζόηεξν Ba από ηνπο ζενύο 
επεηδή απηόο είλαη ν ζθνπόο ησλ ηαθηθώλ θεηκέλσλ: λα παξνπζηάζνπλ ηνλ θξηλόκελν 
σο ηνπιάρηζηνλ ηζόζεν ώζηε λα κελ πζηεξεί ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ζενύο θαη λα 
πεξάζεη ηελ Κξίζε κε επηηπρία. 

 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.3 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Οπλάο (~2375 – 2345)  Ρήζε 150 (PT 217 § 159) 
 

Horus, go, announce to the bas of the East as well as their akhs: ―This Unis has come, an 
imperishable akh. The one he wants to live, he will live; the one he wants to die, he will die.‖ 
 

Ο Ώπορ έπφεσαι, ανακοινώνει ςσοτρ ba σηρ Ανασολήρ 

και ςσοτρ αγνούρ σοτρ: 

«Να ο Οτνάρ ποτ έπφεσαι, έναρ για πάνσα αγνόρ, 

Όποιον ατσόρ επιθτμεί να ζήςει, θα ζήςει 

Όποιον ατσόρ επιθτμεί να πεθάνει, θα πεθάνει». 
 

                                                         

   Hrw            ii               Hw               n            bAw              iAbt 
Ο „Ωξνο       έξρεηαη     αλαθνηλώλεη       ζηνπο         Ba          ηεο Αλαηνιήο         
 
 

                
               Axw               =sn              
     (θαη) ηνπο αγλνύο           ηνπο 
 
 

                                  

      isT            ii         rf            Wnis           pn          Ax                ixm-sk 
Να ινηπόλ    έξρεηαη  απηόο        ν Οπλάο        εηνύηνο     αγλόο              άθζνξνο    
                                                                                                            (πνπ δελ γλσξίδεη 
                                                                                                                                                                  θαηαζηξνθή) 

                                                             
      mrw                   =f            anx         =f             swt            anx         =f 
όπνηνλ επηζπκεί         απηόο       λα δήζεη     απηνο         απηόο          ζα δήζεη     απηόο                
                                (ν Φαξαώ)                      (ν θξηλόκελνο)   (ν θξηλόκελνο) 

 
ηελ πξόηαζε πνπ αθνινπζεί δελ ζα εξκελεπηεί μερσξηζηά ε πξνζσπηθή αλησλπκία 
κεηά από θάζε ξήκα ώζηε ε πξόηαζε λα γίλεη επθνιόηεξα θαηαλνεηή. 
 

                       
      mrw=f               mt=f            swt            mt=f 
όπνηνλ επηζπκεί    λα πεζάλεη         απηνο         ζα πεζάλεη                
 



Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

O Dwn-anwy, go and proclaim to the eastern souls and their spirits: 
This King comes indeed, an imperishable spirit. 
 Whom he wishes to live will live. 
Whom he wishes to die will die. 
 
Ο Φαξαώ ζεσξείηαη πιένλ ηόζν αγλόο πνπ ηνπ απνδίδεηαη ε ηδηόηεηα ηνπ Κξηηή: νη 
θξηλόκελνη ζα επηδήζνπλ ή ζα πεζάλνπλ αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ θαη αλεμάξηεηα 
από ην πόζν θαύινη είλαη ή δελ είλαη. 
Από ηελ όςε ηνπο θαη κόλν θξίλεηαη πνηνη είλαη αξεζηνί θαη πνηνη όρη. Γηα ηνλ ιόγν 
απηό νη δπν ηειεπηαίεο πξνηάζεηο ζα κπνξνύζαλ λα απνδνζνύλ θαη σο εμήο: 
 

Όπνηνλ επηζπκεί λα είλαη ankh ( )  ζα είλαη ankh                

Όπνηνλ επηζπκεί λα είλαη mt ( )  ζα είλαη mt 
 

  ρεηηθά κε ηνλ όξν mt δείηε ρόιην Νο.1. 

 

Απόζπαζκα ΝΟ.4 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Οπλάο (~2375 – 2345)  Ρήζε 151 (PT 218 § 162) 
 

Geb has spoken, and it has come from the mouth of the Ennead: ―O falcon who 
succeeds (his father) in acquiring (the throne),‖ they said, ―you are ba and in control.‖ 
 

Λέγοτν: Κοίσαξε, έγινερ Ba, έγινερ sechem. 
 

                                                
      in          =sn           mk (T)w           bA.ti                  sxm.ti 
   ιέλε            απηνί          θνίηα εζύ       έγηλεο Ba εζύ       έγηλεο sechem εζύ        
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

Geb has spoken the pronouncement of the Ennead “A falcon when he takes 
possession”, say they: “Behold you have a soul and you are mighty”. 
 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.5 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Οπλάο (~2375 – 2345)  Ρήζε 155 (PT 222 § 205) 
 

―You have provided yourself as (Seth), Great of Magic in Ombos, lord of the Nile-Valley land; 

nothing has been lost to you, nothing has been wanting to you: for see, you are more ba 
and more in control than the gods of the Nile Valley or its akhs, you whom the pregnant 

one spewed forth and you illumined the night, provided as Seth, whose raw (testicles) were 
pulled off ‖; 
 

Ιδού, είςαι πλέον Ba, είςαι πλέον sechem 

πεπιςςόσεπο από σοτρ θεούρ σοτ Νόσοτ και σοτρ αγνούρ σοτρ. 
 
 

                                         

  mTw              ir =k              bA.ti                sx(m).ti 
  θνίηα                εζύ είζαη       Ba είζαη πηα        sechem είζαη πηα         



 
 

                                                                     
     r                        nTr                   rswt                 Ax(w)          =sn                  
πεξηζζόηεξν        από ηνπο ζενύο    ηνπ λόηνπ   (θαη) ηνπο αγλνύο        ηνπο           
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

Behold, you are more renowned and more powerful 
than the gods of Upper Egypt and their spirits. 
  

Όπσο εηπώζεθε ήδε, Akh, Ax,  ζεκαίλεη αγλόο θαη απνηεινύζε ηίηιν ηνλ νπνίν 

θέξδηδαλ όζνη θαηά ηελ εμέηαζε ηεο Κξίζεο βξίζθνληαλ λα δηαζέηνπλ ζετθά ζώκαηα. 
Όπσο ζα δηαπηζηώζεηε ζηελ ζπλέρεηα, ηα θείκελα αλαθέξνληαη ζε δσή κεηά ηελ 
Κξίζε θαη όρη ζε δσή κεηά ηνλ ζάλαην. 
Με παξαλόεζε απηήο ηεο θιίκαθαο είλαη επόκελν ν όξνο Ba λα κελ είλαη ν κόλνο 
αθαηάιεπηνο εθόζνλ γήηλεο δξαζηεξηόηεηεο κεηαθέξνληαη είηε ζηνλ νπξαλό είηε ζε 
έλαλ θαληαζηηθό Κάησ Κόζκν. 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.6 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Οπλάο (~2375 – 2345)  Ρήζε 156 (PT 245 § 250) 
 

This Unis has come to you, Nut; this Unis has come to you, Nut, having left his father on 

earth, having left Horus behind him, having grown wings as a falcon, feathered as a hawk, his 
ba having fetched him, his magic having provided him. 
 

Ο Ba σοτ σον έυεπε, 

Σα θεωκά λόγια σοτ σον έφοτν εσοιμάςει (για σην Κπίςη)   
 

                                    
         ini    .n           sw               bA           =f 
         είρε θέξεη         απηόλ            ν Ba            ηνπ                
 

                      
           Htm     .n              sw                 HkAw   =f 
      Έρνπλ εθνδηάζεη         απηόλ        ηα hekau (ιόγηα) ηνπ               
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

My soul has brought me 
And its magic has equipped me 
 

  ρεηηθά κε ηνλ όξν HkAw θαη ηελ Κξίζε ησλ ιόγσλ δείηε ρόιην Νο.3. 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.7 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Οπλάο (~2375 – 2345)  Ρήζε 157 (PT 246 § 253) 
 

Blue-eyed Horus has come against you (gods): beware of red-eyed Horus! The one with 

painful wrath—his ba cannot be barred. 

 



Οτδείρ ανσιςσέκεσαι  ςσον Ba σοτ (σοτ θεού Ώποτ) 

 

                                 

     n                      xsf                    bA            =f 
θαλείο  δελ         αληηζηέθεηαη            ζηνλ Ba          ηνπ 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

…whose might none can withstand. 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.8 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Οπλάο (~2375 – 2345)  Ρήζε 172 (PT 262 § 334) 
 

Look, Unis has come. Look, Unis has come. Look, Unis has emerged. 
Unis has not come of his own accord, a dispatch having come for him. 
Unis has passed by his ba’s house; the Great Lake’s wrath has missed him. 
 

Ιδού, ο Οτνάρ έυσαςε (ζηνλ ρώξν ησλ δηθαησκέλσλ) 

Ιδού, ο Οτνάρ βγήκε (από ηνλ ρώξν ησλ ππό Κξίζε) 

Δεν ήπθε όμψρ ο ίδιορ (ζηνλ ρώξν όπνπ γηλόηαλ ε Κξίζε) 

Έυσαςε  ένα μήντμα ποτ ήπθε γι’ ατσόν. 

Επειδή ο Οτνάρ πέπαςε από σο ςπισι σοτ Ba σοτ, 

Απέυτγε σην επίςκεχη ςσο υέοτδο σο μεγάλο (όπνπ πξνθαλώο ζα 
ιάκβαλε ρώξν  ε Κξίζε). 
 

Οσνάς 
 

                                                         

    m          Wnis          ii            m    =k            Wnis            pri 
Κόηηαμε,     ν Οπλάο     έθηαζε,         θνίηαμε εζύ,        ν Οπλάο       βγήθε 
έμσ 
 

                                     

    n               iwn              is            Wnis         Dsf 
  δελ                ήξζε          πξάγκαηη     ν Οπλάο        ίδηνο 
 
 
 

                                      

  ini               wpwt                 iit             r =f                 
έθηαζε           κήλπκα            πνπ ήξζε      γη‟ απηόλ 
 
 

                                               

     swA.n            Wnis         Hr             pr bA               =f 
    πέξαζε           ν Οπλάο       από       ην ζπίηη ηνπ Ba         ηνπ 



                 

Teti 
 
             

                                         

    in               wpwt          =Tn               init             sw 
πξάγκαηη        κελύκαηά          ζαο              έθηαζαλ         γη‟ απηόλ 
 
 

                                 

   mdw nTr               sia                   sw 
ιέμεηο ζετθέο           εμύςσζαλ            απηόλ 
 
 

                                                

     swA.n              Teti          Hr                 pr                    =f 
    πέξαζε             ν Σeti         από             ην ζπίηη          ηνπ […] ηνπ 
    

Pepi 

                    

                                                         sia         =f                   sw 
                                                     εμύςσζε    απηόο (ν Ba;)   απηόλ (ηνλ Pepi)  
                                                  
 

                                                                   

           n                    xaw                      n                    wAt            Hrt 
            δηα        ηεο όκνξθεο εκθάληζεο      ηνπ                    δξόκνπ     ηνπ επάλσ 
                                                                ή ζηνλ                    δξόκν      ηνλ επάλσ     
 

Σν αληίζηνηρν απόζπαζκα από ηελ ππξακίδα ηνπ Pepi II (γηα ην νπνίν ην 
ηεξνγιπθηθό θείκελν δελ δηαηίζεηαη) είλαη ζύκθσλα κε ηελ κεηάθξαζε ηνπ J.Allen ην 
παξαθάησ: 
 
Look], Pepi Neferkare has come. Look, Pepi Neferkare [has emerged. 
Pepi Neferkare has not come] of his own accord: what came for Pepi Neferkare was a god’s dispatch, 
and [the god’s] word is elevating Pepi [Neferkare to] the path above that ba’s house, and [Pepi 
Neferkare] has missed [the Great Lake’s wrath]. 

 

΄Ιδοτ, ο Pepi Neferkare έφει έπθει. Ιδού ο Pepi Neferkare  [έφει εμυανιςσεί. 

Ο Pepi Neferkare δεν έφει έπθει] ατσοβούλψρ. 

 Ό,σι ήπθε για Σον Pepi Neferkare ήσαν ένα μήντμα σοτ θεού, και ο λόγορ 

σοτ θεού αντχώνει σον Pepi [Neferkare ςσο] μονοπάσι πάνψ από εκείνοτ 

σοτ Ba σο ςπίσι και ο [Pepi Neferkare] γλίσψςε [σηρ Μεγάληρ Λίμνηρ σον 

θτμό]. 
 
Αλαθνξά ζε ζπίηη ηνπ Ba γίλεηαη θαη ζηελ Ρήζε ΡΣ 666. Γείηε Απόζπαζκα Νν.59 



H πξόηαζε «γιίησζε (ή απέθπγε) ηνλ ζπκό ηεο Μεγάιεο Λίκλεο», ε νπνία 
βξίζθεηαη θαη ζηηο ππξακίδεο ησλ Οπλάο θαη Teti, πξνδίδεη ηελ πξνρεηξόηεηα κε ηελ 
νπνία γίλεηαη ε κεηάθξαζε ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ πξνθαηάιεςε όηη ηα θείκελα 
απνηεινύλ επηειή καγηθά μόξθηα. 
 
Γηα λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα πεξί ζπηηηνύ ηνπ Ba είλαη απαξαίηεην λα απνδνζεί ζσζηά 
ε πξόηαζε εηνύηε, ε νπνία πεξηγξάθεη ην απνηέιεζκα πνπ είρε ην πέξαζκα ηνπ 
Φαξαώ από ην ζπίηη ηνπ Ba.  
 
J. Allen: the Great Lake‟s wrath has missed him (Ο ζπκόο ηεο Μεγάιεο Λίκλεο δελ ηνλ 
πέηπρε). 
R.O. Faulkner: the striking power of the Great Lake has missed him (ε δύλακε 
θξνύζεο ηεο Μεγάιεο Λίκλεο δελ ηνλ πέηπρε).  

 

Οπλάο                                     

                         nhi  n               sw                     At                wr 
                        Απέθπγε             απηόο                ην   At             ην κεγάιν    

 

Δάλ ζεσξεζεί όηη ηα ζύκβνια απνηεινύλ δπν ιέμεηο αληί κηαο θαη ηαπηόρξνλα 

όηη ην πξώην ζύκβνιν  είλαη ην ηδεόγξακκα ηεο θεθαιήο ηαύξνπ  ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνζδηνξηζηηθό ζύκβνιν ηεο ιέμεο Dnd, νξγή, ζπκόο, 

ηόηε θαηαιήγνπκε ζηελ απόδνζε ηνπ J. Allen: 

 

                                                             
                         nhi  n               sw               Dnd            S                wr 
                        απέθπγε             απηόο             ην ζπκό     ηεο ιίκλεο    ηεο κεγάιεο    

 

Δάλ ζεσξεζεί όηη ην ζηνηρείν  είλαη ην ηδεόγξακκα ηεο ιέμεο At πνπ ζεκαίλεη 

ηζρύο… 
 

 
 
…ηόηε θαηαιήγνπκε ζηελ απόδνζε ηνπ R.O. Faulkner:  
 

                                                             
                         nhi  n               sw                At               S                wr 
                        απέθπγε             απηόο           ηε δύλακε     ηεο ιίκλεο    ηεο κεγάιεο    
 
Ωζηόζν, νη κεηαθξάζεηο απηέο ζηεξνύληαη ινγηθνύ λνήκαηνο. Σν θείκελν, κέρξη ηελ 
ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε, δηαζέηεη ινγηθή ζπλέρεηα: Ο Φαξαώ δελ πεγαίλεη ν ίδηνο ζηνλ 



ηόπν ηεο Κξίζεο ηνπ δηόηη ζηάιζεθε κήλπκα γη απηόλ επεηδή θξόληηζε λα πεξάζεη 
από ην ζπίηη ηνπ έρνληα ηζρύ θαη εμνπζία Ba ηνπ.  
 
ηελ ππξακίδα ηνπ Teti ν ζπληάθηεο απνδίδεη ην ίδην λόεκα ρξεζηκνπνηώληαο ην 

ξήκα  nhi, απνθεύγσ, ζε δηαθνξεηηθή θσλή, κε δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ αλησλπκία θαη 

ρσξίο ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ : 
 

Teti                                                    

                       nhy     n =f                           At                                 wr(t) 
                     απέθπγε      απηόο     ηνλ ρώξν, ην θηήκα, ην θένπδν       ην κεγάιν 
                                           

Ζ ιέμε  βξίζθεηαη ζην ιεμηθό σο                      
 

 
 

Vielleicht für iA.t  “Ort, Stätte”, γξάθεη ην ιεμηθό. Ίζσο πξόθεηηαη γηα ηελ ιέμε 

iA.t, ηόπνο, ρώξνο                                                              

 
Σα ζύκβνια , , θαη  είλαη ακνηβαία αληηθαηαζηάζηκα. 

Ζ δε ιέμε iAt … 

 

 
 
…είλαη γλσζηή. Ολνκάδεη ηα κεξίδηα, ηνπο θιήξνπο, ηα θιεξνδνηήκαηα, ηα θένπδα 

ησλ ζεώλ, ζηα νπνία νη ζενί κνίξαζαλ ηελ γε θαη έηζη ππάξρνπλ ηα  iAt ηνπ ζενύ 

Όζηξi, ηνπ ζενύ Ώξνπ, ηνπ ζενύ εζ θηι.   
 

Ο οτπανόρ δόθηκε ςε ςένα (Υαπαώ), ςοτ δόθηκε η γη και σα Ηλύςια 

πεδία, σα κσήμασα σοτ Ώποτ ( ) και σα κσήμασα σοτ ηθ·  

( )  οι πόλειρ ςοτ δόθηκαν και οι νομοί δημιοτπγήθηκαν 

για ςένα από σον Ασούμ.   (Ρήζε 477 § 961) 

 

  Γείηε ρόιην Νο.4 Σα θένπδα ησλ ζεώλ. 

 

Ο Φαξαώ Οπλάο, ζην θείκελν πνπ εμεηάδνπκε, απιά απέθπγε ηελ αλαγθαζηηθή 
κεηάβαζε ζην θένπδν ην κεγάιν. 
 
Ζ Κξίζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα θείκελα είλαη Κξίζε δώλησλ, πξνζσπηθή, ηελ νπνία 
ζα κπνξνύζε θάπνηνο λα απνθύγεη αλ δηέζεηε ηα θαηάιιεια κέζα: 
 



…ο Ασούμ ο ίδιορ, ο οποίορ επιβλέπει σα πολλά ππόςψπα σα 

οποία τπάπφοτν ςσον οτπανό, (ακόμα κι ατσόρ) σοτ οποίοτ η 

μοπυή είναι αόπαση, ο οποίορ κπασάει μακπιά σοτρ Κπισέρ για 

φάπη μοτ.                                              (Τα Κείμενα των Σαρκοφάγων, Επωδός 507 § 92) 

 
Πξνθαλώο ν Ba είρε ηελ δύλακε λα θξαηήζεη ηνπο Κξηηέο καθξηά από θάπνηνλ. 
 
Ζ δξαζηεξηόηεηα ηνπ Ba θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο Κξίζεο είλαη γλσζηή: θαηαζέηεη 
ππέξ ηνπ θξηλόκελνπ ηνπ νπνίνπ είλαη θαηά θάπνην ηξόπν αθέληεο θαη πξνζηάηεο. 
 

    Είναι  ο Ba σοτ ποτ ςηκώνεσαι  να  κασαθέςει  γι΄ ατσόν. 
                

                                       
    iw          bA    =f               aHa                 m               mtr            r      =f          
  είλαη       ν Ba     ηνπ        πνπ ζεθώλεηαη          λα            θαηαζέζεη         γη΄ απηόλ    
                                                            (Βίβινο ησλ Νεθξώλ, Πάππξνο ηνπ Αni, Kθεθ.30b, pl .3, γξ.21) 
 
ην απόζπαζκα εηνύην (από ηνλ πάππξν ηνπ Any, πεξί ην 1240 π.Υ.) ν πειαξγόο ηνπ 

Ba  έρεη ήδε κεηακνξθσζεί ζε αλζξσπόκνξθν γεξάθη  αιιά ην θείκελν 
δηαηεξεί ηηο παξαδνζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ba. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ην       
ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην, 30Β, θέξεη κηα ζεκείσζε ε νπνία πιεξνθνξεί όηη ην θείκελν 
ηνπ θεθαιαίνπ απηνύ βξέζεθε ηελ επνρή ηνπ Φαξαώ Μπθεξίλνπ (2.500 π.Υ).  
 
Από έλαλ πάππξν πνπ βξίζθεηαη ζηελ Πάξκα (Naville, Todtenbuch, Bd.II., Bl.99) 
 

                                                                         
    gmi  .n tw         r          pn       m         iwnw         Xr        rdw        
       βξέζεθε          ε ξήζε     εηνύηε     ζηελ      Ζιηνύπνιε       ζηα         πόδηα                

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                      

  n             Hm           nTr            pn         ---      s         Hr            Dbt 
  ηεο     κεγαιεηόηεηαο  ηνπ ζενύ      εηνύηνπ      [γξακκέλε]       πάλσ ζε      πιίλζν      
                     

 

                                                                    

   n         bit              Sma                 m         sS         nTr         Ds =f                 
από      νξπθηό    ηεο Άλσ Αηγύπηνπ         ζε       γξαπηά    ηνπ ζενύ      ηνπ ίδηνπ 

 
 

                                                                         

     hA                Hm             n                n-sw-bit                     mn-kAw-ra     
  ηνλ θαηξό   ηεο κεγαιεηόηεηαο  ηνπ     Φαξαώ Άλσ θαη Κάησ Αηγύπηνπ     Μπθεξίλνπ 

 
Σν θείκελν ζπλερίδεη: …από τον πρίγκιπα Hordedef όταν έκανε επιθεώρηση των 

ναών. 

Μηα παξόκνηα ζεκείσζε βξίζθεηαη θαη ζηα θεθάιαηα 46 θαη 137Α. Δπεηδή δε ζην 
ηειεπηαίν αλαθέξεηαη όηη ην θείκελν ην αλαθάιπςε θαη πάιη ν Hordedef, δηθαηνύκεζα 



λα ζεσξήζνπκε όηη ην θείκελν είλαη κελ αξραηόηεξν αιιά όηη ε αλαθνξά δελ είλαη 
αθξηβήο. 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.9 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Οπλάο (~2375 – 2345)  Ρήζε 180a (PT 273 § 394) 
 

The sky has grown cloudy, the stars obscured; the (sky’s) arcs have 
quaked, the horizons’ bones shaken; and those who move have 

grown still, having seen Unis apparent and ba as the god who lives 
on his fathers and feeds on his mothers. 
 

Είδαν σον Υαπαώ να εμυανίζεσαι ςαν Ba, 

αν σον θεό ποτ ζει σπώγονσαρ σοτρ πασεπάδερ σοτ, 

Και σπέυεσαι σπώγονσαρ σιρ μανάδερ σοτ. 
 

Οσνάς 
 

                                             

     mAA.n      =sn            Wnis                xai                 bA 
      είδαλ        απηνί        ηνλ Οπλάο        λα εκθαλίδεηαη     ζαλ Ba  
 
 

                                                  

  m           nTr       anx          m             it(w)           =f 
όπσο      ν ζεόο    πνπ δεη       από        ηνπο παηέξεο       ηνπ 
 
 

                                       

          wSb             m               mwt               =f 
(θαη) ηξέθεηαη           κε               ηηο κεηέξεο          ηνπ 
 

Teti 
 

                                                       

     mAA.n           =sn           Teti                  xai                 bA             wr            
      είδαλ             απηνί          ηνλ Teti          λα εκθαλίδεηαη     σο Ba     ν κέγηζηνο     
 
 

                                             

  m           nTr       anx          m                            it(w)                        =f 
όπσο      ν ζεόο    πνπ δεη       από                    ηνπο ζενύο παηέξεο               ηνπ 
 
 

                            

          wSb             m               mwt           =f 
(θαη) ηξέθεηαη           κε               ηηο κεηέξεο      ηνπ 



 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

For they have seen the King appearing in power 
As a god who lives on his fathers 
And feed on his mothers. 
 

Σν παξαπάλσ απόζπαζκα είλαη κέξνο ηνπ ιεγόκελνπ «Καληβαιηθνύ Ύκλνπ» (Ρεζεηο 

ΡΣ 273-274) όπνπ ν Φαξαώ πεξηγξάθεηαη λα πηάλεη, λα θνκκαηηάδεη, λα βξάδεη θαη λα 
ηξώεη όινπο ηνπο ζενύο κηθξνύο θαη κεγάινπο, παιηνύο θαη λένπο.  
Με θάπσο πνηεηηθό ηξόπν, δειαδή, ν Φαξαώ δειώλεη όηη αλήθεη ζηελ παξάηαμε ησλ 
ζενκάρσλ! 
 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.10 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Οπλάο (~2375 – 2345)  Ρήζε 180a (PT 273 § 396) 
 

for Unis’s nobility is in the sky and his power in the Akhet, like Atum, his father who bore 
him—and though he bore him, he is more powerful than he; for Unis’s kas are about him, his 
guardian forces under his feet, his gods atop him, his uraei on his brow; 

for Unis’s lead uraeus is on his forehead, ba when seen and akh for shooting fire; for 
Unis’s powers are on his torso. 
 

Σοτ Οτνάρ σο βαςιλικό διάδημα βπίςκεσαι ςσο μέσψπό σοτ, 

Ba ςσην όχη, Υλόγα ςε αγνόσησα. 
 

                                 

   iw             iartw                  Wnis         m       HAt        =f 
είλαη            ε  θόκπξα              ηνπ Οπλάο    ζην    κέησπό     ηνπ 
                  (ηνπ ζηέκκαηνο) 
 
 

      

         ptrt             bA 
       όςε              Ba 
 

                       

    Axt               nT             bs 
αγλόηεηα           ηεο          θιόγαο 

 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

The King‟s guiding-serpent is on his brow, 
Even that which sees the soul, 
Efficient for burning (?)  
 
 

Όπνηα κεηάθξαζε θαη αλ επηιεγεί ην Ba είλαη θάηη ην νξαηό. 

ρεηηθά κε ηελ ιέμε Axt, , παξαηίζεηαη ε αληίζηνηρε πξόηαζε από ηελ ππξακίδα 

ηνπ Teti, όπνπ ε ιέμε πξνζδηνξίδεηαη κε ην ζύκβνιν γηα ηελ ζεά, , γηα ην ζείν, κηα 

θαη πνηέ δελ ζεσξήζεθε όηη ε ιέμε Axt  απνηεινύζε όλνκα ζεάο. 
 



 

                       

     Axt                  nT           bs 
αγλόηεηα                ηεο          θιόγαο 

 

Ax (αγλόο),  νλνκάδεηαη εθείλνο πνπ πέξαζε ηελ δνθηκαζία ηεο Κξίζεο κε 

επηηπρία. 

Axt (αγλόηεηα),   ηα πξνζόληα πνπ δηαπηζηώζεθε όηη δηέζεηε. 

Axt (ν ηόπνο ησλ αγλώλ)  

Ζ πνηόηεηα ηεο αγλόηεηαο (Axt)  παξαιιειίδεηαη κε ηελ θαζαξόηεηα ηεο θιόγαο. ηελ 

παξάγξαθν 302 ηεο Ρήζεο 256 δηαβάδνπκε:  
 

                           

   iw               nsr        n         hh            n          Axt           nt      Teti        pn 
είλαη                ε θιόγα      ηεο    ξηπήο θσηηάο    ηεο       αγλόηεηαο     απηνύ    ηνπ Teti  εηνύηνπ 
 

Ο Teti θόξεζε ην ζηέκκα κε ηελ θόκπξα επεηδή βξέζεθε αγλόο. 
Οη θινγεξέο ξηπέο εθπνξεύνληαη από ηελ αγλόηεηα ηνπ Teti.  
 

Απόζπαζκα ΝΟ.11 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Οπλάο (~2375 – 2345)  Ρήζε 180b (PT 274 § 413) 
 

Α)For their ba is in Unis’s belly and their akhs are with Unis, as the excess of his meal 

with respect to (that of ) the gods, since it was heated for Unis with their bones; 

B)for their ba is with Unis, and (only) their shadows are (still) with their owners; 

for Unis is in this (state), ever apparent, ever set. 
 

Α) Ιδού, ο Ba σοτρ (ν Ba ησλ ζεώλ, ν επηθεθαιήο ησλ αγλώλ) 

     βπίςκεσαι ςσην κοιλιά σοτ Οτνάρ, 

    και οι αγνοί σοτρ αναγνψπίζοτν σον Οτνάρ (σο Ba ηνπο) 

Β) Ιδού ο Ba σοτρ αναγνψπίζει σον Οτνάρ, 

    μόνο οι τπηπέσερ έμειναν με σοτρ αυένσερ σοτρ.  
 

Οσνάς 
 

Α)                                           

       sk            bA         =sn           m               Xt        Wnis 
      Ηδνύ          o Ba          ηνπο      είλαη ζηελ       θνηιηά     ηνπ Οπλάο 
 
 

                                          

        Axw                  =sn             rx                    Wnis 
νη  αγλνί (akhu)            ηνπο         αλαγλσξίδνπλ      ηνλ Οπλάο 
 



[…] 

 

Β)                       

   sk                    bA         =sn              rx               Wnis 
  Ηδνύ                  o Ba          ηνπο       αλαγλσξίδεη    ηνλ Οπλάο 
 
 

                   

     Swtw                  =sn                m           irw              =sn 
  νη ππεξέηεο               ηνπο      (είλαη)  κε        ηνπο αθέληεο       ηνπο 
                                                                       ηνπο ππεύζπλνπο 
                                                                                        ηνπο θξνληηζηέο 

 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

Α) Lo, their souls are in the King‟s belly, 

Their spirits are in the King‟s possession. 

B) Lo, their souls are in the King„s possession, 

Their shades are (removed) from their owners. 
 

 
Teti 
 

ηελ ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Σέηη ηόζν ν Ba όζν θαη νη ππεύζπλνη γηα ηνπο 

ππεξέηεο  δειώλνληαη σο αλήθνληεο ζηελ θπιή ησλ ζεώλ κε ηελ 

πξνζζήθε ηνπ ζετθνύ ζπκβόινπ ζην όλνκά ηνπο  (ην γεξάθη ηνπ Ώξνπ θαζηζκέλν πάλσ 

ζε έλα ιάβαξν). 

 
 

 Γηα ηνπο ππεξέηεο, Swtw, , δείηε ρόιην Νο. 2  
 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.12 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Οπλάο (~2375 – 2345)  Ρήζε 206 (PT 301 § 457) 
 

So, clean Unis; so, brighten Unis —in the jackal lake of yours, Jackal, in which you cleanse 
the gods— ba for you and sharp for you, Horus, lord of malachite 
 

Είςαι αγνόρ εςύ Οτνάρ, είςαι καθαπόρ εςύ Οτνάρ. 

Μέςα ςσον σόπο ςοτ ατσόν σον Saby, εξαγνίζειρ εςύ, Πποεςσέ, σοτρ 

θεούρ. 



Ba για ςένα. 

spd για ςένα.  
 

                                         

  wab       r =k        Wnis                 sbAq               r =k        Wnis                                      
 αγλόο    είζαη εζύ   Οπλάο,               θαζαξόο             είζαη εζύ      Οπλάο 
 

                                                

   m                S              =k             pw                  sAby              
ζηνλ              ρώξν            ζνπ           απηόλ                ηνλ sAby,                           
 
 

                                         

       sAb                    swab           iw =k         nTr              im        =f 
    πξνεζηέ                 εμαγλίδεηο           εζύ         ηνπο ζενύο        εθεί     ζ΄απηόλ 

 
 

                                                          

     bA          n =k                    spd                       n =k 
     Ba         γηα ζέλα                   spd                        γηα ζέλα 

          (αλήθεη ζνπ)                                                
 

Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

Cleanse the King, make the King bright, 
In this your Jackal-lake, O Jackal, 
In which you cleansed the gods. 
You have power, you have effectiveness. 
 

Αθνινπζνύλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ιέμε spd, , ηεο νπνίαο ε θύξηα έλλνηα είλαη 

νμύο, θνθηεξόο  ( ): 
 

  spd      tüchtig sein: απνηειεζκαηηθόο, εμαηξεηηθόο, ηθαλόο 
                 geschickt sein: επηδέμηνο, θαηάιιεινο  
                    gerüstet sein: πξνεηνηκαζκέλνο 
 

   spd       bereit machen: πξνεηνηκάδσ 
 

Gern neben ähnlichen Wörtern wie bA, sxm, wAS :   

                                       ηαηξηαζηή κε παξόκνηεο ιέμεηο όπσο  bA, sxm, wAS 

 

Auch in der Anrede als Wunsch:  bA n =k  spd n =k : 

                                                Δπίζεο ζηνλ ραηξεηηζκό-επρή bA n =k  spd n =k 

 
Im Einzelnen sonst:  Αλαιπηηθόηεξα 
 

http://aaew2.bbaw.de/tla/servlet/GetWcnDetails?u=dtango&f=0&l=0&wn=500142&db=0
http://aaew2.bbaw.de/tla/servlet/GetWcnDetails?u=dtango&f=0&l=0&wn=500142&db=0


 tüchtig sein (im Kampf): απνηειεζκαηηθόο, εμαηξεηηθόο, ηθαλόο ζε αγώλα, δνθηκαζία 
κάρε.  
 

herrlich, von schöner Gestalt (von der sonne; von Göttern):  έλδνμνο, ιόγσ ηεο   

                                                                        όκνξθεο κνξθήο (ηνπ ήιηνπ, ησλ ζεώλ) 

 
vom Gesicht: aufmerksam, froh: από ηελ όςε: παξαηεξεηηθόο, πξνζεθηηθόο, 
επηπρήο, ραξνύκελνο  
  

Από ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη όηη, όηαλ ν όξνο spd αλαθέξεηαη ζε άηνκν πνπ 

πξόθεηηαη λα ππνζηεί ηελ δνθηκαζία ηεο Κξίζεο, ζεκαίλεη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνο 
γηα ηελ δνθηκαζία, άηνκν ηνπ νπνίνπ ε εκθάληζε εγγπάηαη επηηπρία. 
ην θείκελν ηνπ απνζπάζκαηνο Νν.20 νη ηδηόηεηεο spd απνδίδνληαη ζηνλ Ba 
 
Ζ θξάζε ηνπ Allen sharp for you δελ κεηαδίδεη ηίπνηα από ηα παξαπάλσ ζηνλ 

αλαγλώζηε. Ο Faulkner, ―you have effectiveness”, πιεζηάδεη πεξηζζόηεξν, αιιά κόλν 

γηα θάπνηνλ πνπ γλσξίδεη ήδε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ιεμηθώλ. Θεσξώ ινηπόλ όηη θαη 
απηή ε ιέμε πξέπεη λα κέλεη ακεηάθξαζηε ζην θείκελν ηεο κεηάθξαζεο όηαλ ε έλλνηά 
ηεο είλαη γλσζηή, θαζώο αλάινγε ιέμε ζηηο ζύγρξνλεο γιώζζεο δελ ππάξρεη. 
 
«Spd γηα ζέλα» είλαη πιένλ κηα επρή θαηαλνεηή. Ζ επρή «Ba γηα ζέλα» είλαη θη’ απηή 
θαηαλνεηή αλ ζεσξήζνπκε ηνλ όξν Ba σο ηίηιν θνηλσληθήο αλσηεξόηεηαο, 
δηαθνξεηηθά, αλ ππνζέζνπκε όηη ν ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ αληηιακβαλόηαλ ήδε ηνλ 

όξν Ba λα ζεκαίλεη ςπρή, ηόηε ζα πξέπεη λα ππήξμε κηα πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία 

ζεσξνύζαλ όηη ν θξηζείο κε επηηπρία εθηόο ηεο ζετθήο ππόζηαζεο ηελ νπνία θέξδηδε 
απνθηνύζε θαη ςπρή.    

Ζ έθθξαζε n =k, , ζε ζέλα, γηα ζέλα, ζνπ αλήθεη, ζηα πιαίζηα ηνπ 

ραηξεηηζκνύ-επρή, όπσο ηελ απνθαιεί ην ιεμηθό, ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηώζεηο 
όπνπ ζετθά κέξε ζώκαηνο δίλνληαη ζηνλ θξηλόκελν ώζηε λα πεξάζεη ηελ Κξίζε κε 
επηηπρία, αζρέησο αλ ν θξηλόκελνο είλαη ζεόο ή όρη. 
 

                                                           
   Srt =k     n=k    Hrw        xpS =k    n=k     Hrw        Hnn     =k n=k    Hrw            
ε κύηε ζνπ  ζε ζέλα   „Ωξε     ηα ρέξηα ζνπ  ζε ζέλα    „Ωξε       o θαιιόο   ζνπ ζε ζέλα   „Ωξε 

 
Πηζαλόλ ε αξρηθή έλλνηα ηνπ όξνπ είρε ήδε μεραζηεί θαη ην Ba ζεσξείην όηη 
απνηεινύζε κέξνο ηεο ζετθήο ππόζηαζεο ην νπνίν όθεηιε λα απνθηήζεη ν θξηλόκελνο. 
Πέξα όκσο από ηηο ππνζέζεηο, ηα ζηνηρεία καο πιεξνθνξνύλ πσο όηαλ ν όξνο Ba 

είρε απνθηήζεη ηελ έλλνηα ςπρή, πξόζζεηαλ ζηελ επρή bA n=k,   ηελ επεμήγεζε 

κέζα ζνπ: ,  m-Xnw =k, (Γείηε απόζπαζκα Νν.22). 

 
ε θάζε πεξίπησζε, λνκίδσ όηη κπνξνύκε κε βεβαηόηεηα λα ππνζηεξίμνπκε πσο ε 

θξάζε/ιέμε bA.ti, Ba εζύ, έγηλεο Ba, πξνέξρεηαη από ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία ε αξρηθή έλλνηα ηνπ όξνπ ήηαλ γλσζηή θαη γεληθά θαηαλνεηή ελώ ε θξάζε bA n 
=k πξνέξρεηαη από κηα ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε δηνιίζζεζε ηεο έλλνηαο 

ηνπ όξνπ βξηζθόηαλ ζε εμέιημε. 
 

 Σν ζύκβνιν   , ην ζύκθσλν S, ην νπνίν νλνκάδεη ηνλ ρώξν ζηνλ νπνίν γηλόηαλ ν 

εμαγληζκόο (Ζ Κξίζε) ην ζπλαληήζακε παξαπάλσ  λα νλνκάδεη ηνλ ρώξν ηνλ νπνίν 



απέθπγε ν Οπλάο ν νπνίνο θαηόξζσζε λα κε παξαζηεί ζηελ Κξίζε ηνπ ράξε ζε έλα 
κήλπκα πνπ έζηεηιε, πξνθαλώο ν Ba ηνπ, ζηνπο θξηηέο. 
 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.13 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Οπλάο (~2375 – 2345)  Ρήζε 207 (PT 302 § 460) 

People have hidden, the gods have flown away, for Sothis has flown Unis to the sky amidst his 
brothers the gods. Nut has bared her arms to Unis; the two foremost bas of the bas of 
Heliopolis, who spent the night making that god’s bewailing, have knelt down at the Sun’s 
head. 

Εσούσοι οι δτο Ba, οι επικευαλείρ σψν Ba σηρ Ηλιούποληρ, 

έςκτχαν από σο ππψί και μέφπι σο βπάδτ έκαναν σο μνημόςτνο σοτ 

θεού. 

 

                                
   qfn.n          =sn         sn(wy)              bA                    xntw 
 έζθπςαλ       απηνί          νη δπν            Ba           νη επηθεθαιείο 
 

                                                         
 bAw                iwnw                  Xr          tp             hrw 
ησλ Βa       ηεο Ζιηνύπνιεο     από      ηελ αξρή     ηεο εκέξαο 
 

                                   
          sDr                     iri           sn            nn                   irtw              nTr 
(κέρξη πνπ)μάπισζαλ    έθαλαλ        απηνί       εηνύην          ην κλεκόζπλν    ηνπ ζενύ. 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

The Two Souls whoa are at the head of the souls of On, 
who attend on Re, have bowed themselves, 
even they who spend the night making this mourning of the god. 
 
ύκθσλα κε ζρόιην ηνπ Faulkner: The Two Souls are probably Isis and Nephthys. 
Σν δε κλεκόζπλν πηζαλόηαηα αλαθέξεηαη ζηνλ δηακειηζκέλν Όζηξη. 

 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.14 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Οπλάο (~2375-2345 π.Υ), Ρήζε 211 (PT 306 §477-8) 
―How beautiful is the sight, how pleasing the vision,‖ say the gods, with his bas atop him, his 
ferocity at his sides, his magic at his feet.‖ 
Geb has acted for him just like he was acted for in the same event. There have come to him 
the bas of Pe and the bas of Nekhen, the gods who belong to the sky and the gods who 
belong to the earth, that they might make for him conveyance on their arms. 

 

Αθνινπζείηαη ε απόδνζε 
ηνπ Kurt Sethe: 
«unter dem Tagesanfang» 
 



Με σοτρ Ba σοτ τπεπάνψ σοτ, σην θηπιψδία σοτ (σην δίχα σοτ για αίμα) 

ςσο πλάι σοτ και σιρ θεωκέρ λέξειρ (hekau) τποσαγμένερ ςσα πόδια 

σοτ. 
 

                                              
    bAw      =f         tp        =f            Sat              =f         r       gsy      =f    
   Οη Ba      ηνπ    ππεξάλσ    ηνπ       ε ζεξησδία       ηνπ        ζηα    πιεπξά   ηνπ    
 

                             
     HkAw        =f         tp         rdyw          =f 
Σα Hekau         ηνπ       ζηα        πόδηα            ηνπ 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

How lovely to see! How pleasing to behold! Say they, namely the gods, when this 
god ascends to the sky, when you ascend to the sky with your power upon you, your 
terror about you, and your magic at your feet. 
 

Ζ ιέμε bAw, , απαληάηαη θαη κε πξνζδηνξηζηηθό ηεο ζύκβνιν ηνλ θύιηλδξν ηνπ 

πάππξνπ , γηα ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο, έηζη ώζηε γλσξίδνπκε πσο κεηαδίδεη θαη 
έλλνηα ππεξβαηηθή. ηελ πξνθεηκέλε ινηπόλ πεξίπησζε θαίλεηαη όηη ζα έπξεπε λα 
πξνηηκεζεί ε απόδνζε ηνπ Faulkner: ―power‖.  
Παξόια απηά, ε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ καο ππνρξεώλεη λα δερηνύκε ηειηθά ηελ 
απόδνζε ηνπ Allen: 
 

                                                            
    ii          n =f       nTrw          bAw  P           nTrw            bAw     Nxn 
έξρνληαη  γη‟ απηόλ   νη ζενί        Βa ηεο Πε       (θαη) νη ζενί      Βa  ηεο Ηεξάθσλ πόιεο 
                                                       (ηεο πόιεο Βνπηώ) 
 
 

                                                                                   
  nTrw           irw                    pt                    nTrw            irw                 tA 
νη ζενί     πνπ ζρεηίδνληαη   κε ηνλ νπξαλό  (θαη) νη ζενί     πνπ ζρεηίδνληαη   κε ηε γε  
 
Γηα λα θαηαδεηρηεί ε αλσηεξόηεηα ηνπ Φαξαώ ηνπ πξνκεζεύνπλ όρη έλαλ Ba αιιά 
δπν νκάδεο Ba. Δίλαη απηνί νη Ba επνκέλσο πνπ βξίζθνληαη ππεξάλσ ηνπ. 
 

Οη ππνηαγκέλεο ζετθέο ιέμεηο , Hekau, δειώλνπλ όηη ν Φαξαώ γλσξίδεη ηελ 
γιώζζα ησλ ζεώλ. Πέξαζε δειαδή κε επηηπρία απηή ηελ πιεπξά ηεο δνθηκαζίαο ηεο 
Κξίζεο.  
 

Οη Ba ηεο Ζιηνύπνιεο, , νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζην πξνεγνύκελν 

απόζπαζκα θαζώο θαη νη Ba ηεο Βνπηώ,  θαη ηεο Ηεξάθσλ πόιεο , 
πνπ αλαθέξνληαη ζην ακέζσο πην πάλσ απόζπαζκα, ζεσξνύληαη από ηνπο 
αηγππηηνιόγνπο νκάδεο θάπνησλ αηόκσλ γηα ηελ ηαπηόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ππάξρεη 
νκνθσλία. Μεξηθνί ζεσξνύλ ηα άηνκα απηά σο ζενπνηεκέλνπο λεθξνύο Φαξαώ θαη 
άιινη όηη πξόθεηηαη γηα βαζηιηθνύο πξνγόλνπο. Θεσξνύληαη λεθξά αλζξώπηλα όληα 



δειαδή (παξόιν πνπ ε πεξηγξαθόκελε ζηα θείκελα ζπκπεξηθνξά ηνπο είλαη 
θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά δώλησλ) θαη όρη ςπρέο 
 
Ζ αλαθνξά ζε πόιεηο ππαξθηέο: Ζιηνύπνιηο, Βνπηώ, Ηεξάθσλ πόιηο, αληαλαθιά ηελ 
επνρή ηεο θαηαγξαθήο ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο. Οη Βa θάζε πόιεο πηζαλώο 
ήηαλ αξρηθά νκάδεο Βa πνπ δηαθξίλνληαλ κεηαμύ ηνπο είηε κε βάζε ηνλ ηόπν ζηνλ 
νπνίν δξνύζαλ είηε κε βάζεη ηηο αξκνδηόηεηέο ηνπο είηε αθόκα θαη κε βάζε ηελ ηζρύ 
ηνπο.  ην έπνο ηνπ Γθίιγθακεο, όπνπ αθελόο ε παξνπζία ηνπ αλζξσπνδώνπ 
Δλθηληνύ θαη αθεηέξνπ ε δξάζε ελόο άξρνληα-Πνηκέλα-βηαζηή παξαπέκπνπλ ζε 
επνρέο πνιύ παιαηόηεξεο, αλαθέξεηαη ε ζύγρξνλε ηεο θαηαγξαθήο ηνπ έπνπο πόιε 
Οπξνύθ. 
 
Σόζν νη Ba όζν θαη νη ζενί, ζεσξνύληαη σο Ba θαη σο ζενί αληίζηνηρα κόλν κεηά ηελ 
επηηπρή έθβαζε ηεο Κξίζεο ηνπο. 
 

  ρεηηθά κε ηελ Κξίζε ζεώλ δείηε ρόιην Νο.5 

 

Απόζπαζκα ΝΟ.15 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Teti (~2345-2333 π.Υ), Ρήζε 10 (PT 325 § 531) 
Shu shall take him to be a companion of Shu, for Teti [has been suckled] with the milk of the 
two black cows who are the nurses of the bas of Heliopolis. 

 

O Teti (ποτ μεγάλψςε) με σο γάλα σψν γτναικών-Άγπιψν Αγελάδψν 

σψν μελαφπινών, σψν σπουών σψν Ba σηρ Ηλιούπολιρ. 
  

                                                
   Teti           m          irTt              Hmt                 smAty                   kmty 

O Teti            κε        ην γάια     ησλ γπλαηθώλ – Άγξησλ Αγειάδσλ   κειαρξηλώλ 
                                                                                                                                        (καύξσλ) 

 

                         
    mnaty                       bAw iwnw 
ησλ ηξνθώλ           ησλ Ba ηεο Ζιηνύπνιεο 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

I have sucked the milk of the two black cows, 
the nurses of the Souls of On. 

Mε ηνλ όξν smAt, , ζηα ηεξνγιπθηθά θαη silam ζηα θείκελα ηεο 

ζθελνεηδνύο γξαθήο νλνκάδνληαη νη Μεηέξεο-κήηξεο νη νπνίεο έθεξαλ ζηνλ θόζκν 

ζενύο θαη αλζξώπνπο. Σόζν smAt  όζν θαη silam ζεκαίλεη Άγξηα Αγειάδα. Δπεηδή δε 

νη Μεηέξεο ζεώλ θαη  αλζξώπσλ είλαη δπν εηδώλ (ζετθέο θαη αλζξώπηλεο) γίλεηαη θαη 
αλάινγε δηάθξηζε ζηα θείκελα. 
ην απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί, από ηελ ππξακίδα ηνπ Οπλάο, γίλεηαη κλεία θαη ησλ 
δπν εηδώλ Άγξησλ Αγειάδσλ: 
 

                          
  Wnis          pi                     dmDy                      mwt      =f 
Ο Οπλάο      είλαη,           ελώλεηαη / ελώζεθε           ε κεηέξα     ηνπ 



 

        
           smAt                       wrt 
  ε Άγξηα Αγειάδα              ε κεγίζηε 

 

                                         
                 mwt         nt          Wnis                     smAt                Hmt 
   (κε ηελ) κεηέξα           ηνπ          Οπλάο            ηελ Άγξηα Αγειάδα    γπλαίθα 

                                                                                                          (Ρήζε PT 271 §389) 
 

ηελ κεηάθξαζε ηνπ παξαπάλσ ρσξίνπ ν R.O. Faulkner, ν νπνίνο απνδίδεη ηνλ όξν  

smAt-Hmt σο Άγξηα αγειάδα ζθέην, ζρνιηάδεη γξάθνληαο όηη δελ ζπκθσλεί κε ηνλ 

Γεξκαλό αηγππηηνιόγν Κurt Sethe, ν νπνίνο κεηαθξάδεη σο Άγξηα αγειάδα θαη 
γπλαίθα, δηόηη θαηά ηελ γλώκε ηνπ πξόθεηηαη γηα ηαπηνινγία ε νπνία θπξηνιεθηηθά 
ζεκαίλεη Θειπθή άγξηα αγειάδα, κάιηζηα αλαθέξεη ηελ πεξίπησζε θάπνηαο 
ηεξαηώδνπο ζειπθήο γατδνύξαο. Γπζηπρώο ηεο ίδηαο άπνςεο είλαη θαη ν James Allen 
ν νπνίνο απνδίδεη ηνλ όξν σο female wild cow. 
Ωζηόζν, όινη νη αηγππηηνιόγνη είλαη γλώζηεο θαη ησλ θεηκέλσλ ηεο ζθελνεηδνύο 
γξαθήο θαη έηζη γλσξίδνπλ όηη ν όξνο silam, ν νπνίνο ζεκαίλεη θη απηόο Άγξηα 
Αγειάδα, ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα γπλαίθεο. 
 
ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε όκσο, ηεο παξαπάλσ ξήζεο από ηα Κείκελα ησλ 
Ππξακίδσλ, ζπκβαίλεη ην εμήο: Ζ ίδηα αθξηβώο ξήζε είλαη γξακκέλε θαη ζηελ 
ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi II (έπεηαη ηνπ Φαξαώ Οπλάο θαηά πεξίπνπ 130 ρξόληα). 
Δθεί, ν γξαθέαο ή ν αλαζεσξεηήο ηνπ θεηκέλνπ, έρεη πξνζζέζεη κεηά ηελ ιέμε Άγξηα 
Αγειάδα (θαη πξηλ από ηελ ιέμε γπλαίθα) ην ζύκβνιν γηα ηνλ ζεό (ην γεξάθη ηνπ 

Ώξνπ θαζηζκέλν πάλσ ζε έλα ιάβαξν ) ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαηά ηνλ ίδην ηξόπν 

πνπ ιεηηνπξγεί θαη ε ιέμε wrt , κεγίζηε, , ζην θείκελν από ηελ ππξακίδα ηνπ 

Οπλάο. Γειώλεη δειαδή όηη γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ζεά Άγξηα Αγειάδα. 

                                            
                                               smAt              Hmt    
                        

πκπεξαίλεηαη επνκέλσο όηη ν γξαθέαο δηάβαδε ηνλ όξν smAt-Hmt σο Άγξηα 

Αγειάδα γπλαίθα θαη πξνηίκεζε λα κελ δηαθηλδπλέςεη θάπνηα παξεμήγεζε, θαζώο 
ην λα γξαθεί όηη ν Φαξαώ γελλήζεθε από κηα θνηλή Άγξηα Αγειάδα κπνξνύζε λα 
ζεσξεζεί αηηκσηηθό. 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.16 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Teti (~2345-2333 π.Υ), Ρήζε 145 (PT 356 §579) 
Geb has put his sandal on the head of your opponent so that he is turned away for you. Your 
son Horus has struck him and has taken his eye from him and given it to you, that you might 
become ba through it and take control through it at the fore of the akhs. Horus has had you 
seize your opponents, and there shall be none of them who will turn the back to you. 
 

Έγινερ Ba μέςψ ατσού (σοτ ουθαλμού σοτ Ώποτ, ποτ ςημαίνει θεωκή αγνόσησα), 

sechem μέςψ ατσού, επικευαλήρ σψν αγνών. 
 



                                    

   bA   =k     im       =s       sxm      =k      im    =s         xnty           Axw 
   Ba    εζύ    κέζσ    απηνύ    sechem     εζύ    κέζσ απηνύ       επηθεθαιήο    ησλ αγλώλ 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

Your son Horus has smitten him, he has wrested his Eye from 
 him and has given it to you; you have a soul by means of it 
 at the head of the spirits 
 

Ο νθζαικόο , irt,  είλαη ζειπθνύ γέλνπο γη’ απηό θαη ε αλησλπκία  =s  ,  πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θξάζε  im =s   είλαη ζειπθνύ γέλνπο. 
 
 

  ρεηηθά κε ηoλ Οθζαικό ηνπ Ώξνπ δείηε ρόιην Νο.6 

 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.17 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Teti (~2345-2333 π.Υ), Ρήζε 145 (PT 356 §580) 
So, Horus has become ba, taking account of his father in you in your identity of him of the 
Sovereign’s-Ba sedan chair. Nut has put you as a god to Seth in your identity of god; your 
mother Nut has spread herself over you in her identity of Shetpet. 
 

Ζ ηνληζκέλε θξάζε ππάξρεη ζηηο ππξακίδεο ησλ Φαξάσ Teti, Pepi I, Merenre, Pepi II 
θαζώο θαη ζηελ ππξακίδα ηεο βαζίιηζζαο Νείζ. Δπίζεο απαληάηαη θαη ζε κηα άιιε 
ξήζε ηελ PT 423 §767 ε νπνία είλαη γξακκέλε ζηηο ππξακίδεο ησλ Pepi I, Pepi II, θαη 
ηεο βαζίιηζζαο Νείζ. 
 

(PT 423,§767: Horus shall take account of you year by year, rejuvenated in your identity of the 

rejuvenated waters (of the inundation). Horus has become ba, taking account of his father in you, in his 

identity of him of the Sovereign’s-Ba sedan chair.) 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

Horus indeed has a soul, and he recognizes his father in you in your name of «Soul 
of the Kings litter(?)» 
 

Σν πξώην κέξνο ηεο πξόηαζεο:  

Βa λοιπόν έγινε ο Ώπορ αναπλάθονσαρ σον πασέπα σοτ ςε ςένα,  
 

είλαη ην ίδην ζε όια ηα θείκελα: 
  

                                                                  
  bA             irf             Hr            ip   =f             it =f               im       =k 
  Βa     ινηπόλ έγηλε     ν Ώξνο     αλαπιάζνληαο   ηνλ παηέξα ηνπ      ζε        ζέλα 
 
Ο Ώξνο απέθηεζε ην αμίσκα ηνπ Ba επεηδή κεηέθεξε ζηνλ ππό Κξίζε Φαξαώ ηα 
ζετθά ζηνηρεία, ηα ζετθά γλσξίζκαηα ηνπ παηέξα ηνπ Όζηξη («αλάπιαζε» έηζη ηνλ 
παηέξα ηνπ δεκηνπξγώληαο έλαλ αθόκα ζεό: ηνλ Φαξαώ) 
 

Από ην δεύηεξν κέξνο ηεο πξόηαζεο, ζηελ Ρήζε 423, καζαίλνπκε όηη ν Ώξνο έρεη 
έλα ηδηαίηεξν όλνκα επεηδή πξάηηεη όπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξώην κέξνο:  
 

Όπψρ είναι σο όνομά σοτ: ‘Ψπορ ο Ba-it-rpt 
 



                                          
  m           rn  =f          n           Hr        bA         it      rpt                 
όπσο    ην όλνκά ηνπ     ηνπ         Ωξνπ      Ba          it      rpt 
 

ηελ δε Ρήζε 356 ε νλνκαζία «Ba-it-rpt» απνδίδεηαη ζηνλ Φαξαώ: 

Όπψρ είναι σο όνομά ςοτ: Ba-it-rpt 
 

                                
  m            rn       =k         n         bA       it      rpt                 
όπσο    ην όλνκά    ζνπ       ηνπ         Ba         it     rpt 
 

Ζ νλνκαζία «Ba-it-rpt» βξίζθεηαη γξακκέλε κε δηάθνξνπο ηξόπνπο: 

Παξάγξαθνο 580, ππξακίδα ηνπ Teti!        

Παξάγξαθνο 580, ππξακίδα ηνπ Merenra:  

Παξάγξαθνο 580, ππξακίδα ηνπ Pepi II:       

 
Οηηδήπνηε θαη αλ ζεκαίλεη ε θξάζε it rpt, νινθιεξσκέλε σο «Ba-it-rpt», απνηειεί 

ηελ νλνκαζία ελόο Ba, ε νπνία, ζύκθσλα κε ην γεξκαληθό ιεμηθό απνδηδόηαλ θαη 
ζηνλ Όζηξη. 

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε κάιηζηα: ζεκαίλεη Ba , παηέξαο  

ζεόο ή ζενύ . 
 

Αλ ζεσξήζνπκε όηη ε ιέμε , δελ είλαη ε ιεμε it παηέξαο αιιά ε ity βαζηιηθό, 

ηόηε κεηαθξάδνπκε σο  Ba ity= βαζηιηθoύ rpt= αλαθιίληξνπ, όπσο πξνηηκάεη ν 

Raymond Faulkner, ή Bαζηιηθνύ-Βa αλάθιηληξν, όπσο πξνηηκάεη ν James Allen. 
Γελ αξκόδεη όκσο ζηνλ Όζηξη ν ηίηινο «Δπηθεθαιήο, ππεύζπλνο ηνπ βαζηιηθνύ 
αλαθιίληξνπ». 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.18 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Teti (~2345-2333 π.Υ), Ρήζε 182 (PT 360 § 603) 
Height that will not be penetrated, Nut’s portal! Teti is Shu, who came from Atum. 
Nu, have this opened to Teti: see, Teti has come, ba and divine. 

 

Κοισάξσε, Ο Teti έυσαςε: έναρ θεόρ ςαν Ba.  
 

                  
     mk           Teti           ii             bAi             nTr 
   Κνηηάμηε,      ν Teti         έθηαζε      σο ba             ζεόο         
 



Δλώ ζηελ πξόηαζε πνπ είλαη γξακκέλε ζηελ ππξακίδα ηνπ Teti (ε ακέζσο πην 

πάλσ) ν όξνο Ba είλαη επίζεην (bAi) θαη ν όξνο ζεόο (nTr) νπζηαζηηθό, ζην αληίγξαθν 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ ππξακίδα ηνπ Pepi II επίζεην είλαη ν όξνο ζετθό (nTri) θαη 

νπζηαζηηθό ν όξνο Ba (bA).  

 

                                        
     mk             sw             ii              bA               nTri 
   Κνηηάμηε          ηνλ,          έθηαζε           ba             ζετθόο         
                       (ηνλ Merenre) 

 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

O Nu, let these (gates) be opened for me, for behold, 
I have come, a god-like soul. 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.19 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Teti (~2345-2333 π.Υ), Ρήζε 196 (PT 364 § 621) 
Be alive and move about every day, akhified in your identity of the Akhet, from which the Sun 

emerges, esteemed, sharp, ba, and in control for the course of eternity. 

 

Είςαι για πάνσα σιμημένορ, spd, Ba, και sechem. 
 

                       
      wAS.ti              spd.ti                   bA.ti             sxm.ti          n      DtDt         
ηηκεκέλνο είζαη         spd είζαη                   Ba  είζαη        sechem είζαη       γηα      πάληα 
                          (Έηνηκνο, Ηθαλόο) 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

Live, that you may go to and fro every day; 
be a spirit in your name of “Horizonfrom which Re goes up; 
be strong, be effective, be a soul, and have power for ever and ever. 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.20 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Teti (~2345-2333 π.Υ), Ρήζε 228 (PT 412 §723) 
You shall touch the sky like Orion, your ba shall be sharp like Sothis. 
You shall become ba and be ba, you shall become esteemed and be esteemed. Your ba shall 
come to stand among the gods as Horus in the midst of Iru. 
 

Έυσαςερ σον οτπανό όπψρ ο Ψπίψναρ. 

Ο Βa ςοτ είναι spd όπψρ ο είπιορ. 

Ψ, ο Βa ςοτ, είςαι πια Ba. 

H σιμή ςοτ, είςαι πια σιμώμενορ. 

Ο Βa  ςοτ ςσέκεσαι ανάμεςα ςσοτρ θεούρ,  

Όπψρ ο Ώπορ ςσέκεσαι ςσην μέςη σοτ σόποτ Iru. 
 

                                         
       sAH               =k              pt                  mr              sAH 
    έθηαζεο               εζύ        ηνλ νπξαλό         όπσο        ν Ωξίσλαο  
 



                                             
      spd                bA                =k               mr              spdt 
       spd                 ν Ba                 ζνπ              όπσο          ν είξηνο 
 
 

                                              

  i          bA     =k               bA.ti                     wAS    =k                  wAS.ti  
 Ω         ν Ba    ζνπ          είζαη πηα Ba                ε ηηκή   ζνπ          είζαη πηα ηηκώκελνο 
 
 

                                                     
      aHa                   bA       =k            mm            nTrw 
   ζηέθεηαη               ν Ba        ζνπ           κεηαμύ      ησλ ζεώλ 
 
 

                                    
  m           Hrw            hr-ib                     irw 
όπσο       ν Ώξνο         ζηε κέζε             ηνπ ηόπνπ Iru       
 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

You shall reach the sky as Orion, 
your soul shall be as effective as Sothis; 
have power, having power; 
be strong, having strength; 

may your soul stand among the gods as Horus who dwells in Irw 

 
  

Απόζπαζκα ΝΟ.21 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Teti (~2345-2333 π.Υ), Ρήζε 287 (PT 410 § 719) 
Oh, Busirite, djed-pillar in His Ba’s Settlement, Teti has been your eldest-begotten, Teti will be 
your eldest-begotten.  

 

Ψ Βούςιπιρ (πόλιρ, ), πτλώνα (ςσολίδι, ςσήπιγμα) 

ποτ βπίςκεςαι ςσον φώπο ( ) σοτ Ba σοτ. 
 

                                                         
   i         Ddw            Dd             imy                    grgw              bA     =f          
  Ω        Βνύζηξηο      ππιώλα  πνπ βξίζθεζαη         ζηνλ ρώξν      ηνπ Ba    ηνπ      
 

Οηηδήπνηε θαη αλ ζεκαίλεη αθξηβώο ε ιέμε grgw, ην ζύκβνιν  (θαηνηθεκέλνο 

ρώξνο)  δειώλεη όηη πξόθεηηαη γηα έλαλ ρώξν ν νπνίνο ζεσξείηαη όηη αλήθεη ζηνλ Βa 
θαη κέζα ζ’ απηόλ βξίζθεηαη ε πόιε Βνύζηξηο. 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 



O you Busiris, O Dd-pillar which is in Grgw-bA.f, 
 may the King be your…, may the King always be your…; 
 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.22 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 4 (PT 422 §753) 
RECITATION. Ho, Pepi! You have gone that you may become akh and take control as a god, 

as Osiris’s replacement. You have your ba within you, your control about you, your crown 

atop you, your Pale Crown atop your shoulders. 

 

Πέπαςερ (σην Κπίςη), έγινερ αγνόρ και sechem ςαν θεόρ, 

ανσικασαςσάσηρ σοτ Όςιπη. 

Η χτφή ςοτ  ςού ανήκει, (βπίςκεσαι) μέςα ςοτ. 

Η δύναμη ςοτ ςού ανήκει, (βπίςκεσαι) γύπψ ςοτ. 

Η μεγάλη κοπώνα ςοτ ςού ανήκει, (βπίςκεσαι) ςσο κευάλι ςοτ. 

Η Sinut κοπώνα ςοτ ςού ανήκει, (βπίςκεσαι) ςσον ώμο ςοτ. 
 

                                                                    
       ii              .n =k           Ax  =k           sxm                m           nTr 
πξνρώξεζεο       εζύ  (έγηλεο) αγλόο εζύ       sechem               ζαλ          ζεόο  
 
 

                             
       sti                      is           wsir 
αληηθαηαζηάηεο         όλησο      ηνπ Όζηξε 
 
 

                              
  bA        =k       n     =k        m - Xnw       =k 
ην Ba      ζνπ     αλήθεη ζνπ          κέζα            ζνπ 
 
 

                             
    Sxm             =k         n   =k          HA   =k          
 ην sechem        ζνπ      αλήθεη ζνπ       γύξσ ζνπ 
 
 

                          
       wrrt            =k         n =k         tp =k 
ε κεγάιε θνξώλα   ζνπ     αλήθεη ζνπ   ζην θεθάιη ζνπ 
 
 
 
 



                              
       miswt             =k        n =k            tp        rmn    =k 
Ζ Μisut θνξώλα       ζνπ    αλήθεη ζνπ       πάλσ     ζηνλ ώκν ζνπ 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

O King, go, that you may be a spirit and have power as a god, 
As the successor of Osiris; 
You have your soul within you, 

 you have your power about you , you have your Wrtt-crown upon you, 

 you have your Mizwt-crown upon your shoulder. 

 

 Απηή είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ζηα θείκελα ν όξνο Ba απαληάηαη λα 
ζεκαίλεη «ςπρή». 
 
 Ζ παξνύζα Ρήζε Νν. 422 είλαη γξακκέλε θαη ζηηο ππξακίδεο ησλ δπν Φαξαώ πνπ 
αθνινύζεζαλ, ηνπ Merenre θαη ηνπ Pepi II, έηζη ώζηε δελ ππάξρεη θακηά ακθηβνιία 
γηα ηελ απόδνζε ηεο πνιύ ζεκαληηθήο θξάζεο κέζα ζνπ, δηόηη είλαη γξακκέλε κε 
δηαθνξεηηθή νξζνγξαθία θάζε κηα από ηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο. 
 
Pepi I                                               Ζ επηθξαηέζηεξε θαη πιεξέζηεξε κνξθή γξαθήο   
                                                         ηεο ιέμεο παξνπζηάδεηαη ακέζσο πην θάησ όπσο  
                                                         βξίζθεηαη ζηελ Γξακκαηηθή ηνπ Gardiner: 
 Merenre 
 
 
Pepi II 

                      m-Xnw   =k 
                           κέζα      ζνπ  
 

Απόζπαζκα ΝΟ.23 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 4 (PT 422 §758) 
Ho, Pepi! Horus’s eye has come to you and will claim you. Your ba from the gods has come 
to you, your control of the akhs has come to you. 
 

Ο Βa ςοτ ποτ βπίςκεσαι μεσαξύ σψν θεών έπφεσαι ςε ςένα. 
 

                                                                      
      ii          n=k          bA         =k                  imy                       nTrw 

  έξρεηαη     ζε ζέλα      ν Ba         ζνπ       πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα     ζηνπο ζενύο 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

Your soul which is among the gods comes to you. 

 

Απόζπαζκα ΝΟ.24 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 4 (PT 422 §763) 
Ho, Pepi! Your ba shall take up its position among the gods and among 
the akhs: it is your fearsomeness against their hearts. 
 

Ο Ba ςοτ βπίςκεσαι ανάμεςα ςσοτρ θεούρ, ανάμεςα ςσοτρ αγνούρ. 
 

 



                            
        aHa             bA       =k        mm          nTrw       mm           Axw 
      ίζηαηαη         ν Βa         ζνπ     κεηαμύ      ησλ ζεώλ   κεηαμύ      ησλ αγλώλ 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

O King may your soul stand among the gods and among the spirits., 
 
Θενί θαη αγλνί είλαη ηα ίδηα πξόζσπα. Δθείλνο πνπ πεξλάεη κε επηηπρία ηελ δνθηκαζία 
ηεο Κξίζεο αλαθεξύζζεηαη αγλόο θαη ζεόο, ζπλήζσο κάιηζηα ζεόο αλώηεξνο ησλ 
άιισλ ζεώλ. 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.25 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 14 (PT 535 §1285) 
Follow Her of a Thousand Bas, your one of the Cool Waters, whom you should desire, and 
your orphan will come to the fore as you come to the fore of the foremost, the orphans you 
have orphaned into orphans. 

 

Ακολούθηςε σην δική ςοτ, 

εκείνη σψν φιλίψν Ba από σον σόπο σψν θεών, 

ποτ σην αγαπάρ. 
 

                                                                                    
        Sms            xA -  bA -  =s                     qbH. tw                       =k       
αθνινύζεζε    εθείλε ησλ ρηιίσλ Ba      ηελ κηα από ηνλ ζετθό ηόπν   ηελ δηθή ζνπ    
  

                                         ( , qbHw, ν ηόπνο όπνπ θαηνηθνύλ νη ζενί.           

       mrt          =k                       Γείηε ζρόιην Νν.7 ) 
 ηελ αγαπάο      εζύ 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

The starry sky serves your celestial serpent* whom you love. 

*ην ζρεηηθό ζρόιην πιεξνθνξνύκαζηε όηη: ηελ παξάγξαθν 1180b πεξηγξάθεηαη 

σο «Κόξε ηνπ Άλνπβε». 
Πξάγκαηη, ην ηεξνγιπθηθό θείκελν είλαη ζαθέο: 
 

                    

        qbH.tw                   sAt             inpw 
       ε ηνπ qbhw               ε θόξε       ηνπ Άλνπβε         

Σν πξνζδηνξηζηηθό ζύκβνιν ηνπ νλόκαηνο ηεο ζεάο απηήο, , όπσο 
παξνπζηάδεηαη ζην πξώην θείκελν ηνπ απνζπάζκαηνο,  απνηειείηαη από ηξία 

ζύκβνια ηα νπνία ζηνιίδνπλ έλα ιάβαξν . 

Σν ζύκβνιν ηνπ Ba  

To ζύκβνιν ηνπ εξπεηνύ   γηα ηελ ζεά  (nbt-Hyt, , ζεά Νέθζπο) 



…θαη ην θηεξό ηνπ Μαάη  ζύκβνιν ηεο ζετθήο αγλόηεηαο. 
 
Ζ ζεά ησλ ρηιίσλ Ba αλαθέξεηαη θαη ζηελ Ρήζε 22 (PT 434 §785) 
 
As you have acquired [every god] with you in his Sea-Mullet boat, that you might make 
(each of ) them a star, as She of a Thousand Bas, and they might not go away from you as 
stars, you should not let Pepi be away from you, in your identity of the above. 
  

                       
        m         xA         bA     =s 
       όπσο     ρηιίσλ      Ba     απηή 
 
Θα ζπκάζηε όηη ζην απόζπαζκα Νν. 14 γηα λα θαηαδεηρηεί ε αλσηεξόηεηα ηνπ 
Φαξαώ ηνλ πξνκήζεπζαλ όρη κε έλαλ Ba αιιά κε δπν νκάδεο Ba. Πξνθαλώο νη 
ρίιηνη Ba ηεο ζεάο απνηεινύλ ην κέηξν κέηξεζεο ηεο δηθήο ηεο αλσηεξόηεηαο. 

 

Απόζπαζκα ΝΟ.26 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 14 (PT 535 §1289) 
―(The status of ) honored firstborn pertains to Pepi,‖ say the bas of Heliopolis, as they provide 
you with life and authority. ―He shall live with the living as Sokar lives with the living: as he 
lives with the living, this Pepi shall live with the living.‖ 
 

Είςαι ο γιόρ ο ππψσόσοκορ, ο σιμημένορ, λένε για σον Pepi οι Ba σηρ 

Ηλιούποληρ. 
 

                                              

      wtw.ti                     imAx        r      Pepi        in           bAw iwnw         
γηνο αξραηόηεξνο εζύ       ηηκεκέλνο      γηα    ηνλ Pepi      ιέλε         νη Ba ηεο Ζιηνύπνιεο 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

O First-born, “Honour is for the King” say the Souls of On. 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.27 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 30 (PT 436 §789) 
 

You have your water, you have your inundation, the outflow that comes from the god, the 
decay that comes from Osiris. 
Your arms have been washed and your ears opened up: this controlling power has been 
akhified for his ba. 

 

Ο sechem εσούσορ εξαγνίςσηκε ππορ όυελορ σοτ Βa  σοτ. 

                                          ή 

Ο θεωκόρ sechem εσούσορ εξάγνιςε σον Ba σοτ.  
 
 

                                          
      sAxi               sxm                     pn          n           bA            =f 
εμαγληζκέλνο       ν sechem                εηνύηνο       γηα        ηνλ Ba            ηνπ 
 



Ζ ίδηα πξόηαζε όπσο είλαη γξακκέλε ζηελ ππξακίδα ηνπ Merenre: 
 

                              
     sAx                    sxm                     pn                 bA     =f 
εμάγληζε            o ζετθόο sechem           εηνύηνο             ηνλ Βa     ηνπ     
 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

Σhis mighty one has been made a spirit for the benefit of(?) his soul. 
 
Ο Faulkner ζα είρε απνθύγεη λα γεινηνπνηήζεη ην θείκελν, γξάθνληαο γηα θάπνηνλ 
πνπ έγηλε πλεύκα γηα ράξε ηεο ςπρήο ηνπ, αλ είρε επηιέμεη ηελ ηαθηηθή ηνπ Allen –

ακεηάθξαζηνη δειαδή νη όξνη akh θαη Ba- θαη απέδηδε ηελ πξόηαζε σο: This mighty 

one has been made an Akh for the benefit of his Ba. 
 
πκπεξαίλεηαη πάλησο όηη ν Ba σθειείην (πξναγσγή;) από ηελ ζεηηθή έθβαζε ηεο 
Κξίζεο ηνπ θξηλόκελνπ ηνλ νπνίνλ ζπλόδεπε… 

  

 Ο Βa σοτ ίςσασαι μάπστπαρ  γι΄ ατσόν.  (Βίβινο ησλ Νεθξώλ θεθ.30b) 

               

                                                 
            iw         bA   =f          aHa           m         mtr              r     =f            
        είλαη      ν Βa   ηνπ,      ίζηαηαη         σο      κάξηπξαο           γη΄   απηόλ   

 
…θαη δεκησλόηαλ (ζηαζηκόηεηα – ππνβηβαζκόο;) όηαλ ν θξηλόκελνο θαηαδηθαδόηαλ. 
 

Ο Ba o νπνίνο αλαθέξεηαη ζην θείκελν κε ηίηιν «Ζ ζπλνκηιία ελόο αλζξώπνπ κε ηνλ 
Ba ηνπ», αξλείηαη αξρηθά λα παξαζηεί σο κάξηπξαο ζηελ επηθείκελε Κξίζε ηνπ 
αλζξώπνπ. Ζ κειέηε ηνπ θεηκέλνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ν ιόγνο γηα ηελ 
ζπκπεξηθνξά απηή ηνπ Ba είλαη ε επηκνλή ηνπ αλζξώπνπ λα ππνζηεί ηνλ 
απζηεξόηεξν δπλαηό έιεγρν ώζηε λα επηηύρεη λα ηνπ αλαγλσξηζηεί ε κεγαιύηεξε 
δπλαηή αγλόηεηα. Να αλέιζεη δειαδή ζε ηάμε αλώηεξε από απηήλ ηνπ Ba, κε θίλδπλν 
λα απνηύρεη θαη ε απνηπρία ηνπ λα ρξεσζεί ζηνλ Ba           

 

Απόζπαζκα ΝΟ.28 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 31 (PT 437 §800) 
A gate to the Akhet will be opened for you in the sky, the god’s hearts will be welcoming at 
meeting you, and they will take you to the sky in your ba, you having become ba as one of 
them. As Horus on the cushion of the sky’s standard shall you go up to the sky—in this 
privilege of yours as Horus, foremost of the akhs, that comes from the 
mouth of the Sun—seated on your metal chair. 
 

ε παίπνοτν μαζί σοτρ ςσον οτπανό όπψρ έκαναν με σον Ba ςοτ. 

Βα καμψμένορ πια εςύ, ζειρ εκεί με σοτρ θεούρ 
 

                                                             
       Sdi              =sn           Tw              ir        pt          m            bA       =k 
 παίξλνπλ καδί      απηνί        εζέλα           ζηνλ    νπξαλό     όπσο      ηνλ Ba     ζνπ 
 



 

                                                     
 i                 bAti                      im              =sn 
Ω         Ba θακσκέλνο εζύ          εθεί          (κ‟) απηνπο 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

Σhe celestial portal to the horizon is opened to you, and the gods are joyful in 
meeting you; they take you to the sky with your soul, you having been 
endowed with a soul through them. 
 
Ζ κεηάβαζε ζηνλ νπξαλό ζεκαίλεη κεηάβαζε ζηνλ ηόπν θαηνηθίαο ησλ ζεώλ. Όηαλ νη 
ζενί ―αλέβεθαλ‖ ζηνπο νπξαλνύο πήξαλ καδί ηνύο θαη ηνλ ηόπν ζηνλ νπνίνλ έκελαλ 
όηαλ βξίζθνληαλ ζηε γε. 
 

  Γείηε ζρόιην Νο.7,  qbHw, Ο ηόπνο ησλ ζεώλ  

 

Απόζπαζκα ΝΟ.29 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 45 (PT 451 §837) 
Μέξνο πξώην 

Ho, Pepi! Awake, raise yourself! Stand up and become clean: let your ka become clean, your 
ba become clean, and your controlling power become clean. Your mother has come to you: 
Nut, the Great Sieve, has come to you, and she will cleanse you, Pepi, and join you, Pepi, 
and defend you from needing. 

 

Ξύπνα, εγέπθησι, ςσάςοτ όπθιορ και εξάγνιςε σο ka ςοτ, 

εξάγνιςε σο(ν) Ba ςοτ, εξάγνιςε σο sechem ςοτ, 

έπφεσαι για ςένα η μησέπα ςοτ, έπφεσαι ςε ςένα η Νοτσ. 

Η Θεσή Μησέπα η Μεγίςση. 

΄εξαγνίζει,  Pepi, 

ςε παίπνει κονσά σηρ,  Ρepi, 

υπονσίζει σιρ ασέλειέρ ςοτ  (σιρ ελλείχειρ ςοτ). 
 

               
    irs(ris)             Tsi                tw    
      μύπλα              ζεθώ     -          ζνπ 
 

                               
      aHa                   wab             =k               wab            kA =k 
ζηάζνπ όξζηνο     εμαγλίζνπ          εζύ             εμάγληζε          ην ka ζνπ 
 
 

                                       
       wab                bA       =k         wab                      sxm                 =k 
     εμάγληζε          ην(λ) Ba     ζνπ      εμάγληζε               ην sechem             ζνπ 
                                                                                
 



                                                                
     ii          n =k            mwt =k            ii         n =k           nwt          
έξρεηαη      γηα ζέλα      ε κεηέξα ζνπ      έξρεηαη    γηα ζέλα      ε Ννπη 
 
 

        
 Snmt (Xnmt)          wrt 
ε ζεηή κεηέξα        ε κεγάιε 
 
 

                                
     swab        =s          Tw                Pepi   pw 
εμαγλίδεη        απηή         εζέλα,           ηνλ Pepi ηνύηνλ 
 
 

                                
 Snm  (Xnm)          =s           Tw              Pepi pw 
παίξλεη θνληά ηεο   απηή        εζέλα,          ηνλ Pepi ηνύηνλ 
 
 

                                        
   Xwi            =s                 gAw             =k 
θξνληίδεη        απηή      ηνπο πεξηνξηζκνύο   ζνπ 
 
 Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

O King, awake! Raise yourself! Stand up that you may be pure and that your double 
may be pure, that your soul may be pure, that your power may be pure. Your mother 
comes to you , nut comes to you, the Great Protectress comes to you, that she may 
cleanse you, O King that she may protect you. O King; that she may prevent you 
from lacking.  
 
ην απόζπαζκα απηό παξαηεξνύκε όηη ν όξνο Ba βξίζθεηαη αλάκεζα ζε δπν 
ππεξβαηηθέο έλλνηεο: ηελ Ka (δσνδόηξα δύλακε) θαη ηελ Sechem. Θεσξείηαη όηη, 
όπσο θη εθείλεο, αλήθεη ζηνλ θξηλόκελν, απνηειεί κέξνο ηνπ, θαη επίζεο όηη ν/ην Ba 
πξόθεηηαη λα εμαγληζηεί κε ηελ Κξίζε όπσο θη εθείλεο. 
Αθόκα θαη αλ ν ζπληάθηεο/αλαζεσξεηήο/επηκειεηήο ηνπ θεηκέλνπ ζπλέρηδε λα 
αληηιακβάλεηαη ηνλ Βa σο πξόζσπν, σο άηνκν, ε έλλνηα ηνπ όξνπ είρε ήδε αξρίζεη 
λα δηνιηζζαίλεη. Από εθόδην ηνπ θξηλόκελνπ θαηέιεμε λα αλαθέξεηαη όηη βξίζθεηαη 
εληόο ηνπ, όπσο είδακε ζην απόζπαζκα Νν.22. 
 

Όζν γηα ηηο «ειιείςεηο» gAw πνπ ζα δηνξζώζεη ε Θεηή Μεηέξα   … 

   
                            
 
 
 
Wärterin, Amme, ζύκθσλα κε ην ιεμηθό,  πξόζσπν πνπ θξνληίδεη, ζεηή κεηέξα. 

 



 

…  gAw   σο ξήκα ζεκαίλεη  eng sein, beengt sein, πεξηνξίδνκαη, θσιύνκαη, 

εκπνδίδνκαη.  
Ζ κεηέξα δελ ζα θξνληίζεη ειιείςεηο, αληηζέησο ζα αθαηξέζεη ηα θσιύκαηα, ηα 
ειαηηώκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ δελ επηηξέπνπλ ζηνλ θξηλόκελν λα 
αλαγλσξηζηεί σο ηζόζενο. 
 

 Γείηε ρόιην Νο.10 Διαηηώκαηα  isft θαη ειαηησκαηηθνί isfytw 

 
Μέξνο δεύηεξν 

Ho, Pepi! You are clean, your ka is clean, your control of the akhs is clean, your ba of the 
gods is clean. 
Ho, Pepi! ―Your bones have been gathered to you, and you have received your head,‖ says 
Geb. ―It shall remove the bad that is against you, Pepi,‖ says Atum. 

 

Είςαι πια εξαγνιςμένορ, σο ka ςοτ εξαγνίςσηκε 

εξαγνίςσηκε σο sechem ςοτ ποτ πια βπίςκεσαι μεσαξύ σψν αγνών, 

εξαγνίςσηκε ο Βa ςοτ ποτ πια βπίςκεσαι μεσαξύ σψν θεών 

«Ψ Pepi, σα οςσά ςοτ ςτναπμολογήθηκαν, 

η κευαλή ςοτ ςού δόθηκε», λέει ο Geb. 

“Έδιψξε όσι κακό ήσαν ςε ςένα, Pepi», λέει ο Ασούμ. 
 

                                             
              wab.ti                                    wab  kA =k 
είζαη πηα εμαγληζκέλνο (γηα πάληα)       εμαγληζκέλν ην Ka ζνπ 

 
 

                                                                  
      wab                   sxm               =k                    imy                      Axw 
εμαγληζκέλν           ην sechem             ζνπ       πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ       ησλ αγλώλ 
 
 

                                                                           
     wab                   bA          =k                 imy                       nTrw            
εμαγληζκέλν            ην Ba         ζνπ      πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ       ησλ ζεώλ 
 

             
    hA         Pepi            pw 
   Ω             Pepi              εζύ     
 

                                               
                         iab                       n =k          qs            =k 
ελώζεθαλ, ζπλαξκνινγήζεθαλ    ζε ζέλα     ηα νζηά           ζνπ 
 



 

                                             
   Ssp         n =k              tp =k              xr            gb 
έιαβεο      ζε ζέλα        ην θεθάιη ζνπ       ιέεη          ν Geb     

 

                                         
      idr         =f            Dwt                    irt              =k         Pepi         pw           
  δηώρλεη       απηόο      ηα Dwt        πνπ αλαθέξνληαη    ζε ζέλα     Pepi         εζέλα 

 

            
     xr            itmw 
     ιέεη          ν Αηνύκ 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner: 

O King, may you be pure, may your double be pure, 
may your power which is among the spirits be pure, 
may your soul which is among the gods be pure. 
“O King, gather your bones together and take your head”, says Geb, 
“He will remove the evil which is on you, O King”, says Atum. 
 
Ζ Κξίζε αλαθαηαζθεπάδεη ην ζώκα θαη ην απνδίδεη ζετθό.  
 

 Γείηε ρόιην Νο.11, Αλαδηάηαμε, αλαθαηαζθεπή ζώκαηνο 

 
Ο Ba δελ θξίλεηαη. Δθόζνλ θέξεη ην αμίσκα ηνπ Ba έρεη ήδε θξηζεί (πνπζελά ζηα 
θείκελα δελ αλαθέξεηαη Κξίζε ηνπ Βα, πνιύ δε πεξηζζόηεξν ηεο ςπρήο). Ο 
εμαγληζκόο ηνπ (νπζηαζηηθά ε πξναγσγή ηνπ: από Ba αηόκσλ θαηώηεξεο ηάμεο λα 
αλαιάβεη Ba αηόκσλ αλώηεξεο ηάμεο) εμαξηάηαη από ηελ έθβαζε ηεο Κξίζεο ηνπ 
αηόκνπ γηα ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο ζπλήγνξνο, όπσο αλαθέξεη ην ζρεηηθό 
απόζπαζκα από ηελ Βίβιν ησλ Νεθξώλ (Γείηε πην πάλσ Απόζπαζκα Νν.27) 

 

Απόζπαζκα ΝΟ.30 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 292 (PT 456 §854) 
Greetings, great one, son of a great one—you to whom the Great House’s platform runs, to 
whom the Flame-house goes off, for whom the Looking (Waters’) caverns are opened, to 
whom the sunlight’s stretches are released! 
Greetings, sole one who constantly endures every day! Horus has come, wide-strider has 
come, he who controls the Akhet and controls the gods has come. 
 
Greetings, Ba in his redness, sole one of whom his father said, experienced one of whom the 
gods said [he would receive] his place on the sky’s brow, where [your heart] has become 
content. You shall bestride the sky according to your stride and span the Delta and Nile Valley 
within your span. 
Shall not he who knows it, this spell of the Sun, and does them, these magic spells of Horus 
of the Akhet—shall he not be familiar to the Sun and be an acquaintance of Horus of the 
Akhet? I shall know it, this spell of the Sun, and shall do them, these magic spells of Horus of 
the Akhet, so I will be familiar to the Sun, and I will be an acquaintance of Horus of the Akhet. 
Take my arm to the sky in the following of the Sun! 

 



Ζ παξνύζα Ρήζε είλαη γξακκέλε ζηηο ππξακίδεο ησλ 
Pepi I (P), Merenre (M) θαη Neferkare (Ν, Pepi IΗ) 
αιιά, όπσο κπνξείηε λα δηαθξίλεηε ζηελ κηθξνγξαθία 
αξηζηεξά, ην θείκελν είλαη θαηεζηξακκέλν ζηελ 
ππξακίδα ηνπ Pepi I. Γηα ηνλ ιόγν απηό ζηελ ζπλέρεηα 
ρξεζηκνπνηείηαη ην θείκελν από ηηο δπν άιιεο 
ππξακίδεο. 
Ζ Ρήζε είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ ήιην, όπσο ξεηά 
αλαθέξεηαη ζην θείκελν: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 i        rx         sw        Merenre         r             pn          n          ra 
Ω    γλσξίδεη    απηόο      ν Merenre     ηελ ξήζε    εηνύηε       ηνπ       Ήιηνπ (Ρα) 
 
 
Προς ηον Ήλιο λέγεηαι: 
 

                       
           nmt                      =k             pt 
       δηαζρίδεηο                    εζύ          ηνλ νπξαλό 
 

                 
       r                 nmtt                     =k 
    θαηά                ην βάδηζκά                 ζνπ     
 
 
Προζθωνείηε δε ως Μέγιζηος: 
 

                 
inD  Hr          =k           wr 
ραίξε ζε          ζέλα      κέγηζηε 
 
 
Μοναδικός: 
 

                    
    inD              Hr  =k               wa 
  ραίξε              ζε ζέλα            κνλαδηθέ 
 
 
και Ba: 



 

                          
                 inD                  Hr  =k                   bA 
                  ραίξε                  ζε ζέλα                    Ba 
 
Ζ πξνζθώλεζε ηνπ Ήιηνπ σο Ba ηνπ νπξαλνύ γίλεηαη απνδεθηή κε βάζε ηελ έλλνηα 
ηνπ όξνπ Ba όπσο απηή ζπλάγεηαη από ηα θείκελα. Ζ ζπλέρεηα όκσο ηεο πξόηαζεο… 
 

                                      
                  imy                   dSr                  rf 
              πνπ βξίζθεζαη      ζην θνθθίληζκα    πνπ ζε αθνξά 
 
…πεξηπιέθεη θάπσο ην λόεκα επεηδή ζηελ ππξακίδα ηνπ Merenre, (θαη αιινύ, όπσο 

θαίλεηαη από ην παξάδεηγκα ηνπ ιεμηθνύ ην νπνίν αθνινπζεί) ην κόξην  rf,  , ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα έκθαζε θαη θπξηνιεθηηθά ζεκαίλεη as to him, 

παξνπζηάδεηαη γξακκέλν σο  . 

Σν ζηνηρείν ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνζδηνξηζηηθό ζύκβνιν ζηελ ιέμε αίκα, snf, 

 νπόηε ε θξάζε δηαβάδεηαη σο: 
 

              
         dSr                   snf         =f 
      θόθθηλν                   αίκα          ηνπ 
 
Σν ιεμηθό παξέρεη ην παξαθάησ παξάδεηγκα… 
 
 
 
 
 Σν νπνίν κεηαθξάδεηαη σο:   Seele die in ihrem Blut ist 
                                               Ψπρή ε νπνία είλαη ζην αίκα ηεο 
 
Καηά ηνλ Γεξκαλό αηγππηηνιόγν Kurt Sethe ην θνθθίληζκα αλαθέξεηαη ζηνλ 
θνθθηλσπό ήιην ηνπ ειηνβαζηιέκαηνο.  
Έλα θείκελν πνπ απνθαιεί ηνλ ήιην, ή ηνλ ζεό Ρα, Ba ηνπ νπξαλνύ παξέρεη λόεκα 
απόιπηα θαηαλνεηό, ε παξαπάλσ πξόηαζε όκσο, ε νπνία ζέιεη ηελ ςπρή λα είλαη 
ζην αίκα ηεο, όρη.    
 

Απόζπαζκα ΝΟ.31 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 294 (PT 457 §859) 
Raise yourself, Meryre! You have received your water, your joints have been collected for 
you. So, stand up on your legs, akh at the fore of the akhs. Raise yourself to this [your bread] 

Merenre 

 

Pepi II 

 



that does not moulder and your beer that does not sour, that you may become ba through 
them, that you may become sharp through them, that you may take control through them and 
give from them to the one in your presence. 
Ho, Pepi! You have become akh, and your survivor has become akh 

 

                                        
             sAq             n =k         qsw       =k 
         αξκόζζεθαλ       ζε ζέλα        ηα νζηά        ζνπ 
       (ζπγθεληξώζεθαλ)         

 

[…] 
 

                        
  bA           =k          im              
  Ba             εζύ          εθεί          
 
 

                     
    spd =k                   im 

     spd εζύ                    εθεί 
 
 

                         
    sxm  =k             im 
  sechem εζύ           εθεί             
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

Raise your self, O King, receive your water, gather together your bones, stand on 
your feet, being a spirit at the head of the spirits; raise your self to this bread of yours 
which knows no mouldiness and your beer which knows no sourness, that you may 
have a soul thereby, that you may be effective thereby, that you may be powerful 
thereby, and that you may give some to him who is in your presence. 
 

Ζ κεηαηξνπή ηνπ θξηλόκελνπ ζε Βa, spd, θαη sxm ζεσξείηαη όηη επηηπγράλεηαη κε ηελ 

άξκνζε, ζπγθέληξσζε, αλαδηάηαμε ησλ νζηώλ θαη ησλ κειώλ ηνπ ζώκαηνο θαη όρη 
ράξε ζηα ηξόθηκα θαη ηα πνηά πνπ δελ αιινηώλνληαη (your bread that does not moulder 

and your beer that does not sour). Αθόκα δειαδή θαη αλ ε ιέμε im  κεηαθξαζηεί 

σο δη’ απηώλ, όπσο ην πξνηηκνύλ νη κεηαθξαζηέο, θαη πάιη ελλννύληαη ηα κέιε ηνπ 
ζώκαηνο θαη όρη ηα ηξόθηκα. ε απηή ηελ πεξίπησζε όκσο δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα 
κε ηελ πξόηαζε «and give from them to the one in your presence». 

ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, γηα ηνλ ζθνπό ηεο παξνύζεο κειέηεο, νπνηαδήπνηε 
κεηάθξαζε θαη αλ πξνηηκεζεί παξακέλεη ην ζπκπέξαζκα όηη ν θξηλόκελνο δελ θηάλεη 
ζηνλ ρώξν ηεο Kξίζεο σο Ba αιιά κεηαηξέπεηαη ζε ηέηνηνλ εθεί.  
Αλ δερηνύκε ηελ απόδνζε ηνπ Faulkner, that you may have a soul thereby,  ν 
ππνηηζέκελνο λεθξόο απνθηά ςπρή θαηά ηελ Κξίζε ηνπ ή κεηά ζάλαην! 
 
 
 



Απόζπαζκα ΝΟ.32 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 318 (PT 467 §886) 
Hey, Sun! Now, that which you said, Sun—―Oh for a son,‖ so you said, Sun, ―ba, in control, 
esteemed, with active arms (and wide stride‖—here is Pepi, Sun. Pepi is your son: Pepi is ba, 
Pepi is esteemed, Pepi is in control, Pepi’s arms are active), this Pepi’s stride is wide. 

                                                                                                
 

Σν ηκήκα απηό ηνπ θεηκέλνπ έρεη 
παξαιεθζεί ζηελ ππξακίδα ηνπ Pepi Η θαη 
παξαηίζεηαη όπσο βξίζθεηαη γξακκέλν ζηελ 
ππξακίδα ηνπ Pepi II (Neferkare) 
 
 
 
 

 

Εδώ είναι ο Neferkare   Ρα, 

O Neferkare είναι γιορ ςοτ        

ο Neferkare είναι Ba, o Neferkare είναι σιμημένορ,  

ο Neferkare είναι sechem.        
        
 

                                                                       

     mk     Neferkare    ra               Neferkare       pw                 sA        =k    
     ηδνύ  ν Neferkare   Ρα               O Neferkare      εηνύηνο   (είλαη)  γηνο       ζνπ        
 
 

                       
  bA   Neferkare            wAS      Neferkare             sxm     Neferkare       
  Ba   ν Neferkare       ηηκεκέλνο  ν Neferkare         sechem  o Neferkare 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

Here am I, O Re, I am your son, I am a soul, I am strong, I am mighty. 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.33 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 319a (PT 468 §901 ) 
Ho, Pepi! Provide yourself with Horus’s eye, the Red Crown, great of bas and multiple of 
existences, and she will tend you, Pepi, as she tends Horus, and will put your bas, Pepi, at 
the fore of the Dual Ennead as the two Begetters on your forehead. They will raise you, 
Pepi, and lead you to your mother Nut, and she will take your arm. 
 

          

     

                

                   wrt         bAw           aSAt                    wnw 
     κεγάιε (πνζνηηθά)    ζε Ba         ζε πιήζνο              ππάξμεσλ 



          

[…] 
         

                                    

     rdi            =s          bAw    =k         Pepi   pn        
ηνπνζέηεζε      απηή           ηα Ba     ζνπ          Pepi εζέλα  
 
 

         

      xnt(y)          psDt                 psDt 
  επηθεθαιήο         ησλ δπν ελλεάδσλ ησλ ζεώλ 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

O King, I provide you with the eye of Horus, the Red Crown rich in power and many 
natured, that it may protect you, O King, just as it protects Horus; may it set your 
power, O King, at the head of the two Enneads. 
 

 

Απόζπαζκα ΝΟ.34 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 319a (PT 468 §904) 
Ho, Pepi! You shall become ba as the bas of Heliopolis, you shall become ba as the bas of 
Nekhen, you shall become ba as the bas of Pe,  
 

Θα γίνειρ Ba ςαν σοτρ Ba σηρ Ηλιούποληρ, 

Θα γίνειρ Ba ςαν σοτρ Ba σηρ Ιεπάκψν πόληρ, 

Θα γίνειρ Ba ςαν σοτρ Ba σηρ Βοτσώ. 
 
Απηό ην πξώην κέξνο δελ λνκίδσ 
όηη ρξεηάδεηαη κεηάθξαζε πιένλ. Ζ 

κόλε άγλσζηε ιέμε, ε is , ε 

νπνία ζεκαίλεη πξάγκαηη, όλησο. 

 
 
you shall become ba as the living star at the fore of his brothers. 
 

Θα γίνειρ Ba εςύ, αςσέπαρ Ζψν, επικευαλήρ σψν αδεπυών ςοτ. 
 

                                                  
 bA      =k      sbA         anx          is         xnt(y)            snw               =f 
Ba         εζύ    αζηέξαο     Εσλ         όλησο     επηθεθαιήο      ησλ αδειθώλ       ηνπ(ζνπ) 
                                      
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

O King, be a soul like the Souls of On! 
Be a soul like the souls of Nekhen! 
Be a soul like the souls of Pe! 
Be a soul like a living star at the head of its brethren! 
 

Ο όξνο Εώλ, anx  ή anx.ti,  απνηειεί νλνκαζία ησλ ζεώλ:       

 



Ζ παξαπάλσ πξόηαζε, ζε απιή κνξθή, ρσξίο πξνζζήθε αζηεξηoύ, βξίζθεηαη ζηελ 
Ρήζε 665Β  
  

                                                                      
                      bA           is           xnt(y)               anx( w)   
                            Bα          όλησο       επηθεθαιήο             ησλ Zώλησλ            
 

ηελ επσδό 80 §32 ησλ θεηκέλσλ ησλ ζαξθνθάγσλ δηαβάδνπκε:  

 
Έτσι μίλησε ο Ατούμ: Η Τεφνούτ είναι η Ζώσα κόρη μου (my living daughter) και 
θα βρίσκεται με τον αδερφό της Σου,  “Ζων” (“Living One”) είναι το όνομά του.   
                                                                                                     
ην έπνο ηνπ Γθίιγθακεο ν ηόπνο όπνπ θαηνηθνύλ νη ζενί νλνκάδεηαη Xώξα ησλ 
Εώλησλ. 
 

Ο άρχοντας, την χώρα των Ζώντων έβαλε στο μυαλό του, 
Ο άρχοντας Γκίλγκαμες έβαλε στο μυαλό του την χώρα των Ζώντων. 
 
Ο Ba αλαιακβάλεη επηθεθαιήο ησλ ζεώλ, ησλ αδειθώλ ηνπ, ησλ Εώλησλ. 
Με ηελ πξνζζήθε ηνπ αζηεξηνύ ν Ba κεηαθέξεηαη ζηνλ νπξαλό, αξρεγόο ελόο 
ζκήλνπο αζηεξηώλ!!  
 

Απόζπαζκα ΝΟ.35 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 333 (PT 482 §1005) 

The bas of Pe will drum for you, hitting their flesh for you, striking [their arms for you], shaking 
for you with their braids, and saying to Osiris: ―Though you have gone away, you have 
returned; [you have] awoken, [though you have gone to sleep], established in life.‖ 
 

Οι Ba σηρ Βοτσώ φοπεύοτν για ςένα, φστπούν σιρ ςάπκερ σοτρ για ςένα, 

Φστπούν σα φέπια σοτρ για ςένα, ανακασεύοτν σα μαλλιά σοτρ για ςένα. 

 

                  

              riw (rwi)             n =k           bAw          p 
                  ρνξεύνπλ                γηα ζέλα         νη Ba ηεο    Βνπηώ 
             (ρηππνύλ ηύκπαλα) 

 

                       
           Hwi       =sn     n =k        if             =sn    
          ρηππνύλ       απηνί     γηα ζέλα    ηελ ζάξθα     ηνπο 

 



                                 
           sxi          =sn       n=k                 aw/ ay   =sn 
          ρηππνύλ       απηνί         γηα ζέλα    ηα ρέξηα/ηα δπν ρέξηα ηνπο 

 

                           
              nwn         =sn       n =k          m                 smA                  =sn 
           αλαθαηεύνπλ       απηνί      γηα ζέλα         (?)                ηα καιιηά                      ηνπο 

 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

The souls of Pe clash (sticks) for you, they smite their flesh for you, they clap their 
hands for you, they tug their side-locks for you. 
 

ηελ ιέμε if , , ζάξθα, ην πξνζδηνξηζηηθό ζύκβνιν απεηθνλπίδεη έλα 

θνκκάηη θξέαο. 
Οη Ba ηεο Βνπηώ δηαζέηνπλ ζάξθα! 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.36 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 337 (PT 485 §1026) 

Any god who will take this Pepi to the sky, alive and stable—he is the one who will become 
esteemed, he is the one who will become ba, he is the one who will smell a wafer, he is the 
one who will go up to Horus’s enclosure that belongs to the sky. Any god who will take this 
Pepi to the sky, alive and stable—bulls will be slaughtered for him, forelegs will be selected 
for him, and he will go up to Horus’s enclosure that belongs to the sky. 
Any god who will not take him to the sky—he will not become esteemed, he will not become 
ba, he will not smell a wafer, and he will not go up to Horus’s enclosure that belongs to the 
sky  
 

Οποιοςδήποσε θεόρ πάει σον Pepi ςσον οτπανό Ζώνσα για πάνσα, θα 

ςυάξοτν γι’ ατσόν βόδια, θα σεμαφίςοτν γι’ ατσόν μποτσάκια και θα 

επιςκευσεί σο οτπάνιο μέγαπο σοτ Ώποτ. 

Όποιορ θεόρ όμψρ δεν πάει σον Pepi ςσον οτπανό δεν θα είναι σιμημένορ 

ούσε Ba ιςφτπόρ. 
 
  

                                                     
nTr             nb                Sdit            =f            Pepi          pn        
ζεόο       νπνηνζδήπνηε        ζα πάεη           απηόο          ηνλ Pepi       εηνύηνλ 

 
 
 



                                         
  ir               pt            anx            Dd 

ζηνλ            νπξαλό       Εώληα      γηα πάληα   
 
 

                         
     rxst               n =f             kAw             stpp           n =f          xpS        

ζα ζθάμνπλ            γη‟ απηόλ            βόδηα         ζα ηεκαρίζνπλ    γη‟ απηόλ       κπνπηάθηα 
 
 

                                                                    
   pr                  =f          ir          Hwt           Hr            irt             pt 
ζα πξνρσξήζεη    απηόο      πξνο      ην κέγαξν    ηνπ Ώξνπ    ην ζρεηηθό    κε ηνλ νπξαλό  
                                                                                                                       (πνπ ζρεηίδεηαη) 
                                                                                                               

                                   
 nTr           nb                  tmt             =f             Sdi                
ζεόο    νπνηνζδήπνηε        πνπ δελ ζα        απηόο              πάεη                  

 
 

                             
  sw                           ir       pt 
απηόλ (ηνλ Φαξαώ)       ζηνλ  νπξαλό 
 
 

                                                                
        n                   wAs =f                     n                bA         =f           
δελ ζα είλαη        ηηκεκέλνο απηόο            δελ ζα είλαη            Ba         απηόο        
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

As for any god who will take me to the sky, may he live and endure; 
Bulls shall be slaughtered for him, forelegs shall be cut off for him, and he shall 
ascend to the Mansion of Horus which is in the sky; but as for any god who will not 
take me to the sky, he shall not have honour, he shall not possess a leopard skin,..  
 
Παξαηίζεηαη ε εγγξαθή ε ζρεηηθή κε ην εηθνλόγξακκα ηεο θεθαιήο ηεο 

ιενπάξδαιεο  από ηελ Γξακκαηηθή ηνπ Allan Gardiner.  
 
 
 
 
 
 

Σν ζύκβνιν απηό ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ιέμεο pHty, , ή 

απιώο , πνπ ζεκαίλεη δύλακε, ηζρύο. 

 



Έλαο ζεόο είλαη Ba, είηε κεηαθέξεη ηνλ Φαξαώ ζηνλ… νπξαλό είηε όρη. Αλ δελ ηνλ 

κεηαθέξεη δελ ζα είλαη:  Ba ηζρπξόο.  
 
 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.37 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 376 (PT 493 §1062) 
[I will look at Nu] and appear at New-Year’s days. Praise [will be] given [to me and I will be 
great] because of my bas. To me belongs the Sixth-Day meal in Battlefield. I will live off a 
pregnant cow [and eat of a pregnant cow] like those in Heliopolis. 
 

Να δοθούν εγκώμια ςσην Νηίθ η οποία είναι ςποτδαία εξαισίαρ σψν Ba 

σηρ. 
 

To θείκελν είλαη θαηεζηξακκέλν ζηελ ππξακίδα ηνπ Pepi I. Σν παξαηηζέκελν είλαη 
από ηελ ππξακίδα ηεο βαζίιηζζαο Νείζ (Νt).   
 

                                                          

    dit              iAw  n         Nt         wrr         Nt       Hr          bAw         =s 
λα δνζνύλ       εγθώκηα ζηελ   Νείζ      ζπνπδαία    ε Νείζ   εμαηηίαο     ησλ Ba          ηεο 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

Praise is given to me, I am great because of my power. 

 
Απόζπαζκα ΝΟ.38 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 449 (PT 510 §1144 ) 
Meryre will acquire the sky, its pillars and its stars, and the gods will come to him in 
obeisance. The akhs are following Meryre because of his ba, having broken their staves and 
shattered their weapons. 
 

Οι αγνοί ακολοτθούν σον Pepi εξαισίαρ σοτ Ba σοτ. 

Έςπαςαν σα παβδιά σοτρ, κομμάσιαςαν σα όπλα σοτρ. 
 

                                    
    Axw             Sms      =sn        Meryre           n          bAi =f 
  νη αγλνί       αθνινπζνύλ    απηνί        ηνλ Meryre        εμαηηίαο    ηνπ Ba   ηνπ 
 
 

                     

      Hsb. n           =sn                 md(w)      =sn                  
     έζπαζαλ              απηνί                   ηα ξαβδηά          ηνπο 
 
 

                
          gmgm.n          =sn                  xaw                 =sn 
          θνκκάηηαζαλ            απηνί                   ηα όπια                    ηνπο  

 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

Σhe spirits serve me (Meryre) because of my power; they have broken their staffs 
and smashed their weapons. 



 

Απόζπαζκα ΝΟ.39 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 460 (PT 506 §1098) 
Meryre is the living Ba with the face of a centipede and the head of a sacred image, who 
saved his body and took his body from the disturbers. 
What has been done is done. What has been done shall go to rest done, and what has been 
commanded, commanded. Meryre will act for him who acts well and Meryre will command for 
him who commands well, for Meryre’s lips are the Dual Ennead. Meryre is the great Speech. 
 

Ο Meryre είναι έναρ Ζψν (θεόρ) Ba  με πτσιδψμένο ππόςψπο. 

Σο κευάλι σοτ, ποτ είναι εικόνα θεού, έςψςε σο ςώμα σοτ, 

απομάκπτνε σο ςώμα σοτ από σιρ ανψμαλίερ.  
 

                                                           
    Meryre  p(w)             bA           anx                 spA                     Hr 
Ο Μeryre εηνύηνο                 Ba              Zσλ              κε ξπηηδσκέλν (;)        πξόζσπν 
 

                                 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ιέμε spA  

 spA      heiliger Ort des Anubis,  ηεξόο ηόπνο ηνπ Άλνπβε.  
 

spA      belegt Pyr. In: spA Hr Eigenschaft des Gesichts, γλσζηό από ηα Κείκελα 

ησλ Ππξακίδσλ ζηελ θξάζε: Ηδηόηεηεο πξνζώπνπ.  

spA      sich winden; zerknittert sein, ηαιαληεύνκαη, είκαη ξπηηδσκέλνο 

spA      Tausendfuß  (?) , ζαξαληαπνδαξνύζα (;) 

spA      Sepa, Name eines Gottes, Sepa, όλνκα ελόο ζενύ  

 
 

                                       
aSm (aXm)          tp          =f         nHm        Dt          =f         
εηθόλα ζενύ       ην θεθάιη        ηνπ         έζσζε      ην ζώκα       ηνπ 

 
 

                                         
    iTi                  Dt           =f             m               Xnnw            
απνκάθξπλε       ην ζώκα         ηνπ            από        ηελ αλσκαιία, ην αθύζηθν 

 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

Η am a living soul with bearded (?) face, who endowed his head with  divinity, who 
saved himself and removed himself from those who disturb Her who does what has 
to be done when she who does what has to be done, and who commands what has 
to be commanded, is at rest; 
 

Μεηά ηελ ιέμε Xnnw, , αλσκαιία, αθνινπζεί λέα πξόηαζεε νπνία 

αξρίδεη κε ηελ θξάζε  irt ir.ti, ε νπνία ζεκαίλεη όηη ήηαλ λα γίλεη έγηλε, 
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ή όηη έγηλε έγηλε, ζύκθσλα κε ηελ κεηάθξαζε ηνπ Allen, δελ ζπλερίδεηαη ε ίδηα πξόηαζε 
όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ ζηελ απόδνζε ηνπ Faulkner.    
 

ρεηηθά κε ηελ ιέμε αλώκαιν, αθύζηθν, , , ή όπσο 

είλαη γξακκέλε παξαπάλσ: , δείηε ην ρόιην Νο.9 

 

Απόζπαζκα ΝΟ.40 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 467 (PT  519 §1205) 
The earth has been cooled, Geb has been censed, and the Dual Ennead has been cut apart: 
Pepi is the Ba who passes between you, oh gods. 

 

Ο Pepi είναι Ba και πεπνάει ανάμεςά ςαρ θεοί. 
 

                                
Pepi        pw        bA           swA               imwt          Tn       nTr(w) 
Ο Pepi     εηνύηνο       Ba           πεξλάεη               αλάκεζά          ζαο         ζενί 

 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

Η am a soul who will pass among you, you gods. 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.41 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 467 (PT 519  §1209 ) 
Morning god, Horus of the Duat, divine falcon, bee-eater, to whom the sky gave birth! 
Greetings to you in these four peaceful faces of yours that see what is in Kenzet and expel 
the storm for the peaceful! 
May you give this Pepi your two fingers that you gave to the young girl, the great god’s 
daughter, when the sky was parted from the land and the gods went off to the sky. You are ba 
and apparent at the fore of your raft of 770 cubits that the gods of Pe caulked for you and the 
eastern gods bent into shape for you. Let this Meryre proceed with you in your raft’s cabin. 
 

Δώςε ςσον Pepi σα δτο δάφστλά ςοτ, εκείνα ποτ έδψςερ ςσην νεαπή κόπη 

σοτ μεγάλοτ θεού, σόσε ποτ φώπιςε ο οτπανόρ από σην γη, σόσε ποτ οι 

θεοί πήγαν ςσον οτπανό. 

Είςαι Ba (Ώπε), υαίνεςαι πάνψ ςσην πλώπη σοτ πλοίοτ ςοτ σψν 770 

πήφεψν.   
 
 

                                     
 rdi      =k       n   Pepi       pn           Dba              =k          ipw 
δώζε       εζύ        ζηνλ Pepi       απηόλ    ηα δπν δάρηπιά       ζνπ           εθείλα 

 
 

                                         
  rdiw          n =k         n              nfrt           sAt       nTr       aA            
δνζκέλα       από ζέλα      ζηελ              λεαξή           θόξε         ζενύ    κεγάινπ 

 
 
 



                               
   m         wpt           pt          ir          tA 
όηαλ        ρώξηζε      ν νπξαλόο     από         ηε γε 

 

                                     
  m         prt         rf        nTrw         ir           pt 
όηαλ       πήγαλ     ινηπόλ       νη ζενί          ζηνλ       νπξαλό 

 

                                  
  bA.ti            xai.ti                m-xnt            smHy    =k        pw                  
είζαη Ba         εκθαλίζηεθεο       ζηελ πιώξε         ηνπ πινίνπ   ζνπ      εηνύηνπ 
                   (είζαη εκθαληζκέλνο) 

 

                 
  ni          mh           770 
  ησλ          πήρεσλ         770 (40.3 κέηξσλ) 

  
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

Give me these your two fingers which you gave to the Beautiful, the daughter of the 
great god, when the sky was separated from the earth, when the gods ascended to 
the sky, you having a soul and appearing in the front of your boat of 770 cubits.  
 
Οη εθθξάζεηο the gods went off to the sky θαη the gods ascended to the sky είλαη 
αθαηάιιειεο δηόηη νη ζενί ρξεζηκνπνίεζαλ ζθάια γηα λα αλεβνύλ ζηνπο νπξαλνύο 

ηελ νπνία ύχψςαν και διακόςμηςαν οι Ba σηρ Βοτσώ και οι Ba σηρ Ιεπάκψν 

πόληρ όπσο αλαθέξεηαη ζην απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί. 
 
 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.42 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 478 (PT 530 §1253) 
Greetings, you ladder that the bas of Pe bore and the bas of Nekhen gilded! 
May you give your arm toward this Pepi, so that this Pepi may sit down between the two great 
gods, this Pepi’s seats may come to the fore, his arm may be received to the Marsh of Rest, 
and he may sit down among the stars in the sky. 

 

Φαίπε ςκάλα ποτ ςε ύχψςαν και ςε διακόςμηςαν οι Ba σηρ Βοτσώ και οι 

Ba σηρ Ιεπάκψν πόληρ. Δώςε  εςύ σο φέπι ςοτ ςσον Pepi εσούσον να 

καθίςει ο Pepi εσούσορ μεσαξύ σψν δύο θεών σψν μεγάλψν. 
 

                                   
   inD     Hr          mAqt       =T             wTst                  nbit      
        ραίξε                ζθάια        εζύ       πνπ ύςσζαλ   (θαη) δηαθόζκεζαλ 

 
 
 



                      
      bAw  p                     bAw  nxn 
Οη Ba ηεο Βνπηώ      (θαη) νη Ba ηεο Ηεξάθσλ πόιεο 
 
 

                             
   Di      =T        a         =T         ir           Pepi       pn 
δώζε      εζύ    ην ρέξη        ζνπ        ζηνλ           Pepi       εηνύηνλ 

 

                                     
    Hmsi        Pepi        pn         imywt          nTr              wAw  
λα θαζηζεη        ν Pepi     εηνύηνο         κεηαμύ        ησλ δύν ζεώλ   ησλ κεγάισλ 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

Hail to the ladder which the Souls of Pe and the Souls of Nekhen have erected and 
gilded! 
Set your hand on me that I may sit between the two great gods. 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.43 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 480 (PT 532 §1262) 
For you are [He Who Stands] and Does [Not] Become Weary in the midst of Abydos. You 
have become akh in the Akhet and stable [in] Djedut. Your arm has been received by the bas 
of Heliopolis, your arm has been taken by the Sun. [Your head has been] raised [by the 
Dual Ennead, and they have put you], Osiris Pepi, at the fore of the [Dual] Shrines [of the bas 
of Heliopolis. 

Επειδή είςαι ο μόνορ ποτ άνσεξε και δεν έγινε wrDw (  ) μέςα ςσην 

Άβτδο. 

Είςαι αγνόρ πια  ςσον   σόπο σψν αγνών, αγνόρ για πάνσα ςσην  πόλη 

Djedut. 

οτ κπάσηςαν σο φέπι οι Ba σηρ Ηλιούποληρ, ςοτ έςυιξε σο φέπι ο Ρα.  
 
 

                                         

            n          T         tw       is              aHa                  n                wrD           
           επεηδή      εζύ      ν έλαο    όλησο       πνπ ζηέθεηαη          ρσξίο       λα έρεη γίλεη άηνλνο                  
                                                                                                                     
 

                                             Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ιέμε wrD    

Σν ζύκβνιν γηα ηνπο άηνλνπο, ηνπο θνπξαζκέλνπο, ηνπο πξσηόγνλνπο: ,     
 

 wrD      müde sein; ermatten; niedersinken, θνπξάδνκαη, εμαληινύκαη,    

                                                                                                                              θαηαπίπησ. 

wrD.w      Ermüdeter, θνπξαζκέλνο 
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wrD.w      Müdigkeit, θνύξαζε, θόπσζε     

wrD.w      Müder  θνπξαζκέλνο  

 

                                                           

                   

   nf            Hr ib           AbDw                      
εθείλνο         ζηελ κέζε      ηεο Αβύδνπ 
 
 

                                    

          Ax.ti      m            Axt                   Dd.ti         m       Ddt    
         αγλόο εζύ  ζηνλ   ηόπν ησλ αγλώλ   κνληκνπνηήζεθεο  ζηελ  πόιε Djedut 
                                                                        (σο αγλόο) 
 
 

                                            

         Ssp          a           =k     Neferkare         in                 bAw    iwnw 
     πάξζεθε       ην ρέξη         ζνπ       Neferkare           από            ηνπο  Ba ηεο Ζιηνύπνιεο   

 
 

                                             

        nDri               a  =k                 in            ra 
θξαηήζεθε ζθηρηά   ην ρέξη ζνπ                 από          ηνλ Ρα 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

For you are he  who stands untiring in the midst of Abydos; be a spirit in the horizon, 
be long-enduring in Mendes. 
Your hand is taken by the Souls of On, your hand is grasped by Re.  
 

Απόζπαζκα ΝΟ.44 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 486 (PT 539 §1315) 
486 RECITATION. The head of this Meryre is that of a vulture, as he 
emerges and ascends to the sky. 
The sides of the head of this Pepi are those of Her of a Thousand Bas 
of a God, as [he] emerges and [ascends] to the sky. 
This Pepi’s ears are those of the Watery One and Nu,… 
The face of this Pepi is that of Paths-Parter,… 
Meryre’s eyes are the great goddess at the fore of the bas of Heliopolis,… 
The nose of this Pepi is that of Thoth, 
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The mouth of this Meryre is that of the great To-and-Fro canal, 
The tongue of this Pepi is that of the guide for the Maat-boat, 
This Pepi’s teeth are bas, 
 [This Meryre’s] lips [are Shu] and Tefnut, 
The chin of this Pepi is that of Kherti, foremost of Letopolis, 
The neck-vertebra of this Pepi is that of a wild bull, 
This Pepi’s shoulders and upper arms are those of Seth, 
The [right arm and hand] of this Meryre is that of the western [ba, as]  
The left arm and hand] of Pepi is that of the eastern ba, 
The chest of this Meryre is that of Bastet,  
The belly of this Meryre is that of Nut,  
This Pepi’s back is that of Geb,  
This [Pepi’s spine] is that of the Dual Ennead, 
This Pepi’s rear is that of Heqet, 
This Meryre’s buttocks are those of the Nightboat and Dayboat,  
The penis of this Pepi is that of the Apis,  
Meryre’s thighs are those of Neith and Selket, 
This Meryre’s lower legs are those of the two bas at the fore of the Marsh of the Limit,  
This Meryre’s feet are those of the two Maat-boats,  
Pepi’s toes are those of the bas of Heliopolis,  
 

                                    

       sbq           Meryre         pn          m            bAy                     
    ηα πόδηα        ηνπ Merryre     εηνύηνπ       ζαλ        ησλ δπν Ba 
 
 

                                    

         xnt                       sxt                 Dr 

πνπ είλαη επηθεθαιήο    ζην αγξόθηεκα    ζηα ζύλνξα (ζην ηέινο ηεο πεξηνρήο όπνπ θαηνηθνύλ   

                                                                                                                                                       νη ζενί). 

 
 

                                               

                sAHw               Pepi         m           bAw  iwnw 
ηα δάρηπια ησλ πνδηώλ      ηνπ Pepi        ζαλ       ησλ Ba ηεο Ζιηνύπνιεο 
 

Οιόθιεξν ην ζώκα ηνπ θξηλόκελνπ, ελ πξνθεηκέλνπ ηνπ Φαξαώ, απνηειείηαη από 
κέξε ζώκαηνο δηαθόξσλ ζενηήησλ. 
 

Αμηνζεκείσηεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη θαη ην παξαθάησ ηκήκα ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο ξήζεο. 
 
Any god who will not lay down a stairway for this Meryre as he emerges and ascends 
to the sky, he has no wafer, he has no fan, he will not wash himself from a cup, he will 
not smell a foreleg, he will not serve himself a haunch, nor will the earth be hacked up 
for him, nor will a deposited offering be laid down for him, as he emerges and this 
Meryre ascends to the sky. 
 

Όποιορ θεόρ δεν θα ςσήςει μια ςκάλα για σον Meryre, για να πποφψπήςει 

και να ανεβεί ςσον οτπανό  
 
 
 



                                            

 nTr          nb                     tm             (t)f                sqr               n=f 
ζεόο   νπνηνζδήπνηε      πνπ δελ ζα      απηόο             ζηήζεη               γη‟ απηόλ  
 
 

                      
       rwd                     n        Meryre         pn      
      ζθάια                     γηα     ηνλ Meryre       εηνύηνλ 
 
 

                                             
                 pry   =f      rf                Sw     =f         rf             ir          pt 
(γηα λα) πξνρσξήζεη   απηόο    (λα)      αλεβεί         απηόο          ζηνλ     νπξαλό      
 

Δεν θα μτπίςει χημένο μποτσάκι και δεν θα υάει κοχίδι!!  
 

                     
   n            sn            =f           xpS 
 δελ       ζα κπξίζεη      απηόο      κπνπηάθη (κπξνζηηλό) 
 
 

                     
   n                 DA            =f               iwa 
  δελ             ζα θάεη          απηόο         κπνύηη (πηζηλό) 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

The calves of my legs are the two souls who preside over the Field of Dr. 
My toes are the souls of On. 
 
As for any god who will not set up a stairway for me, 
He shall not smell the foreleg, he shall not devour the hind-leg. 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.45 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 509 (PT 570 § 1449) 
Be ascended to this Pepi in your identity of [the Sun] and dispel the sky’s blanket (of 
darkness) for Horus [of the Akhet] to show himself [and hear] his [bas] and his blessings in 
the mouth [of] the Dual Ennead: ―How beautiful are you of whom his mother speaks, heir of 
whom Osiris speaks!‖ 

 

Να υανεί ο Ώπορ σηρ φώπαρ σψν αγνών. Να ακούςει σοτρ Ba σοτ. 

 

                            
  rdit        sw       Hrw          Axt           sDm        =f       bAw        =f 
 λα εκθαληζηεί    ν Ώξνο    ηεο Akhet   λα αθνύζεη   απηόο   ηνπο Ba       ηνπ 
 

                                  Akhet   = ν ηόπνο ησλ αγλώλ, ησλ akh  



 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

Harakhti* shows himself that he may hear my (his) fame**  

(*)Harakhti, Horus Akhti, Hrw Axt,    
(**) fame, bAw, . 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.46 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 513 (PT 573 §1478) 
May you awake in peace, Natron-cleaned god—in peace! 
May you awake in peace, eastern Horus—in peace! 
May you awake in peace, eastern Ba—in peace! 
May you awake in peace, Horus of the Akhet—in peace! 

 

                                                        
  srs       =k        m         Htp            bA           iAby           m        Htp 
μππλάο       εζύ         ελ         εηξήλε             Ba         ηεο αλαηνιήο      ελ        εηξήλε 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

May you wake in peace, Oh soul of the East, in peace! 
 

 

Απόζπαζκα ΝΟ.47 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε 520 (PT 578  §1534) 
Osiris Pepi, you should not go away in those eastern lands, but you should go away into 
those western lands, in the path of the Sun’s followers. 
Your envoys have gone, your runners have run, those before you have hurried, and they will 
announce you to the Sun as one with sweeping eastern shoulder. You do not know them, but 
you shall become functional through them, having put them within your arms as herdsman of 
your calves. 
Since you are the one who prevents them from turning around from within your arms, you 
should go forth toward them, ba as one fully born, sharp as one fully born, in your identity of 
Sopdu, your flail in your (one) arm, your scepter behind your (other) arm, and those of the 
nighttime shall fall on their face to you, and the Imperishable Stars shall kneel to you. 
  
 

 
    Smswra 
Oη αθόινπζνη ηνπ Ρα 
 

Πποφώπηςε ππορ ατσούρ (σοτρ ακόλοτθοτρ σοτ Ρα), είςαι πλέον Βα, είςαι 

spd, ςαν να γεννήθηκερ έσςι, ςαν απ’ όσαν γεννήθηκερ. 
 

                                                  

       pr         =k         r       =sn         bA.ti                spd.ti                   
πξνρώξεζε      εζύ       πξνο    απηνύο    ba πιένλ εζύ     spd πιένλ εζύ 

 
 
 



                                    
   m    mst.ti                         m    mst.ti 
ζαλ γελλεκέλνο έηζη         ζαλ από ηελ γέλλεζή ζνπ 

 

[…] 
 

ε πποςκτνούν οι άνθπψποι σηρ κοσεινιάρ! 

 

                                                         
      ixr             n =k                    xAwtyw                   Hr              Hr         =sn 
   πέθηνπλ           γηα ζέλα        νη άλζξσπνη ηεο ζθνηεηληάο      πάλσ     ζηα πξόζσπά     ηνπο 

 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

Followers of Re, 
[…] 

You go up to them empowered ( ), effective, as all my children, as all my 
children. 
[…] 
The slayers fall on their faces at you. 
 

Ο εληθόο ηεο ιέμεο  xAwtyw (those of the nighttime, θαηά ηνλ Allen, slayers, θαηά 

Faulkner) είλαη xAwty.   Σν απόζπαζκα πνπ αθνινπζεί είλαη από  ηελ Ρήζε  ΡΣ 419 

§748 
 
He of the night will not bow over Teti, 
 

                                       

                          
              n           ksw                         xAwty                    Hr           Teti / =k 
                δελ         ζθύβεη           ν άλζξσπνο ηεο ζθνηεηληάο    πάλσ από   ηνλ Teti / εζέλα 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

The night-demon(?)* will not bend over you. 

(*) On xAwty see Komm. Iii,387. I suggest, however, a derivation from xAwy “night” 

with some such meaning as “ghost”, “afrît”. 

  
Ζ ιέμε xAwty (xAwtw) όπσο είλαη γξακκέλε ζηελ ππξακίδα ηνπ Meryre (Pepi II) 

πξνζδηνξίδεηαη κε ην ζύκβνιν ελόο θόθθνπ ηεο άκκνπ ( ) ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

(καδί κε ην ζύκβνιν ) γηα λα αληηθαζηζηά ζύκβνια κε αξεζηά ζηνπο ζενύο, κε 

θπξηόηεξν ην ζύκβνιν ησλ mt , ησλ ερζξώλ ηνπο. 

Έηζη ν όξνο βξίζθεηαη γξακκέλνο σο  ή σο , ζηηο ππξακίδεο όπνπ νη 
ηξεηο θόθθνη άκκνπ αληηθαζηζηνύλ ηηο ηξεηο γξακκνύιεο ελδεηθηηθέο ηνπ πιεζπληηθνύ 

αξηζκνύ, ή σο  ζε λεώηεξα θείκελα.  

ε κηα πεξίπησζε, από ην Βηβιίν ηνπ Νηνπάη, ε ιέμε mt γξάθεηαη κόλν κε ηνλ θόθθν 

ηεο άκκνπ. 



                                                                    
                                           nTr(w)       Ax(w)        mt(w)                                                                         
                                                  νη ζενί       νη αγλνί (θαη) νη mtw 
 
θνηεηληά νλνκάδεηαη ν ηόπνο όπνπ είλαη θιεηζκέλνη όινη όζνη ππόθεηληαη ζε Κξίζε 

(δείηε ζρόιην Νο. 14). Άλζξσπνη ηεο θνηεηληάο απνθαινύληαη όζνη βξίζθνληαη ζηνλ 

ηόπν απηό. 

Οπζηαζηηθά νη xAwtyw θαη νη mt είλαη ηα ίδηα πξόζσπα. 
 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.48 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε  523 (PT 581 §1557) 
 
Those on earth will have abundance, for he who ran off in his ba has been returned to his 
cavern. You will go after your akh to cloak the winds as the arm of Kherti, foremost of Nezat. 

 

Ξευεύγει από σον Ba σοτ, επιςσπέυει ςση ςπηλιά σοτ. 
 

                           
     sin          m          bA      =f              inw           ir               TpHt           =f 
  μεθεύγεη     από      ηνλ Ba     ηνπ         επηζηξέθεη      ζηελ            ζπειηά           ηνπ 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

Oh you who run in your power hence (?)* to your cavern. 
 

(*) For i nw read probably ir nw 
 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ιέμε inw ηελ νπνία αλαθέξεη ζην ζρόιηό ηνπ ν Faulkner: 

 

nw      zurückkehren; sich zurückbegeben; Zurückbringen, επηζηξέθσ,  

θέξλσ πίζσ   
 

ηελ παξνύζα γξαθή ηνπ παξαπάλσ ξήκαηνο , έρεη παξαιεθζεί ην γξάκκα 

―n‖ , (ην νπνίν δελ είλαη απαξαίηεην δηόηη ππάξρεη ζηα θσλνγξάκκαηα nw ), 

θαζώο θαη ην πξνζδηνξηζηηθό ζύκβνιν .  

Σν γξάκκα ―i‖ , , κπξνζηά από ην ξήκα:  κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη απνηειεί 

επηθώλεκα: Ψ, επιςσπέυει ςση ςπηλιά σοτ, ή όηη πξόθεηηαη γηα έλα θάπσο 

κπζηεξηώδεο  ―i‖ ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζηελ αξρή ιέμεσλ θαη ην νπνίν έρεη επηζεκάλεη 

θαη ν Faulkner, π.ρ. κπξνζηά από ηελ ιέμε Ba ζην απόζπαζκα Νν. 20.  

Όζνλ αθνξά ην ξήκα sin, , απηό έρεη ηελ έλλνηα ηνπ θεύγσ ηξέρνληαο, 

δξαπεηεύσ. 

  
Από ηελ ξήζε ΡΣ 578: your runners have run 
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   sin              sin(w)             =k 
ηξέρνπλ          νη δξνκείο            ζνπ  
 

Καζώο θαη από ηελ ξήζε ΡΣ 388: Behold Teti: Teti is Horus, who escaped from the 
shunned snake and ran. 
 

                            
  Teti       pw     Hrw        pr        m          SnT              HfAw             sin 
Ο Teti        είλαη      Ώξνο       μέθπγε     από     ην ζπκσκέλν       εξπεηό     (θαη)  έηξεμε    

 

Απόζπαζκα ΝΟ.49 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε  526 (PT 553 §1362) 
The sky’s door has been opened to you, the Cool Waters’ door has been pulled open to you: 
the mastaba’s door shall be opened to you, 
and Nut’s door will be drawn back for you. ―To me! To me!‖ said Isis; ―proceed in peace!‖ said 
Nephthys, when they saw your father Osiris on the day of the reed-festival. High are the 
shrines of your ba’s settlement. 
 

Χηλά παπεκκλήςια ςσην γεισονιά σοτ Ba ςοτ. 
 

                             
    qA                           Ddbt                        grgw            bA        =k      
 ςειά                     παξεθθιήζηα                ζηελ γεηηνληά      ηνπ Ba       ζνπ         
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

May the chapels which your soul founded be exalted. 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.50 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε  528 (PT 555 §1378) 
Thoth in the limit of your bush’s shade, put Pepi on your wingtip in yonder northern side of the 
Winding Canal. 

Pepi is sound, his flesh is sound; Pepi is sound, his clothing is sound. 
He has gone up to the sky as Montu, he has gone down as the ba he has netted [as 
a Ba which he makes divine]. 
 

Ανεβαίνει ςσον οτπανό ψρ θεόρ Μονσού, κασεβαίνει ψρ θεόρ Baibtef, 

όπψρ ο Ba σον οποίον ατσόρ έκανε θεό. 
 

 
              Pr  n =f             ir      pt        m    mnT 
               πήγε απηόο              ζηνλ νπξαλό      σο   ζεόο Μνληνύ 
      ν Merenra, o Neferkare 



 

                 
     hA        n =f        m                 bA ibT =f 
 θαηεβαίλεη    απηόο        σο               ζεόο Baibtef 

 
Καηά ην ιεμηθό ε θξάζε bA ibT =f  απνηειεί νλνκαζία ζεόηεηαο.  

 
Ζ ιέμε πξνο ιέμε κεηάθξαζε δελ δίλεη λόεκα θαηαλνεηό: 
 

              
       bA                    ibT                   =f 
   ηνλ  Ba        πνπ παγίδεςε         απηόο 
 

xt ibTt είλαη ε νλνκαζία ελόο ηεξνύ ρώξνπ ηνπ ζενύ Θσζ ε νπνία θαη απηή 

πξνζδηνξίδεηαη κε ην εηθνλόγξακκα ηεο παγίδαο γηα πνπιηά. 
 
ηηο ππξακίδεο ησλ Merenra θαη Pepi II ε Ρήζε ΡΣ 555 δελ ηειεηώλεη κε ηελ 
παξαπάλσ νλνκαζία αιιά ζπλερίδεη κε ηελ πξόηαζε: 
 

Όπψρ ο Ba σον οποίον ατσόρ έκανε θεό. 
 

                                   

                                  
  m                bA                       aSm               =f 
όπσο            ν Ba   (ηνλ νπνίν) ζενπνίεζε          απηόο 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

as a soul which he makes divine 

 
Απόζπαζκα ΝΟ.51 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε  554 (PT 611 §1725) 
Live! Be alive, father Osiris Pepi, in your identity that is with the gods. Be apparent as Parter, 
the Ba at the fore of the living. 
 

Εμυανίςσηκερ ςαν Κπισήρ Ba, επικευαλήρ σψν Ζώνσψν. 

 

                                        
             xa.ti                 m             wpiw                    bA 
    εκθαλίζηεθεο εζύ       ζαλ            ηνλ Κξηηή                ηνλ Ba 
 



                
        xn.ti                              anxw 
πνπ είλαη επηθεθαιήο           ησλ Εώλησλ (ησλ ζεώλ)  
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

May you appear as Wpiw, a soul at the head of the living; 

 

Απόζπαζκα ΝΟ.52 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε  555 (PT 612 §1730) 
Behold, this going of yours, father] Pepi, is like [Horus going] to his father Osiris, that he might 
become akh through it, that [he] might become ba [through it, that he might 
become esteemed through it, that he might take control through it. 

 

Να, πασέπα Meryre, σο πέπαςμά ςοτ εσούσο ςαν σο πέπαςμα σοτ Ώποτ 

ππορ σον πασέπα σοτ Όςιπι. 

Ψ, έυσαςε ατσόρ εκεί αγνόρ, Ba, ςεβαςσόρ και sechem. 
    

                                                    
 isw          prt   =k           tn          it       Meryre       mi       prt       
Ηδνύ    ην πέξαζκά ζνπ    εηνύην    παηέξα     Meryre        ζαλ    ην πέξαζκα 
 

                                              
    Hr                  n                   it =f               wsir 
ηνπ Ώξνπ          πξνο            ηνλ παηέξα ηνπ      Όζηξε 
 
 

                                 
  i        Ax =f               im          bA =f        im                     
  Ω     αγλόο απηόο          εθεί         Ba απηόο     εθεί                 
 
 

                                   
      wAS =f             im              sxm =f           im 
ζεβαζηόο απηόο      εθεη          sechem απηόο        εθεί 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

O my father the King, is as when Horus went to his father Osiris so that he might be a 
spirit thereby, that he might be a soul thereby, that he might have strength thereby, 
that he might have power thereby. 

Σν επίξεκα  im, , κπνξεί λα κεηαθξαζηεί είηε «δη’ απηνύ», ηνπ πεξάζκαηνο, είηε 

«εθεί», εθεί δειαδή πνπ θαηαιήγεη ην πέξαζκα. 
Με ην πέξαζκα ελλνείηαη ε κεηάβαζε από ηελ αλαηνιηθή όρζε (ν ηόπνο ν νπνίνο 

νλνκάδεηαη θνηεηληά θαη είλαη ν ηόπνο όπνπ γελληνύληαη κεγαιώλνπλ θαη δνπλ νη mt 



θαη νη θάζε είδνπο θνπξαζκέλνη, άηνλνη θαη πξσηόγνλνη) ζηελ δπηηθή όρζε όπνπ δνπλ 
νη ζενί θαη είλαη ν ηόπνο ν θσηεηλόο κε ηα πνιιά δξνζεξά λεξά. 
 
Ο Ώξνο θαηεγνξήζεθε σο λόζνο, θξίζεθε, βξέζεθε αγλόο ζαλ ηνλ παηέξα ηνπ Όζηξη 
θαη έηζη ζεσξείηαη όηη έθαλε θαη εθείλνο ην πέξαζκα.  

 

Απόζπαζκα ΝΟ.53 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi I (~2332-2283 π.Υ), Ρήζε  582 (PT 601 §1663) 
As the name of [Shu], lord of [Upper] Menset [in Heliopolis], is firm, [the name of Pepi shall 
be] firm, and ―Perfect Fixture‖ likewise, [for the course of eternity. 
[As the name of Tefnut, lady of Lower] Menset [in Heliopolis, remains, the name of Meryre 
shall remain], and ―Perfect Fixture‖ likewise, for the course [of eternity]. 
As the name of [Geb at the earth’s] ba is firm, [the name of Pepi shall be] firm, [and ―Perfect 
Fixture‖ likewise, for the course of eternity]. 
As [the name of] Nut is firm in the Enclosure of Shenit in Heliopolis, [the name of Meryre shall 
be firm, and ―Perfect Fixture‖ likewise],for the course of eternity. 
 

Όπψρ είναι μόνιμο σο (αγνό) όνομα σοτ Geb ςσην Ba-ta, θα είναι μόνιμο 

σο όνομα σοτ Neferkare. 
  
 

                             

     rwD            rn          n            gb              ir             bA  -     tA 
     κόληκν        ην όλνκα       ηνπ             Geb              ζηνλ          ηόπν    Βa-ta          
 

                 
       rwD            rn         n      Neferkare 
       κόληκν         ην όλνκα     ηνπ       Neferkare          
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

As the name of Geb who is at BA-tA* endures, so may the Kings name endure. 
 

(*) Unknown locality 
 
Αλαθέξνληαη δηάθνξεο ζεόηεηεο ζηελ παξαπάλσ ξήζε νη νπνίεο όιεο ζπλδένληαη κε 
ηελ νλνκαζία θάπνηνπ ηόπνπ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έρεη δίθην ν Faulkner 

ζρνιηάδνληαο όηη BA-tA , , απνηειεί νλνκαζία άγλσζηεο ηνπνζεζίαο. 

Αλαιύνληαο πάλησο απηή ηελ νλνκαζία θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα όηη 
επξόθεηθην κάιινλ γηα ιαηξεπηηθό ηόπν: 
 

                              
  bA              dwA                  tA   
  Ba        ιαηξεία, ιαηξεύσ      γε 

 

Απόζπαζκα ΝΟ.54 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Merenre (~2283–2278  π.Υ.), Ρήζε 387 (PT 614 §1740) 
Oh, [Nemtiemzaf Merenre, … ]. So, you [ … ] at that portal of the Ba’s enclosure. You will give 
your arm toward them and they will come to you in obeisance. You shall strike them with [the 
baton and direct them with the scepter], in accordance with 
your new state (as one) of the possessors of honor. 



 

σην πύλη σηρ πεπίυπαξηρ σοτ Ba 

                               
       ir               arwt          tw       nt           Hyt                bA         
      ζηελ                  πύιε          εηνύηε     ηεο       πεξίθξαμεο         ηνπ Ba 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

In the gate of the Mansion of the soul. 
 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.55 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi II (~2278–2184 π.Υ), Ρήζε 88 (PT 11 §8) 

RECITATION BY NUT: I shall protect your perfection inside this my ba, for all life, stability, 
authority, and health for the divine one of Horus’s appearance, the Dual King, Pepi Neferkare, 
the divine one of the Two Ladies’ appearance, Neferkare; the controlling falcon of gold, Pepi 
Neferkare, alive forever. 
 

Λόγια ποτ είπε η Νοτσ: «Πποςσασεύψ σην σελειόσησά ςοτ μέςα ςσον Ba 

εσούσον  για να είναι πάνσα Ζψν, σαθεπόρ, κτπίαπφορ και Τγιήρ ο ‘Ψπορ, 

ο θεόρ, ο εμυανιςθείρ βαςιλιάρ Άνψ και Κάσψ Αιγύπσοτ, ο Pepi Neferkare,  

θεόρ (γέννημα) δτο Κτπιών, ο  εμυανιςθείρ  Neferkare, φπτςή εικόνα σοτ 

Ώποτ, ο Pepi Neferkare, Ζψν για πάνσα». 
 

                                                                       

           mdw Dd            in         nwt             Xnm             nfr         =k 
  Λέμεηο πνπ εηπώζεθαλ      από        ηελ Ννπη       πξνζηαηεύσ  ηελ ηειεηόηεηά    ζνπ 
 
 

                                                             

    m-Xnw      bA       pn         n        anx           Ddt           wAs       snb     nb 
        κέζα       ζηνλ Ba   εηνύηνλ    γηα     θαηάζηαζε  ζηαζεξόηεηα θπξηαξρία  πγεία     πάληα  
                                                                   Εώληνο                                                        (θάζε) 
 

                                                         

     n        Hrw       nTr              xaw                       nsw-bit 
     ηνπ      Ώξνπ     ηνπ ζενύ    ηνπ εκθαληζζέληα  βαζηιηά Άλσ θαη Κάησ Αηγύπηνπ 
 
 

                                   

       ppy          nfr-kA-ra          nbty           nTr      xaw         nfr-kA-ra 
        Pepi            Neferkare          δπν Κπξηώλ      ζεόο    εκθαληζζείο    Neferkare 
 
 
 



                                         

   Sxm Hrw nbw            ppy         nfr-kA-ra       anx          Dt 
ρξπζή εηθόλα ηνπ Ώξνπ       Pepi            Neferkare          Εσλ        γηα πάληα   

 

Neferkare,  nfr ( )-kA( )-ra( ) , , ζεκαίλεη «ηέιεην ην Ka ηνπ Ρα» θαη 

γξάθεηαη σο ra-nfr-kA ιόγσ ηηκεηηθήο κεηαηόπηζεο ην νλόκαηνο ηνπ Θενύ ζηελ 

κπξνζηηλή ζέζε. 

 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

Recitation by Nut: I enfold your beauty within this soul* of mine for all life, 
permanence, dominion and health for the King – may he live for ever. 
 
(*) ρόιην ηνπ Faulkner: The “soul” of Nut here is the coffin bearing her name which 
encloses the body of the king. 
Although not actually carved on a sarcophagus, this text belongs to the sarcophagus group of 
utterances. 

 
Απόζπαζκα ΝΟ.56 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi II (~2278–2184 π.Υ), Ρήζε 361 (PT 599  §1651) 

All the gods who will make this pyramid and this work of Pepi Neferkare be good and firm—
they are the ones who will be sharp; they are the ones who will be esteemed; they are the 
ones who will be ba; they are the ones who will have control; they are the ones to whom will 
be given a king-given offering of bread, beer, cattle, fowl, clothing, and ointment; they are the 
ones who will receive their gods’ offerings; they are the ones for whom will be selected their 
select cuts of beef and fowl; they are the ones for whom will be made their feasts; they are 
the ones who will acquire the crown amongst the Dual Ennead. 

 

Οι θεοί όλοι ποτ Θα κάνοτν καλή και μόνιμη σην πτπαμίδα εσούση, σην 

κασαςκετή ατσή σοτ Neferkare, είναι ατσοί ποτ θα είναι έσοιμοι, 

ςεβαςσοί,  Ba και sechem. 

  

                                       
   nTrw        nbw           rdit             =sn         nfr            rwd   
   νη ζενί          όινη          πνπ ζα θάλνπλ      απηoi         θαιή   (θαη)   κόληκε     

 

                                        
         mr              pn            kAt              tn         nt      Neferkare 
   ηελ ππξακίδα       απηή        ηελ  εξγαζία       εηνύηε        ηνπ        Neferkare 

 

                      
       inti      =sn                  spd            sn       
Δίλαη απηνί πνπ ζα είλαη            spd            απηνί 
 
 
 



                       
       inti      =sn                    wAS        =sn 
Δίλαη απηνί πνπ ζα είλαη         ζεβαζηνί     απηνί 
                                             
 

                          
        inti      =sn                 bA         =sn 
Δίλαη απηνί πνπ ζα είλαη            Ba         απηνί 

 

                         
          inti      =sn                 Sxm          =sn 
Δίλαη απηνί πνπ ζα είλαη          sechem         απηνί 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

O all you gods who shall cause this pyramid and this construction of the King to be 
fair and endure; You shall be effective, you shall be strong, you shall have your 
souls, you shall have power. 
  
Από ηελ Βίβιν ησλ Νεθξώλ: 
 

Είμαι εξαγνιςμένορ, είμαι θεόρ, είμαι ιςφτπόρ, είμαι ba , είμαι sechem, 

είμαι αγνόρ. 
 

                                 
        wab         kwi             nTr      kwi               wsr       kwi                 
 εμαγληζκέλνο   εγώ               ζεόο      εγώ               ηζρπξόο    εγώ 
 

                                
     bA     kwi              sxm            kwi               Ax        kwi 
      Ba     εγώ              sechem          εγώ                αγλόο       εγώ 
                                                                                         (Βίβλος των Νεκρών Πάπσρος τοσ Any, Kευ.79, pl. 26, γρ.7)  

 
 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.57 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi II (~2278–2184 π.Υ), Ρήζε 411 (PT 676  §2010) 

The mastaba has been opened for you, the sarcophagus’s [lid has been pulled back for you], 
the sky’s door has been pulled open for you. ―To me, to me!‖ says Isis; ―in peace,‖ says 
Nephthys—for they have seen their brother in Atum’s festival, these cool waters of yours, 
Osiris, from [Busiris and from] His Ba’s Settlement. Your ba is inside you and your control 
about you: remain at the fore of your controlling powers. 
 

Σα δποςεπά νεπά ςοτ Όςιπι, ατσά ποτ τπάπφοτν σόςο ςσην πόλη 

Βούςιπιρ όςο και ςσον ςτνοικιςμό σοτ Ba. 

To Ba ςοτ μέςα ςοτ, σο sechem ςοτ γύπψ ςοτ. 

 



 Ζ θξάζε  His Ba’s Settlement (ν ηόπνο, ν ρώξνο, ε γεηηνληά ηνπ Ba) ε νπνία εδώ 

είλαη απνθαηαζηεκέλε:  

 
 
αλαθέξζεθε ζηα απόζπαζκα Νν 21 ζηελ Ρήζε 287  από ηελ ππξακίδα ηνπ Teti θαη 
ζην απόζπαζκα 49 ζηελ Ρήζε 526 από ηελ ππξακίδα ηνπ Pepi I. 
 

εκαληηθόηεξε, σζηόζν, είλαη ε θξάζε πνπ αθνινπζεί: , Your ba is 

inside you: 

 

                      
    bA        =k          m-Xnw          =k 
  ην Ba        ζνπ           κέζα               ζνπ 

 
Ζ νπνία γηα πξώηε θνξά απαληάηαη ζηελ ππξακίδα ηνπ Pepi I κε δηαθνξεηηθή 
ζύληαμε (απόζπαζκα Νν. 22): 
 

                              
  bA        =k       n     =k        m - Xnw       =k 
ην Ba      ζνπ     αλήθεη ζνπ          κέζα            ζνπ 
 
Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

This cold water of yours, O Osiris, is what is in Busiris and what is in Grgw-bA-f, your 

soul is within you and your power is about you. 

 
O Faulkner αθήλεη ακεηάθξαζηε ηελ θξάζε Grgw-bA-f δηόηη εδώ παξνπζηάδεηαη ην 
εμήο κνλαδηθό: κηα πξόηαζε ηεο νπνίαο ν ζπληάθηεο ζεσξεί όηη ν όξνο Ba νλνκάδεη 
έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν, αθνινπζείηαη από κηα πξόηαζε ηεο νπνίαο ν ζπληάθηεο 
ζεσξεί όηη ν ίδηνο όξνο, κε ηελ ίδηα αθξηβώο γξαθή, απνηειεί νλνκαζία ηεο ςπρήο.   
 

Απόζπαζκα ΝΟ.58 

Ππξακίδα ηνπ Φαξαώ Pepi II (~2278–2184 π.Υ), Ρήζε 422 (PT 474  §941) 

The gods who belong to the sky will get themselves for you, and they will join for you the gods 
who belong to the earth, that you might exist with them [and] go [on their arms]. The bas of Pe 
will be gotten for you and the bas of Nekhen will be joined together for you. 
 

Οι θεοί σοτ οτπανού έπφονσαι για ςένα, οι θεοί σηρ γηρ ςτγκενσπώνονσαι 

για ςένα, ζειρ μαζί σοτρ, ςσα φέπια σοτρ πάνψ. 

υέπνοτν  για ςένα σοτρ Βα σηρ Βοτσώ, ςτγκενσπώνοτν για ςένα σοτρ Βa 

σηρ Ιεπάκψν πόληρ.  

 

 



                                                    
    ini          =sn n =k            nTrw          irw                 pt 
θέξλνπλ      εαπηνύο γηα ζέλα        νη ζενί       νη ζρεηηδόκελνη    κε ηνλ νπξαλό 

 

                                         
      dmD                =sn       n =k        nTrw         irw                  tA 
ζπγθεληξώλνληαη         απηνί       γηα ζέλα       νη ζενί     νη ζρεηηδόκελνη     κε ηελ γε 
 

 

                    
   wn         =k           Hna         =sn 
ππάξρεηο       εζύ             καδί            ηνπο 

 

                           
  i       mS             =k          Hr           aw            =sn 
Ω     πεγαίλεηο            εζύ        πάλσ       ζηα ρέξηα             ηνπο 
 
 

                                 

    ini      n =k         bAw     p              dmD           n =k         bAw    nxn 
θέξλνπλ  γηα ζέλα   ηνπο Βα ηεο Βνπηώ    ζπγθεληξώλνπλ   γηα ζέλα    ηνπο ba ηεο Ηεξάθσλ     
                                                                                                                                         πόιεο  
  Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

I bring for you the gods who are in the sky, I assemble for you the gods who are on 
earth, that you may be with them and walk arm-in-arm with them.  
I bring for you the Souls of Pe, I assemble for you the Souls of Nechen. 
 
 

Απόζπαζκα ΝΟ.59 

Ππξακίδα ηεο βαζίιηζζαο Νείζ (~2278–2184 π.Υ), Ρήζε  554 (PT 666 §1939) 

242 RECITATION. Ho, Neith! [Beware] of the Great Lake that leads to the akhs and the canal 
that leads to the dead. Beware of those people of yonder ba-house who are in charge of 
confrontation in their identity of textile-workers, lest they take your arm to yonder ba-house. 
It is dangerous, it is painful: miss it, avoid it; you should miss it completely and avoid it 
completely. 
 

Πποςσασέχοτ από σοτρ ανθπώποτρ εκείνοτρ εκεί πέπα σοτ ςπισιού σοτ 

Ba  
 

                                  

       sA               Tw                    rmT             iptf                    
πξνζηαηέςνπ      εζύ  (από) ηνπο αλζξώπνπο   εθείλνπο  
 
 
 



                                    

     nt            pr           bA              pf  
      ηνπ        ζπηηηνύ     ηνπ Βa    εθείλνπ εθεί πέξα 
 

Να μην αππάξοτν σο φέπι ςοτ ς΄εκείνο εκεί πέπα σο ςπίσι σοτ Βα. 
 
 

                                        

   imi          =sn          ngrw          a =k          ir          pr        bA        pf 
 λα κελ           απηνί        αξπάμνπλ       ην ρέξη ζνπ     ζην       ζπίηη      ηνπ Ba   εθείλν πέξα     
  
  Ζ απόδνζε ηνπ Raymond Faulkner 

Beware of those people of yonder House of the Soul. 
[…] 
Do not let them lay hold of your hand at yonder House of the Soul. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


