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სალონი «კასანდრა» 
 

ქალაქის წენტრში, პატარა მყუდრო ეზოში გაიხსნა მაგიური სალონი 

«კასანდრა». სხვადასხვა პროფილის სპეციალისტები დაგეხმარებიან გადაჯრან 

თქვენი პრობლემები პირად ცხოვრებაში, აგრეთვე პროფესიულ და ბეზნეს 

სფეროებში. 

ტარო, ასტროლოგია, პარაფსიქოლოგია, ბიოენერგეტიკა, აურის წმენდა, 

ბედის კორექტირება, ჯანმრთელობის, ცხოვრებისეული სიტუაციებისა და 

პრობლემების. 

დიაგნოსტიკა. შავი და თეთრი მაგიის რიტუალების ჩატარება და შესწავლა, 

დიდი არჩევანი მომსახურეობების სახეობებში და სპეციალისტებში. 

 

შაბათ დღეს მსურველებისთვის ტარდება შეკრება, სადაც იქნება განხილული 

სასურველი თემები მაგიაზე და აგრეთვე ჩატარდება ერთობლივი რიტუალები და 

სხვა ღონისძიებები (მოლაპარაკებით). 

სალონის მისამართი — ქ. თბილისი რუსთაველის ქუჩა 36. 

წინასწარ ჩაწერა ტელეფონით +995592987846 ალექსანდრე 

კონსულტაცია ყველა სახის კითხვებზე — ტელეფონით, ინტერნეტით — 

მუშაობა (რუსულ ენაზე) +995597783366 ანნა. 



ოფიციOZი 
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ირაკლი 

რა არის ოკულტიზმი? 

 

რა არის ოკულტიზმი? 

 
ოკულტიზმი (ლათ. occultus — საიდუმლო, ფარული) — მისტიკურ 
მოძღვრებათა საერთო სახელწოდება. ოკულტიზმის მიხედვით 
ბუნებაში არსებობენ იდუმალი ზებუნებრივი ძალები, რომლებთანაც 
ადამიანებს შეუძლიათ დაამყარონ ურთიერთობა მაგიური 
მოქმედებით, ჯადოსნობით და მისნობით. ოკულტიზმის განუყოფელ 
ნაწილებად ითვლება მაგია, ექსტრასენსორიკა, ასტროლოგია, 
ნუმეროლოგია, ქირომანტია, გააზრებული სიზმრები, მკითხაობა და 
ა.შ. 

ვიკიპედია 
 

ოკულტიზმი სუფთაა, როდესაც ის გამოიყენება ნატიფ ფიზიკურ ან 
სუპრა-ფიზიკურ პლანებზე. ზოგიერთი ადამიანი მას უწოდებს 
ასტრალურ პლანს, როდესაც სხვები მას ვიტალურ სამყაროს 
უწოდებენ. მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ 
ოკულტიზმის წყარო შიდა ვიტალში. ოკულტური ძალები ეს ჩვენი 
ფარული ბუნების ძალებია. ოკულტური სამყარო — ეს ნატიფი 
ფიზიკური, ვიტალი და სუპრა-ფიზიკურია. 

შრი ჩინმოი: ოკულტიზმი მეცნიერებაა 



ტრადიციები და წინასწარმეტყველები 

 

12 

ვფიქრობ ყველას უფიქრია იმაზე, რომ ადამიანს შესწევს რაღაც «დაფარული 

და ამოუცნობი» ძალა, თუმცა ეს ფიქრები ხშირ შემთხვევაში უკვალოდ ქრება, ამის 

ბევრი მიზეზია, მაგრამ უფრო ყურადღების გამახვილებას ვაპირებ იმ ლეგენდებზე 

როგორიცაა: ოკულტიზმი ეშმაკისეულია, ოკულტიზმით ეშმაკი შემოდის ჩვენში 

და ა.შ სინამდვილეში ეს ასე არ არის, ოკულტიზმი სუფთა მეცნიერებააა რომელიც 

ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გამოიყენოს თუ სწორ გზას დაადგება, მაგრამ ის 

ვინც დაიწყებს ოკულტიზმის შესაწვალას თავისი მდაბიო მატერიალური 

სურვილების დასაკმაყოფილებლად მაშინ ჩათვალოს აზრი არ აქვს მის მოქმედებას 

ამ სფეროში... 

არ მიყვარს როდესაც ოკულტისტები თავის ნაშრომებში წერენ მსგავსი 

შინაარსის ტექსტებს: თუ ოკულტიზმი ბოროტი მიზნებისთვის იქნა 

გამოყენებული მაშინ ის საკუთარ თავსაც დააზიანებს და სხვასაც და ა.შ ეს 

მოკლებულია საღ აზრს და მხოლოდ იმიტომ არის გადმოცემული, რომ 

მკითხველმა არ შეხედოს ამ მეცნიერებას ისე როგორრც «იარაღს», მაგრამ 

ტყუილად ნურავინ შეიქმნის ილუზიას ოკულტიზმის დახმარებით ამოწყვიტავს 

მთელ უბანს და «იბლატავებს», ვინც ასე ფიქრობს ჯობია სხვა რამ აირჩოს 

დაკვირვების საგნად. 

ადამიანს, რომელიც აპირებს განიწმინდოს ცხოვრების ბიწიერებისგან და 

ოკულტისტის გზას დაადგეს ეწოდება «მოწაფე», არ არის საჭირო მოწაფე წავიდეს 

სადღააც უდაბნოში ან დაანებოს თავი საკუთარ გარეგნობაზე ზრუნვას თავი, 

მსგავსი რამ სულაც არ არის ბიწიერება და ეგოიზმი, ჩვენ არ უნდა 

გამოვიყურებოდეთ უკანასკნელი მათხოვრებივით ამით მხოლოდ ცუდ 

რეპუტაციას მივაღწევთ ხალხში, 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ ბოლოს და ბოლოს, 

თუმცა ამქვეყნიურმა ბიწიერებამ არ უნდა დაგვაბრმავოს ვინც მზადაა მოწყდეს 

ამას, სამყარო უწილადებს დიდ საჩუქარს — მოსასხამს, რომლითაც შევაბიჯებთ 

დიდ სასახლეში, რომლის ბოქლომის გაღებაც ნიშნავს გახდე ღმერთკაცი, 

მთავარია შესაფერისი გასაღები ვიპოვოთ მხოლოდ საკუთარ თავში. ჩვენი მიზანია 

გავაღვიძოთ ჩვენი მძინარე «მე», მაქსიმალურად გავთავისფლდეთ ჩვენი 

მატერიალური სურვილებისგან, რომლებიც ხელს გვიშლიან «მე»-ს გამოღვიძებაში, 

პირველ რიგში ეს არის ჩვენი მიზანი რაც უფრო ნელ-ნელა მიდის მოწაფე თავისი 

მიზნისკენ მით უფრო დიდია შედეგი, თუმცა დიდი ნებისყოფის მიუხედავათ 

შეიძლება გაჩნდეს ეჭვები, იშვიათი მოვლენაა, როდესაც პირველივე ჯერზე 

ყველაფერი გამოვა თუმცა არ უნდა დავკარგოთ საკუთარი თავის რწმენა. ამ 

მომენტში წარმოიდგინეთ, რომ ბავშვი მიაბარეს მევიოლინეს, მან ეხლახანს შეძლო 

ვიოლინოს ხელში დაჭერა, რათქმაუნდა ის ვერ შეძლებს შეასრულოს დიადი 

ნაწარმოები ერთი ხელის მოსმით ამ ყველაფერს ვარჯიში და მონდომება უნდა. 

წარმატებებს გისურვებთ. 

http://okultizmi.blogspot.ru/ 

http://okultizmi.blogspot.ru/
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ირაკლი 

ასტრალური სამყარო 

ნაწილი 1 

 

ოკულტიზმში მიიჩნევენე, რომ ასტრალური სხეული პირველსაწყისია 

ადამიანისა და აკავშირებს სულსა და სხეულსს, ასტრალურ სამყაროში კი 

ყველაფერია, იქ მოგზაურობა არ არის ისეთი საშიში, როგორც ბევრი გვეუბნება და 

თავის შეკავებისკენ მოგვიწოდებს, ასევე არ დაიჯეროთ იმ ხალხის ნაამბობი, 

რომლებიც თავგამოდებით ამტკიცებენ, რომ ასტრალში იოლად იმოგზაურეს, ამას 

ჭირდება გარკვეული ოკულტური ვარჯიშები, მათი შესრულება ნებისყოფასა და 

დროს მოითხოვს, ასევე ფსიქიკურად მაღლა უნდა იდგეთ საკმაოდ რთულია 

გადალახოთ ვერ დაბრუნების შიში, არ უნდა შეუშინდეთ გარკვეულ შეგრძნებასა 

და მდგომარეობას, ამ დროს ნორმალურია ვარდნის და ვიბრირების შეგრძნება, 

სითავისუფლე, ფრენისა და სიმსუბუქის სასიამოვნო შეგრძნება და ა.შ, 

ვარჯიშებზე მომდევნო პოსტებში გვექნება საუბარი. 
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პიროვნების გადასვლა ფიზიკურიდან ასტრალურ სამყაროში ხდება 

ასტრალური სხეულით, რომელსაც ასტროსომასაც უწოდებენ. 

როდესაც ასტროსომა ფიზიკური სხეულიდან ტოვებს საკუთარ ადგილს , მათ 

შორის რჩება ფლუიდური კავშირი, საიდანაც ასტროსომი იჭერს ფიზიკურ 

მაცოცხლებელ ძალასა და ორგანოთა ფუნქციონირების საშუალებას, მოცემული 

კავშირის გაწყვეტისას კი პიროვნება კვდება, ამის შესაძლებლობა ფაქტობრივად 

100%-დან 1%-ია, ამან არანაირად არ უნდა შეგაშინოთ. 

ადამიანის ასტროსომად გადასვლა ხშირ შემთხვევაში გაუცნობიერებლად 

ხდება ნორმალური ან ლეთარგიული (საღათას) ძილის დროს. ადამიანს 

გაღვიძებისას არაფერი ახსოვს ასტრალური სამყაროდან ან ახსოვს მხოლოდ 

ძირეული შემთხვევებში, ხშირ შემთხვევებში გამოკვეთილი, დასამახსოვრებელი 

სიზმრის ნაწილის სახით. 

როდესაც ადამიანი გაცნობიერებულად გადადის ასტროსომაში, მას შეუძლია 

ერთ წუთში გადაადგილდეს იქ სადაც ნებავს. იმიტომ რომ ასტრალურ სამყაროში 

ჩვენი მცნებები და კანონები, დროსა და სივრცეზე არ მოქმედებს. 

გვხვდება შემთხვევები, როდესაც ადამიანს შეუძლია წარსდგეს ფიზიკურ 

სამყაროში, დაენახვოს ხალხს, გადაადგილოს ნივთები და ა.შ, მაგრამ ამის გამო 

საჭიროა გაცნობიერებულად ასტრალურ სამყაროში გადანაცვლება და 

მატერიალიზაცია, იქ მოგზაურობისას ვხვდებით რიგ პრობლემებს, ასტრალური 

სხეული მგრძნობიარეა მახვილ მეტალის საგნებზე, ამის დასტურია როშას 

კვლელები ექსტერიორიზაციაზე. 

ასტროსომის ნაწილზე მიყენებული დარტყმები მიდის მხოლოდ ასტრალურ 

წრეში (აურში). 

აქედან გამომდინარე ფიზიკურ სხეულზეც რჩება გარკვეული ნიშნები. 

 

მაგალითად შეგვიძლია გავიხსენოთ ცნობილი ავსტრიელი ოფიცრის 

ბოიანოს მონათხრობი, რომელიც მოხსენიებულია ბერვი ოკულტისტის მიერ 

თავიანთ ნაშრომებში. ბოიანო იმყოფებოდა ცარიელ პავილიონში, ღამით მას 

შემოესმა კართან ხმაური, თუმცა წამოდგომის შემდეგ ნახა რომ იქ არავინ იყო, 

მაგრამ ხმაური ისევ მეორდებოდა, მან კარის მიმართულებით ხანჯალი 

მოისროლა, რომელიც კარის მეორე მხარეს გავიდა ნაპერწკლების თანხლებით, 
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ბოიანოს ის ღამე მშვიდად ეძინა, თუმცა გაღვიძებისთანავე შეატყობინეს 

მეზობლად მცხოვრები ქალის გარდაცვალება, რომელიც გარშემომყოფებმა 

ჯადოქრად მონათლეს, ბოიანომ დაათვალიერა ცხედარი და აღმოაჩინა თავის 

არეში ხმლით მიყენებული ღრმა ჭრილობა. პოლიცია დაიბნა რადგანაც მის 

სახლში არავინ იყო შენასვლელი, არც ძარცვის ან სხვა რაიმე კვალი ჩანდა. 

ამ ფაქტიდან გამომდინარე შესაძლოა ვიფიქროთ, რომ ქალმა ასტრალურ 

სამყაროში გადაადგილებისას ოფიცერი ბოიანო შეაწუხა, მიყენებული დარტყმა კი 

აისახა ქალის ფიზიკურ სხეულზე. 

ბოლოს კი რამაზ გიგაურის ინტერვიუ, რომელსაც მეტწილად არ ვეთანხმები. 

რამაზ გიგაური: 

— ადამიანებმა დაფარული ცოდნის ერთბაშად ათვისება დაიწყეს. 

წარმოიდგინეთ, რა მდგომარეობაში შეიძლება აღმოჩნდეს მშიერი ადამიანი, 

რომელიც ერთბაშად დაიწყებს ჭამას. მეც მქონია შეხება ისეთ ადამიანებთან, 

რომლებიც სხვადასხვა მეთოდით ცდილობენ, ასტრალურ სამყაროში გავიდნენ და 

ამას ყოველგვარი ხელმძღვანელის, მასწავლებლის გარეშე აკეთებენ. 

— ამას როგორ აღწევენ? 

— ამის შესახებ არსებობს ფილმები, ლიტერატურა, ინტერნეტმასალები და 

ექსპერიმენტების ჩატარებას მათი საშუალებით ცდილობენ. პირდაპირ ვიტყვი, 

რომ ეს არის საშიში! 

— რა საფრთხეს შეიცავს? 

— პირველ რიგში, ფსიქიკურ რყევებს იწვევს. შეიძლება ამ დროს ადამიანი 

გაგიჟდეს ან სუიციდის მცდელობაც ჰქონდეს. 

— მართლა აღწევენ იმ სულიერ დონეს, რომ სხეულის გარეთ გავიდნენ თუ ეს 

მათი წარმოსახვის ნაყოფია? 

— რა თქმა უნდა, აღწევენ, მაგრამ, კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს საშიშია! შეიძლება 

ადამიანს მძლეოსნობასთან შეხება არ ჰქონდეს და უცებ 300 კილოგრამიან ძელს 

დაეჭიდოს?! ის ხომ წელში გადატყდება! შეიძლება ასტრალში გასვლის ასეთი 

მცდელობები სიკვდილით არ დასრულდეს, მაგრამ უარყოფითი გამოვლინება 

აუცილებლად ექნება. 

— საერთოდ რას ნიშნავს «ასტრალში გასვლა»? 

— ე. წ. ასტრალური მოგზაურობისას ადამიანის ასტრალური სხეული 

გამოდის ფიზიკური სხეულიდან და სხვა განზომილებაში გადადის. ეს ადვილად 

ხდება ჩაძინებისა და გაღვიძების მომენტში. შეიძლება ადამიანს ამ დროს 

მოეჩვენოს, რომ ფიზიკურ სხეულს ტოვებს. ამგვარი შეგრძნება ანესთეზიის დროს 

და კლინიკური სიკვდილის შემთხვევებშიც ხდება. ასტრალში გასვლის პროცესი 

მარტივი არ არის და არ შეიძლება, ამას ისე შეხედო, თითქოს ადამიანი ერთი 

ოთახიდან მეორეში გადიოდეს. საკითხავია, როცა ასტრალში გადიან და მერე 

ბრუნდებიან, იქიდან რა მოაქვთ. 

— ანუ ადამიანი «ასტრალური მოგზაურობიდან» რაიმე ინფორმაციით 

ბრუნდება? 
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— იქიდან შეგრძნებები გამოაქვთ და არა — ცოდნა. ასტრალიდან ადამიანმა 

შეიძლება იმხელა ნეგატიური ენერგია წამოიღოს, რომლის შესახებ წარმოდგენაც 

არ აქვს. ჩვენ არ ვიცით, რა ხდება ფიზიკურ სამყაროში. სანამ რაიმე კარს შეაღებ, 

უნდა იცოდე, კარის მიღმა რა არის, იქ რა დაგხვდება. სხვათა შორის, 

ასტროლოგიურად ასტრალში ყველაზე იოლად კირჩხიბის, მორიელისა და 

თევზების ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანები გადიან. ჩვენს 

წინაპრებს ბევრი ისეთი ცოდნა ჰქონდათ, რაც დღეს დავიწყებულია ან 

შემონახულია, მაგრამ მათი მნიშვნელობა არ ვიცით. მაგალითად, დილით პირის 

დაბანა ერთგვარი რიტუალია, რომლის შესახებაც ჩვენმა წინაპრებმა კარგად 

იცოდნენ. ერთი შეხედვით, დილით პირის დაბანა თითქოს ჩვეულებრივი 

ჰიგიენური პროცედურაა, მაგრამ ასე არ არის. ადამიანი ამ პროცედურით ღამით 

მიღებულ ნეგატიურ ენერგიას წყლით იბანს. უძველესი დროიდან ცნობილია, რომ 

უარყოფითი ენერგეტიკის განწმენდა ორი სტიქიით ხდება — წყლით და 

ცეცხლით. წყლით სახის ჩამობანა უარყოფითი ენერგიისგან გათავისუფლების 

საუკეთესო საშუალებაა. 

— ადამიანი ღამით საიდან იღებს უარყოფით ენერგიას? 

— ძილის პროცესში ადამიანის ფიზიკური სხეული დასუსტებულია და მისი 

ასტრალური სხეული მოგზაურობს. სიზმრიდან მოტანილ უარყოფით ნეგატიურ 

ენერგიას წყლით იბანს. ასე რომ, პირის დაბანა სუფთა რიტუალური პროცედურაა. 

— წმინდანთა ცხოვრებიდან ვიცით, რომ მათ შეეძლოთ, ფიზიკური სხეულის 

დატოვება და სივრცესა და დროში გადაადგილება. ერთ—ერთი წმინდა მამის 

ცხოვრებაში ასეთი ეპიზოდია: ერთ დღეს წმინდა მამა თავის სულიერ შვილს 

გამოეცხადა და მოსალოდნელი უბედურების შესახებ ამცნო და გააფრთხილა. 

გასაოცარი ის იყო, რომ რეალურად იმ დროს წმინდა მამა სხვა ქვეყანაში 

იმყოფებოდა. ამბობენ, რომ სულიერ შვილთან მოძღვარი ასტრალური სხეულით 

გამოცხადდა. 

— წმინდანთა ფსიქიკური, მენტალური, ასტრალური სამყარო იმდენად 

სუფთაა, რომ მათ ყოველგვარი მედიტაციის გარეშე შეუძლიათ, გამოვიდნენ 

საკუთარი სხეულიდან. ისიც შეიძლება, რომ ადამიანს მიცვალებულიც 

გამოეცხადოს. ერთი ამბავი მიამბეს. სატრანზიტო მანქანის მძღოლი უმცროს 

შვილთან ერთად რეისს ასრულებდა. უფროსი შვილი გარდაცვლილი ჰყავდა. მამას 

საჭესთან უმცროსი შვილი შეენაცვლა. ისე მოხდა, რომ ორივეს ჩაეძინათ. ამ დროს 

შვილმა დაინახა, რომ საქარე მინასთან მისი უფროსი ძმის სხეული ამოცურდა და 

უთხრა, ახლა შენ ხევში ვარდებიო. გამოეღვიძა და აღმოჩნდა, რომ მართლაც ხევში 

ვარდებოდნენ. ფაქტობრივად საიქიოდან, ანუ ჩვენი მიღმიერი სამყაროდან სულის 

გამოსვლა მოხდა, რომ ძმისთვის ასტრალურად ინფორმაცია გადაეცა. ეს სხვა 

თემაა, როცა სხვა სამყაროს «მკვიდრნი» კონტაქტს თავად ამყარებენ, მაგრამ იმ 

სამყაროში შეჭრას და კარის შემტვრევას არავის ვურჩევ. 

ყველა იმ ინფორმაციის «მოხმარება» საშიშ შედეგებს გამოიწვევს. მე 

ვიკვლევდი ისეთი დიდი ადამიანების ცხოვრებას, როგორებიც იყვნენ ავიცენა, 

ნოსტრადამუსი და ა. შ. მათ ჩვენს მიღმიერ სამყაროსთან შეხება ჰქონდათ. ამ 
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ადამიანების უმეტესობამ საკუთარი ჩანაწერები, ნაშრომები, წიგნები, 

ხელსაწყოები გაანადგურა. 

— თუმცა იმავე ნოსტრადამუსმა მაინც დიდი ინფორმაცია დატოვა. 

— მისი ცენტურიები შემორჩა, მაგრამ ნოსტრადამუსის ნაშრომების 

ნახევარზე მეტი არ გამოცემულა. ეს სწორედ იმიტომ მოხდა, რომ ამ ნაშრომებში 

ჩადებული უზარმაზარი ცოდნა ნებისმიერ ადამიანს არ ჩავარდნოდა ხელში და 

ცუდად არ გამოეყენებინა. ახლა იარაღით არ იბრძვიან, ჩვენ ინფორმაციული ომის 

საუკუნეში ვცხოვრობთ. ვისაც მეტი დაფარული ინფორმაცია ექნება, მის ხელში 

იქნება დიდი ძალაუფლება და ომშიც ის გაიმარჯვებს. ეს ადამიანები თავიანთ 

ნაშრომებს ამიტომაც ანადგურებდნენ. თავის დროზე ეკლესიამ ბევრ ინფორმაციას 

დაადო ტაბუ, გადამალა და სწორადაც მოიქცა. როცა ადამიანი სამოგზაუროდ 

მიდის, ზუსტად იცის, იქ რა უნდა, რისთვის მიდის. ასტრალში გასვლა კი უბრალო 

მოგზაურობა არ არის. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს სახიფათოა! 

ნაწილი 2 (ვარჯიშები) 

 

ბევრი მწერდა დამედო გარკვეული სავარჯიშოები ასტრალში 

გადასასვლელად, თუმცა რადგან ვერ ვიცლიდი ვერ ვახერხედი პოსტის დაწერა, 

გადაწყვიტე დღეს დავწერო სავარჯიშოები, რომელიც გარკვეული ოკულტური 

წიგნებისა და საკუთარი გამოცდილების ნაზავია. 
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წინა მოსამზადებელი სავარჯიშო: 

«ჯდებიან ფანჯარასთან, რომელიც კარგ ამინდში ღია უნდა იყოს, ვარჯიში 

უნდა შესრულდეს ისეთ დროს, როცა მოწაფეს არ შეაწუხებს გარედან შემოსული 

ხმაური და ქუჩაში მოსიარულე ხალხი. ჯდომა საჭიროა გაშეშებულივით, 

უმოძრაოდ. ყურადღებით უნდა ვადევნოთ თვალი ცაზე მცურავ ღრუბლებს, ასევე 

შეიძლება დაჟინებით ვუყუროთ მოწმენდილ ცას. ამ დროს მთელი ყურადღება 

გადატანილი უნდა იქნას იმ ფიქრებზე, რომ შეიძლება გამოგვესხას ფრთები, ან 

უცებ განვთავისუფლდეთ სხეულის სიმძიმისგან და ვიფრინოთ ღრუბლებთან 

ერთად, ვარჯიშის დროს ეს ფიქრები იმდენად ინტენსიური უნდა იყოს, რომ 

ისინი, გადაიქცენენ დაჟინებულ, მგზნებარე სერვილად, სრულიად უნდა 

დავივიწყოთ საკუთარი სხეულის არსებობა. თუ ძლიერი თავბრუსხვევა 

დაგვეწყება, ეს იმის ნიშანია, რომ ვარჯიში უნდა შევწყვიტოთ იგი არ უნდა 

გაგრძლდეს 25-30 წუთზე მეტხანს, მაგრამ ეს ვარჯიში საჭიროა ჩატარდეს რაც 

შეიძლება ხშირად, ძალიან სენსიტივურ პირებს უნდა ვურჩიო, რომ ამ ვარჯიშის 

ჩატარებისას მაგრად მიებან რამეს, რადგან მსუბუქ სომნამნბულურ 

მდგომარეობაში შესაძლებელია სკამიდან ჩამოვარდნა, რომელსაც, შეიძლება 

ჰქონდეს ადგილი აზრთა კონცენტრაციის დროს. კარგი ამინდის დროს, წვებიან 

ბალახზე, თავით-ჩრდილოეთისკენ და ფეხებით სამხრეთისკენ და დაჟინებით და 

უმოძრაოდ უმზერენ ცის ლაჟვარდს, ამ დროს აზრს იკრებენ ერთ სურვილზე, რომ 

გამოვიდნენ სხეულის გარსიდან. ამ დროს კარგია ყურების დახშობა 

კონცენტრაციის შემდეგ გადადიან პასიურ მდგომარეობაში, სადაც რაც შეიძლება 

დიდხანს არიან, შემდეგ საჭიროა სუნთქვის შეჩერება. ყოველგვარი გადახრის 

გარეშე და ისევ პასიურ მდგომარეობაში გადასვლა» («ოკულტიზმი» — კარლ 

ბრანდელ პრახტი). 

ვწვებით ლოგინზე, იატაკზე, ხალიჩაზე, მნიშვნელობა არ აქვს, სხეული 

ბოლომდე უნდა მოვადუნოთ, უნდა გამოვიწვიოთ კატალეფსიური მდგმარეობა 

ფაქტობრივად არ უნდა შეგვეძლოს შევიგრძნოთ საკუთარი სხეული, ადამიანმა 

საკუთარ თავს დახმარება უნდა გაუწიოს ფანტაზიით, დიდი სურვილითა და 

ნებისყოფით, წარმოვიდგინოთ თითქოს სხეული ნელ-ნელა კვდომას იწყებს, 

პირველად ხელის თითებით დავიწყოთ, შემდეგ გადავიდეთ ფეხებზე და ასე 

გავავრცელოთ მთელ სხეულზე, რათქმაუნდა ეტაპობრივად, ცნობიერში უნდა 

შემოვიტანოთ აზრი იმისა, რომ განძრევა აღარ ძალგვიძს ვერც თითებს 

ავამოძრავებთ და ვერც ფეხებს, ამ დროს უნდა შესუსტდეს სუნთქვის პროცესიც 

ნაბიჯ-ნაბიჯ (ოღონდ არ უნდა გაიგუდოთ, უბრალოდ მოვადუნოთ). 

ზემოხსენებული სავარჯიშოს შესრულება ისეთი მარტივი არ არის, როგორც 

ერთი შეხედვით ჩანს, აუცილებელია ხშირად ვარჯიში, ეს სავარჯიშო საწყისია 

ცდის წარმატების დასასრულებლად, ამიტომ სჯობს მოთმენით გავიაროთ ეს გზა, 

რათა შემდგომში რწმენა არ დავკარგოთ საკუთარი თავისა, როდესაც 

გააცნობიერებთ, რომ ამ ვარჯიშის შესრულება თავისუფლად შეგიძლიათ, მაშინ 

გადავდივართ ფინალურ ცდაზე. 
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ვიღებთ რაიმე ნაჭერს და სურვილისამებრ ვიხვევთ თვალებზე (აუცილებელი 

არ არის!). 

დახმარებას გაგვიწევს კარგი ხარისხის ყურსასმენები და კონკრეტული 

მუსიკა, რომელიც Hemi Sync-ის სახელითაა ცნობილი. 

გარკვეული მიზეზების გამო მაღალი ხარისხის ყურსასმენები ყველამ 

შეიძლება ვერ გამონახოს, ამიტომ უბრალოდ უნდა დავიცვათ ყურები. 

აუცილებლად უნდა შევაჩეროთ შდ (შინაგანი დიალოგი, აგრეთვე ცნობილია 

როგრც ВД), არ უნდა დავუშვათ რაიმე აზრის შემოჭრა გონებაში, შემდგომ ამისა 

საჭიროა სხეულის წარმატებით გამოყოფაზე აზრთა კონცენტრაცია (ამას ვაკეთებთ 

5 წუთის განმავლობაში), უკვე მზად ვიქნებით ჩვენი ფანტაზიის ასამუშავებლად, 

წარმოვისახავთ როგორ ეყოფა ასტრალური ფანტომი ფიზიკურ სხეულს, 

ვიზუალიზაციას ვახდენთ თავიდან ბოლომდე, შემდგომ დავინახავთ როგორ 

მაღლა ავიწიეთ სხეულიდან და ზევიდან ვუყურებთ, ვთავისუფლდებით 

ფიზიკური სხეულისგან, გვეუფლება ფრენის შეგრძნება გავდივართ ოთახიდან 

ოთახში და ა.შ. 

 

http://okultizmi.blogspot.ru/ 

http://okultizmi.blogspot.ru/
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სერგეი ფილიმონოვი, ალექსანდრე გერცი 

სული — მკურნალობის სანაცვლოდ 
 

მართლმადიდებლური შეხედულება 
მკურნალობაზე ექსტრასენსებთან, 

ე. წ. «ბიოენერგეტიკის სპეციალისტებთან» და სხვა 
 
 

 

 

 

ინტერვიუ პეტერბურგის, წმინდა ლუკას სახელობის, მართმადიდებელი 

ექიმების საზოგადოების თავჯდომარესთან (ყირიმის არქიეპისკოპოსთან) 

პროტორიე სერგეი ფილიმონოვთან, გაზეთი «Лечебник» №24 ნოემბერი-

დეკემბერი/2014. 
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დღეს, როდესაც ექიმ-სპეციალისტთან მიღება, რთული ოპერაცია, და 

ანალიზების აღებაც კი დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მრავალი 

ავადმყოფი ექიმთან ვიზიტს ამჯობინებს მივიდეს სამკურნალოდ იმ 

ადამიანებთან, რომლებიც განსაკუთრებული ტალანტებით არიან 

დაჯილდოვებულნი, — ესენი არიან ექსტრასენსები და ბიოენერგეტიკის 

სპეციალისტები. და არცთუ იშვიათად იკურნებიან კიდეც... ოღონდ ასეთი 

განკურნების შედეგს შემდეგ სნეულებაზე უარესი მდგომარეობა მოაქვს. 

ექსტრესენსებთან და ოკულტური ზემოქმედებით მკურნალებთან დაზიანებული 

ადამიანების რეაბილიტაციის შესახებ გვიყვება სანკტ-პეტერბურგის 

მართლმადიდებელ ექიმთა საზოგადოების თავმჯდომარე, მედიცინის 

მეცნიერებათა კანდიდატი სერგეი ფილიმონოვი. 

— ბ-ნო სერგეი, ჩვენ ვიცით, რომ მართლმადიდებელ ექიმთა 

საზოგადოებასთან შექმნილია ცენტრი იმ პირთა რეაბილიტაციისთვის, რომლებიც 

დაზარალდნენ ექსტრასენსთაგან, ოკულტისტთაგან, ტოტალიტარულ სექტათაგან, 

ნარკომანიისა და ალკოჰოლიზმისაგან. რა აერთიანებს ამ ადამიანებს? 

— ჩვენი ცენტრი უპირველეს ყოვლისა ეხმარება იმ ადამიანებს, რომელთა 

პათოლოგია არ წარმოადგენს წმიდა სამედიცინო პრობლემას, არამედ ითხოვს 

საეკლესიო ჩარევას. ცენტრში გაერთიანებულნი არიან მართლმადიდებელი 

ფსიქიატრები, ფსიქოთერაპევტები, ფსიქოლოგები, ნარკოლოგები, 

ნევროპათოლოგები. განსაკუთრებულად სწრაფად იზრდება დღეს იმ ადამიანთა 

რეაბილიტაციის საჭიროება, რომლებიც ექსტრასენსებთან ან ოკულტისტებთან 

«მკურნალობით» დაზარალდნენ. ჩვენი ცენტრის სადისპეჩეტო წელიწადში 

ღებულობს 3000-მდე მომართვას, მისი გეოგრაფია კი მთელი რუსეთია. 

ერთობლივი ძალისხმევის, ამ ადამიანთა სინანულის, საეკლესიო ლოცვების 

კითხვისა და სამედიცინო დაკვირვებების შედეგად, რაც გარკვეული 

პრეპარატების მიღებას, ფიტოთერაპიას და თერაპევტულ მკურნალობასაც, ანუ 

კომპლექსურ საეკლესიო-სამედიცინო მიდგომასაც გულისხმობს, ამ ადამიანთა 

მდგომარეობა საგრძნობლად უმჯობესდება. 

— რა აიძულებს ადამიანებს მიმართონ თქვენს ცენტრს? 

— აიძულებს ის, რომ ისინი იმყოფებიან ფსიქონევროლოგიური 

დისპანსერების აღრიცხვაზე, იქ კი რაღაც ზეგავლენის, ზემოქმედების შედეგად 

ხვდებიან, ცდილობენ საერო ფსიქიატრებს აუხსნან მიმდინარე პროცესების არსი 

და მათი მხრიდან ვერ პულობენ გაგებას. არ მოვიტყუები: საერო ფსიქიატრიას არ 

გააჩნია ოკულტური დაზიანების ცნება. არის სხვადასხვა სახის ვერბალური 

ჰალუცინაციის ცნებები, როგორებიცაა: სმენითი, მხედველობითი, გემოვნებითი, 

შეგრძნებითი ჰალუცინაციები. ამიტომაც, როდესაც პაციენტს რაღაც «ხმები» ესმის, 

ეს საერო ფსიქიატრების მიერ ფასდება, როგორც პათოლოგიური მდგომარებოა — 

შიზოფრენიის ან კიდევ სხვა რომელიმე ფსიქიური დაავადების გამოვლინება, 

მაგრამ არამც და არამც როგორც დემონური ზემოქმედება, რომელიც ოკულტური 

დაზიანების შედეგია. პაციენტები კი იტანჯებიან — მათ გააჩნიათ ხილვები, ესმით 

ხმები, არც თუ იშვიათად ეს ხმები მათ თვითმკვლელობისკენ მოუწოდებს. მათ 
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სამედიცინო ახსნა-განმარტება კი არ სჭირდებათ, არამედ რეალური დახმარება, 

რომელსაც ისინი საერო ფსიქიატრებისგან ვერ ღებულობენ. 

— როგორ განვსაზღვროთ, რომ ეს ნამდვილად დემონური ზეგავლენაა? 

— როდესაც ეს ადამიანები ვიღაცის რჩევით ან საკუთარი ინიციატივით 

მიმართავენ ეკლესიას, ისინი არცთუ იშვიათად ამჩნევენ, რომ ყოველივე 

საეკლესიო მათ შველის. მაგალითად, როდესაც ლოცულობენ, შედიან ტაძარში, 

ემთხვევიან ხატებს, სახლში გააჩნიათ რაიმე სიწმიდე, — ხმები ქრება. მათი სული 

გრძნობს სიმბსუბუქეს, ან იქმნება ისეთი მდგომარეობა, რომელიც უკვე აღარ 

ითხოვს ნეიროლეპტიკური საშუალებების მიღებას. მაგრამ ხდება პირიქითაც, — 

პაციენტს მდგომარეობა უმძიმდება. ის უეცრად ამჩნევს, რომ «ხმა» რაღაც 

უაზრობას კი არ ლაპარაკობს, არამედ სრულიად კონკრეტული შინაარსის მქონე 

შეტყობინებას: «არ იარო ეკლესიაში», «ნუ ეთაყვანები ღმერთს», «არ გჭირდება 

წმიდა წიგნები», «დაარტყი ვინმეს», ან კიდევ, რაც ყველაზე უარესია, — ხმა 

შთააგონებს ადამიანს თავი მოიკლას. თუ ფსიქიურად დაავადებული ადამიანი 

მიეახლება ხატს, და უეცრად მასთან მიმართებაში ადამიანს თავში ესმის დედის 

გინებას, ან «ხმები» იწყებენ რაღაც მკრეხელობის წარმოთქმას ხატზე ან 

წმინდანებზე, გასაგებია, — ეს ვერბალური ჰალუცინაციის ფსიქიური დაავადება 

როდია! «ხმები» რეაგირებენ სწორედ ტაძრის რომელიმე წმიდა გამოსახულებაზე, 

მაგალითად, ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელისაზე, მაცხოვრისაზე და ა. შ. 

მაშასადამე, აქ საქმე გვაქვს ადამიანზე უწმინდურ ძალთა ზემოქმედების 

სრულიად კონკრეტულ შემთხვევასთან. ადამიანს მათი ესმის, ხედავს... და 

იტანჯება. 

— რატომ ვერ ვამჩნევთ მათ ჩვეულებრივ მდგომარეობაში? 

— იმიტომ, რომ ნორმალური, მყარი ფსიქიკის მქონე ადამიანებსა და 

იმქვეყნიურ ძალებს შორის არსებობს გამყოფი ზღვარი. ჩვენ მათ ვერ ვხედავთ და 

არ გვესმის მათი იმის წყალობით, რომ უფალი გვიცავს და გვიფარავს მათგან. 

უფალმა ეს დამცავი საფარველი რომ მოგვხსნას, ჩვენ მრავალი რამის დანახვას და 

გაგონებას შევძლებთ... უფალმა, შეგვმოსა რა «ტყავის შესამოსელით» და მოგვცა რა 

გრძნობათა ორგანოები, ისე გააკეთა, რომ ნორმალურ მდგომარეობაში მყოფი 

ადამიანისთვის შესაძლებელი არ ყოფილიყო დაცემულ სულებთან საშიში 

კონტაქტები. მაგრამ ნარკომანიის, ალკოჰოლიზმის, ექსტრასენსორული და კიდევ 

სხვა ოკულტური სახის ზემოქმედების შემთხვევაში, დამცავი ბარიერი იხსნება. 

ავიღოთ, მაგალითად, «თეთრი ციებ-ცხელების» მდგომარეობა. თუ ავიღებთ ამ 

მდგომარეობაში მყოფი ადამიანების ნახატებს, აღმოჩნდება, რომ ისინი ხატავენ 

არა პატარა გოჭუნას, ან ზაქს, ან ირმის შველს, ან ბაჭიას, არამედ სრულიად 

კონკრეტულ რქებიან-ჩლიქებიან არსებას. 

— მაშასადამე, ეს ჰალუცინაცია არ არის? 

— რომელ ჰალუცინაციებზეა ლაპარაკი, როდესაც თეთრი ციებით 

დასნებოვნებულ ადამიანს ეს გასულ საუკუნეებში და იმის წინა საუკუნეებშიც 

ეჩვენებოდა, და იგივეს ხატავენ ისინი დღესაც? ისინი ამ უწმინდურ სულებს 
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თავიანთ გარშემო ხედავენ. რაზე მეტყველებს ეს ყოველივე? იმაზე, რომ თავის 

ტვინის ქერქი ამ დროს ისეთ მდგომარეობაში იმყოფება, როდესაც ჩვენს სულიერ 

სამყაროსა და მიღმიერ სამყაროს შორის დამცავი ზღვარი იშლება. ადამიანი 

რაღაცის შემჩნევას იწყებს. იგივე შედეგები მოაქვს ნარკოტიკული თრობის 

მდგომარეობასაც. 

— რატომ მიდიან ადამიანები ექსტრასენსებთან, და რისკავენ მიიღონ 

დამატებითი პრობლემები? 

— ჯერ-ერთი მრავალი ადამიანი უბრალოდ დატანჯულია. მათ არა აქვთ 

ღმრთისადმი რწმენა, და როგორც ბრმა კნუტი ნებისმიერ ადგილს მიაწყდება, 

ოღონდ გათავისუფლდეს თავისი დაავადებისაგან. ძვირიანი წამლების შეძენა 

მრავალს არ ხელეწიფება, მეტიც, საავადმყოფოებსა და პოლიკლინიკებში ისე 

მოუმატეს ანალიზების ფასებს, რომ არ გამიკვირდება, ბიოენერგეტიკოსებთან და 

ექსტრასენსებთან ავადმყოფების რიგებმა კიდევ უფრო მოიმატოს. თანაც, 

ზოგიერთი ბებიაქალი, ჯადოქარი და ექიმბაში უფასოდც კურნავს და დიაგნოზსაც 

უფასოდ უსვამს. მაშ, რატომ არ ისარგებლებენ ამგვარი «ქველმოქმედებით», 

მითუმეტეს თუ ამგვარ ადამიანს ხატებიც ჰყავს სახლში და მისგან დაცვა 

«გარანტირებული» აქვს? მეორეც, ის ადამიანები, ვისი სნეულება შეიძლება 

უახლოეს მომავალში ლეტალურად ან უკეთეს შემთხვევაში მძიმე ინვალიდობით 

დასრულდეს, ექსტრანსენსებთან გამოუვალი მდგომარეობის გამო მიდიან, მათ 

ტრადიციული მედიცინისა უკვე არ სწამთ. მათ წარმოდგენაც კი არა აქვთ, რომ 

ექსტრასენსებთან მკურნალობა ეკლესიის მიერ აკრძალულია და ამან (ანუ 

ექსტრასენსებთან მკურნალობამ) შეიძლება უმძიმესი შედეგები მოუტანოთ მათ. 

— როგორი შეიძლება იყოს ავადმყოფის ექსტრასენსთან მისვლის შედეგები? 

— ჯერ ერთი, დემონურ ძალთა დახმარებით შეიძლება მოხდეს 

გამოჯანმრთელება. მართლაც, ჯადოქარს შეუძლია განკურნოს ადამიანის 

სიმსივნე ან კიდევ რაიმე დაავადება. მაგრამ ადამიანს არ ესმის, რომ სწორედ ამ 

მომენტში ის სნეულების სანაცვლოდ ეშმაკს უთმობს საკუთარ სულს. ანუ, 

როდესაც ის გარდაიცვლება, აღმოაჩენს შემაძრწუნებელ სინამდვილეს, — მისი 

სული თურმე უკვე გაყიდულია. ვყოფილვართ მოწმენი იმისა, ექსტრასენსთან 

მისვლის შემდეგ როგორ გაუქრა პაციენტს საშვილოსნოს ყელის ფიბრიომა და 

გინეკოლოგები ვერაფერს პოულობდნენ, მაგრამ ზუსტად ნახევარი წლის შემდეგ 

მას გაუჩნდა თავის ტვინის სიმსივნე. ძალიან ხშირად ამგვარი «განკურნებების» 

შემდეგ, გავა დრო და იგივე ან სხვა დაავადება ადამიანს სხვა ადგილას 

გამოაჩნდება. სნეულება თითქოსდა ადგილს იცვლის. ისეც მომხდარა, რომ 

სიმსივნე გაუქრა დედას, რომელიც ექსტრასენსთან დადიოდა, მაგრამ შვილს 

აღმოაჩნდა... 

— თუ მკურნალი პატიოსანი ადამიანია, რომელიც მართლაც ფლობს 

ექსტრასენსორულ მეთოდებს და გულწრფელად ცდილობს დაეხმაროს ადამიანს? 

— ექსტრასენსზე არაფერია დამოკიდებული. უფრო ზუსტად, ექსტრასენსები 

შეიძლება დავყოთ ორ კატეგორიად: შარლატან-ექსტრასენსებად და 
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პროფესიონალ-ექსტრასენსებად. შარლატანი ექსტრასენსები არიან ისინი, ვიცნ 

უბრალოდ ხალხს ატყუებენ. და უმჯობესია მოხვდე შარლატანთან, რადგან მას 

მხოლოდ თქვენი ფინანსების დაზიანება თუ ძალუძს, ვიდრე მოხვდე 

პროფესიონალ ექსტრასენსებთან, რომლებიც ფლობენ სრულიად კონკრეტულ 

მაგიურ, კაბალისტურ, ოკულტურ (საიდუმლო) ცოდნას. ჯადოქარს ან მოგვს, 

რომელიც ფლობს ამგვარ ცოდნას, დიდი ცვლილებების გამოწვევა შეუძლია. 

— მაგრამ წმიდა ცხოვრების მქონე ადამიანებსაც ხომ შეეძლოთ განკურნება... 

— ეს იყვენენ სულიწმიდით განწმენდილი ადამიანები, და არა უბრალოდ 

ისინი, ვინც მკურნალობით ან რაიმე ოკულტური პრაქტიკით არის დასაქმებული. 

წმინდანები აღწევდნენ მიაღიეს სულიერი სიწმიდის იმ დონეს, რომ მათ 

ადამიანების განკურნება თავიანთი წმიდა ცხოვრებისა და ღვთისგან ბოძებული 

მადლის ძალით შეეძლოთ. უფალი მათ თავისი მადლით ავსებდა, ღვთის მადლი 

კი ცვლის და კურნავს ყოველივეს, რასაც კი ეხება. თანაც, წმინდანები უპირველეს 

ყოვლისა ზრუნავდნენ არა სხვა ადამიანთა ხორციელ ჯანმრთელობაზე, არამედ 

მათ სინანულზე, ღმერთთან მოსვლაზე, მათი სულების ცხოვნებაზე. მათ იცოდნენ, 

რომ ყოველთვის როდია სასარგებლო ჯანმრთელობა, ხოლო სნეულება, როგორც 

ჩვენ მას აღვიქვამთ, — ყოველთვის როდია ცუდი და ბოროტება. ზოგჯერ ისინი 

უარს ამბობდნენ ამა თუ იმ სნეულებისგან განკურნებაზე, და ამბობდნენ, რომ ამ 

ადამიანისთვის ეს სნეულება სასარგებლოა. ერთმა მოსაგრემ განკურნა თავისი 

მოწაფე, ხოლო სნეულების ნაწილი დაუტოვა. როდესაც მოწაფემ ჰკითხა 

მოძღვარს, თუ რატომ გააკეთა ასე, მოძღვარმა უპასუხა: იმიტომ, რომ არ იქნება 

სასარგებლო შენთვის სრული გამოჯანმრთელება. ღმრთის წყალობას თავისი 

ზღვარი გააჩნია. ხოლო სნეულება, რომელიც დაგრჩა, სინანულისკენ აღგძრავს. 

და ბოლო შეკითხვაც: შეიძლება თუ არა თქვენს ცენტრში დახმარება მიიღოს 

ურწმუნო ადამიანმა? 

— ვერა, ურწმუნო ადამიანს ჩვენ ვერაფრით ვუშველით, რადგან ჩვენთან 

ადამიანის ჯანმრთელობა მათ რწმენას ეფუძნება. თუ ადამიანს ღმრთისა არ სწამს, 

მაშასადამე, მას არც დაცემულ სულთა არსებობისა სწამს. ხოლო ღმრთისადმი 

ურწმუნო ვერ მიიღებს მადლს თავისი სნეულების განსაკურნავად, რომელსაც ეს 

ძალები იწვევენ. 

 

ესაუბრებოდა ალექსანდრე გერცი 
წყარო: http://opvspb.ru/library/articles/121/ 

http://www.apocalypse.ge/ 

http://opvspb.ru/library/articles/121/
http://www.apocalypse.ge/
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ირაკლი 

როგორ მოქმედებს წყევლა? 

 

რა არის წყევლა? წყევლა ეს არის გამიზნული დარტყმა ადამიანზე, 

გარკვეული ნეგატიური ენერგიების ერთობლიობით, ჩენს ცხოვრებაში ხშირად 

ვხვდებით წყევლის ფაქტებს, როდესაც ადამიანის ბრაზი პიკს აღწევს, ნუ როგორც 

იტყვიან «თუ გულიდანაა წყევლა წარმოთქმული» ძალიან დიდი გავლენა აქვს 

ადამიანზე და ძნელი სამართავია, წყევლის სიტყვების წარმოთქმა გავს ცუდ 

წერილს, რომელიც უნდა მივიდეს ადრესატამდე, მაგრამ წერილი როდი მიდის 

ყოველთვის ადრესატთან.:). 

სიტყვა უბრალო ბგერები არ არის, რომელიც წარმოითქმება და ჰაერში 

გაიფანტება, წავა, უკვალოდ გაქრება, როგორც ამას, სამწუხაროდ, ბევრი ფიქრობს. 

მას უდიდესი დატვირთვა აქვს, ამიტომ რეკომენდებულია თავი ანებოთ უბრალო 

წყევლას მიუხედავათ იმისა, რომ ამას ექნება დიდი მოტივაცია თუ არა. 

პრაქტიკაში უფრო ხშირია მომენტები, როცა წყევლა მოქმედებს როგორც 

ფარული ნაღმი, რომელიც შიგნიდან ნელ-ნელა ეტაპობრივად «ჭამს» ადამიანს 

სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ასევე არსებობს მომენტები, როდესაც წყევლა 

თავის დროს ელოდება და ადამიანს ყველა ბედნიერ მომენტში ატყდება თავს, 

ყველაფერი დამოკიდებულია ადამიანზე, რომელიც გასცემს ამ ცუდ ენერგიას 

(დარტყმას), დამოკიდებულია კონკრეტულ წყევლის ტექსტზე. მოკლედ ძალიან 

ბევრ შემთხვევას შეხვდებით და გაიგებთ თუ დაინტერესდებით. 

ზემოთ ვახსენე და შევეხები კიდევაც თემას რატომ არ სრულდება 

ყოველთვის წყევლა? ამის მიზეზი (ხშირ შემთხვევაში) გახლავთ მოტივაციის 

ნაკლებობა მაგალითად ადამიანი, რომელიც ყველა მცირედ სიბრაზეზე იწყევლება 

«ჯანდაბა თქვენ»«, სიკვდილი და არ გადარჩენა» და ა.შ (ნუ მოკლედ აღარ 

დავკონკრეტდები მიხვდით ალბათ რასაც ვგულისხმობ), არ სრულდება. 
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სიკვდილის წინ დანატოვარი წყევლა 

ასეთი წყევლა ყოველთვის ძლიერია ვიდრე სხვა, მოდით ცოტა ახლოდან 

შევხედოთ ამ საკითხს, ეს გავს ვულკანურ ამოფრქვევას სიტყვაზე მოხდა შემდეგი 

სიტუაცია: 

პირველმა პიროვნებამ დიდი ზიანი მიაყენა მეორე პიროვნებას, მოუკლა 

ნათესავი, საყვარელი ადამიანი, ოჯახის წევრი, სიტუაცია ასე განვითარდა: მეორე 

პიროვნება მძიმედ გახდა ავად და სიკვდილის პირას მივიდა, დარჩა 

დამუთავრებელი საქმე ეძია შური მკვლელზე მაშინ ის მთელი ძალით ნანობს და 

ცდილობს რამეთი ზიანი მიაყენოს მკვლელს, გამოყოფს ძლიერ ემოციურ ნაკადს, 

ნეგატიურ ენარგიას და კონკრეტულად მიმართავს პირველ ადამიანზე, ასეთ დროს 

ადრესატს კარგი დღე არ დაადგება და იმის ნაკლები შანსია, რომ წყევლა 

«დაიკარგოს». როგორც იტყვიან მომაკვდავის სიტყვა კანონია. ამგვარი წყევლის 

დროს ვერავინ დაგეხმარებათ ვერც ვერანაირი «მჯღიბავი», ყველაფერს ჯობს 

საკუთარ ცხოვრებას გაუფრთხილდეთ. 

 

«ჯადოქრის» წყევლა 

წარმოიდგინეთ შავი დღისთვის გადანახული ფული, იგივე პრინციპია, 

როდესაც ჯადოქარი ინახავს თავის წყევლას შავი დღისთვის, უხეშად, რომ ვთქვათ 

ზრდის მას და აწრთობ ამოქმედების დროს კი «უშვებს» ადრესატთან, არავის 

გაუკვირდება თუ ვიტყვით, რომ ჯადოქარს შეუძლია კავშირი დაამყაროს 

ზებუნებრივ ქმნილებასთან რითი დახმარებითაც ის შეძლებს განახორციელოს 

დარტყმა მტრისკენ. 

წარმატებები სულ ეს იყო მგონი რაღაც წარმოდგენა შეგექმნათ. არავინ 

იფიქროს ჯადოქარი გახვდები და ქალაქს მიწაში ჩავიტანო, რადგანაც «მუქთა» 

არაფერი არ არის და ბუნებაში არაფერი იკარგება. 

http://okultizmi.blogspot.ru/ 

http://okultizmi.blogspot.ru/
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ირაკლი 

სასაფლაოზე მისვლა — წესები, 

რა უნდა გავითვალისწინოთ? 
 

 

 

პირველ რიგში რა არის სასაფლაო? 

ეს არის დიდი სახლი, რომელსაც ყავს თავისი დიასახლისი და ოჯახის 

უფროსი, თუ გადაყწვეტთ მისვლას უნდა მიხვიდეთ როგორც სტუმარი. პირველ 

რიგში აუცილებელია მიესალმოთ სასაფლაოს «მცველებს» (ესენი არ არიან დაცვის 

ბიჭები, ესენი არიან ის არსებები, რომლებსაც ვერ ნახავთ და იცავენ ბინადრების 

სიმშვიდეს), მიესალმეთ დიასახლის გააცანით რა მიზნით ხართ იქ, მიიტანეთ 

ტკბილელული ფული ყვავილები, დასალევი, იყავით გულუხვი. არაფერი არ 

წამოიღოთ დაუკითხავად ან საზღაურის გარეშე, არ შეიძლება შესვლა სკუტერით, 

ველოსიპედით, სკეიტით და ა.შ 
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ასევე არ წაიღოთ ტელეფონი, არ ატაროთ სამკაულები, არანაირი მაკიაჟი, არ 

წაიღოთ სანთებელა, არსებობს ასანთი ამისათვის, იმის მიუხედავათ რომ ღამე 

ბნელა არ შეიძლება ფანრები თუ სინათლე გჭირდებათ წაიღეთ სანთელი და 

გამოიყენეთ ის სინათლის წყაროდ. ჩაიცვით რაც შეიძლება სადად სასაფლაოს არ 

უყვარს ფერადი ფერები თუ იქნება ეს ფერი შავი გადასარევი, არ ჩაიცვათ შორტები 

ან მოკლე კაბა, წელსქვევით უნდა იყოთ მთლიანად დაფარული იგივე წესი 

მოქმედებს ფესაცმელზეც არ შეიძლება ე.წ «ბასანოჩკები» , ან ჩუსტები 

მნიშნველობა არ აქვს წლის რა სეზონია. 

თმას გაუფრთხილდით აიკონეთ იგი, თმის ღერი შეიძლება დავარდეს 

სასაფლაოზე, ეს უკვე ბიომატერიალია ამის შედეგად ადამიანს საფრთე ემუქრება 

გარდაცვლილისგან ამიტომ არაა სასურველი თავშიშველი სიარული. არსებობს 

რიტუალი, როდესაც ადამიანი მარხავს სხვის თმას ჯვარისებრად საფლავში, 

შემდეგ მსხვერპლის ცხოვრება ივსება უამრავი ნეგატიური მოვლენებით. 

მგონი არც არის საჭირო ამის დაწერა მაგრამ არ დაიკმაყოფილოთ ბუნებრივი 

მოვლენები სასაფლაოს ტერიტორიაზე. ბევრმა არ იცის ეს და შეუგნებლად 

აკეთებს. არ დააბინძუროთ სასაფლაოს ტერიტორია, იმ შემთხვევაში თუ რამე 

ნივთი დაკარგეთ ან დაგივარდათ და მიბრუნდით ასაღებად, არანაირად არ 

შეიძლება მისი აღება და მითუმეტეს სახლში წაღება, ის უკვე სასაფლაოს ეკუთვნის 

ასე ვთქვათ «ყლაპავს» მიწა. 
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ხალხს ხშირად ჩვევია საკუთარი ნახმარი ტანსაცმლის ან ზედმეტი ნაჭრის 

გამოყენება, საფლავის ქვის გასაწმენდად, ამისათვსი არსებობს მაღაზიები სადაც 

შეიძენთ, ჩვრებს და ვედროს და ა.შ, არცერთი ნივთი არ უნდა იყოს სახლიდან 

წამონაღები. არ დაანაგვიანოთ თუ ხმარობთ სალფეთქებს ან რაიმე მსგავს 

წამოიღეთ იგი და გადაყარეთ ნაგავში. ასევე ხშირად შეხვდებით ონკანებს, არ 

შეიძლება მათი დალევა წყურვილით, რომ კვდებოდით მაშინაც. არ გადაახტეთ 

საფლავს არ გადააბიჯოთ გამოიყენეთ სპეციალური ბილიკები, ეს ძალიან არ 

მოსწონთ გარდაცვლილებს, არ შეიძლება გაუთავებლად მისვლა და ტირილი 

სასაფლაოზე ეს ზიანს მოგიტანთ შეეცადეთ აიყვანოთ თავი ხელში. 

 

როგორც ზემოთ ვახსენე არ დაიშუროთ «საჩუქრები» იცოდეთ რისთვის 

მიდიხართ, სასიყვარულო მაგიაში მიმართეთ დიასახლისს «შავ ქვრივს», საზიანო 

რიტუალებისთვის კი მასპინძელს. თუ რამის აღებას აპირებთ საფლავიდან 

აუხსენეით გარდაცვლილს რისთვის მიგაქვთ და რატომ, იქნება ეს მიწა თუ ჯვარი 

არა აქვს მნიშვნელობა და რაც მთავარია დადეთ მის სამაგიეროდ «საჩუქარი» ამ 

დროს ადამიანი გრძნობს რა სურს მიცვალებულს, მაგრამ თუ ეს ესე არ მოხდა 

თქვენი სურვილისამებრ დადეთ რაც გინდათ. რეკომენდებულია თან ხელზე 

ატარებდეთ რეზინის ხელთათმანებს. 

იქიდან წამოსულზე უკან მიხედვა და ქუჩაში საუბარი არ შეიძლება სანამ შინ 

არ მიხვალთ. სახლში მისვლისას კკარგად გაწმინდეთ ფეხსაცმელი არ შეიძლება 

სახლში შეიტანოთ სასაფლაოს მიწა, ეს საზიანოა არა მხოლოდ თქვენთვის არამედ 

შეიძლება ოჯახის წევრებისთვის. 

http://okultizmi.blogspot.ru/ 

http://okultizmi.blogspot.ru/
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პენტაკლები 

 

მაგიური პენტაკლები — ეს არის სისტემა კაბალისტური ნიშნებისა, ყველაზე 

მძლავრი იარაღი იმისა, რომ გამოიყენეთ ზებუნებრივი ძალეbი, გეხმარებათ 

გადაჭრათ პრობლემები, გაიუმჯობესოთ ცხოვრება. ადამიანი, რომელიც იყენებს 

შესაბამის პენტაკლს შეუძლია თავიდან აიცილოს ბევრი ცუდი, განკურნოს 

ადამიანები, ის შორსაა უბედურებისგან, დაცულია ნებისმიერი ნეგატიური 

ენერგიებისგან (მაგალითად ავი თვალი), ენერგიულია და დარწმუნებულია 

საკუთარ თავში, იზიდავს თავისკენ ბედნიერებას. 
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პენტაკლი წარმოადგენს წრეს, რომელიც დართულია სხვადასხვა 

სიმბოლოებითა და ფორმულებით. სწორედ ეს ფორმულები სძენს მას 

ზებუნებრივობას და ეხმარება მფლობელს. პირველი სამი კვირა ხდება ადამიანის 

აურის აღდგენა და გაძლიერება. პენტაკლები განსხვავდებიან ერთმანეთისგან და 

ყველას სხვადასხვა დანიშნულება და გამოყენების არეალი აქვს. პენტაკლების 

ყოფენ სამ ტიპად. 

 პირველი ტიპის პენტაკლების ხმარობენ სხვადასხვა სულების 

გამოსაძახებლად და შელოცვების შესასრულებლად. 

 მეორე ტიპის პენტაკლებს იყენებენ ზოგადი პოზიტივის შემოსატანად 

ცხოვრებაში. 

 მესამე ტიპის პენტაკლები მოიცავს ზედა ორივე პენტაკლის 

შესაძლებლობებს, შეიძლება მისი გამოყენება როგორც კონკრეტული 

მიზნისათვის ასევე საერთოდ მიზნისათვის. კაბალისტური პენტაკლები. 

 ბედნიერების პენტაკლი — ამ პენტაკლს მოაქვს ბედნიერება, მის 

მფლობელს იცავენ ანგელოზები სხვადასხვა უბედურებისგან. პატრონს 

ყოველთვის შეუძლია დახმარება მიიღოს ზეციდან ნებისმიერ სიტუაციაში. 

 ვენერის პენტაკლი — ეს პენტაკლი ადამიანს ეხმარება სასიყვარულო 

ურთიერთობებში, ბევრი ახალაგაზრდა წყვილი, რომელთაც სჯერათ 

მაგიური ძალების იყენებნ მას, ის უზრუვნეელყოფს წყვვილის 

ბედნიერებას და ერთიანობას. 

 სიბრძნის პენტაკლი — სათაურიდან გამომდინარე ალბათ ხვდებით, რომ 

ეს პენტაკლი ხელს უწყობს ადამიანს უფრო დაჭკვიანდეს აუმჯობესებს 

მეხსიერებას და აზროვნებას. პენტაკლის მფლობელს შეუძლია დაიპყროს 

ცხოვრებაში გარკვეული მწვერვალები ამ კუთხით და დატოვოს კვალი 

ისტორიაში. 

 დედამიწის პენტაკლი — პენტაკლის მფლობელი უერთდება დედამიწის 

ფესვებსა და გულს, იღებს ენერგიებს როგორც ფიზიკურს ასევე 

სულიერსაც, პენტაკლი ხელს უწყობს ნებისმიერ სფეროს. 

 მარსის პენტაკლი — ეს საკმაოდ გამოსადეგი პენტაკლია მამაკაცებს მატებს 

სიმამაცეს მხნეობას და მამაკაცურობას, თუ მფლობელი დაიწყებს ბრძოლას 

ის 100% ით გამარჯვებული დაბრუნდება, ოღონდ ხელებჩამოშვებული თუ 

დადგა კაცი პენტაკლი ვერაფერს უშველის. 

 სულიწმინდის პენტაკლი — ეს პენტაკლი აძლიერებს ადამიანს სულიერად, 

უმტკიცებს რმწენას, მსგავს პენტაკლებს ატარებდნენ წმინდანები, ბერები 

და ა.შ. 

 მგრძნობიარობის პენტაკლი — ეს პენტაკლი უზრუვნელყოფს ადამიანის 

გრძნობის უმაღლეს დონემდე აყვანას. ეს პენტაკლი ეხმარება ხელოვანებს, 

პოეტებს, კომპოზიტორებს, მხატვრებს და სხვა. 

 სიმართლის პენტაკლი — ამ პენტაკლით ადამიანს შეუძლია მართალი 

განაჩენი გამოუტანოს ნებისმიერ დავას სოციალურ პლანზე. 
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წმინდა გამოსახულებები, რომლებიც პენტაკლში შედის, სათავეს იღებს 

ბიბლიიდან. ეს გამოსახულებები ირგვლივ გარშემორტყმულნი არიან ორმაგი 

წრით და სიტყვებით, მიზანთან დაკავშირებული რათქმაუნდა, გარკვეული 

სიმბოლოები და ასოები ძალიან კარგი საშუალებაა კავშირი დაამყაროთ შესაბაამის 

სულებთან. მაგალითისთვის ავიღოთ პენტაკლი, რომელიც გვეხმარება მტრების 

ძლევაში და გამარჯვებაში, მასზე გამოსახულია ხელში დაჭერილი უქარქაშო 

ხმალი ტექსტი კი დაახლოებით შემდეგია: «აიღე წმინდა ხანჯალი, ჩემი საჩუქარი 

რათა გაანადგურო ისრაელის მტრები», არსებობს სხვა ტექსტებიც აქ 

აუცილებელია კავშირი ქონდეს იმ გამოსახულებასთან რაც დატანილია 

პენტაკლში. მატერიაზე გამოსახავენ წმინდა სიმბოლოებს. გამოსახულების 

ირგვლიც არტყამენ ორ წრეს. წრეებს შორის წერენ ტექსტებს სხვადასხვა 

ოკულტური ნაშრომებიდან (გამოსახულებასთან კავშირში). 

შემდეგ პენტაკლი უნდა აკმიოთ იმ მცენარეებით, რომლებსაც კავშირი აქვთ 

შერჩეულ პლანეტასთან, ამის შემდეგ კი შელოცვა უნდა წარმოთქვათ. პენტაკლთა 

კურთხევა უნდა მოხდეს გარკვეულ დღეს და გარკვეულ საათში აქაც პლანეტიდან 

გამომდინარე. პენტაკლებს ინახავენ აბრეშუმის მატერიაში, როდესაც პენტაკლის 

გამოყენების დრო დგება წარმოთქვამენ იმ ძალის სახელს, რომელიც დატანილია 

პენტაკლზე. ყველაზე ცნობილ პენტაკლად სოლომონის პენტაგრამა (ხუთქიმიანი 

ვარსკვლავი) ითვლება. მაგიური ფიგურა პენტაგრამა ერთი ქიმით მაღლა საკმაოდ 

დიდ მნიშვნელობას იკავებს მაგიაში, ეს არის რელიგიური სიმბოლოს მსგავსი 

მაგალითად როგორც ქრისტიანებისთვის ჯვარი, იუდაისტებისთვის ექვსქიმიანი 

ვარკსვლავი. 

პენტაგრამა წრეში გამოხატავს ადამიანის კავშირს ასტრალურ სამყაროსთან 

მას აქვს ორი დანიშნულება: პირველ შემთხვევაში ვღებულობთ ადამიანის 

ფიგურას გაშლილი ფეხებითა და ხელებით, ამოყირავების შემთხვევაში კი ეშმაკის 

გამოსახულებას. 
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ირაკლი 

სუკუბები და ინკუბები 

 

სუკუბები და ინკუბები — სიძვის დემონები, რომლებიც ადამიანის 

სექსუალური ენერგიით იკვებებიან და ადამიანთან სექსუალურ კავშირს 

ამყარებენ. 

ინკუბები არიან მამრობითი სქესის სიძვის დემონები, სუკუბები კი 

მდედრობითი სქესის. როგორც წესი ისინი ხშირად მოქმედებენ ღამე, სხვადასხვა 

მდგომარეობაში. მსგავსი არსებების მქომედებას ახასიათებს საკუთარი ნიშნები. 

პირველ შემთხვევაში ეს ხდება მთვლემარე მდგომარეობაში, როდესაც ადამიანი არ 

არის ღრმა ძილში, მაგრამ არც ფხიზლობს. 
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მეორე შემთხვევა კი პრაქტიკულად ადამიანის პარალიზებაა. ამ დროს 

ადამიანს არ ძალუძს წინააღმდეგობა გაუწიოს ზემოხსენებულ ქმნილებას. ამგვარი 

სქესობრივი აქტის დროს ადამიანი განიცდის უსაზღვრო სიამოვნებას. 

თავისთავად ინკუბის და სუკუბის თავდასხმა არ შეიძლება ჩაითვალოს 

გაუპატიურებად და სექსუალ ძალადობათ, იმიტომ რომ ძალიან ფაქიზები არიან 

ადამიანთა გრძნობებისა და სურვილების მიმართ, ისინი ხშირად იმ სახეს იღებენ 

როგორსაც მსხვერპლი ითხოვს ქვეშეცნეულად, მალავენ სამყაროს ნაკლოვანებებს 

და პირდაპირ მსხვერპლის იდეალურ პარტნიორებად ექცევიან ხოლმე. 

ასევე მათი თავდასხმისას რთულია მთლიანად დეტალებში მათი 

დამახსოვრება, ხშირ შემთხვევაში ისინი სხეულის რაღაც ნაწილით ჩანან (თუმცა 

ბევრია შემთხვევა როცა დეტალურად აღქმადი ხდებიან). არსებობს მითი იმისა, 

რომ ინკუბები და სუკუბებს შეუძლიათ გაანაყოფიერონ ადამიანი და მის 

დაბადებას შეუწყონ ხელი, ამ შემთხვევაში იბადებიან, ჯადოქრები და მაგები. 

მითის თანახმად სწორედ ასეთი განაყოფიერების შედეგად გაჩნდა ცნობილი 

ინგლისელი ჯადოქარი მერლინი. ამ არსებებზე სხვადასხვანაირი წარმოდგენა 

აქვთ, განსხვავებულ რელიგიებში და ხალხებში. 

 

 არდათი — სემიტური წარმომავლობის სუკუბი. 

 ბრუქსა — პორტუგალირუი მითოლოგიიაში სუკუბი. 

 ბქუთამი — ეროტიული სული, ინკუბი, ამყარებენ კავშირს ინდუს 

მდედრობითი სქესის წარმომადგენელ ადამიანებთან. 

 ვეშჩინა — ქალი დემონი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ამყარებს 

კავშირს ახალგაზრდა ბიჭებთან. 

 განდარი — ინკუბი, სისხლის მწოველი. 

ითვლება რომ სუკუბები და ინკუბები გადემონებული დაცემული 

ანგელოზები არიან. გარდა ზემოთაღნიშნულისა შესაძლებელია სიძვის დემონთა 

გაგზავნა მაგის მიერ მსხვერპლთან. 

http://okultizmi.blogspot.ru/ 
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ეგრეგორი 

 

დღეს მინდა გესაუბროთ ეგრეგორზე, რა არის ის? მოკლედ რომ ვთქვათ 

ეგრეგორი არის რაიმე ენერგიის ინფორმაციის შემცველი არსება/სუბსტანცია, 

რომელიც იკვებება ადამიანის მენტალურ სამყაროში არსებული ქმედებებით. 

ნებისმიერი ემოცია, ეს არის ენერგიის გამოთავისუფლება, ლოგიკურია 

ნებისმიერი ეგრეგორის მშობელნი თავად ადამიანები ვართ და უფრო მეტიც მასზე 

ვზრუნავთ. 

ახლა კი ზუსტად მივყვეთ საიდან ჩნდება ეს ყოველივე. ეგრეგორი იბადება 

იდეურ გაერთიანებებში, ბევრი თვლის რომ შეუძლებელია მისი წარმოქმნა ერთი 

ადამიანის მიერ, თუმცა ორი უკვე საწყისი წყაროა. 

უფრო დაწვრილებით — ეგრეგორს ჭირდება იდეა, იდეას კი ადამიანი, 

რომლებშიც გამოიწვევა მოტივაცია, რაც თავის მხრივ სავსე უნდა იყოს უმთავრესი 

რამით — ემოციით, თუ ემოცია არ არის, მაშინ მოტივაცია რეალურად არ 

არსებობს, მაგალითად შეგვიძლია ავიღოთ წარმატებული ბიზნესგეგმა, რომელშიც 

მონაწილეობა მიიღეს ადამიანებმა, რომლებიც სავსე არიან მოტივაციით, 

შესაბამისად ემოციითაც და მეორე ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებსაც 

ელემენტარული ინტერესი არ გააჩნიათ ბიზნესგეგმის მიმართ, ცხადია 

მოტივირებული პირველი ჯგუფი უფრო წარმატებული იქნება ვიდრე მეორე. 

იგივე პრინციპზეა აგებული ეგრეგორის «შენებაც» ანუ ემოცია ე.ი ენერგია არის 

მთავარი ურყევი საფუძველი რაზეც აიგება ყველაფერი. 
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ეგრეგორს არ აქვს ცნობიერება ან რაიმე მსგავსი, მას არ შეუძლია ფიქრი, ეს 

უბრალოდ კომპიუტერული პროგრამის მსგავსია, რომელიც ემსახურება ენერგიის 

მიღებასა და მატებას, შეიძლება ითქვას საკმარისი იმისთვის, რომ ადამიანი 

მართოს გარკვეული ემოციური ფონით, ამით კი ის წაართმევს ადამიანს თავისთის 

ენერგიას, მაგალითად გამოიწვიოს დაძაბულობა და კონფლიქტი ადამიანებს 

შორის. 

ნებისმიერ თემსა თუ გაერთიანებას აქვს ეგრეგორი, ოჯახს საკუთარი ოჯახის 

ეგრეგორი აქვს, ადამიანი შეიძლება ნებისმიერი კონკრეტული გაერთიანების 

დომინანტური ეგრეგორის ქვეშ მოექცეს, თუ ის ემოციურ ფონზე შეერევა მათ 

თამაშში. 

 

და რა ხდება ფეხბურთის სტადიონზე? ემყარება ჩვენი ქმედებები საკუთარ 

გადაწყვეტილებებს? რატომ ვხედავთ ხშირად ფიზიკურ და სხვა სახის 

დაპირისპირებას ორ საპირისიპირო მხარეს შორის? ნამდვილად ვინარჩუნებთ 

ინდივიდუალიზმს? რა თქმა უნდა არა, ჩვენ დევიზი ამ მომენტში ასე ჟღერს: 

«სადაც მასა იქით მეც», ამ დროს გვამოძრავებს არა ჩვენი ფსევდო-

ინფივიდუალიზმი, არამედ ეგრეგორული მოძრაობა. 

ამრიგად, ჩვენ ადამიანები მხოლოდ ენერგიის წყარონი ვართ 

ეგრეგორებისთვის, ვასრულებთ უბრალო ბატარეის როლს, მაგრამ არის კი 

გამოსავალი თავის დასაღწევად? რა თქმა უნდა არის, დაფიქრებულხართ 

ადამიანის უაზრო წესრიგზე, რასაც მორალს ეძახით? იმითაც კი, რომ რაიმე 
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მორალურ-ზნეობრივ კანონებს ემორჩილებით ეგრეგორის ნაწილი ხდებით, 

უაზრო ღირსებები? რაში გჭირდებათ დანაშაულის, სირცხვილის და სხვა უაზრო 

გრძნობების გამომწვევი შეგრძნებები, არ გჭირდებათ უაზრო ემოცია. 

ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მაგალითია ეგრეგორისა არის რელიგიაც, არ 

დაივიწყოთ, არ ვაპირებ ვინმეს სენსიტიური გრძნობების შელახვას ან რაიმე 

მსგავს, უბრალოდ ვსაუბრობ თემის გარშემო და შეუძლებელია არ ახსენო 

ეგრეგორი, რომელიც რელიგიის შედეგად იქმნება და რომელშიც ადამიანი 

გაცნობიერებულად ან უფრო ხშირად გაუცნობიერებლად ერთვება, მაგალითად 

მცირეწლოვან ასაკში მონათვლით, ეს გაუცნობიერებელად ეგრეგორის ნაწილის 

გახდომის ერთ-ერთი მაგალითია, რომლიდანაც თავის დაღწევა არც ისე ადვილია, 

როგორც შეიძლება ვინმეს წარმოედგინოს. 

 

დაფიქრებულხართ, რატომ არ არის მყარი გაერთიანებების წიაღში 

განსხვავებული აზრი? სწორედ ამიტომ, როდესაც ადამიანი თავისუფლდება 

უაზრო დოგმებისგან, შენ ხარ თავისუფალი, შენ არ გმართავს ეგრეგორი და «სადაც 

მასა იქით მეც» იცვლება ფრაზით, «სადაც მსურს იქ ვიქნები» ანუ თქვენ ვეღარ 

გმართავენ, ვერც გონის არ მქონე სუბსტანციები და ვერც გონის მქონე ლიდერები. 

შესაძლებელია ეგრეგორის მიერ ენერგიის გაცემა ადამიანზე 

სიტუაციისამებრ საჭიროების შემთხვევაში, ადამიანის სასარგებლოდაც, თუმცა 

აქაც სიფრთხილეა საჭირო, როგორც შევერევით ეგრეგორს, ისევე უნდა ვიცოდეთ 

გამოსვლაც, ამ შემთხვევაში დამოკიდებულება ტოლია მართვისა. 

მოკლედ რომ შევაჯამოთ, ეგრეგორი არის ენერგოინფორმაციული 

შემცველობის სუბსტანცია, რომელიც იმართება კონკრეტული პროგრამით, რა 

თქმა უნდა კიდევ ბევრის საუბარი შეიძლება ამაზე. 

http://okultizmi.blogspot.ru/ 

http://okultizmi.blogspot.ru/
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ირაკლი 

ნეგატივი 

 

ალბათ ბევრჯერ გინახავთ ფილმებში, თუ როგორ აყენებენ ზიანს ადამიანს 

თოჯინის საშუალებით, თოჯინას ნემსებს არჭობენ, ადამიანი კი ზიანდება, 

დაახლოებით იგივე პრინციპია ფოტოს შემთხვევაში, მაგს თქვენი ფოტო აქვს და 

მასზე მოქმედებს. 

იმისათვის, რომ გარეგანი ზემოქმედების შედეგად თქვენ ნეგატური 

ენერგიით შემოგიტიონ, პირველ რიგში ოპონენეტს ესაჭიროება თქვენი ფოტო, 

ბიომატერიალი, თმა, ფრჩხილი ან რაიმე სხვა, მაგრამ ბევრი დღეს — სოციალური 

ქსელების სამყაროში, ფოტოს იყენებს, მითუმეტეს დამწყები. 

არ არის სასურველი ატვირთოთ თქვენი სურათი ყველგან, განსაკუთრებით 

შიშველი, საცურაო კოსტუმში, ასევე სასურველია თქვენი თვალები იყოს 

დაფარული (იხმარეთ მუქი სათვალე) და ბოლოს უმჯობესია ფოტოში არ ჩანდეთ 

სრულად (ფეხებიდან თავამდე). 

ასევე გავრცელებული ფორმაა ნივთები, რომელშიც განთავსებულია 

ნეგატიური ენერგიული «პროგრამა», მასთან ფიზიკური კონტაქტის შემდეგ კი 

ნეგატიური ენერგია მოქმედებაში მოდის, თუ თქვენს კარებთან იპოვეთ 
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მიმაგრებული ნემსი, ქინძისთავი, ან იპოვეთ რაიმე საეჭვო ნივთი, ან მიიღეთ 

საჩუქარი სრულიად მოულოდნელ დროს, უფრო მოულოდნელი ადამიანისგან, 

მაშინ უკეთესია «შიშველი» ხელით ნუ შეეხებით. 

 

არსებობს გარკვეული ნივთები, რომლებიც ატარებს ნეგატიურ ენერგიას 

დაახლოებით ისე როგორც ზემოთ დავწერე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნეგატიური 

ენერგია კონკრეტულად თქვენკენ კი არ არის მომართული, არამედ ნებისმიერი 

სხვა ადამიანისკენ. მაგალითისათვის არსებობს ძალიან ძველი და უბრალო 

რიტუალი, იღებთ წვრილ ხურდას, დგებით გზაჯვარედინზე, ამბობთ შესაბამის 

სიტყვებს და ყრით ზურგს უკან. შეიძლება თქვენ გათავისუფლდით ნეგატიური 

ენერგიისგან, მაგრამ ვინც აიღებს მას გადაეცემა ნეგატივი, რა თქმა უნდა არსებობს 

შანსიც, რომ არავინ აიღოს. 

ამრიგად, არასოდეს აიღოთ გზაჯვარედინზე დავარდნილი ფული, 

ძვირფასეულობა და ნებისმიერი უბრალო ნივთები, რომლებიც დადებულია. 

ხშირად შეხვედრიხართ სხვადასხვა დაწესებულებებში შესაწირ ყუთებს 

წარწერით, «დაეხმარეთ ავადმყოფს, ესაჭიროება ესა და ეს და ა.შ...», შეიძლება ამ 

ყუთზე დევს მსხივლ კუპიურებში ფული, რადგან დაავიწყდა ვიღაცას ჩაგდება, 

უბრალოდ დაეზარა, დადო ან ნებისმიერი სხვა მიზეზი, არასოდეს არ აიღოთ, 

რადგან ეს იგივეა მოპაროთ ავადმყოფს. 

http://okultizmi.blogspot.ru/ 

http://okultizmi.blogspot.ru/
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ირაკლი 

ტაროს კარტი 

 

ტაროს კარტი არის სიმბოლოების სისტემა, რომლიდანაც შედგება 78 

კარტიანი დასტა, პირველად ფართო ასპარეზზე შუასაუკუნეებში გვხვდება, 

ამასთანავე აგრეთვე გამოიყენებდნენ როგორც სათამაშო ბანქოს, დღესდღეობით 

მას მკითხაობისთვის იყენებენ, თვითონ კარტის სიმბობლოები შეიცავს დიდი 

ეზოთერიულ, ოკულტურ ცოდნას. აქედან გამომდინარე ითვლება საიდუმლო 

ინფორმაციის მატარებლად. 

ლეგენდის თანახმად ის შექმნილია ძველი ცივილიზაციების დაფარული 

ისტორიების შესანარჩუნებლად, ძველ ეგვიპტეში, ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად 

ეგვიპტეს აუჯანყდნენ მომთაბარე ტომები, რომლებიც ეგვიპტის საზღვრებთან 

ცხოვრობდნეენ, ეგვიპტემ დიდხანს ვერ გაუძლო მათ შემოტევას, მაგრამ ქურუმებს 

გააჩნდათ ცოდნა, (ლეგენდის თანახმად მათ ეს ცოდნა ატლანტიდის 

ქურუმებისგან გადაეცათ.) დაიბადა კითხვა როგორ შეენახათ ეს ცოდნა? მათთვის 

ცნობილი იყო რომ სიკვდილის შემდეგ სიცოცხლეს შეძლებდნენ მაგრამ როგორ 

გადმოეცათ დაფარული ცოდნა თავის მომავალ ცხოვრებაში? შეიძლებოდა 

უბრალოდ დაეწერათ ტექსტი და შეენახათ? და როგორ მიაღწევდა ის მათ ახალ 

ცხოვრებაში? არსებობდა განადგურების საფრთხეც, და თუ უვიცის ხელში 

აღმოჩნდებოდა მითუმეტეს, ამ დროს ერთ-ერთმა ქურუმმა წამოაყენა იდეა 

შეექმნათ აზარტული თამაში ბანქოთი სადაც დაიტანდნენ საკუთარ «საიდუმლო 

ცოდნას». 
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ჩვენამდე მოღწეული ტაროს კარტებიდან ყველაზე ცნობილია შემდეგი 

დასტები: ეგვიპტური ტარო — ეგვპიტური მოტივებით შესრულებული დასტა. 

მარსელის ტარო — 17 საუკუნის საფრანგეთის სტილში შესრულებული 

დასტა. ვისკონტი-სფორცა-ს ტარო — იტალიური რენესანსის ეპოქის მოტივებზე 

შექმნილი დასტა. 

რაიდერ უათის ტარო — დახატული/შექმნილია მეოცცე საუკუნის დასაწყიში, 

ყველაზე პოპულარულია ზემოთ ხსნებულ დასტებს შორის. 

თოტის ტარო — დასტა, რომელიც შეიქმნა ცნობილი მეოცე საუკუნის 

მისტიკოსის ალისთერ ქროულისა და მხატვარ ფრიდა ჰარისის მიერ. მომდევვნო 

პოსტებში განვიხილავთ ზემოთ ხსენებულ ტაროს კარტებს ცალ-ცალკე. 

ტარო ტიპიკურად იყოფა ორ ნაწილად: 

მაღალი არკანები და დააბალი არკანები. 

მაღალი არკანები — ტრადიციულად 22 კარტისგან შედგება თითოეული 

მაღალი არკანა აღწერს რაღაც სცენას, რომელიც შედგება ერთი ან რამოდენიმე 

ადამიანისგან უამრავი სიმბოლოთი, რომელთაც თავის ახსნა აქვთ. უკვე ყველა 

ტაროს კარტი გამოდის თავისი ნუმერაციით და სახელით. მომდევნო პოსტში 

განვიხილავთ მარსელის ტაროს მაღალ არკანებს (მნიშვნელობებს). 

დაბალი არკანები — 56 კარტისგან შედგება, რომელიც იყოფა 4 «ტიპად» 

კვერთხი, მონეტა, თასი და ხმალი. თითოეული შეიცავს 14 კარტს, რაიდერ უათის 

ტაროს კარტში ვხვდებით «სიუჟეტურად» დამუშავებული დაბალ არკანებს. 

ხშირად დასმული კითხვები: 

ტაროს ქონა ცუდად ხო არ აისახება ჩვენს ცხოვრებაზე? 

— რათქმაუნდა არა, ტაროს ჩვენი «მეგობარი» უნდა გახდეს სრული ამ 

სიტყვის მნიშვნელობით. 

თუ ტარო სხვისი ნაჩუქარია შეიძლება თუ არა, მისი ხმარება სამკითხაოდ? 

— შეიძლება მნიშვნელობა არ აქვს იყიდეთ თუ გაჩუქეს, მთავარია ეხლა 

პატრონი თქვენ ხართ. 

სად შეიძლება ტაროს შეძენა თბილისში? 

— სადგურის მოედანზე, ე.წ «ძეცკი მირ»-ში (წიგნების დირექტორიაში), 

შეიძლება წააწყდეთ ძველი წიგნების მოვაჭრეებთანაც სხავდასხავ ადგილას. 

შევიძინე ტაროს კარტი მაგრამ არ ვიცი როგორ გამოვიყენო? 

— გააჩნია სიტუაციას, ამასთანავე არსებობს მოსამზადებელი რიტუალები 

გამოყენებამდე, არსებობს ბევრი «გაშლა», რომელიც სიტუაციას თვითონ უნდა 

მოარგოთ, ახსნას რაც შეეხება ყველა ტაროს მოყვება საკუთარი განმარტების წიგნი. 
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ირაკლი 

ტაროთი მკითხაობა: 

«ჯვარი» — კითხვაზე პასუხი 

 

დღეს დავწერ ტაროთი მკითხაობის ერთ-ერთ კომბინაციას, რომელიც იძლევა 

ყველაზე ზუსტ პასუხს კითხვაზე. 

ვიღებთ ტაროს კარტს და გადმოვდებთ 22 მაღალ არკანას, დანარჩენი არ 

გვჭირდება, დასტიდან უნდა ამოვიღოთ 4 კარტი. 

პირველი დავდოთ მარცხნივ, შემდეგ ვიღებთ მეორე კარტს და ვდებთ 

მარჯვნივ ისე, რომ შუაში ვტოვებთ ადგილს სხვა კარტისთვის. 

მესამე კარტს ვიღებთ და ვდებთ პირველი კარტის მაღლა, მეორესა და 

პირველს შორის. 

მეოთხე კარტს კი ქვევიდან პირიქთ და ვტოვებთ მეხუთე კარტის ადგილს 

შუაში. 

მეხუთე კარტი კი დამოკიდებულია სხვა კარტების რიცხვებზე აი სიტყვაზე 

ამოვიდა 

პირველი კარტი: 

 შეყვარებულები — 6 

მეორე კარტი: 

 ბრძენი — 9 

მესამე კარტი: 

 ძალა — 11 

მეოთხე კარტი: 

 ქურუმი — 5 
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საბოლოო ჯამში ვიღებთ 31-ს (6+9+11+5=31) ვკრიბავთ 3+1 = 4, შესაბამისად 

ვიღებთ მეოთხე არკანას (იმპერატორი). 

 

 პირველი კარტი — ეს არის საკუთარი თავი როგორი ადამიანია 

პიროვნება, როგორი ხასიათი აქვს ამ მომენტში, როგორი პირადი 

ცხოვრება აქვს... 

 მეორე კარტი — სხვა ადამიანის ზეგავლენა როგორი ადამიანისგან 

მიიღებს დახმარებას ან პირიქით. 

 მესამე კარტი — საერთო სიტუაცია. შექმნილი ატმოსფერო, როგორ 

მდგომარეობაშია ადამიანი თავის პრობლემასთან (დასმულ 

კითხვასთან). 

 მეოთხე კარტი — გაზლევთ პასუხს დასმულ კითხვაზე. 

 მეხუთე კარტი — აღნიშნავს თქვენს ქცევას მიღებული შედეგიდან 

გამომდინარე. თვითონ კომბინაცია გამოიყურება შემდეგნაირად: 
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ირაკლი 

ნიადაგის მომზადება 

მაგიურ ოპერაციამდე 

 

დავიწყოთ იმით რომ ყველას ადამიანს აქვს საკუთარი ენერგოსფერო, მას აქვს 

ასე ვთქვათ დამცავი საშუალება, რომელიც თავს იცავს უცხო ენერგიებისგან. 

პირველ რიგში ნებისმიერ მაგიურ ოპერაციას როგორიცაა, სასიყვარულო 

ზემოქმედება, ზიანის მიყენება და სხვა მრავალი ჭირდება ენერგოსფეროს 

«დასუსტება» და ნიადაგის მომზადება, ბევრი პირდაპირ ყოველგვარი მომზადების 

გარეშე აკეთებს ამ ყველაფერს, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი უშედეგობისა. 

რაც უფრო მოვამზადებთ «ნიადაგს» მით უფრო წარმატებული იქნება ჩვენი 

ოპერაცია, დავუშვათ ავიღოთ მაგალითი ნებისმიერი რიტუალი, რომელიც 

მოქმედებს ადამიანზე ნიადაგის გარეშე რაღაც «ძალა»-ს კარგავს სფეროში 

შეღწევაზე შესაბამისად ნაკლებად ეფექტურია, ამიტომ სჯობს არ მოვაკლოთ წონა 

ჩვენს ზემოქმედებას და ამიტომ მოვამზადოთ ნიადაგი. 
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ნიადაგის გასამზადებლად ხშირად მიმართავენ სხავდასხვა ხერხებს ამ 

პოსტში განვიხილოთ როგორ მოქმედებს სანთლების დანთება გარდაცვლილების 

ადგილზე, აქ უკვე ვდებთ საკუთარ ენერგიას ცუდს ნეგატივს და გადავცემთ 

მხსვერპლს. მსგავსს შემთხვევებს ადგილი აქვს ძირითადათ ქრისტიანულ 

ქვეყნებში რადგანაც მსგავსი რამის ჩატარება მხოლოდ შესაძლებელია 

ქრისტიანული ეგრეგორის მატარებელზე, მაგალითად არაპროდუქტიული და 

უნაყოფო იქნება თუ ამას გავაკეთებთ მუსლიმანზე. 
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1. ეს ქმედება არ გამოიწვევს მსხვერპლის სიკვდილს, უფრო მეტიც ვინც 

ფიქრობს, რომ ამით ადამიანს მოკლავს ან უდიდეს ზიანს მიაყენებს 

ძალიან ცდება. 

2. შეიძლება «დარტყმა» სულაც არ ჩავარდეს მსხვერპლის ენერგოსფეროში, 

ამ შემთხვევაში თვითონ გამოცდილი მაგიც ვერაფერს გააწყობს, რატომ 

ახლავე ავხსნი. 

როგორც ზემოთ ვახსენე ენერგოსფერო იცავს მხოლოდ სხვისი 

ენერგიებისგან, ხოლო როდესაც თვითონ ადამიანს საკუთარი ენერგია 

უბრუნდება უკან, რათქმაუნდა ცუდი ენერგიით დატვირთული, 

ენერგოსფერო უფლებას აძლევს შეაღწიოს საკუთარ «მშობელთან», 

ჭკვიანი ადამიანი გამოიყენებს დაცვას ასეთი შემთხვევებისგან, ხოლო 

დაუცველს არ დაადგება კარგი დღე. ეს ჩვეულებრივი სიტუაციაა, 

რომელიც ხშირად ხდება. 

3. «დარტყმა» მივიდა ადრესატთან, რა დემართება მას? რათქმაუნდა 

კარგად, რომ არ წავა საქმე, ამას უკვე მიხვდით, მაგრამ ეს გავს «ჯიკებას» 

«ნემსის ჩხვლეტას» ეს არ მოკლავს ადამიანს ან არ გაუფუჭებს ცხოვრებას 

სამუდამოდ, მსხვერპლი ამ დროს იგრძნობს განსაკუთრებულად 

დაღლილობას, შეიძლება ადგილიც ქონდეს გაცივებას ან 

პრობლემატური ორგანოს ტკივილს და ა.შ. აქ უკვე საჭიროა ოპერაციის 

გაძლიერება შესაბამისი წესებით. 

მსხვერპლი ხედავს კოშმარულ სიზმრებს ძირითადათ ხატებს, ეკლესიის 

ეზოს, სანთლებს, და ა.შ. ასევე შეიძლება ადვილად ჩაქრეს მათ ახლოს 

დანთებული სანთელი, რატომ? იმიტომ, რომ ეს რეაქციია სანთლებისა 

გარდაცვლილზე. მსხვერპლი გრძნობს სიმხურვალეს თავისა და 

მკერდის არეში. 

მაგრამ რა მოსდის შემტევს აქაც საჭიროა თავდაცვა, შეიძლება ტყვია 

ასხლეტილი იქნას და რიკოშეტით დაბრუნდეს რაღაც წილად. 

4. მსხვერპლმა მოინდომა საკუთარი თავის გათავისუფლება შეტევისგან, 

ამის უამრავი მეთოდი არსებობს. დარტყმა უბრუნდება შემტევს, იმ 

შემთხვევაში თუ განუწყვეტილივ ზედიზედ ანხორციელებდა შეტევებს, 

მაშინ ერთ მუშტად შეკრული დაუბრუნდება უკან და იგივე ემართება 

რაც უსურვა მსხვერპლს. 

 

წარმატებები! 
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ნ.ლ. ბუტმი 

კაბალა, ერესები 

და საიდუმლო საზოგადოებები 

 

1. კაბალა 
 

ცხრამეტი საუკუნეა, სხვადასხვა ერესი (მწვალებლობები — მთარგმნ.) და 

საიდუმლო ორგანიზაციები ძირს უთხრიან ქრისტეანობას და ქრისტეანულ 

ცივილიზაციას. ამ მწვალებლობათა და საიდუმლო საზოგადოებათა სწავლებები 

ამა თუ იმ დოზით იუდაისტურ კაბალას ეფუძნება. 

რათა ზედაპირული წარმოდგენა მაინც გვქონდეს იმაზე თუ რა არის კაბალა, 

აუცილებელია, ორიოდე სიტყვა ითქვას ძველი, წარმართული დროის, 

უმთავრესად, ეგვიპტის, აშურ-ბაბილონისა და სპარსეთის საიდუმლო 

საზოგადობებებზე. ისინი არსებობდა წარმართულ რელიგიათა შუაგულში; ამ 

საზოგადოების წევრები იყვნენ მხოლოდ კულტის მსახურები, ქურუმები, 

რომლებიც თავიანთი ტაძრების სიმყუდროვეში, იდუმალების საფარველქვეშ, 

იღვწოდნენ ბუნების კანონზომიერებათა შესწავლისა და აღმოჩენისთვის, 

ცდილობდნენ სამყაროს საიდუმლოებათა ამოცნობას; სურდათ სწორად გაეგოთ 

უზენაესი არსების ცნება, ადამიანის დანიშნულება და მიზანი და სხვა. 



ტრადიციები და წინასწარმეტყველები 

 

48 

საიდუმლო საზოგადოებათა ქურუმებს ჰქონდათ განდობილთაA რამდენიმე 

ხარისხი, ხელდასასხმელ კანდიდატებს კი სასაცილო მასონურ რიტუალთა 

ნაცვლად ისეთი საშინელი გამოცდების გავლა უწევდათ, რომ მხოლოდ რკინის 

ნებისა და შეურყეველი გამბედაობის მქონე ადამიანებს თუ ძალუძდათ, მიეღწიათ 

განდობილთა უმაღლესი ხარისხებისთვის (ეს უკანასკნელი, სხვათა შორის, ეხება 

ეგვიპტურ მისტერიებს). 

ამგვარად შექმნილ ფილოსოფიურ-რელიგიური ხასიათის საიდუმლო 

სკოლებში, ქურუმები, იყვნენ სამეცნიერო და რელიგიურ ჭეშმარტებათა 

ერთადერთი მფლობელები. ისინი იქცნენ ძლევამოსილ შუამავლებად ერსა და 

მრავალრიცხოვან წარმართულ ღვთაებებს შორის. ამით აიხსნება ის უზარმაზარი 

ზეგავლენა, რომლითაც სარგებლობდა ქურუმთა კასტა არა მარტო ხალხზე, 

არამედ ხელისუფლებაზეც. 

შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ დასაწყისში ქურუმები საკუთარ მეცნიერულ და 

რელიგიურ საქმიანობას, რასაც ყოველთვის თან სდევდა ეჭვები და შეცდომები, 

ერთი მხრივ, საიდუმლოდ ინახავდნენ იმ სახელმწიფოებრივი მოსაზრებით, რომ 

ერს სჭირდება რელიგია, თუნდაც არასრულყოფილი, მაგრამ სრულიად 

განსაზღვრული და მისაწვდომი მისი ცნობიერებისთვის. მაგრამ მეორე მხრივ 

ქურუმთა საიდუმლო რელიგიური სწავლებებიც — რომლებიც, როგორც 

ფიქრობენ, ატარებდა პანთეისტურ ხასიათს, ანუ უზენაესი ღვთაება გაიგივებული 

იყო ბუნებასთან, — თავიდან არ შეიცავდა სულიერ საწყისებს, რაც შესაძლოა 

ყოფილიყო ზნეობრივ განწესებათა და მოთხოვნათა საფუძველი. 

აი, როგორ ახასიათებს ა ს. შმაკოვი წარმართულ რელიგიათა საიდუმლო 

სწავლებებს: 

«აზიურ (ასევე ეგვიპტურ და ბერძნულ-რომაულ) მისტერიათა უღრმესი 

იდუმალება და ფუნდამენტური პრინციპი მდგომარეობს ბუნების გაღმერთებაში, 

რომელიც ერთდროულად მოიცავს შემოქმედის ძალასა და ყოველ ქმნილებას». ამ 

თვითშემოქმედი ბუნების სიმბოლო იყო “უზენაესი, საკუთარი თავის 

გამანაყოფიერებელი, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ორსქესა ღვთაება”, რომელიც 

სხვადასხვა ქვეყანაში განიხილებოდა ან როგორც ჰერმაფროდიტი, ან როგორც 

წყვილად გაყოფილი ღმერთი: ანა და ანატი, ბელი და ბელიტი, ადონ-ადონიმ და 

ბაალეთი — ბიზანტიაში ბაალი ანუ მოლოქი და მისგან განუყოფელი აშერა ანუ 

აშტაროტი — ფინიკიელებთან და ებრაელებთან, ოსირის-ისიდა — ეგვიპტელებში, 

ხოლო ბერძნებსა და რომაელებში «წვერებიანი, ზოგჯერ შავი და შეიარაღებული 

ვენერა» (А. С. Шмаков. «Международное тайное правительство», с. 141) და ა. შ. 

ამ სწავლებებს, სიცრუესთAნ, პირმოთნეობასთან და ტყუილთAნ ერთად, 

რომელიც საფუძვლად უდევს ყოველგვარ საიდუმლო საზოგადოებას, გამოჰქონდა 

ნაყოფი, რომლითაც წამლავდნენ, უპირველესად ყოვლისა, იმათ, ვინც მათ 

ზრდიდა. ეცემოდა ქურუმთა ზნეობრიობა, დავიწყებას ეძლეოდა მაღალი 

პირველდაწყებითი ამოცანები და მათ ყოვლისშემძლე ხელში სახალხო რელიგიები 

იქცეოდა გარყვნილებისა და სისასტიკის სკოლად, სადაც მეფობდა რიტუალური 

პროსტიტუცია და სისხლიანი ადამიანთა მსხვერპლშეწირვები (ამ უკანასკნელმა 
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ფეხი ყველგან ვერ მოიკიდა — ეგვიპტეში, მაგალითად, ადამიანის 

მსხვერპლშეწირვა არ არსებობდა). 

თავიანთ კოლეგიებში სამეცნიერო გზებით სამყაროს აგებულების 

საიდუმლოებებში შეღწევას რომ ესწრაფოდნენ, ვერცხლისმოყვარეობისა და 

ძალაუფლების მოპოვების ვნებებით შეპყრობილი ქურუმები, ამავე დროს, ხალხთა 

მასებში ყოველმხრივ ნერგავდნენ და აქეზებდნენ უხეშ ცრუმორწმუნეობას, 

თამაშობდნენ მკითხავთა და მჩხიბავთა, წინასწარმეტყველთა, შემლოცველთა და 

გრძნეულთა როლს, თანაც — რელიგიურ ნიადაგზე, რის გამოც ზებუნებრივი 

ძალებისა და ცოდნის მფლობელებად წარმოჩინდებოდნენ როგორც უბრალო 

ხალხის, ასევე სახელმწიფოს მმართველთა თვალში. 

ძველაღთქმისეული ისტორიის სხვადასხვა ეპოქაში ისრაელისა და იუდეის 

ბრძენკაცები ჯერ ქალდეის მიწა-წყალზე, შემდეგ ეგვიპტეში და მოგვიანებით 

ბაბილონის ტყვეობის პერიოდში, ასევე კიროს სპარსელის ზეობის ეპოქაში, არა 

მარტო მოწმენი იყვნენ სახელმწიფოს მმართველ წრეებზე ქურუმთა ძლევამოსილი 

ზეგავლენისა, საზოგადოებრივ და კერძო საკითხებში, არამედ, უეჭველად, 

თვითონაც ეზიარნენ იმ საიდუმლო სწავლებებს, რომლებსაც ქურუმები 

ქადაგებდნენ თავიანთ საიდუმლო ორგანიზაციებში. 

მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ ისიც, რომ ამ საიდუმლო ორგანიზაციებში 

ზოგჯერ იღებდნენ საზოგადოების სხვადასხვა ფენებისა და უცხოტომელთა 

წარმომადგენლებსაც. ამიტომაც არაფერია გასაკვირი, რომ ამ საიდუმლო 

სკოლებში შეღწევა შეეძლოთ ისრაელის შვილებსაც. 

მასონი ისტორიკოსი კლაველი იუდეველი იოსებ ფლავიოსზე დაყრდნობით 

ამტკიცებდა, თითქოსდა მოსე განდობილი იყო ეგვიპტელ ქურუმთა საიდუმლო 

სიბრძნეს და, როდესაც ეგვიპტიდან გაიყვანა ისრაელი, მან აარონსა და ზოგიერთ 

ღირსეულ თანატომელს გადასცა ის ცოდნა, რომელიც ქურუმთა საიდუმლო 

კოლეგიებში მიიღო (Clavel, «Histori pittoresque de la Rranc-Maconnerie»). 

შემდეგ: საიდუმლო საზოგადოებათა მკვლევარი ლუი დასტე მიუთითებს, 

რომ ბაბილონის ტყვეობის დროს ზოგიერთ დიდგვაროვანს და წარჩინებულს 

იუდეველი მეფის განკარგულებით იღებდნენ ბაბილონელ ქურუმთა წმინდა 

კოლეგიებში, რაც სრულიად დასტურდება ბიბლიით (დანიელი 1:3, 4). 

თავისუფლად შესაძლებელია, რომ სწავლული ქურუმები მხოლოდ 

ნაწილობრივ ანდობდნენ თავიანთ საიდუმლოს იუდას ცნობისმოყვარე შვილებს 

და ამ უკანასკნელთ არ შეეძლოთ, ეტვირთათ ქურუმთა კოლეგიების მთელი 

სამეცნიერო ღირსებანი. მაგრამ უეჭველია, რომ იუდეველებმა არა მარტო მრავალი 

რამ შეითვისეს ქალდეის, ეგვიპტის, ბაბილონისა და სპარსეთის საიდუმლო 

სწავლებებიდან, არამედ იმ განუსაზღვრელი ძალაუფლებით ცთუნებულებმა, 

რომელსაც თავიანთი საიდუმლო ორგანიზაციების წყალობით ფლობდნენ 

ქურუმები, განიზრახეს, თავიანთი ტომის რჩეულთაგან თვითონაც შეექმნათ 

ანალოგიური საიდუმლო ორგანიზაცია და, ლუი დანტეს მოწმობით, ბაბილონის 

ტყვეობის დროს (Louis Daste, «Les Sociotes secretes et les Juifs») შექმნეს კიდეც. 
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ეს საიდუმლო ორგანიზაცია, რომელსაც მასონთა ისტორიკოსი კლავალი 

კაბალისტთ სექტას უწოდებს, დღემდე არსებობს და ქრისტეანობის აღმოცენების 

დროიდან საფუძველს უდებს ქრისტეან ხალხთა სახელმწიფოებრივი და 

რელიგიური საფუძვლების ძირგამომთხრელ ათასგვარ მწვალებლობასა და 

საიდუმლო ორგანიზაციებს. 

ამ სექტის საიდუმლო სწავლებას კაბალა ეწოდება, რაც ნიშნავს «გადმოცემას», 

ასევე «ცოდნას», ან, უფრო უკეთესი იქნება, ვთქვათ, «გადმოცემას უზენაესი 

ცოდნის შესახებ» (Rudolf Fald. «Babel, Bibel und Jao». Berlin. S. W. 12. Hugo Steinitz 

Verlag. 1903). თვით იუდეველები თავიანთ კაბალას მიაწერენ ღვთაებრივ 

წარმომავლობას და ამტკიცებენ, რომ ის თვით იეჰოვამ ანგელოზთა მეშვეობით 

გადასცა ჯერ ადამს, შემდეგ კი სემს, ისააკს, მოსესა და მეფე დავითს. 

იუდეველები ასევე ამტკიცებენ, თითქოსდა კაბალა სხვა არაფერია თუ არა წმ. 

წერილის განმარტება, რომელიც თურმე კაბალის გარეშე სრულიად გაუგებარია, 

რადგან ის (ანუ წმ. წერილი — მთარგმნ.) ძირითადად ალეგორიებისგან შედგება. 

თანაც იეჰოვამ თითქოსდა მკაცრად აკრძალა კაბალის წერილობითი სახით 

გადმოცემა იმის შიშით, რომ ეს უზენაესი ცოდნა არ მოხვედრილიყო უღირსთა 

ხელში, ამიტომაც, მისი ბრძანებით, ის ზეპირი სახით გადაეცემოდა მხოლოდ 

რამდენიმე რჩეულს. 

მაგრამ, ვიდრე ტიტუსი ქრისტეს შობიდან 70-ე წელს, იერუსალემის ტაძარს 

მეორედ დაანგრევდა, იეჰოვას, რაკი ნახა როგორ ივიწყებენ იუდეველები უზენაეს 

ცოდნას, რაბინ სიმეონ იოაჰიდს კაბალის ჩაწერა დაუვალებია, რაც ამ უკანასკნელს 

შეუსრულებია და დაუწერია ცნობილი წიგნი «ზოჰარ» (კაბალის ძირითადი 

ნაწილი), რომელიც შემდგომ, ასევე ღმრთის ბრძანებით, სხვა იუდეველ 

ბრძენკაცებს (მწიგნობრებს, ფარისევლებსა და სხვა კაბალისტებს) მნიშვნელოვნად 

შეუვსიათ და განუვითარებიათ (А. С. Шмаков. «Международное тайное 

правительство», глава о Каббале). 

აი, ის ეშმაკურად მოქსოვილი ზღაპარი, რომლის მეშვეობითაც საიდუმლო 

იუდაურ მთავრობას ხელში უჭირავს იუდეველი ხალხის მთელი მასა. 

რაც შეეხება იმ განვითარებულ ქრისტეანებს, რომლებიც XV საუკუნიდან 

გაიტაცა კაბალამ (პიკო და მერანდოლლა, რეიხლინი და საერთოდ ჰუმანისტები, 

მოგვიანებით კი რობერტ ფულდტი, ლეიბნიცი და სხვები), ეს გატაცება იმით 

აიხსნება, რომ კაბალა მათ თვალში ძველი მსოფლიო ცივილიზაციების სულიერ 

საგანძურს წარმოადგენდა. 

ვერ ვიტყვით თუ რა ზომით მცდარი შეიძლება იყოს ეს შეხედულება, მაგრამ 

იმ მწერლებზე დაყრდნობით, ვინც კაბალას სწავლობდა (Адольф Франк, А. С. 

Шмаков, Гужено де Муссо и другие), ვვარაუდობთ, რომ იუდაური კაბალა არის 

მეცნიერულ შეხედულებათა, ასტრონომიული გაანგარიშებებისა და რელიგიურ-

ფილოსოფიური ცრურწმენებისა და მაგიური, ანუ ჯადოქრული ბოდვების 

კრებული, რომლებიც იუდეველებმა წარმართული საიდუმლო სწავლებებიდან 

ისესხეს და რომლებიც დროთაA განმავლობაში დაამახინჯეს, შემდეგ კი 
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გადააკეთეს და მიუსადაგეს საკუთარ რელიგიას და ისტორიას თავიანთი 

ცნობილი, ანგარებითი მიზნებისთვის გამოსაყენებლად. 

მაგიური კაბალა. კაბალაში განსაკუთრებით არის გამოვლენილი განდიდების 

მანია, რომელიც ესოდენ დამახასიათებელია რჩეული ტომისთვის და რომელიც აქ 

სრულ სიგიჟემდე დაიყვანება. ასე, მაგალითად, კაბალაში ნათქვამია, რომ ღმერთმა 

სამყარო შექმნა ებრაული ანბანის მისტიკური გეგმის მიხედვით და ქმნილებათა 

ჰარმონია წააგავს ებრაული ანბანის ჰარმონიას, რომლითაც სარგებლობდა იეჰოვა, 

რათაAზემოთაც დაეწერა სიცოცხლის წიგნი (А. С. Шмаков. «Международное 

тайное правительство», с. 139). 

ასეთ ველურ სისულელეს იუდეველები, ცხადია, წარმართ ბრძEნკაცთაგან 

ვერ ისწავლიდნენ. ეს მონაჩმახი, სავარაუდოდ, ეფუძნება იმას, რომ პირველ 

ანბანებში სიტყვებისა და ასოების გამოსახულებები აღებული იყო ხილული 

სამყაროდან. იუდეველებმა კი აქედან ისე გამოიყვანეს, თითქოს ანბანი კი არ 

ყოფილა ჩამოყალიბებული ხილული ფორმების მიბაძვით, არამედ სამყარო 

ყოფილა შექმნილი ანბანის, თანაც მხოლოდ ებრაულის მიხედვით. 

გარდა ამისა, კაბალა ამტკიცებს, რომ იეჰოვა საკუთარი სახელის ასოების 

გადაადგილების გზით ანიჭებს მას 72 სხვადასხვა აზრსა და მნიშვნელობას და 

ამით ბრძანებებს აძლევს ანგელოზებს, რომლებიც ამავე გზით განაგებენ ზეციურ 

მნათობთ, ამ უკანასკნელთაგან კი ანგელოზთა ბრძანებანი მოეფინება დედამიწას, 

რითაც წარიმართება ადამიანთა ბედ-იღბალი. ამიტომაც ებრაული ანბანის ასოები, 

ზოგადად, განსაკუთრებით კი ისინი, რომლებიც შეადგენენ სახელს «იეჰოვა», 

განსაკუთრებულ მაგიურ ძალას ფლობენ. იეჰოვას ან ანგელოზთა სახელების 

შემადგენელი ასოების სხვადასხვა კომბინაციებით, ასევე წმინდა სიმბოლური 

რიცხვებით, კაბალას საიდუმლოებებში განდობილ ადამიანებს შეუძლიათ, 

ზეგავლენა მოახდინონ ზეციურ მნათობებზე და ანგელოზებზეც კი, მათი 

მეშვეობით კი თვით ადამიანთა ბედ-იღბალზეც, ასევე შეუძლიათ 

იწინასწარმეტყველონ მომავალი და ჩაიდინონ სასწაულები. 

აქ უკვე იწყება ჯადოქრობისა და ასტროლოგიის სფერო. კაბალის ეს ნაწილი 

აღებულია ძველ წარმართების, საბეისტებისგან, რომლებიც ქამის შთამომავლები 

იყვნენ. ისინი ცხოვრობდნენ ქალდეაში და ვარსკვლავთმრიცხველობითა და ციურ 

მნათობთადმი თაყვანისცემით იყვნენ ცნობილნი. საბეისტები ვარსკვლავებს 

სულიერ არსებებად მიიჩნევდნენ. ამ რწმენის თანახმად კაბალა ასწავლის, რომ 

თითოეულ ვარსკვლავს აქვს საკუთარი სული ან ანგელოზი; რომ ყოველი 

ადამიანი იბადება რომელიღაც ვარსკვლავის ქვეშ, რომელიც, გარდა იმისა, რომ 

ჰყავს თავისი ანგელოზი, ადამიანის ბედის განმაპირობებელიც არის. 

საერთოდ, კაბალა აღიარებს მამრობითი და მდედრობითი სქესის უთვალავ 

კეთილ და ბოროტ სულს, თანაც ბრძენ კაბალისტებს ვითომცდა შეუძლიათ არა 

მარტო ამ სულების გამოძახება და მათთან ლაპარაკი, არამედ საკუთარი ნებისა და 

ზეგავლენისადმი მათი დამორჩილებაც. ის ხერხები, რომლითაც ამ დროს 

სარგებლობენ კაბალისტები, მაგიისა და ჯადოქრობის მთელი მეცნიერებაა და ის 

კაბალის შემადგენლობაში შედის. 



ტრადიციები და წინასწარმეტყველები 

 

52 

ასე, მაგალითად, იეჰოვას, ანგელოზების სახელთა ასოებისა და წმინდა 

რიცხვების სხვადასხვა კომბინაციების გარდა, კაბალისტები სულების 

გამოსაძახებლად იყენებენ განსაკუთრებულ სხეულებრივ მოძრაობებს, ზოგჯერ კი 

წვავენ არომატულ ბალახებს, რათაAმიიპყრონ სულების ყურადღება იმ 

კეთილსურნელებით, რომელიც ამ სულებს სიამოვნებთ (Gougenot des Mousseau, 

«Le Juif, le Judaisme et la Judasiation des peuples Chrestians»). მაგიისა და 

ასტროლოგიის გარდა, კაბალაში დიდი ადგილი უჭირავს ალქიმიასა და 

სამკურნალო ხელოვნებას. 

ალქიმიად იწოდებოდა ქიმიის მონათესავე მეცნიერება, რომლის მთავარ 

საგანს წარმოადგენდა არაკეთილშობილი მეტალების გარდაქმნა ოქროდ ან 

ვერცხლად, ასევე ფილოსოფიური ქვის ძიება, ანუ ისეთი პრეპარატის დამზადება, 

რომელიც არა მარტო გარდაქმნიდა უხარისხო მეტალს ოქროდ და ვერცხლად, 

არამედ იქნებოდა ისეთი ძალის მქონე, რომ ადამიანს დაუბრუნებდა 

ახალგაზრდობას, განწმენდდა მას სულიერად, უზრუნველყოფდა ყოველივე 

მიწიერი სიკეთით და დაუმკვიდრებდა მომავალ ნეტარ და დაუსრულებელ 

სუფევას. იუდეველთა ზეგავლენით ამ მოჩვენებითი ხელოვნებით გატაცებული 

იყო მთელი ევროპა XVIII საუკუნემდე. მრავალი გონიერი და ნიჭიერი ადამიანი 

მოუცდენია და გაუტაცნია ამ ფსევდომეცნიერებას და ჩამოუცილებია უფრო 

სასარგებლო და ნაყოფიერი საქმიანობისთვის. 

სამკურნალო ხელოვნება კაბალაში წარმოდგენილია რეალურ სამკურნალო 

და ყველაზე სულელურ ექიმბაშურ საშუალებათა ნარევით, რომელშიც შედის 

შელოცვები, შეფუცვები, შხამებისა და სასიყვარულო სასმელების მომზადება და ა. 

შ. 

IVს. ბიზანტიელ მწერალ რუფინუსს (Historie Ecclesiqstique. Rufin. liv. II) 

მოჰყავს მეტად დამახასიათებელი ფაქტი, რომელშიც ააშკარავებს იუდეველთა 

საექიმო ხელოვნების ხერხებსა და მათ სისასტიკეს, ცინიზმამდე რომ არსი 

დასული. ერთმა სპარსმა დედოფალმა, რომელიც მძიმე ავადმყოფი იყო, 

დახმარებისთვის მიმართა იუდეველ ექიმებს, რომლებმაც მას ასეთი 

არაადამიანური მკურნალობა დაუნიშნეს: მას რამოდენიმე ქრისტეანი ქალწული, 

ორორად უნდა დაენაწევრებინა, ცალ-ცალკე ჩამოეკიდა ჭერზე და ამ დაკიდულ 

გვამებს შორის გაევლო. ეს ველური და ბარბაროსული რჩევა ავადმყოფმა სპარსმა 

დედოფალმა მორჩილად შეასრულა. ტყუილუბრალოდ კი არ უკრძალავდა წმ. 

იოანე ოქროპირი თავის მრევლს იუდეველ ექიმებთან მკურნალობას. «ვაჟკაცურად 

გადაიტანეთ თქვენი დაავადება, — ამბობს ის, — განიშორეთ თქვენგან 

იუდეველნი. ისინი თავს მოგაჩვენებენ დახელოვნებულ ექიმებად, მაგრამ მთელი 

მათი სამკურნალო ხელოვნება არის სიცრუე და ჯადოქრობა, ისინი იყენებენ 

ხერხებს, რომლებიც აღებული აქვთ მაგიიდან». 

კაბალა ასევე ასწავლის წამლებში ადამიანის სისხლისა და ქონის შერევას, 

მიაწერს მათ სამკურნალო ძალას ზოგიერთი დაავადების, მაგალითად, კეთრის 

საწინააღმდეგოდ, რომლითაც იუდეველნი ხშირად ავადდებოდნენ. თომა 

კატემირე თავის თხზულებაში «ეკლესია და სინაგოგა» წერს, რომ იუდეველებს 
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აქვთ ცრურწმენა, თითქოსდა «სამარცხვინო დაავადებისგან (კეთრი), რომლითაც 

ძალიან ხშირად ავადდებიან იუდეველნი, ქრისტეანთა სისხლის გამოყენება 

განკურნების ერთადერთი საშუალებაა». 

პრაქტიკული მაგია განაწესებს, რომ ადამიანის სისხლი და ქონი გამოიყენება 

არა მარტო მკურნალობისთვის, არამედ სხვა მრავალი მაგიური რიტუალის 

შესასრულებლადაც, კაბალა კი რეკომენდაციას იძლევა, ადამიანის სისხლი 

გამოიყენონ როგორც საშუალება საიდუმლო განწმენდის მისაღებად და ადამიანის 

ასაღორძინებლად. 

ამგვარად, კაბალა, რომელიც მორწმუნე იუდეველთა მიერ მიიჩნევა უფრო 

წმინდა და საღმრთო წიგნად, ვიდრე მოსეს ხუთწიგნეული და თალმუდი, 

ადამიანის სისხლს ითხოვს. ეს ფაქტი განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, ვინაიდან 

ის ნათელს ფენს მრავალ რიტუალურ მკვლელობას, რომლებიც იუდეველთა 

სინდისს აწევს უძველესი დროიდან დღევანდელობამდე და რასაც მოწმობს 

ბიბლია და მრავალ ქვეყანაში გამართული სასამართლო პროცესები. ქვემოთ ჩვენ 

მოვიტანთ პირდაპირ მითითებებს, რომლითაც კაბალა რიტუალურ მკვლელობებს 

უშვებს. 

ყოველივე ზემოთქმული შეიძლება განვაკუთვნოთ ე. წ. მაგიურ კაბალას. 

მაგრამ არსებობს კაბალის სხვა ნაწილიც, რომელიც ღვთაებრივი კაბალის 

სახელს ატარებს და შეიცავს რელიგიურ-ფილოსოფიური სწავლების ერთობ 

ბუნდოვან გადმოცემას, აღებულს წარმართული საიდუმლო რელიგიებიდან. 

ღვთაებრივი კაბალა. ღმრთის ბუნების, სამყაროს წარმომავლობისა და 

ადამიანის დანიშნულების შესახებ ასწავლის. წმინდა და დაფარული სახელი 

უზენაესი არსებისა, «უხილავი ღმრთისა» იწერება ხმოვანი ასოების გარეშე, ოთხი 

ებრაული თანხმოვნით: იოდ, გე, ვავ და ისევ გე. მრავალი მას წარმოთქვამს 

როგორც «იეჰოვა». მაგრამ იუდეველებს ამ სახელის წარმოთქმა კატეგორიულად 

ეკრძალებათ. კაბალის მიხედვით, ეს არის სიტყვა, რომლის სწორი წარმოთქმა 

ჩვეულებრივ მოკვდავს გაუხსნის ყველა ღვთაებრივი და ადამიანური ცოდნის 

გასაღებს. ძველ დროში მღვდელმთავარი ამ სიტყვას წარმოთქვამდა წელიწადში 

ერთხელ, ამჯერად კი ის ყველა იმ საიდუმლო საზოგადოების დაფარული 

საიდუმლოა, რომლებიც იუდაისტურ კაბალას ეფუძნება. ამ სიტყვის რომელი 

წარმოთქმაა ყველაზე სწორი, ჩვენთვის უცნობია. სამაგიეროდ, ვიცით ის 

იეროგლიფური და სიმბოლური აზრი, რომელსაც კაბალისტები, რომლებიც 

საუკუნიდან საუკუნემდე გადასცემდნენ ერთმანეთს მოლოქისა და აშტაროტის 

(ასტარტის) კულტის საიდუმლოებებს, ანიჭებენ ასოთა კომბინაციებს და შეადგენს 

უზენაესი არსების სახელს, კერძოდ მამაკაცურ («იოდ») და დედაკაცურ («გე») 

საწყისებს, რომლებიც შეერთებით («ვავ») ბადებენ მომდევნო თაობას (მეორე «გე»), 

— რაშიც, მათი განმარტებით, მდგომარეობს სამყაროს შექმნისა და მარადისობის 

საიდუმლო (Papus, «Le Tarot des Bohemiens. Clef adsolue de la Sciense occulte», с. 23-

29). 
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აღსანიშნავია, რომ ებრაული ანბანის პირველი ასო «ალეფ» შედგენილია ამ 

ოთხი ასოსგან, რომლებიც განლაგებულია ჯვარსახოვნად, რისგანაც კაბალისტებს 

გამოაქვთ მკრეხელური შეხედულება ჯვარზე. ამ ასოში ისინი ხედავენ 

ღვთაებრივი ადამიანის — ადამ კადმონის გამოსახულებას, რომელსაც ერთი ხელი 

აღმართული აქვს ღმრთისკენ, მეორე კი დაშვებული აქვს ეშმაკისკენ, რითაც 

მიიზომავს კეთილ და ბოროტ საწყისებს და რომელშიც, თითქოსდა მდგომარეობს 

ადამიანის ჭეშმარიტი მოწოდება (ბოროტებისადმი წინააღმდეგობის გაუწევლობა). 

ამასთან, ინტერესმოკლებული არ უნდა იყოს ის რომ, ქრისტეანულ ცნებათა 

საწინააღმდეგოდ, კაბალისტთა განმარტებით, მარჯვენა ხელი აღნიშნავს 

აუცილებლობასა და ბოროტებას, ხოლო მარცხენა თავისუფლებასა და ბოროტებას 

(იქვე გვ. 113-114). აქ უკვე ჩანს გნოსტიკოსთა დუალიზმის ჩანასახები, 

ტამპლიერთა, ფრანკ-მასონთა და მარტინისტთა სატანიზმი, ასევე იმისი ირიბი 

ახსნა-განმარტება, თუ რატომა არის, რომ ყველა პარტია, რომელსაც მეთაურობენ 

იუდეველები, დაჟინებით მიიჩნევს საკუთარ თავს «მემარცხენეებად» (Г. В. Бутми, 

«Враги Рода человеческого», с. 29). 

საინტერესოა ასო «ალეფის» სხვა მნიშვნელობაც, რომელსაც მიუთითებს ა. ს. 

შმაკოვი: «სამყაროს შექმნის მომენტში ცეცხლის საჭრეთლით უფლის უწმიდეს 

გვირგვინზე ამოქარგული ებრაული ანბანის 22 ასო უცებ ჩამოვიდა საკუთარი 

ადგილებიდან და განლაგდა უფლის წინაშე. შემდეგ თითოეულმა ასომ განაცხადა: 

«შექმენი სამყარო ჩემი ჩემგან!..» რამოდენიმე ასოს უარყოფის შემდეგ ღმერთმა 

გადაწყვიტა, სამყარო გაეშენებინა ასო «ბერაშაზე» («კურთხევაზე»). ხოლო ასო 

«ალეფს», — რომელსაც ებრაული ანბანის სხვა ასოების მსგავსად აქვს თავისი 

რიცხვული შესატყვისი, კერძოდ — ერთიანი, — და მორიდებულად იდგა 

მოშორებით, ღმერთმა უთხრა: «შენ იქნები ჩემი წარმომადგენელი, რამეთუ მე 

მხოლო (ერთი) ვარ ღმერთი» (А. С. Шмаков. «Международное тайное 

правительство», с. 152). 

ასო «ალეფის» ასეთი ახსნა, რომელიც ა. ს. შმაკოვს მოჰყავს რაბინ ბენ აკიბას 

მიხედვით, სრულიად ლოგიკურია, რადგან «ალეფი», თუმცა ერთიანს 

წარმოადგენს, გრაფიკულად შეიცავს ოთხ ასოს, რომლებიც შეადგენს სიტყვას 

«იეჰოვა» (ჟIIHVH) და რომლის მნიშვნელობაზე უკვე ვილაპარაკეთ. 

სიტყვა «იეჰოვას» აზრის ზემოთ გადმოცემული განმარტება, რომელიც 

ეკუთვნის თანამედროვეობის ყველაზე ცნობილ კაბალისტს, მედიცინის დოქტორს, 

კაბალის დოქტორსა და მარტინისტების ორდენის მეთაურს, პაპიუსს 

(ერისკაცობაში ებრაელი ეპისკოპოსი), ერთგვარი გასღებია კაბალის საკმაოდ 

ბუნდოვანი სწავლებისა უზენაეს არსებაზე და სამყაროს წარმოშობაზე. 

ღმერთი, კაბალისტების შეხედულებით, არის დაუსაბამო, უსასრულო არსი — 

ენ-სოფი და ამავე დროს ყოველივე არსებულის არსი, რომელიც ყველაფერს 

მოიცავს. თავდაპირველი ბუნებით ღმერთი არაგონიერია — მან თვითონაც არ 

იცოდა თავისი არსებობის შესახებ და არ უწყოდა თავი თვისი. 



აპოკრიფის-14: 04.2016 (A5.2 e.n.) 

 

55 

ასე გაუნათლებელი დარჩებოდა ღმერთი, თავისივე მემკვიდრეობითი, მაგრამ 

უცვალებელი თვისებებით, იგივე ატრიბუტების განვითარებით რომ არ 

გამოევლინებინა თავისი შინა არსი, საკუთAრი თავი. ამ ატრიბუტებს კაბალისტები 

«სეფიროტებს», ანუ საფეხურებს უწოდებენ. სულ ოცი სეფიროტია. ისინი 

წარმოადგენენ ყოველივე არსებულისთვის საზოგადო და აუცილებელ ფორმებს 

და თავიანთი წყაროდან — პირველდაწყებითი ერთიდან დაცილებისდა 

შესაბამისად ღებულობენ სულ უფრო და უფრო მატერიალურ ფორმებს (А. С. 

Шмаков. «Международное тайное правительство», с. 165, 166). 

პირველი ათი სეფიროტის სახელებია: «გვირგვინი», რომლის მეშვეობითაც 

უსასრულო თავისუფლდება სასრულისგან და ხდება თავისთავადი. 

«გვირგვინიდან» ერთდროულად იბადებიან მამრობითი საწყისის მქონე 

«გონიერება» (ან «მიხვედრილობა») და მდედრობითი საწყისის მქონე «სიბრძნე»; 

ისინი შობენ ძეს — «ცოდნას», რომელიც, სხვათაA შორის, ცალკე არ არსებობს. 

«გვირგვინი», «გონიერება» და «სიბრძნე» წარმოქმნიან განუყოფელ სამებას, 

რომლის ქვეშაც, ცხადია, იგულისხმება უცილობლივ-ერთიანი ყოფიერება, 

მარადიული გონება და შემოქმედებითი სიტყვა. 

«სიბრძნისგან» გამოდის ორი შემდეგი სეფიროტი: «მოწყალება», ანუ 

«დიდსულოვნება» და ძალა, ანუ სიმკაცრე, რომლებიც ერთიანდებიან 

«სილამაზეში» და შეადგენენ მეორე განუყოფელ სამებას. 

შემდეგ მოდის მესამე სამება «გამარჯვება», ანუ «მარადიულობა», «დიდება» 

და «პირველსაწყისი», ანუ ჩასახვის პრინციპი. 

მეათე სეფიროტი — «ხელმწიფება» ნიშნავს ხილულ ყოფიერებას ბუნებაში და 

წარმოადგენს უზენაეს ჰარმონიას, რომელშიც ერთიანდებიან დანარჩენი 

სეფიროტები. 

საკუთარი თავის ამგვარი გამოვლენით, ღვთაება ეუფლება თავისი თავის 

სრულ შემეცნებას და იქცევა იდეალურ და ღვთაებრივ ადამიანად, რომლის 

სახელია ადამ კადმონი. ადამ კადმონიდან გამოდის ათი ურყევი ფორმა, 

რომელსაც ასევე სეფიროტები ეწოდება («გონიერება», «ჰაერი», «წყალი», «ცეცხლი», 

«ქვეყნიერების ოთხი მხარე და მისი ორი პოლუსი»), რომელთაგანაც 

მემკვიდრეობითად ვითარდება უხილავი სამყარო — ანგელოზები და სულები, 

ხილული სამყაროს მატერიალური ფორმები და ბუნების სტიქიური ელემენტები 

(А. С. Шмаков. «Международное тайное правительство», с. 166, 167). 

განდიდების მანიამ, რომელიც ესოდენ დამახასიათებელია 

იუდეველებისთვის, და მისწრაფება, თავს მოახვიონ მთელს მსოფლიოს ყველა 

ხალხზე თავიანთი სულიერი უპირატესობის იდეა, თავისი გამოყენება ჰპოვა ამ 

ბუნდოვან სწავლებაში. ასე, მაგალითად, ღვთაების პირველი ათი სეფიროტიდან, 

ანუ ატრიბუტიდან ექვსს ისრაელის ისტორიის გამოჩენილი პირები 

განასახიერებდნენ: მოწყალებას — აბრაამი და აარონი, სიმკაცრეს — ისააკი, 

სილამაზეს — იაკობი, გამარჯვებას — მოსე, ხელმწიფებას — დავითი; დანარჩენი 

ოთხი სეფიროტი, ა. ს. შმაკოვის, თქმით განყენებულ მდგომარეობაშია. 
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სიტყვა «იეჰოვას» კაბალისტური განმარტებით უკვე გარკვეული წარმოდგენა 

შეგვექმნა იმაზე, თუ რას ეფუძნება უაღრესად ბუნდოვანი და ძნელად გასაგები 

კაბალის სწავლება ღვთაებაზე და სამყაროზე. მოვიტანოთ კიდევ რამდენიმე უფრო 

დაწვრილებითი განმარტება. 

«ყოველი არსებულის სულის პირველსაწყისი ნივთიერება, არასრული არსი, 

პირველყოფილი არაყოფიერება, მარადიული უსასრულობა არის ყველა ფორმისა 

და კოსმიური, ასტრონომიული, მინერალური, ცხოველური, მცენარეული და 

ადამიანური გარდაქმნების ბუნებრივი, ყოვლისმომცველი და უცვალებელი 

მიზეზი... 

ეს არსი არსებობს თავის თავში, თვითნებურად და თავისთვის... 

ის მარადიულია იმ აზრით, რომ, რამდენადაც არის დაუსაბამო, ამავე დროს 

უსასრულოდ გრძელდება... 

ის (ანუ პირველსაწყისი არსი, ანუ ნივთიერება) უსასრულოა თავისი 

ყოფიერების გამოვლინებებში, ანუ არსებებში, რომლებსაც ის უწყვეტად შობს ორ 

სქესად გაყოფის მეშვეობით; არსებებში, რომელთა რაოდენობასაც ასევე უწყვეტად 

ზრდის და ისეთი ოდენობით, რომ არ ექვემდებარება აღრიცხვას». 

ის ყოვლადძლიერია, ვინაიდან თავისუფლად შეუძლია შეინარჩუნოს, 

გაამრავლოს, შეამციროს, გაანადგუროს ან გარდაქმნას თავის გამოვლინებათა 

თვისებები. თავისი მრავალფეროვანი გამოვლინებებიდან მან აირჩია ადამიანი ან, 

უკეთესი იქნება, ვთქვათ, ყველა ადამიანის თვისებათა ერთობლიობა, რათა მასში 

(ადამიანში) გამოხატოს და შეაერთოს ყველა თავისი გამოვლინების 

ერთობლიობა... ადამიანის თვისებებიდან კი მან აირჩია გონების სფერო რათა 

შეიმეცნოს თავისი თავი, ნებისყოფის სფერო, რათა გამოავლინოს ყველა თავისი 

შესაძლებლობა და გრძნობის სფერო, რათა საკუთარი თავით მარადიულად 

დატკბეს ახალ სიხარულში». «გრძნობისმიერ მდგომარეობათაგან მან აირჩია 

სქესობრივი სფერო, როგორც თავისი უზენაესი შემოქმედებითი ძალის უმაღლესი 

ნეტარების გამოხატულება» (Revue internationale des Societes secretes, №5. 1913г., с. 

878, 879). 

ზემოთქმულის დასტურად შეგვიძლია მოვიტანოთ კაბალის მცოდნის, 

ელიფაზ ლევის (ყოფილი კათოლიკე მღვდელი, რომელმაც მიიღო იუდეველობა, 

მაგრამ სიკვდილის წინ შეინანა და დაუბრუნდა ეკლესიას) მეტად 

დამახასიათებელი და ზუსტი განსაზღვრება. წიგნ «ზოჰარის» (კაბალის უმთავრესი 

ნაწილის) განხილვისას ის ამბობს, რომ ამ წიგნის ავტორს, რაბი სიმეონ იოახიდს, 

სამყაროს შესახებ თავის კაბალისტურ სწავლებაში «მთელი მსოფლიო 

წარმოუდგენია უსასრულო სარეცელად» (E.Levy, «Levre des Splendeurs», p.84). 

მეტიც, კაბალის სწავლების მიხედვით, თვით მესიის გამოჩენაც 

განუწყვეტლივ უკავშირდება იგივე იუდაურ მსოფლმხედველობრივ იდეას, 

რომლის მიხედვითაც: «მესიის გამოჩენა იქნება ღმრთისა და მისი შეხინას (ცოლის) 

საიდუმლო შეერთების ერთ-ერთი გამოვლინება» («Тайна крови у евреев». 

Экспертиза И. Е. Пранайтиса. Изд. Под ред. А. С. Шмакова, Москва, Городская 

типография. 1913. с. 24). ზრდილობისა და წესიერების გრძნობა არ გვაძლევს 
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უფლებას, ვილაპარაკოთ იმ ხერხებზე, რომლებსაც მიმართავენ იუდეველი 

კაბალისტები, რათა «ხელი შეუწყონ იეჰოვას ზემოთ ხსენებულ შეერთებას თავის 

შეხინასთან». 

შევაჯეროთ ყველა ეს განმარტება კაბალის სწავლებასთან ენ-სოფესა და მისი 

სეფიროტების შესახებ, რომლებზეც ზემოთ ვილაპარაკეთ და ნათელი გახდება თუ 

რას გულისხმობენ კაბალისტები უზენაესი არსების ქვეშ, რომელიც არის ყოველივე 

არსებულის პირველმიზეზი. 

კაბალის ეს ბუნდოვანი და ძნელადგასაგები სწავლება ღმერთისა და სამყაროს 

წარმოშობის შესახებ, ა. ს. შმაკოვის აზრით, «სხვა არა არის რა, თუ არა პანთეიზმი, 

თუმცა სახეშეცვლილი და ბუნდოვანი», პანთეიზმად კი იწოდება სწავლება, 

რომელიც ღმერთს აიგივებს ბუნებასთან. 

ამ სწავლების ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი იყო XVII საუკუნის 

ებრაელი ფილოსოფოსი ბორუხ სპინოზა, რომლის შეხედულებებიც, ძალიან 

წააგავს კაბალის სწავლებას. 

«ღმერთი, — ამბობენ კაბალისტები, — არის დაუსაბამო, უსასრულო არსება 

და ამავე დროს ყოველივე არსებულის არსი, რომელიც ყოველივეს მოიცავს». 

«ღმერთი, — ასწავლის ებრაელი პანთეისტი სპინოზა, — ეს არის 

აბსოლუტური უსასრულობა, მარადიული არსი, ყოველივე არსებული და 

სამყაროს ყოველგვარი ძალი, ასევე, ყოველივე არსებულის მარადიული 

პირველმიზეზი». 

«ღმერთი თავისი პირველდაწყებითი ბუნებით უგუნურია», — ასწავლის 

კაბალა. 

«ღმერთს არ გააჩნია თავისთავადი ცნობიერება», ამბობენ პანთეისტები. 

იმ დროს, როდესაც ერთღმერთიანნი, ანუ ერთი ღმერთის მორწმუნენი, კერძო 

კი ქრისტეანები, ღმერთში ხედავენ სამყაროს შემოქმედს, უზენაეს პიროვნებას, 

თვითმყოფადსა და თავისუფალ არსებას, რომელიც დგას სამყაროზე მაღლა და 

აბსოლუტურად სრულყოფილია, პანთეისტები ანუ ყოველივეს განმღრთობნი 

ამბობენ, რომ ღმერთს არა აქვს პირადი, საკუთარი ყოფიერება, მას არა აქვს არც 

საკუთარი და დამოუკიდებელი გონება, არც ცნობიერება, არამედ მოიცავს ყველას 

ინდივიდუალურ ცნობიერებასა და გონებას, რომელიც განაწილებულია სამყაროში 

(Maurice Muter «L’Esprit Juif». Глава о Спинозе). «ყველაფერი ღმერთია», — ამბობენ 

პანთეისტები. 

ეს სწავლება დამღუპველია, რადგან მისგან არ გამომდინარეობს არავითარი 

ზნეობრივი სჯულმდებლობა. ის ადამიანს ანიჭებს სრულ თავისუფლებას, მიეცეს 

თავისი დაცემული ბუნების ნებისმიერ ვნებასა და აღტყინებას; თუკი ყველაფერი 

ღმერთია, მაშინ არ არსებობს ცოდვა, არც ბოროტება, — ადამიანის ყველა ბოროტი 

საქმე და მიდრეკილება მხოლოდ ღვთაებრიობის გამოვლინებაა და ამიტომაც, 

უკვე აღარ შეიძლება ადამიანს ჰყავდეს უზენაესი მსაჯული, გარდა მისი გონებისა 

და შეგნებისა, რადგან პანთეისტთა ღმერთი არის მხოლოდ ყველა გონებისა და 

ცნობიერების ერთობა და არა დამოუკიდებელი, თავისუფალი უზენაესი გონი. 
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მხედველობაში თუ მივიღებთ იმ ძირითად იდეას, რაზეც აგებულია 

პანთეიზმი, იდეას, რომელიც მეტ-ნაკლებად შენიღბულია სპინოზასა და სხვა 

კაბალისტების მაღალფარდოვანი და ბუნდოვანი ბრძენმეტყველებით, 

შეუძლებელია არ ვაღიაროთ, რომ ამ სწავლებიდან გამომდინარეობს არა მარტო 

ჩვენს მიერ მითითებული ზნეობრივი თავაშვებულობა, არამედ გარყვნილებაც. 

თუ პანთეიზმის არიული მიმდევრები, თავიანთი ბუნების დიდი 

სულიერების გამო, განსაკუთრებული ფანატიზმით არ მიჰყვნენ მის ამ მხარეს და 

შეძლეს, თავიანთ წარმოდგენებში გარკვეულწილად გაესულიერებინათ და 

განეწმინდათ პანთეიზმის ძირითადი ქვენა იდეა, იუდეველმა კაბალისტებმა კი, 

პირიქით, დაამუშავეს და საზარელ ზომამდე განავითარეს ეს იდეა და 

ძველაღთქმისეული მცნება — «შეუღლდით და განმრავლდით» აიყვანეს 

ერთადერთი რელიგიისა და ჭეშმარიტების, ხოლო მისი შესრულება უმაღლესი 

სათნოების ხარისხში. 

სქესობრივი ინსტინქტი — აი, ერთადერთი ღვთაება, რომელსაც ეთაყვანება 

კაბალა, ხორციელი სიამტკბილობა — აი ის წმიდათა წმიდა, ის გამოცხადება, 

რომელშიც ვლინდება ღვთაების ქმედითი მუნმყოფობა (ღევუე ინტერნატიონალე 

დეს შოციეტეს სეცრეტეს, №5. 1913 г., с. 879). 

ამ ღვთაებისადმი განუხრელი მორჩილება ორთოდოქს იუდეველებს 

მიაჩნდათ არა მარტო რელიგიურ დოგმატად, არამედ ჭეშმარიტ გზად რჩეული 

ერის სანუკვარი ოცნებისკენ — «განმრავლდნენ, აღავსონ დედამიწა და 

გაბატონდნენ მასზე». 

პანთეიზმი, კაბალის სხვა ცრუსწავლებებთან ერთად, საიდუმლო 

საზოგადოებებშიც იქადაგება და თავისი მოჩვენებითი სიბრძნით მრავალ ისეთ 

ადამიანსაც ითრევს, საკუთარ თავს ქრისტეანად რომ მიიჩნევს. 

ეს სწავლება, რომელიც აღებულია ძველი წარმართული მისტერიებიდან და 

რომელსაც იუდეველები საკუთარი მიზნებისთვის იყენებენ, ძირფესვიანად 

სცილდება ღმრთის ცნებას, გამომდინარეს მოსეს ხუთწიგნეულის პირდაპირი 

გაგებიდან. ამიტომაც კაბალისტების მტკიცება, თითქოსდა კაბალა სხვა არაფერია 

თუ არა წმიდა წერილის განმარტება, არის კადნიერი ტყუილი, რომლის 

მეშვეობითაც იუდაიზმის ბელადები, საკუთარ თავს აცხადებენ წმიდა წერილის 

ერთადერთ სწორ კომენტატორებად და ამბობენ, რომ მხოლოდ მათ ძალუძთ მისი 

სწორი შემეცნება, მუჭში ჰყავთ მომწყვდეული თავიანთი თანატომელები. 

იუდეველ კაბალისტებს თავიანთი ერთმორწმუნეებისა და იმ ქრისტეანების 

გასაბრიყვებლად, რომლებსაც კაბალის შესწავლის უფლებას აძლევენ, არჩეული 

აქვთ მათთვის მეტად დამახასიათებელი მეთოდი. ცნობილია, რომ მასონიზმში, 

რიტუალებსა და სიმბოლოებს აქვთ მრავალი მნიშვნელობა და აზრი, რაც 

შესაძლებლობას აძლევს მასონობის მეთაურებს, თავგზა აუბნიონ 

«გულუბრყვილო» მასონებს. კაბალაშიც მრავალი ხერხი და მეთოდია, წმიდა 

წერილის დაფარული აზრის გასახსნელად, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს 

განსწავლულ კაბალისტებს, ფართოდ გამოიყენონ საკუთარი უსაზღვრო 
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ფანტაზიები და თვითნებობები. ამ მეთოდებიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია 

ასოების ანაგრამული გადაადგილება. 

«ის მრავალგვარია: — პირველი: რომელიმე სიტყვაში თვითნებურად 

გადააადგილებენ ასოებს და მიიღებენ სხვა სიტყვას; მეორე: რომელიმე ცნობილი 

სიტყვის ასოებს ცვლიან სხვა სიტყვის ასოებით ისე, რომ ანბანის პირველი ასოს 

ადგილას სვამენ უკანასკნელს და პირიქით. ამგვარი მეთოდის მეშვეობით, 

მაგალითად, სიტყვა «სესაკი», რომელიც გვხვდება იერემიასთან და რომლის 

მშნიშვნელობა უცნობია, იკითხება, როგორც «ბაბელი», ანუ ბაბილონი; მესამე: 

ებრაული ანბანის ყველა 22 ასო იწერება ორ წკარედად, სადაც თითოეულში 11 

ასოა განთავსებული; მერე მე-12 ასოს სვამენ პირველი ადგილზე და პირიქით; 13-ე 

ასოს მეორე ადგილზე და ა. შ. საერთოდ, თითოეული ასოს სხვა ასოთი შეცლის ან 

შეიძლება გადაადგილებისთვის 231 სხვადასხვა მეთოდი გამოიყენება» (А. С. 

Шмаков. «Международное тайное правительство», с. 140). 

ასეთი ჭეშმარიტად მზაკვრული და ავაზაკური ხერხით კაბალის ბრძენკაცებს 

შეუძლიათ, ყოველგვარი სიძნელის გარეშე «იპოვონ» წმიდა წერილში ყველაფერი, 

რაც მათ მოეგუნებებათ. ისინი ადვილად აბრიყვებენ ბნელ იუდეველ მასას და 

სრული ძალაუფლება აქვთ მასზე. 

ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ «კაბალა თალმუდის სულია» (ა. ს. 

შმაკოვი), თალმუდისა, რომელიც იუდაური ბრბოს დასამორჩილებელი კიდევ 

ერთი იარაღია მისი მეთაურების ხელში. თალმუდი, რომელიც არის ყოველივე 

არაუდაურისადმი იუდაური ზიზღისა და მტრობის ნაშიერი და რომელიც 

უფლებას იძლევა, მოკლან და ძარცვონ გოები იეჰოვას გულის მოსაგებად და 

იუდეველ მეთაურთა მიერ გასაღებულია როგორც საღმრთო გამოცხადება, ასევე 

გამოიყენება წმინდა წერილის განმარტებისთვის. 

ყველა იუდეველისთვის, რომელიც 10 წლის ასაკს მიაღწევს, სავალდებულოა 

თალმუდის შესწავლა. რაბინები ასწავლიან, რომ თალმუდი მოსეს 

ხუთწიგნეულზე უფრო მნიშვნელოვანია და, რომ «თვით იეჰოვა თალმუდს ცაში, 

ფეხზე მდგომი სწავლობს, იმდენად დიდია მისი მოწიწება ამ წიგნისადმი» (А. С. 

Шмаков. «Международное тайное правительство», с. 85). ხოლო კაბალა, როგორც 

საიდუმლო სწავლება, რომელიც ასევე ღვთაებრივი წარმომავლობის მქონეა და 

თვით იეჰოვას მიერ განკუთვნილია მხოლოდ რჩეულთათვის, ორთოდოქსი 

იუდეველების მიერ თალმუდზე წმიდად არის მიჩნეული. 

ამგვარად, წმიდა წერილი, მოსეს და წინასწარმეტყველთა წიგნები კარგავენ 

ყოველგვარ მნიშვნელობას, რადგან თალმუდისა და კაბალის განმმარტებელი 

ბრძენკაცები მათ ხსნიან საკუთარი ნებისაებრ და მათ მიერვე გამოგონილი 

შარლატანური მეთოდების მეშვეობით, რომლებსაც იყენებენ სჯულის 

განმარტების დროსაც, რითაც შესაძლებლობას იქმნიან, ყოველივე უსჯულო და 

უკანონო აიყვანონ სჯულისა და კანონიერების რანგში, ხოლო საჭიროების 

შემთხვევაში წმიდა წერილში «იპოვონ» თვით დანაშაულებრივ საქმიანობათა 

გამართლებაც კი. 
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ასე, მაგალითად, იუდეველი კაბალისტები ასწავლიან, რომ იუდეველის მიერ 

უცხოტომელის მოკვლა არათუ დანაშაული არ არის, არამედ მსხვერპლია, 

რომელიც ნებავს იეჰოვას. ერთ-ერთი სახელგანთქმული კაბალისტი, ხაიმ ვიტალი, 

რომელიც 1620 წელს გარდაიცვალა, ასწავლიდა, რომ იუდეველები — ეს 

ხორბალია (შემოქმედების დადებითი მხარე), უცხოტომელები კი კლიპოთი, რაც 

ნიშნავს ნაჭუჭს და ჩენჩოს (შემოქმედების უარყოფითი მხარე); და რომ იეჰოვას 

ქვეყნიერების შექმნისას ცეცხლოვანი ნაპერწკლების სახით ცოცხალ არსებებში 

დაეპნა თავისი ღვთაებრივი სიწმიდის ნაწილაკები, რომლებიდანაც 228 

ნაპერწკალი კლიპოთში მოხვდა. «ნაპერწკლების კლიპოთიდან გათავისუფლება 

(შემოქმედების ბოროტი მხარე) და მათი ზეცაში, პირველწყაროსთვის დაბრუნება, 

აჩქარებს მესიის მოსვლას, რომლის მოსვლის მომენტი ყველა, 228-ვე ნაპერწკლის 

კლიპოთიდან გამოთავისუფლებაზეა დამოკიდებული. აქედან კი ბუნებრივად 

გამომდინარეობს ის, რომ მესიის მომლოდინე ებრაელი მთელი თავისი აზრითა და 

გონებით მკვლელობათა გზით ამ ნაპერწკლების გამოთავისუფლებისკენ უნდა 

იყოს მიზანმიმართული...» «...წაართვი სიცოცხლე კლიპოთს და მოკალი ისინი, 

რასაც შეხინა (ზეციური დედოფალი) კეთილსურნელოვან მსხვერპლად 

ჩაგითვლის» (სეფერ ორ ისრაელ — 177 წ.) («Тайна крови у евреев». Экспертиза И. Е. 

Пранайтиса. Изд. Под ред. А. С. Шмакова, Москва, Городская типография. 1913. с. 21 

и 25). 

ამ განკარგულებას კი უკვე პირდაპირი კავშირი აქვს რიტუალურ 

მკვლელობებთან. მართლაც, როგორც კაბალის მცოდნე მამა პრანაიტისი მოწმობს, 

ზოჰარის (კაბალის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი) მრავალი ადგილიდან ცხადი 

ხდება, რომ «არაებრაელის მოკვლას, ცხადია, ქრისტეანისაც, ენიჭება სამსხვერპლო 

აქტის, ანუ რიტუალური მნიშვნელობა... იმავე ზოჰარიდან (ნაწილი II, 119) ჩანს, 

რომ მკვლელობის აქტი უნდა აღსრულდეს განსაზღვრული კაბალისტური 

მეთოდით. «დაკვლისას არაებრაელი (ამე-გაარეც) უნდა იყოს პირუტყვივით 

პირაკრული, რომელიც კვდება უსიტყვოდ...» ასეთი მკვლელობისთვის კაბალა 

მკვლელ-ებრაელს ჰპირდება უმაღლეს ზეციურ ჯილდოს: «სამოთხის მეოთხე 

სასახლეში მოთავსებული არიან ყველანი, ვინაც დასტიროდნენ სიონსა და 

იერუსალემს, ასევე ისინიც, რომლებიც ხოცავდნენ კერპთაყვანისცმემელი 

ხალხების ნარჩენებს» («Тайна крови у еврее». Экспертиза И. Е. Пранайтиса. Изд. под 

ред. А. С. Шмакова, Москва, Городская типография. 1913. с. 22, 26, 27). 

XIX საუკუნის ერთ-ერთი გამოჩენილი მოაზროვნე, ევგენი დიურინგი, 

იუდაური საკითხისადმი მიძღვნილ თავის წიგნში რიტუალურ მკვლელობებს 

მიიჩნევს სიმბოლურ წესად, რომელიც ლოგიკურად ამთავრებს იუდეველთა 

თვითმაამებლურ სწავლებას. ამ წესის რეგულარული და პერიოდული 

განმეორებით გაწაფულმა იუდეველებმა მეტად სრულყვეს თავიანთ სიძულვილი 

მათ მიერ დემონური მედიდურობით უუფლებო პირუტყვებად მიჩნეულ 

არაებრაელთადმი (Eugen Duhring, «Die Judentfrage, ais Frage des Racencharakters und 

seiner Schadlichkeiten fur Volkerexistenz, Sitle und Cultur».1901. Гл.V, с. 117-120). 
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ამრიგად, ზემოთქმულზე დაყრდნობით, ჩვენ უცილობლივ მივდივართ იმ 

დასკვნამდე, რომ კაბალა ითხოვს ადამიანის სისხლს არა მარტო მაგიური და 

სამკურნალო, არამედ სარიტუალო მიზნებისთვისაც. არაებრაელთა, შედეგად, 

ქრისტეანთა მკვლელობა, კაბალის სწავლებით, უპირველეს ყოვლისა, ხელს 

უწყობს და აჩქარებს მესიის მოსვლას, მეორეც, ცვლის სისხლიან მსხვერპლს, 

რომელიც ებრაელებს ჰქონდათ იერუსალემის ტაძრის ბოლო დანგრევამდე 

(ქრისტეს შობიდან 70-ე წელს) («Тайна крови у евреев». Экспертиза И. Е. 

Пранайтиса. Изд. под ред. А. С. Шмакова, Москва, Городская типография. 1913. с. 

42), და მესამე, წარმოადგენს სიმბოლურ რიტუალს, რომელიც გამუდმებით 

შეახსენებს რჩეულ ერს, რომ მთელი არაებრაელი კაცობრიობა განწირულია — ის 

ებრაელებმა უნდა გადასანსლონ. 

დაბოლოს, კაბალაშივეა მოცემული ის მიზანი, რომლისკენაც უნდა 

მიისწრაფოდეს იუდა, კერძოდ: ბრძოლა კაცობრიობის უკეთურ ნაწილთან, ანუ 

არაებრაელებთან და მათი დამონება. «დაუღალავად ებრძოლე მათ (კაცობრიობის 

უკეთურ ნაწილს), სანამ არ დამყარდება სასურველი წყობა, სანამ დედამიწის 

ყველა ხალხი ჩვენი მონა არ გახდება. ამიტომაც ვამტკიცებ მე: მიეცეს დიდი 

ჯილდო მას, ვინც შეძლებს ამ ბოროტი ნაწილისგან გათავისუფლებას, ვინც 

შეძლებს მის დამონებას» (ზოჰარი I, 160ა) (იქვე. გვ. 45). 

კაბალის ამ არცთუ სრული მიმოხილვის დასასრულს, მოვიტანთ ა. ს. 

შმაკოვის მხატვრულ შედარებას, რომელიც ამბობს, რომ კაბალა წააგავს «დიდ 

ბაზრობას, სადაც ძვირფასი და ჩამოფასებული საქონელი გამოფენილია თანაბარი 

ყურადღებით და ერთსა და იმავე ფასში; სადაც უიშვიათესი ზურმუხტი დევს 

ბინძურ ყუთში ან, უფრო ხშირად, ოქროს ჭურჭლებში არ დევს არაფერი ნაცრისა 

და მტვრის გარდა» (А. С. Шмаков. «Международное тайное правительство», с. 163). 

დავამატებთ, რომ «ზურმუხტსა» და «ფერფლში» იგულისხმება 

ფილოსოფიური იდეა, ღრმა სამეცნიერო ცოდნის ნაგლეჯები და უხეში 

წარმართობის ველური ცთომილებები — ეს ყველაფერი იუდეველებმა შეისრუტეს 

ძველი, წარმართული ცივილიზაციებიდან, გადაამუშავეს და ჩააყენეს ისრაელის 

სამსახურში. 

მართლაც, საიდუმლო იუდაური მთავრობის ხელში კაბალა იყო, არის და 

იქნება არა მარტო მძლავრი იარაღი იუდაური ბრბოს დასამორჩილებლად, არამედ 

ქრისტეანი ხალხების გონებრივ, ზნეობრივ და იდეოლოგიურ დამღუპველ 

იარაღად. კაბალის ბუნდოვანი და ბნელი სწავლებით მოწამლული იუდეველები 

წამლავდნენ და დღემდე წამლავენ მით ქრისტეან ხალხებს, რომლებმაც 

განთესვაში მყოფ «რჩეულ ხალხს» თავშესაფარი მისცეს. 

ველური ცრურწმენები, ჯადოქრობა, შეერთებული უმოწყალო 

სისასტიკესთან, ალქიმიითა და ასტროლოგიით ფანატიკური გატაცება, 

მწვალებლობათა დიდი წილი — ყოველივე ამას ევროპელი ხალხები ებრაელებს 

უნდა უმადლოდნენ (Bernard Lazare «L’Antisemitisme», с. 354). 
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მეტიც, ქრისტეანული სწავლებისთვის ჩირქის მოცხებას რომ ესწრაფვიან, 

სწავლებისა, რომელიც ესოდენ მიუღებელი და საძულველია მათთვის, 

ავრცელებენ ათასგვარ, ერთმანეთთან შეუთავსებელ, წინააღმდეგობრივ და 

მწვალებლურ სწავლებებს. ძველი გნოსტიკოსებიდან მოყოლებული თანამედროვე 

მასონებით დამთავრებული, აფუძნებენ ათასგვარ საიდუმლო ორგანიზაციას; 

ქმნიან სპირიტუალურ, თეოსოფიურ და სხვა ამგვარი სახის ნახევრად საიდუმლო 

საზოგადოებებს; ყველა მათგანის საძირკველში დევს იუდაური კაბალა მისი 

ალოგიკური, წინააღმდეგობრივი, ბუნდოვანი და ხშირად სულელური 

სწავლებით. 

თუ ქრისტეანული ერის საიდუმლო საზოგადოებებს კაბალასთან 

დაუკავშირებლად განვიხილავთ, მაშინ მათი აღმოცენება, დანიშნულება და არსი 

სრულიად გაუგებარი და ამოუხსნელი დარჩება. კაბალისტური სწავლება ფარდას 

ხდის ამ მწვალებლობებსა და საზოგადოებებს. ამიტომაც ჩავთვალეთ საჭიროდ, 

შედარებით დაწვრილებით გველაპარაკა ამ საიდუმლო იუდაურ სწავლებაზე, 

რომელიც ძველთაგანვე იქცა ქრისტეანი ხალხების გონებრივ და ზნეობრივ 

საწამლავად. 

კაბალისა და საიდუმლო საზოგადოებების როლზე ჩვენ მიერ გამოთქმული 

შეხედულებების დასტურად დავიმოწმებთ სახელგანთქმულ თანამედროვე 

კაბალისტს, პაპიუსს, რომელიც ამბობს, რომ ერთადერთი და ყოვლისმომცველი 

ცოდნა, რომელიც ძველი წარმართული დროების მონაპოვარი იყო, დღეს 

იუდეველებს აქვთ დაცული მათ წიგნში «სეფერ-შესირახ» და რომ საიდუმლო 

საზოგადოებები, რომელთაც კაცობრიობისადმი ამ უზენაესი სწავლების სრული 

სახით გადაცემა აკისრიათ, გარკვეულწილად იუდაური კაბალის სიბრძნით 

ხელმძღვანელობენ. 

http://www.apocalypse.ge/ 

http://www.apocalypse.ge/
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ნიკოლაი ტრუბეცკოის 

ინდუისტური რელიგიები 

და ქრისტეანობა 

 

1 
 

ჩვენს არამდგრად, ევროპული კულტურისადმი დაეჭვებისა და 

იმედგაცრუებათა ეპოქაში, ჭეშმარიტების გზას ამცდარი ადამიანები ხშირად 

თავიანთ მზერას აღმოსავლურ კულტურას მიაპყრობენ და ქრისტეანობასა და 

«აღმოსავლურ რელიგიათა» ერთგვარი სინთეზის შექმნაზე ოცნებობენ. 

ამ იდეის მიმდევრები დიდი ხანია გაჩნდნენ ანგლოსაქსურ ქვეყნებში, სადაც 

უეკლესიო და დოგმატებისგან განძარცული ქრისტეანობა რაღაც ფარისევლურ 

პირმოთნეობად იქცა. სწორედ იქ ჩაისახა თეოსოფია, რომელმაც ჩვენს 

ინტელიგენციაში, რომელიც თითქმის საუკუნის განმავლობაში ჩამოაშორეს 

ეკლესიას და ამის გამო ცუდად იცნობს მართლმადიდებლობას. 
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ინტელიგენციაში, რომელიც თავის რელიგიურ მოთხოვნილებებს 

იკმაყოფილებს ყველგან, სადაც კი მოესურვება, მაგრამ არა 

მართლმადიდებლობაში, რომელიც წინასწარვე გაკოტრებულად რომ ჰყავს 

გამოცხადებული, მყარი ქრისტეანული მსოფლმხედველობის უქონლობა 

შესაძლებლობას უსპობს მას დაინახოს ის უღრმესი განსხვავება, რომელიც 

არსებობს ქრისტეანობასა და აღმოსავლურ-მისტიკურ ფილოსოფიური სისტემებს 

შორის. 

 

2 
 

მოციქული იოანე ამბობს: «საყვარელნო, ყველა სულს ნუკი ენდობით, არამედ 

გამოსცადეთ, ღვთისაგან არიან თუ არა, რადგანაც მომრავლდნენ 

ცრუწინასწარმეტყველნი ქვეყნად» (1 იოანე 4:1). ამ მცნების დაცვა 

განსაკუთრებულად საჭიროა დღეს, როდესაც «უსჯულოების საიდუმლო» ასე 

ზეიმობს. 

დღეს თვით განათლებული და მორწმუნე ადამიანებიც კი უაღრესად 

არასწორად შეიმეცნებენ მართლმადიდებლური ეკლესიის სწავლებას სატანაზე, 

როგორც რეალურად არსებულ არსებაზე, რომელიც დემონთა მთელი ხროვის 

ბელადი და მეთაურია. 

თუკი ვირწმუნებთ სატანის არსებობას და იმას, რომ ის გამუდმებით ეძებს 

ხელსაყრელ შემთხვევას ადამიანთა საცთუნებლად, როგორც პეტრე მოციქული 

ბრძანებს: «იფხიზლეთ და ფრთხილად იყავით, რადგანაც თქვენი მტერი ეშმაკი 

დაძრწის, როგორც მბრდღვინავი ლომი, და მსხვერპლს დაეძებს» (1 პეტრე 5:8) და, 

რომ ამ მიზნით ხშირად ეცხადება მათ ყველაზე მომხიბლავი და მაცთუნებელი 

ფორმით, — ჩვენთვის ნათელი გახდება თუ როგორი კოლოსალური განსაცდელის 

ქვეშ იმყოფება ყოველი მისტიკოსი, რომელიც ღვთიურ გამოცხადებათა ძიებაშია; 

გამოცხადება კი ეშმაკისგანაც შეიძლება მოვიდეს და საღმრთო გამოცხადებისგან 

მისი განსხვავება ადვილი როდია. 

მართლმადიდებლური ეკლესიის სწავლებით, გარდაცვლილი ადამიანის 

სულს, რომელიც ეს ესაა გამოეყო თავის სხეულს, სხვადასხვა სახით ესხმიან თავს 

ეშმაკნი, და მის დაპატრონებას ცდილობენ. ოდენ მადლით გარემოცულ და 

მფარველი ანგელოზით დაცულ ქრისტეანი მართლმადიდებელის სულს თუ 

ძალუძს, სძლიოს და თავი დააღწიოს იმ ურიცხვ დაბრკოლებას, რომელსაც 

სიკვდილის პირველივე წუთებიდანვე უქმნიან მას დემონები. 

ამიტომაც არის ასე მნიშვნელოვანი ადამიანის გარდაცვალებისას ლოცვა და 

სინანული, ამიტომა აქვს ასეთი უდიდესი მნიშვნელობა ზიარების საიდუმლოს და 

ეკლესიის გაძლიერებულ ლოცვას გარდაცვლილი სულის საცხოვნებლად 

გარდაცვალებიდან მე-3, მე-9 და საერთოდ, მთელი 40 დღის განმავლობაში, ე. ი. იმ 

დროს, როდესაც ქრისტეანის სული საზვერეებს გადის და მეზვერეთა, ანუ 

დემონთა მიერ გამოიცდება. 
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მეტ-ნაკლებად იგივე მოსდით იმ ადამიანთა სულებსაც, რომლებიც 

სიცოცხლეშივე იმდენად არიან სხეულებრივი გარსისგან ემანსიპირებულნი, რომ 

შეუძლიათ უშუალო კონტაქტები დაამყარონ სულიერ სამყაროსთან. ამგვარი 

ადამიანების სულს სხვადასხვა სახით თავს ესხმიან დემონები და ვაი მათ, თუ ამ 

«ექსტაზის», ანუ «თავისი თავისგან გამოსვლის» ჟამს მათი საკბილონი გახდებიან. 

ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელობა აქვს იმასაც, «გამოსვლა საკუთარი თავიდან» 

ღვთისადმი ლოცვით და სულიერ-ზნეობრივი მისწრაფების შედეგია თუ 

ცნობისმოყვარეობის ან მაგიური ძალის მოპოვების მიზნით ხორციელდება. 

თუ პირველ შემთხვევაში თვით ღვთისკენ ლოცვითი მისწრაფება, ლოცვის, 

როგორც შინაგანი, ასევე გარეგნული გამოხატულებებით, სატანის ხრიკების 

საწინააღმდეგო უძლიერეს იარაღს წარმოადგნს, მეორე შემთხვევაში, დაუცველი 

სული, ფაქტობრივად ეშმაკის მახეში ებმება. 

ამგვარად, სანამ ადამიანი წარმართ მისტიკოსთა რელიგიურ-მისტიკურ 

გამოცდილებას ეზიარებოდეს, მას მართებს მართლმადიდებლური ეკლესიის 

მოძღვრებასთან და წმ. მამათა გამოცდილებასთან მათი შეჯერება, რათა 

დაწვრილებით გამოიძიოს, მოციქულ იოანეს სიტყვისამებრ — «ღვთისგან არიან 

ისინი თუ არა». 

 

3 
 

ადამიანმა ლოცვაში შეიძლება ითხოვოს ყველაფერი: საკუთარი ცოდვების 

მიტევება თუ მტრის წარწყმედა და ეს ლოცვა შეიძლება შესმენილ იქნეს, ოღონდაც 

ეგ არის, — ვინ შეისმენს მას. ღმერთი წმიდა გულიდან გამომავალ ლოცვას 

შეიწყნარებს, გულიდან, რომლისთვისაც უცხოა ამპარტავნება, სიძულვილი, შური 

და ვერცხლისმოყვარება, თავისუფალია ყოველგვარი ბოროტებისგან და ღმრთისა 

და მოყვასის მიმართ სიყვარულის სულით არის განმსჭვალული. სატანა კი იმ 

ლოცვებს ღებულობს, რომლებიც ან ადამიანის საზიანოდ, ან უშუალოდ მის 

მიმართ არის აღვლენილი და რომელთა შესრულების შემდეგაც ადამიანის სულის 

დასაკუთრების შესაძლებლობა ეძლევა. 

მორალურად გულგრილ პოლითეიზმში არ არსებობს ნებადართული და 

აკრძალული ლოცვები. პოლითეისტი ყველაფერზე ლოცულობს და თავის 

ლოცვებს მიმართავს არა ერთი კულტის ან ერთი ობიექტისადმი არამედ 

მრავალთადმი და ასოციაციით თავის ლოცვათა თითოეულ განსაზღვრულ 

კატეგორიას რომელიმე რელიგიურ წარმოდგენასთან აკავშირებს. 

ფსიქოლოგიურად პოლითეისტური პანთეონის თითოეული «ღმერთი» 

ასოციაციათა მთელ კომპლექსს წარმოადგენს, რომელიც განსაზღვრული 

კატეგორიის ლოცვით პროცესსა და თვით ამ პროცესშივე, მლოცველის შეგნებაში 

წარმოქმნილ ფუნქციურად მოცემული კატეგორიის ლოცვებს უკავშირდება. 

ამ თვალსაზრისით, პოლითეისტური პანთეონი მთლიანობაში 

მოთხოვნილებათა იმ საერთო ჯამის ერთგვარ სიმბოლოს წარმოადგენს, რომელთა 

შესახებაც საჭიროდ და შესაძლებლად თვლის ლოცვას ესა თუ ის ხალხი. მაგრამ 
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თუ იგივე საკითხს მივუდგებით არა ფსიქოლოგიური, არამედ ქრისტეანული 

დოგმატიკის თვალსაზრისით და თუკი თითოეულ «ღმერთს» განვიხილავთ არა 

მხოლოდ როგორც ლოცვის ობიექტს, არამედ როგორც ლოცვის სუბიექტს, მაშინ 

უნდა ვაღიაროთ, რომ ამ «ღმერთების» უმრავლესობა ეშმაკებია. 

ისტორიული ევოლუციის პროცესში იცვლება წარმოდგენები 

პოლითეისტური პანთეონის «ღმერთებზე» და ლოცვათა სხვადასხვა 

კატეგორიებიც ცვლილებებს განიცდის. სხვადასხვა «ღმერთებზე» არსებული 

ერთნაირი წარმოდგენები ერთიანდება, ზეგავლენას ახდესნ ერთმანეთზე და, 

ბოლოს, ერთ წარმოდგენაში ერწყმის კიდევაც ერთმანეთს. 

ახალ მოთხოვნილებასთან ერთად ჩნდება ახალი ლოცვები, რომლებიც ან 

ქმნიან თავიანთ, ახალ «ღმერთებს», ანდა უკვე არსებულ ლოცვათა ამა თუ იმ 

კატეგორიას უერთდებიან, რითაც შესაბამისად ავსებენ ან საერთოდ ცვლიან მის 

სახეს. 

ქრისტეანული თვალსაზრისით, ეს ევოლუცია სულ სხვაგვარად ფასდება. 

დემონი ყოველთვის რჩება დემონად. იგი შეიძლება გარდაისახოს ცხოველიდან 

ადამიანად, საზარელიდან მომხიბლავად, მაგრამ, არსებითად, ზებუნებრივი 

არსება, რომლის შესახებაც თავიდანვე ცნობილი იყო, რომ ღებულობს და 

აღასრულებს იმ ლოცვებსა და ვედრებებს, რომლებიც ცოდვილი ვნებებისა და 

ბოროტი მიდრეკილებებისგან მომდინარეობენ, ყოველთვის ბოროტად და 

ამორალურად რჩება, რამეთუ თავის თაყვანისმცემელთა ბინძური ინსტინქტების 

წამქეზებელია. 

შევეცადოთ, ამ მხრივ გავაანალიზოთ და განვიხილოთ ინდოეთის 

რელიგიათა ისტორიული განვითარება. 

 

4 

ვედური პერიოდი. ინდრა და ვარუნა 
 

ინდოეთის რელიგიათა ისტორიული განვითარების უძველესი პერიოდი 

იწოდება ვედურ პერიოდად, ამ პერიოდის რელიგიურ ნაწარმოებთა კრებულების 

ვედების (vedas) მიხედვით. 

ვედებიდან ყველაზე საყურადღებოა ორი: რიგვედა და ატარვავედა. ასევე, 

ვედური პანთეონიდან განსაკუთრებით წინ წამოწეულია ორი მკაფიო ფიგურა 

ვარუნა და ინდრა. 

ვარუნა. ვედურ ჰიმნებში გამოიხატება, როგორც ყოვლისშემძლე, 

ყოვლისმცოდნე, ყოვლადნეტარი და ყოვლისგანმგებელი ღმერთი. მან შეჰქმნა ცა 

და მიწა და მათ შორის არსებული ჰაეროვანი სამყარო. დედამიწაზე 

მდინარეთათვის გაკვალა გზანი, ცაში ვარსკვლავები დაასხა, ჰაერში კი ქარებს 

სავალი განუჩინა. 
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სამყაროში ყოველივე მოძრაობს მისგან დადგენილი კანონებით. მან იცის 

წარსული, აწყმო და მომავალი. მან არა მხოლოდ ფიზიკური, არამედ ადამიანთა 

ზნეობრივი არსებობისთვის საჭირო კანონებიც დაადგინა და ითხოვს კიდევაც მის 

შესრულებას. მისი მოტყუება შეუძლებელია, ზნეობრივი დანაშაულისთვის იგი 

მოუვლენს ადამიანს მძიმე სულიერ მდგომარეობას, სინდისის ქენჯნასა და 

საკუთარი ცოდვილი მდგომარეობის მტკივნეულ შეგრძნებას, რომელთაგან 

განთავისუფლება მხოლოდ სინანულით თუა შესაძლებელი. 

ვარუნა ერთადერთი ღმერთია, რომელსაც სინანულის ლოცვითა და 

საგალობლებით მიმართავდნენ და რომლის მიმართ ადამიანური სისუსტისა და 

ცოდვილიანობის ღრმა შეგნებით იყვნენ გამსჭვალულნი. 

სრულიად საპირისპირო სახე აქვს ღმერთ ინდრას. მასში განხორციელებას 

პოულობს ადამიანის ყველაზე გაუმაძღარი და ბილწი ინსტინქტები, ხორციელი 

სიამოვნებისკენ ლტოლვა (ძველ ვედებში შემორჩენილია ინდრას ყველაზე 

საძრახისი სასიყვარულო თავგადასავლები). ინდრა არავითარ ზნეობრივ 

მოთხოვნებს არ უყენებს თავის თაყვანისმცემელს (მისი მოთაფლვა მხოლოდ 

მათრობელა სასმისით, «სომა»-თი შეიძლება). 

ვარუნას და ინდრას «სატელიტები. ვარუნას და ინდრას დაჯგუფებულნი 

არიან მათი სატელიტები, უფრო მცირე მასშტაბის «ღმერთები». 

ვარუნას გარშემო მყოფ რამდენიმე თანმხლები სატელიტის გარდა (რომელთა 

რიცხვი განსაზღვრული არ არის და ხშირად 5-დან 12-მდე მერყეობს), მას თან 

ახლავს ე. წ. «მსტოვრები», გუშაგები, რომელნიც თვალმახვილნი არიან და 

ამცნობენ ვარუნას ყოველივეს, რაც სამყაროში ხდება. 

ინდრას გარშემო კი დგანან მოუსვენარი და მეომარი სულები და რამდენიმე 

მეორეხარისხოვანი ფიგურა, როგორიც არის ორიგინალური მაქცია «ღმერთი» 

ვიშნუ და პუშანი, რომელსაც ფაფაჭამიასაც ეძახიან. 

ვედური პანთეონის დანარჩენი «ღმერთები» მორალური მოთხოვნილების 

უქონლობითა და სამსხვერპლოსადმი გაუმაძღრობით გამოირჩევიან. თუ არა 

მსხვერპლშეწირვით, მათი გულის მოგება ყოვლად შეუძლებელია. მათგან 

აღსანიშნავია ტყუპი მხედრები ნასატიები (Nasatias), მათი გულის მოგება მხოლოდ 

მსხვერპლით არის შესაძლებელი, ხოლო მსხვერპლშეწირვის შემდეგ სამყაროს 

მწყობრი კანონზომიერების დარღვევასაც არ ერიდებიან, ოღონდ კი დაეხმარონ 

მათ მავედრებელს, დახმარების აღმოჩენის შემდეგ კი ისევ და ისევ მსხვერპლს 

მოითხოვენ. მორწმუნეთადმი დამოკიდებბულებით ისინი უფრო ღმერთ ინდრას 

მოგვაგონებენ. 

მათივე მსგავსია საზარელი ღმერთი რუდრა. ყველა ეს «ღმერთები» იმით 

არიან საინტერესონი, რომ თავიანთი ხასიათით მკვეთრად საწინააღმეგონი არიან 

ვარუნასი. კერძოდ, თუკი ვარუნა ადამიანებისგან ზნეობრივ კანონთა აღსრულებას 

ითხოვს, აშვინები და რუდრა მხოლოდ მსხვერპლშეწირვას ეხარბებიან. თუკი 

ვარუნა მის მიერვე შექმნილი სამყაროს კანონზომიერებებსა და ურყევობას თვალს 

ადევნებს, აშვინებს მხოლოდ ამ კანონზომიერებათა, ანუ მწყობრი სამყაროს 

დარღვევა აინტერესებთ. 
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5 

საბედისწერო არჩევანი 
 

ვედური პანთეონის ამ სურათს თუ ქრისტეანული თვალსაზრისით 

შევაფასებთ, ღვთაებრივი პრედიკატის ღირს სახედ მხოლოდ ვარუნას სახე 

წარმოგვიდგება, მისი სატელიტები კი მეტ-ნაკლებად შეესაბამებიან ანგელოზებს. 

ყველა დანარჩენი «ღმერთები» აშკარა დემონები არიან. ვედები ვარუნასაც და 

ინდრასაც ღმერთებს უწოდებს, მაგრამ სრულიად ნათელია, რომ ამგვარი 

მდგომარეობა დიდხანს ვერ გაგრძელდებოდა. 

ვარუნას სახეს პანთეონში არათუ რაიმე განსაკუთრებული ადგილი უკავია, 

არამედ რადიკალურად საწინააღმდეგოც არის ყველა დანარჩენი «ღმერთისა», 

რომელთაგან ყველაზე მკვეთრი სახე აქვს ინდრას. ისინი არავითარ ზნეობრივ 

მოთხოვნილებებს არ უყენებენ ადამიანს, მეტიც, თვითონაც უზნეონი არიან. 

ყოველი მათგანის ყიდვა სულ იოლია, სამსხვერპლო შესაწირავის მეოხებით. 

რომელიმე ადამიანს თუნდაც იმის მეასედიც რომ ჩაედინოს, რასაც 

სახელგანთქმული ინდრა აკეთებს, მას ვარუნას წინაშე დიდი სინანული 

მოუწევდა. 

ერთსა და იმავე რელიგიურ ცნობიერებაში ამგვარი რადიკალურად 

განსხვავებული სახეების დიდხანს დარჩენა შეუძლებელი იყო. ინდოელ ქურუმთა 

რელიგიურ ცნობიერებაში მთელი სიმძაფრით უნდა წამოჭრილიყო დილემა: 

ვარუნა თუ ინდრა? ან ვარუნაა ჭეშმარიტი ღმერთი და ყველა დანარჩენი, 

სამყაროში მის მიერ დადგენილ წესრიგს და მის მიერვე დადგენილ ზნეობრივ 

საზღვრებს რომ გადალახავს, ბოროტი დემონი და ეშმაკია; თუ არადა, მაშინ 

ჭეშმარიტ ღმერთებს «სომა»-თი გაუმაძღარი და თავიანთი ეგოისტური 

ინტერესების თავგამოდებული დამცველი არსებები წარმოადგენენ და მაშინ 

ვარუნა საჭირო არ ყოფილა. 

ამ პრობლემის გადაჭრას ვედურ პერიოდში ჯერ კომპრომისით შეეცადნენ; 

კერძოდ ვედებში გაჩნდა ჰიმნები, რომლებიც ერთდროულად ვარუნასაც 

ეძღნებოდა და ინდრასაც, შეეცადნენ ორივე ღმერთის მოქმედების არეალი 

შეეზღუდათ; მაგრამ კომპრომისი შეუძლებელი გახდა, უნდა გაკეთებულიყო 

არჩევანი და ვედური პერიოდის დასასრულს ამ არჩევანში უპირატესობა მოიპოვა 

ინდრამ. 

შესაძლებელია, ეს არჩევანი რიგმა ისტორიულმა პირობებმაც განაპირობა. 

კერძოდ, პენჯაბიდან სამხრეთის მიმართულებით ინდუსებს ინდოსტანის 

შავკანიან მოსახლეობასთან განუწყვეტელი და შეუპოვარი ბრძოლა ჰქონდათ. 

მეფე-დამპყრობელი ეროვნული გმირის სახე გახდა, ამიტომაც ლოცვები ბრძოლის 

ველზე გამარჯვებათა მომნიჭებლის, ინდრას სახელზე აღევლინებოდა. 

ასეა თუ ისე, ვედები ბოლოდროინდელ პერიოდში ჰიმნებისა და 

საგალობლების უმეტესობა ინდრას აღევლინება. ყველაზე გვიანდელ პერიოდში 

კი, ე. წ. «მეათე მანდალში» კონკრეტულად ვარუნასადმი მიძღვნილი ჰიმნები 
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საერთოდ არ გვხვდება, მაშინ, როდესაც უამრავია კონკრეტულად ინდრასადმი 

მიძღვნილი ჰიმნი. 

ინდრასადმი მიძღვნილი ჰიმნები სულ უფრო და უფრო ამაღლებული და 

მკაფიო ხდება, ვარუნას სახე კი ფერმკრთალდება. დაბოლოს, უკვე ატარვავედაში 

(XX, 106) ვარუნა თაყვანს სცემს ინდრას, შედეგად, ინდური რელიგიის 

განვითარების შემდგომ, ე. წ. «ძველი ბრაჰმანიზმის» ეპოქაში, ინდრა უკვე 

ღმერთების მეფედ იწოდება, ვარუნას კი მესამეხარისხოვანი (ზღვის ღმერთის) 

ადგილი ენიჭება. 

 
ვედური პანთეონის «ღმერთი» ვარუნა 

 

ვედური პანთეონის «ღმერთი» ინდრა 

ვარუნა. ვედურ ჰიმნებში გამოიხატება, როგორც ყოვლისშემძლე, 

ყოვლისმცოდნე, ყოვლადნეტარი და ყოვლისგანმგებელი ღმერთი. მან შეჰქმნა ცა 

და მიწა და მათ შორის არსებული ჰაეროვანი სამყარო. დედამიწაზე 

მდინარეთათვის გაკვალა გზანი, ცაში ვარსკვლავები დაასხა, ჰაერში კი ქარებს 

სავალი განუჩინა. 
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სამყაროში ყოველივე მოძრაობს მისგან დადგენილი კანონებით. მან იცის 

წარსული, აწყმო და მომავალი. მან არა მხოლოდ ფიზიკური, არამედ ადამიანთა 

ზნეობრივი არსებობისთვის საჭირო კანონებიც დაადგინა და ითხოვს კიდევაც მის 

შესრულებას. მისი მოტყუება შეუძლებელია, ზნეობრივი დანაშაულისთვის იგი 

მოუვლენს ადამიანს მძიმე სულიერ მდგომარეობას, სინდისის ქენჯნასა და 

საკუთარი ცოდვილი მდგომარეობის მტკივნეულ შეგრძნებას, რომელთაგან 

განთავისუფლება მხოლოდ სინანულით თუა შესაძლებელი. 

ვარუნა ერთადერთი ღმერთია, რომელსაც სინანულის ლოცვითა და 

საგალობლებით მიმართავდნენ და რომლის მიმართ ადამიანური სისუსტისა და 

ცოდვილიანობის ღრმა შეგნებით იყვნენ გამსჭვალულნი. 

სრულიად საპირისპირო სახე აქვს ღმერთ ინდრას. მასში განხორციელებას 

პოულობს ადამიანის ყველაზე გაუმაძღარი და ბილწი ინსტინქტები, ხორციელი 

სიამოვნებისკენ ლტოლვა (ძველ ვედებში შემორჩენილია ინდრას ყველაზე 

საძრახისი სასიყვარულო თავგადასავლები). ინდრა არავითარ ზნეობრივ 

მოთხოვნებს არ უყენებს თავის თაყვანისმცემელს (მისი მოთაფლვა მხოლოდ 

მათრობელა სასმის «სომა»-თი შეიძლება). 

ვარუნას და ინდრას «სატელიტები. ვარუნას და ინდრას დაჯგუფებულნი 

არიან მათი სატელიტები, უფრო მცირე მასშტაბის «ღმერთები». 

ვარუნას გარშემო მყოფ რამდენიმე თანმხლები სატელიტის გარდა (რომელთა 

რიცხვი განსაზღვრული არ არის და ხშირად 5-დან 12-მდე მერყეობს), მას თან 

ახლავს ე. წ. «მსტოვრები», გუშაგები, რომელნიც თვალმახვილნი არიან და 

ამცნობენ ვარუნას ყოველივეს, რაც სამყაროში ხდება. 

ინდრას გარშემო კი დგანან მოუსვენარი და მეომარი სულები და რამდენიმე 

მეორეხარისხოვანი ფიგურა, როგორიც არის ორიგინალური მაქცია «ღმერთი» 

ვიშნუ და პუშანი, რომელსაც ფაფაჭამიასაც ეძახიან. 

 

ვიშნუ 
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რუდრა 

ვედური პანთეონის დანარჩენი «ღმერთები» მორალური მოთხოვნილების 

უქონლობითა და სამსხვერპლოსადმი გაუმაძღრობით გამოირჩევიან. თუ არა 

მსხვერპლშეწირვით, მათი გულის მოგება ყოვლად შეუძლებელია. მათგან 

აღსანიშნავია ტყუპი მხედრები ნასატიები (Nasatias), მათი გულის მოგება მხოლოდ 

მსხვერპლით არის შესაძლებელი, ხოლო მსხვერპლშეწირვის შემდეგ სამყაროს 

მწყობრი კანონზომიერების დარღვევასაც არ ერიდებიან, ოღონდ კი დაეხმარონ 

მათ მავედრებელს, დახმარების აღმოჩენის შემდეგ კი ისევ და ისევ მსხვერპლს 

მოითხოვენ. მორწმუნეთადმი დამოკიდებბულებით ისინი უფრო ღმერთ ინდრას 

მოგვაგონებენ. 

მათივე მსგავსია საზარელი ღმერთი რუდრა. ყველა ეს «ღმერთები» იმით 

არიან საინტერესონი, რომ თავიანთი ხასიათით მკვეთრად საწინააღმეგონი არიან 

ვარუნასი. კერძოდ, თუკი ვარუნა ადამიანებისგან ზნეობრივ კანონთა აღსრულებას 

ითხოვს, აშვინები და რუდრა მხოლოდ მსხვერპლშეწირვას ეხარბებიან. თუკი 

ვარუნა მის მიერვე შექმნილი სამყაროს კანონზომიერებებსა და ურყევობას თვალს 

ადევნებს, აშვინებს მხოლოდ ამ კანონზომიერებათა, ანუ მწყობრი სამყაროს 

დარღვევა აინტერესებთ. 
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6 

ძველი ბრაჰმანიზმი 
 

ინდური რელიგიის ისტორიის შემდგომი პერიოდი ძველ ბრაჰმანიზმად 

იწოდება. ეს პერიოდი ხასიათდება კულის გართულებით, რამაც, ერთის მხრივ 

გამოიწვია დიდი რელიგიური ლიტერატურისა და რიტუალურ 

საღვთისმსახურებო სახელმძღვანელოთა და, მეორეს მხრივ, კასტების, ანუ 

პროფესიონალ მოგვ-ბრაჰმანთა გამოჩენა. 

ეს არის ვედურიდან აბუდისტურ ხანაში გარდამავალი პერიოდი. 

რელიგიური აზრი უკვე ამჟღავნებს ინდრას ვარუნაზე გამარჯვების პირველ 

სედეგებს და ამზადებს იმ ატმოსფეროს, რომელშიც ჩაისახა ბუდიზმი. 

მას შემდეგ, რაც რელიგიური ცნობიერებიდან განიდევნა ერთადერთი 

ღმერთი-შემოქმედი, ყოვლისმპყრობელი და ამასთანავე ღვთაებრივი პრედიკატის 

ღირსი ერთადერთი სახე, რომელიც თავის მხრივ მორალურ კანონებზე 

წარმოდგენებთან იყო დაკავშირებული, ინდუსის თვალში, სამყაროს სურათი 

რადიკალურად უნდა შეცვლილიყო. 

არავითარი ზნეობრივი ღირებულებანი, არავითარი გონიერება, სამყაროში 

მხოლოდ ფიზიკური ძალა და ჯადოქრობა მეფობს. საკულტო რიტუალის ყოველი 

ნიუანსის დაცვით მოგვს ან ქურუმს შეუძლია მოთაფლოს ერთი ან რამდენიმე ე. წ. 

«ღმერთი» და აიძულოს, მისი ინტერესების შესაბამისად, აღასრულოს ესა თუ ის 

სასწაული. ან გამოიწვიოს მისთვის სასურველი ესა თუ ის მოვლენა. აქედან 

მომდინარეობს ის უპირველესი მნიშვნელობა, რაც ამ პერიოდში ენიჭება ქურუმთა 

ხელოვნებას, სარიტუალო და საღვთო ლიტერატურის ცოდნას. 

თუკი «ღმერთები» ზნეობრივად არაფრით განსხვავდებიან და არც არაფრით 

აღემატებიან ადამიანებს, და მაინც სამყაროს შემოქმედნი არიან, მაშინ ნათელია, 

რომ ყოველივე, რასაც ისინი აღასრულებენ, ხელმისაწვდომი და შესაძლებელია 

ადამიანებისთვისაც, თუკი ისინი შესძლებენ იმავე მაგიურ ძლიერებას მიაღწიონ, 

რასაც «ღმერთები» ფლობდნენ. 

უბრალო ადამიანი სასურველი სასწაულის მისაღწევად მოგვთან დადის, 

უხდის მას გარკვეულ საფასურს, ხოლო ეს უკანასკნელი მსხვერპლშეწირვის 

საფასურად ქრთამავს, ანუ მოისყიდის «ღმერთს» და ავალებს შეკვეთის 

შესრულებას. 

იქმნება შთაბეჭდილება, რომ მსხვერპლშეწირვას ძალუძს სასწაულების 

მოხდენა. თუკი მსხვერპლშეწირვას ასეთი მნიშვნელობა მიენიჭა, ადვილი 

წარმოსადგენია, რა როლი უნდა მინიჭებოდა იმ რიტუალებს, რომლებიც წინ 

უსწრებდა მას. ანუ მარხვას, გონებრივი და ფიზიკური ძალების კონცენტრირებას, 

სითბოს დაგროვების, ანუ «გახურების» რიტუალებს. ისინი დამოუკიდებელ და 

თავისთავად მაგიურ ქმედებებად წარმოგვიდგებიან. 

აქედან, თუკი «ღმერთი», რომელსაც მსხვერპლს სწირავს ადამიანი, 

ზნეობრივად არაფრით განსხვავდება მისგან და იმავე მეთოდით აღწევს 
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სასწაულებს, რითაც ადამიანი ახერხებს ამას მისივე მეშვეობით, თვით ღმერთებიც 

მოგვებად წარმოგვიდგებიან, რომლებიც გამუდმებით აწარმოებენ ვარჯიშებს, 

რომლებიც წარმატებული მსხვერპლშეწირვისთვის არის საჭირო და მხოლოდ ამის 

შემდეგ ძალუძთ სასწაულის მოხდენა. 

ღმერთების მაგიური ძალა (prabhava) სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ მათ 

მოსამზადებლად ასკეზის უფრო დიდი რაოდენობით ენერგია დააგროვეს, ვიდრე 

ნირმალურმა მოგვებმა. რაკი ეს საიდუმლო ნაპოვნია, ადამიანი უცებ იღებს ახალ 

დავალებას: დააგროვოს მოსამზადებელი ასკეზის ენერგია იმ რაოდენობით, რათა 

მან სასწაულთა ქმნა შეძლოს უშუალოდ, «ღმერთების» დახმარების გარეშე და 

გაუტოლდეს ღმერთებს. ცალკეული ადამიანები უდიდესი ენთუზიაზმით 

შეუდგებიან ხოლმე ამგვარი მიზნის აღსრულებას. 

ჩვენ ხაზს ვუსვამთ ინდური რელიგიური ცნობიერებიდან ინდრას მიერ 

ვარუნას გამოდევნის ლოგიკურ შედეგებს. თუკი ვედური პერიოდის დასაწყისში 

ადამიანი მიზნად ისახავდა და თავს ავალდებულებდა ვარუნას გზებით ევლო და 

მისი მოთხოვნები შეესრულებინა, ვარუნას დამხობის შემდგომ ადამიანის მიზანი 

მაგიური ძლიერების დაგროვება გახდა, რითაც ღმერთებთან გატოლებას შეეცადა. 

ადამიანმა ყოველგვარი ზნეობრივი პასუხისმგებლობისა და შემოქმედ-

ყოვლისმპყრობელი ღმერთისადმი მორჩილების გარეშე მოინდომა გაღმერთება. 

ძველი ბრაჰმანიზმის მითები სავსეა იმ სახელგანთქმულ ასკეტთა ცხოვრების 

აღწერით, რომელნიც გაბედულად შეუდგნენ მაგიური ძლიერების მოპოვების ამ 

გზას. თავის მხრივ, «ღმერთები» გამუდმებულ შიშში ცხოვრობენ და თვალ-ყურს 

ადევნებენ მოკვდავთ, რათა ვერავინ დააგროვოს ასკეტური ენერგიის ის 

რაოდენობა, რაიც საკმარისი იქნებოდა ღვთაებრივის ტოლფასი მაგიური ძალის 

მისაღებად. როგორც კი «ღმერთები» შეიტყობენ, რომ ამა თუ იმ ტყეში ცხოვრობს 

და ასკეტურ ენერგიას აგროვებს რომელიმე «muni», ისინი იმწუთასვე ცდილობენ 

ხელი შეუშალონ მას. ამ საქმეში მათ ხშირად ეხმარება მზეთუნახავი (asparas), 

რომელსაც მიუგზავნიან ხოლმე ამ ადამიანს, რათა ყურადღება დაუფანტონ. ამაყ 

«მუნისა» და «ღმერთებს» შორის იწყება პაექრობა. ხშირად «მუნი» ჭრილობებსა და 

მთელ რიგ დაზიანებებსაც კი აყენებს «ღმერთებს». 

ამგვარი მითები ძლიერ დამახასიათებელია ძველი ბრაჰმანიზმისთვის. აქ 

ღმერთები და ადამიანები ერთმანეთის მოპაექრეები არიან, რამაც რელიგიური 

ცნობიერება «ღმერთების» უძლეველობის დაკნინებამდე და დამცირებამდე 

მიიყვანა. ამის გამო რელიგია უკვე აღარ არის რელიგია და, გასაგებია, რომ 

რელიგიური აზროვნება აქ ვერ შეჩერდებოდა. ამასთანავე, წარმოდგენა სამყაროზე, 

როგორც თვითნება და ახირებულ ჯადოქართა ბრძოლის ველზე, ნამდვილად 

ეწინააღმდეგება ბუნებრივ მოვლენათა ფაქტობრივ სინამდვილეს, სამყაროს 

საერთო წყობას. ეს ფაქტი კი სამყაროს წყობის (არსებობის) რაღაც სხვა, 

ღვთაებრივი სუბსტრატის არსებობას ვარაუდობს და ძველი ბრაჰმანიზმი მის 

პოვნას ბრაჰმის იდეაში აპირებდა. 

სიტყვა brahman საკუთრივ ღვთისმსახურებას ნიშნავს. თუ ვედისტურ 

ეპოქაში ღვთისმსახურება განიღმრთობოდა და ხან «ღმერთი» brahspati-ს ხან კიდევ 
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brahmanspati-ს სახეს ღებულობდა და ღვთაებრივი მოგვის როლს თამაშობდა, 

ძველი ბრაჰმანიზმის ეპოქაში, როდესაც მსხვერპლშეწირვამ და მასთან 

დაკავშირებულმა ასკეტურმა ვარჯიშებმა დამოუკიდებელი კოსმიური სახე მიიღეს 

და ღმერთებისა და ადამიანებისთვის მაგიური ძლიერების წყაროდ იქცნენ, 

ბრაჰმის მცნებამ სრულიად ახალი და განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა. 

ანუ: მაგიური ძლიერების წყაროდან ის ყოფიერების წყაროში ყოფიერების 

ერთგვარ «რეზერვუარად» გადაიქცა. ანუ სუბსტანციად იქცა, რომელიც 

ყოფიერების სისრულეს არის დაუფლებული. 

ბრაჰმა ერწყმის ატმანს (atman), ანუ სამყაროს სულს, ივარაუდება, რომ 

სამყაროში ყოველივე არსებული აუცილებლად შეიცავს თავის თავში ბრაჰმის იმ 

ნაწილს, რომლის გარეშე არ არსებობს ყოფიერება. ყოველივე წარმავალია ბრაჰმის 

გარდა. ყველაფერი ინგრევა (ბრაჰმის «ღამეები») და მერე, შესაძლოა, ისევ შეიქმნას 

(ბრაჰმის «დღეები») — ბრაჰმა კი რჩება. ამ ეპოქაში ბრაჰმა უმთავრესად რაღაც 

განყენებული ცნებაა («აბსოლუტური ყოფიერება», «სუბსტანცია») და არა 

ანთროპომორფული ან, საერთოდ, გონიერი არსება. 

ბრაჰმის, როგორც ყოველივე არსებულის (მათ შორის ღმერთებისაც) საერთო 

და, ასე ვთქვათ, პასიური წყაროს იდეა ბრაჰმანიზმის მთავარი, დომინანტური 

იდეაა. ბრაჰმა წარმოდგება, როგორც აბსოლუტური ღმერთის სუროგატი, სწორედ 

რომ სუროგატი, რამეთუ რაიმე მორალურ, ზნეობრივ არსს ბრაჰმის იდეა არ 

შეიცავს. ბრაჰმა, მოცემული იდეის თანახმად, წარმოადგენს «სიცოცხლის საწყისს» 

და არა ცოცხალ პიროვნებას. 

ბრაჰმის იდეასთან დაკავშირებულია სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორი ამ 

ეპოქისა, — ანუ სწავლება სულთა გადასახლების შესახებ. 

თუკი, ბრაჰმის იდეის თანახმად, ყოველივე ერთი და იგივე მასალისგან — 

ბრაჰმის სუბსტანციისგან შეიქმნა, იშლება პრინციპული ზღვარი არა მხოლოდ 

ღმერთსა და ადამიანს შორის, არამედ ადამიანსა და ცხოველს შორისაც. 

სულთა გადასახლების საფუძვლები, შესაძლებელია, შორეულ წარსულში 

ანიმიზმისა და ტოტემიზმის გადმონაშთებში ძევს, მაგრამ ამის შესახებ ვედებში 

მინიშნებაც კი არ გვხვდება და, როგორც სისტემატური მოძღვრება, პირველად 

ძველი ბრაჰმანიზმის ხანაში ამ ეპოქის მთავარ და ახალ იდეასთან — ბრაჰმასთან 

დაკავშირებით შემოდის. 

ამ იდეის თანახმად, სული არის ბრაჰმის ნაწილი. ის, წყდება რა თავის 

წყაროს, უერთდება სხეულს, მაგრამ საბოლოოდ მაინც უნდა დაუბრუნდეს ამ 

თავის პირველწყაროს და ისევ შეერწყას ბრაჰმას, ოღონდ ამისთვის განვითარების 

რამდენიმე სტადია უნდა გაიაროს და განიწმინდოს მატერიასთან კავშირისგან. 

ზუსტად არის დადგენილი სულის განვითარების სტადიები. თავიდან ის 

ცხოვრობს (არსებობს) მატლებში და სხვა მის მსგავს არსებებში, შემდგომ 

გადასახლდება შედარებით პატივდებულ და ბოლოს დაბალი კასტის ადამიანის 

სხეულში, მისი სიკვდილის შემდეგ კი ზემდგომი კასტის წარმომადგენლის 

სხეულში და ა. შ. ასე გრძელდება გადასახლება, ვიდრე სული არ ჩასახლდება 

უმაღლესი კასტის წარმომადგენლის, ანუ ქურუმის სხეულში. მხოლოდ ამ 
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უკანასკნელის სიკვდილის შემდეგ დგება მატერიისგან «განთავისუფლების» ჯამი 

და სული თავისი გადასახლების ერთ-ერთ რომელიმე საფეხურზე რაიმე 

დანაშაულს ჩაიდენს ეს წესი დაირღვევა და ადამიანს უმდაბლეს საფეხურში 

მოუწევს გადასახლება. რაც უფრო მძიმეა დანაშაული, მით უფრო დაბალია 

საფეხური, რომელშიც გადასახლდება «დასჯილი» სული. 

ყოველი არსების ეს უნარი, — თავისი საქციელით განსაზღვროს თავისი 

სულის შემდგომი გზა, კარმად იწოდება. ერთი შეხედვით, შეიძლება მოგვეჩვენოს, 

რომ სწავლება კარმის შესახებ მორალურია და შეიძლება წარმოადგენდეს ერთგვარ 

სტიმულს სათნო ცხოვრებისთვის, მაგრამ სინამდვილეში ძველი ბრაჰმანიზმის 

ეპოქისთვის კარმის იდეა, არც მეტი, არც ნაკლები, ოდენ კასტური წყობილების 

მისტიკური გამართლებაა. 

ცოდვები, რომელთა გამოც ადამიანის სული უმაღლესიდან უმდაბლეს 

არსებამდე (საფეხურამდე) ეშვება, ძირითადად მდგომარეობს რიტუალების 

დარღვევაში, უფროსის უპატივცემულობაში, სიძუნწეში, განსაკუთრებით მოგვთა 

მიმართ გამოჩენილ სიძუნწეში და სხვა. 

უფრო მაღალზნეობრიობის საწინააღმდეგო ხასიათის ცოდვები ასევე 

კასტური წყობის პოზიციიდან ფასდება. ასე, მაგალითად, უმაღლესი კასტის 

ადამიანი მკვლელის სული ჯოჯოხეთში მიდის (naraloka), საიდანაც მას კასტურ 

საფეხურებზე აღმასვლა უკვე თავიდან, მატლებიდან უწევს. თუ იმასაც 

მივუმატებთ, რომ ერთი და იგივე ცოდვისთვის უმაღლესი კასტის 

წარმომადგენელი უფრო მსუბუქად ისჯება (შედარებით უფრო დაბალი, მსუბუქი 

გადასახლება), ვიდრე დაბალის კასტისა, მაშინ ცხადი ხდება, რომ მორალზე, ამ 

სიტყვის ჩვენებური გაგებით, ლაპარაკიც კი ზედმეტია. 

 

* 
შენიშვნა: თუ ადამიანი დარწმუნებულია, რომ მისი წოდებრივი 

მდგომარეობა იმ ქმედებათა მექანიკური შედეგია, რაც წინა ცხოვრებაში ჩაუდენია 

და მის ამჟამინდელ საქციელზე ბევრად იქნება დამოკიდებული მისი მომავალი 

ცხოვრება და სოციალური მდგომარეობა, რომ ეს ბუნების კანონია და არა ვინმეს 

მიერ მოგონილი თეორია, მაშინ იგი სოციალური უთანასწორობის არარსებობასაც 

ირწმუნებს: იქ, სადაც კარმული განვითარების პრინციპებს აღიარებენ, 

«სოციალური საკითხი» არ დგას. 

 

* 
ასეთია ზოგადად ძველი ბრაჰმანიზმის მსოფლმხედველობა. ეს ყველაფერი 

არის ინდუისტური რელიგიური შეგნებიდან ვარუნას, ამ ერთადერთი 

შემოქმედისა და ყოვლისმპყრობელის, განდევნის შედეგი. აქედანვეა ღმერთების 

ზნეობრივი დაცემაც და ჭეშმარიტი, ღვთაებრივი ატრიბუტებისგან მათი 

განძარცვაც, რასაც, თავის მხრივ, მოჰყვა — ადამიანის მისწრაფება მაგიურ 

ძალასთან მიმართებაში გატოლებოდა ღმერთებს. გაჩნდა სამყაროს ბრმა 
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ბედისწერის იდეა, რომელშიც ღმერთები და ადამიანებიც მონაწილეობენ, და 

რომლიდანაც გამოსავალი არ არსებობს. 

ამ ეპოქის რელიგიურ მოღვაწეებს აშინებთ ის ბნელი უფსკრული, რომლის 

წინაშეც აღმოჩნდა რელიგიური შეგნება. სამყაროს წრებრუნვის უაზრობა თავისი 

სულთა გადასახლებებით, ბრაჰმის «დღეებით» და «ღამეებით», ამასთანავე ყველა 

არსებისთვის საბედისწერო აუცილებლობა, რომელსაც ღმერთებიც 

ექვემდებარებიან, მონაწილეობა მიიღონ ამ წრებრუნვაში აშინებდა და 

ამავდროულად აღაშფოთებდა ადამიანის ცნობიერებას. 

ისინი, ვინც მიეჩვია ღმერთებთნა, როგორც თანასწორ არსებებთან ბრძოლას, 

ინდუსი მოაზროვნეები ამჯერად აუჯანყდნენ თვით სამყაროს აგებულებას, ამ 

არავისგან დაწესებულ, მაგრამ მაინც აუცილებელ კანონს, რომელიც საშინელი იყო 

თავისი უცილებლობით და აღმაშფოთებელი უაზრობით. 

რელიგიურმა აზროვნებამ დაისახა მოეძებნა გამოსავალი ყოფიერების 

წრებრუნვიდან, ცხადია, საკუთარი ძალებით და ღვთის დახმარების გარეშე, რაც 

სრულიად ლოგიკურია, რადგან ღმერთები თვითონაც ამ წრებრუნვას არიან 

დაქვემდებარებულნი და არ შეუძლიათ მისგან გათავისუფლება, ბრაჰმა კი (თუ 

საერთოდ არის შესაძლებელი ღმერთი ვუწოდოთ მას) თვითონაც არის ამ უაზრო 

წრებრუნვის ერთგვარი გამოხატულება. 

ყოფიერების წრებრუნვიდან გამოსვლის პრობლემაზე გაძლიერებულად 

მუშაობს ძველი ბრაჰმანიზმის ეპოქის მიწურულის რელიგიური აზროვნება. 

ჩნდება რამოდენიმე ფილოსოფიური სისტემა, რომელშიც ამ საკითხს მთავარი 

ადგილი უჭირავს. უმეტესწილად ხსნას რომელიღაც საიდუმლოს ჭვრეტაში 

ხედავენ. ხოლო თუ რა უნდა ჭვრიტონ და შეიმეცნონ დამოკიდებულია სისტემის 

ხასიათიდან. არსებობდა მონისტური და დუალისტური სისტემები. 

პირველთაგან უმთავრესია «ვედანტას» (Vedanta «ვედების დასრულება») 

სისტემა, რომლის მიხედვითაც არაფერი არსებობს ერთი, განუყოფელი და 

უცვალებელი სულიერი სუბსტანციის (Brahman ან Atman) გარდა; ყოველი 

ადამიანი წარმოადგენს ამ სუბსტანციას, არა სახეცვლილ (რადგან ის 

უცვალებელია), ან მის ნაწილს (რადგან ის განუყოფელია), არამედ, უბრალოდ, 

მთლიან სუბსტანციას. სამყაროს მოჩვენებითი მრავალფეროვნება და მთელი 

კოსმიური წრებრუნვა სულთა გადასახლებებითურთ, განადგურებითა და 

კვლავშექმნითურთ და ა. შ. არის სიცრუე, ტყუილი (maya), რომელიც გამოწვეულია 

უცოდინრობით (avidya); როგორც კი ადამიანი შეიმეცნებს თავისი სრულ 

იდენტურობას აბსოლუტურ სულთან, დაუყოვნებლივ გამოვა ამ წრებრუნვიდან; 

მისი სხეულის ხილვადობა ჯერ კიდევ შენარჩუნდება გარკვეული დროის 

განმავლობაში, მეთუნის ჩარხის ტრიალის მსგავსად, რომელმაც ეს ესაა დაასრულა 

თიხის ჭურჭლის ჩამოსხმა, მაგრამ მის სულს უკვე აღარ გააჩნია ინდივიდუალური 

არსებობა და სიკვდილის შემდეგ არსად გადასახლდება, არამედ ისე დაიძინებს, 

რომ არაფერი დაესიზმრება. 
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დუალისტურ სისტემას კი წარმოადგენს ფილოსოფოს კაპილას სისტემა, 

რომელსაც ეწოდება «სანკხია», და მასთან შერწყმული ფილოსოფოს პატანჯალის 

სწავლება «იოგა» (თეორიული ნაწილი). ამ სწავლების მიხედვით სიცოცხლე 

წარმოიშვება ორი სუბსტანციის: სულიერისა (Purusha, Atman) და მატერიალურის 

(Prakrti), შეერთების შედეგად, რომლებიც სრულიად განსხვავებულნი არიან 

ერთურთისგან, მაგრამ ვერ შეიმეცნებენ ამ სხვაობას და ერთურთისკენ 

მიიზიდებიან. საკმარისია ადამიანის სულმა ნათლად შეიგნოს თავისი ბუნების 

განსხვავებულობა მატერიის ბუნებისგან და ღრმად განიმსჭვალოს ამ შეგნებით, 

რომ ის მყის გათავისუფლდება სხეულთან კავშირისგან და სიკვდილის შემდეგ 

დაკარგავს მატერიის მიერ მიზიდვის უნარს (ანუ მატერიის მიზიდულობისგან 

გათავისუფლდება): ასეთი სული უკვე არსად გადასახლდება, არამედ სიკვდილის 

შემდეგ სულიერ სუბსტანციაში აითქვიფება. 

ყოველგვარი ყოფიერება არის ტანჯვა, ამიტომაც, ყოფიერების წრებრუნვიდან 

გამოსვლა აღნიშნული წესით ყველასთვის რეკომენდირებულია. იოგას სკოლამ 

შეიმუშავა ფსიქოფიზიკურ ვარჯიშთა მთელი სისტემა, რომელიც ხელს უწყობს 

სულის სხეულისგან ემანსიპაციას და სულიერ და მატერიალურ სუბსტანციებს 

შორის განსხვავებათა წვდომას. 

ნაწილობრივ ეს ვარჯიშები წარმოადგენენ იმ ასკეტურ ქმედებათა შემდგომ 

სრულყოფას, რომლებიც ადრე სულ სხვა მიზნით აღესრულებოდა. როგორც ამ 

გადმოცემიდან ჩანს, ხსენებული ფილოსოფიური სისტემები გვერდს უვლიან 

ღმრთის იდეას, ასევე სიკეთისა და ზნეობრიობის ცნებებს. თუმცა მათი ადეპტები 

ჯერ კიდევ ვერ ბედავენ აშკარად გაწყვიტონ კავშირი «გაბატონებულ 

რელიგიასთან». თითოეული ასეთი სისტემა, უკიდურეს შემთხვევაში სიტყვით 

მაინც, აღიარებს მთელ «წმიდა წერილს», ღებულობს საწესჩვეულებო კანონს და 

კასტურ წყობილებას. მაგრამ ლოგიკა ითხოვდა ამ ცრურწმენებისგან 

გათავისუფლებასაც და ეს კავშირი სწორედ ბუდიზმმა გაწყვიტა. 

 

7 
 

ბუდიზმი, რომლის დამფუძნებელია პრინცი Siddhartha (ზიდჰარტა) 

ზედმეტსახელად Cakyamuni (საკიამუნი) ანუ Buddha (ბუდა), წარმოადგენს 

დამოუკიდებელ სწავლებას, რომელიც, უეჭველად Samkhya-Yoga (სამკხია იოგა)-ს 

სისტემის ნიადაგზე განვითარდა. კაპილასთან და პატანჯალისთან ერთად ბუდა 

აღიარებდა, რომ სამყარო არავის მიერ იყო შექმნილი, არამედ აღმოცენდა 

ავტომატურად, მატერიისადმი სულიერი სუბსტანციის მიდრეკილების 

წყალობით. 

ის ასევე აღიარებდა, რომ ყოველგვარი ყოფიერება არის ტანჯვა, რომლის 

მიზეზს ორი სუბსტანციის (მატერიალურისა და სულიერის) განსხვავებულობაში 

ხედავდა, რომელთა შეერთებითაც წარმოიშვება ყოველგვარი ყოფიერება. მაგრამ 

მიზეზს იმისა, რომ სული მიუხედავად ყოველივესი მაინც მატერიას უერთდება, 

ბუდა ხედავდა არა იმაში, რომ სულიერ სუბსტანციას შეგნებულია არა აქვს თავისი 
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საფუძვლიანი განსხვავება მატერიალური სუბსტანციისგან, არამედ იმაში, რომ 

სულს ახასიათებს წყურვილი ან სწრაფვა (trscna) სიცოცხლისკენ. 

ამის შესაბამისად ყოფიერების წრებრუნვიდან გამოსავალს ბუდა უთითებს 

მიდრეკილებათა მოსპობაში. ყოველი ცოცხალი არსების აღმოცენება 

დაფუძნებულია სურვილზე: ერთის მხრივ — ჩასახვა არის სქესობრივი 

მიდრეკილების შედეგი, ხოლო მეორეს მხრივ- ყოველი დაბადებული არსება, 

კარმის შესახებ სწავლების თანახმად, ასეთად იმიტომ დაიბადა, რომ თავის 

ადრინდელ ინკარნაციაში მოცემულმა სულმა ჩაიდინა სხვადასხვა საქციელი, 

რომლებიც გამოწვეული იყო მიდრეკილებებითა და სურვილებით. 

მიდრეკილების მოსპობა შესაძლებელი რომ ყოფილიყო, სიცოცხლე, 

ყოფიერება შეწყდებოდა. ბუდას სწავლებით, ადამიანის სული გარემოცულია 

ერთგვარი გარსით (samskara), რომელზეც აღიბეჭდება ადამიანის ნაფიქრალი, 

სურვილები და გრძნობები, რომელსაც ადამიანი განიცდის მთელი ცხოვრების 

განმავლობაში. ამის წყალობით სული საკუთარ თავს აღიქვამს ინდივიდუუმად 

(namarupa), ხოლო საკუთარი ინდივიდუალობის განმტკიცება შობს სიცოცხლისკენ 

სწრაფვას. ადამიანის სიკვდილის შემდეგ სიცოცხლისადმი სწრაფვის ამ 

მიდრეკილების გამო კაცის სული უეჭველად გადასახლდება სხვა ცოცხალ 

არსებაში, რომელიც კვლავ და კვლავ სიცოცხლისადმი იმავე სწრაფვის ძალით 

უეჭველად ჩაიდენს გარკვეულ საქციელს. საქციელს თან სდევს აზრები, 

სურვილები და გრძნობები, რომლებიც კვლავ გარემოიცავენ სულს და აყალიბებენ 

ახალ გარსს მთელი თავისი შემდგომი შედეგებითურთ. 

ამგვარად, საქმის ნორმალური მსვლელობის პირობებში სულთა გადასახლება 

და ყოფიერების წრებრუნვა არასოდეს დასრულდება. იმისთვის, რათა შეწყდეს ეს 

ბოროტება, უნდა მოისპოს მისი პირველმიზეზი. ადამიანმა უნდა მოსპოს საკუთარ 

თავში ყოველგვარი ინტერესი და სწრაფვა სიცოცხლისადმი. მან უნდა იცხოვროს 

ისე, რომ არ გააჩნდეს არც გრძნობა, არც სურვილი, არც შთაბეჭდილებები, 

რომლებიც შემდეგ შესაძლოა აისახონ მისი სულის გარშემო წარმოქმნილ გარსზე. 

ამგვარად, ის ხელს უშლის ახალი გარსის წარმოქმნას და ამასთანავე, კლავს 

რა საკუთარი ინდივიდუალურობის გრძნობას, სულის ძველ გარსსაც არღვევს. ეს 

არის სრული უვნებობის, პასიურობის და გულგრილობის მდგომარეობა და, 

არსებითად, ფსიქიური სიცოცხლის რაიმე გამოვლინების სრული შეწყვეტა, 

რომელსაც ბუდისტური ტერმინოლოგიით ნირვანა ეწოდება. 

ადამიანის სული, რომელიც ნირვანას მიაღწევს, სიკვდილის შემდეგ უკვე 

აღარ გადადის ახალ სხეულში. ის «ძლევს შობასა და სიკვდილს» და უკვე 

აღარასოდეს შეუერთდება მატერიალურ სუბსტანციას. ის უკვე აღარ არსებობს, 

რადგან არსებობა, ყოფიერება არის სულიერი სუბსტანციის შეერთება და 

მატერიალურთან. 

ნირვანის მისაღწევად ბუდამ დასახა ორი გზა. ერთის მხრივ ეს არის 

ფსიქოფიზიკური ვარჯიშები, მედიტაციის კონცენტრირება, სუნთქვის შეკავება და 

სხვა, რომელიც თავისი ხერხებით იოგას სისტემის იდენტურია. მეორე გზა კი არის 

საკუთარი თავის მსხვერპლშეწირვა და სიყვარული ყოველივე არსებულისადმი 
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(metta). თუმცა ეს მეორე გზა არის პირველის ნაწილი, ასევე განსაკუთრებული 

ფსიქოფიზიკური ვარჯიში. 

სიყვარული, მოწყალება, თანაგრძნობა — ეს ყველაფერი ბუდისტისთვის 

გრძნობები კი არ არის, რადგან გრძნობები მის სულში არ უნდა დარჩეს, არამედ 

მხოლოდ შედეგი, საკუთარი ინდივიდუალობისა და პირადი სურვილების სრული 

დაკარგვის შედეგი: ასეთი ფსიქიური მდგომარეობის დროს ადამიანს არაფრად 

უღირს საკუთარი თავი გაწიროს მოყვასისთვის, რადგან, რაკიღა საკუთარი 

სურვილი არ გააჩნია, ის, ბუნებრივად, ადვილად აღასრულებს სხვათა სურვილს. 

დათრგუნო საკუთარი ნება იმდენად, რომ შენი საქციელი განპირობებული 

იყოს მხოლოდ სხვა ადამიანის ნებიტ, რეკომენდირებულია როგორც ერთ ერთი 

ვარჯიში. ყოვლისმიმტევებლობა განიხილება როგორც საშუალება გრძნობათა 

მოსასპობად: გულგრილობა (upekkha) თავის დასრულებას ჰპოვებს მაშინ, 

როდესაც ადამიანი საკუთარ მტერს მოეპყრობა ზუსტად ისე, როგორც მეგობარს; 

როდესაც ის გულგრილია სიხარულისა და ტკივილისადმი, პატივისა და 

უპატივობისადმი. 

გზა ნირვანისკენ იმდენად ძნელია, რომ ერთი ცხოვრების შემდეგ, 

სიკვდილისა და სულის სხვა სხეულში გადასახლება ანგარიშში ეთვლება. 

ადამიანი, რომელიც გზაზეა ნირვანისკენ და რომელსაც შეუძლია მიაღწიოს 

ნირვანას ერთ ერთ თავის მომდევნო ინკარნაციის დროს, ეწოდება Bodhisattva 

(ბოდჰისატვა); ნირვანას მიღწეული კაცი, რომელსაც ამ დროს ვერ შეუნარჩუნებია 

სხვათა სწავლების უნარი, Pratekabuddha (პრატეკაბუდა)-დ იწოდება; ადამიანი, 

რომელმაც მიაღწია ნირვანას და სხვასაც შეეწევა ამ გზაზე Buddha (ბუდა)-დ 

იწოდება. 

ეს არის ბუდიზმის სიწმინდის სამი კატეგორია. ბუდა-საკიამუნი 

თანამიმდევრული იყო. მან უარყო «წმინდა წერილის» ავტორიტეტი, რომელსაც 

პირმოთნედ აღიარებდნენ სხვა სკოლები. უარყო მან კასტური წყობაც. ძველ 

ღმერთებს, ინდრასა და ბრაჰმას ჩათვლით, ბუდა-საკიამუნი არ უარყოფდა, მაგრამ 

მიიჩნევდა, რომ მათ წინაშეც იგივე პრობლემა იდგა ყოფიერების წრებრუნვიდან 

გამოსვლისა, რომელიც დგას ადამიანთა წინაშე და მიიღწევა ნირვანით. და რადგან 

ეს ღმერთები ნირვანაში ვერ ჩავარდნენ და ყოფიერების წრებრუნვაში აგრძელებენ 

ცხოვრებას, არა მარტო ყოველი ბუდა ან პრატეკა-ბუდა, არამედ ბუდად გახდომის 

ყოველი კანდიდატიც კი, ანუ «ბოდჰისატვა», შეუდარებლად მაღლა დგას ვიდრე 

ნებისმიერი ღმერთი. 

ამგვარად, აქ მთავრდება ღმერთების ჩამოქვეითება, რომელიც ჯერ კიდევ 

ძველი ბრაჰმანიზმის ეპოქიდან დაიწყო. თუკი ძველი ბრაჰმანიზმის ეპოქის 

დასაწყისში ადამიანები ცდილობდნენ გატოლებოდნენ ღმერთებს, ამჯერად 

გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ ისინი აღემატებიან ღმერთებს. 

და ასეთ ადამიანთა რიცხვი, უნდა ითქვას, მცირე როდია: ჩრდილოელი 

ბუდისტები სრულ ბუდად მიიჩნევენ ათეულობით ადამიანს, ხოლო 

ბოდჰისატვებად — ათასებს. 
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ბუდიზმში თავის ლოგიკურ დასრულებას ჰპოვებს იმ თანამიმდევრობათა 

ჯაჭვი, რომელიც ვედური პერიოდის დასასრულს ინდრას ვარუნაზე გამარჯვებით 

დასრულდა. ყოვლადნეტარი, შემოქმედ-ყოვლისმპყრობელი ღმერთის უარყოფით, 

ადამიანი უცილობლივ უნდა მისულიყო თვითმკვლელობამდე. ხოლო რაკიღა 

სულთა გადასახლებისადმი რწმენა უბრალო თვითმკვლელობას მიზანშეწონილად 

არ მიიჩნევს, ინდუსს მხოლოდ ერთი გამოსავალიღა დარჩა — თავი მოეკლა 

სულიერად, რაც არის შემოქმედ-ყოვლისმპყრობელი ღმერთის უარყოფის შედეგი, 

რომელიც ვედური პერიოდის მიწურულს აღსრულდა. 

ამ ორ მომენტს შორის, მიზეზსა და შედეგს შორის, ძევს თვითმკვლელობის 

თავიდან აცილების მრავალი მცდელობა. ნება მიმართულია მაგიური ძალის 

მოსაპოვებლად და ღმერთებთან გასატოლებლად; აზრი მიისწრაფვის 

ზეინდივიდუალური ყოფიერების შესაცნობად, საკუთარსა და ყოველივეს შორის 

იდენტურობის დასადგენად და ა. შ. მაგრამ, ეს ყველაფერი იყო მხოლოდ 

ყურადღების გადატანა. სულიერმა თვითმკვლელობამ მიიღო პოეტური 

სახელწოდება — «ნირვანა» (nir-vana საკუთრივ ნიშნავს «უქარობას, «შტილს», 

«წყნარ ამინდს», ან კიდევ «ჩაქრობას»). გარკვევა იმისა, რა არის «ნირვანა», 

ყოფიერება თუ არარსებობა, ბუდა-საკიამუნიმ აკრძალა: როდესაც ექიმი გაძლევს 

წამალს გამოჯანმრთელების გარანტიით, არ უნდა იკითხო მცენარეული 

პრეპარატებისგან არის ეს წამალი შედგენილი თუ მინერალური 

ნივთიერებებისგან. 

ამგვარად, თვითმკვლელობას სახელი გამოუცვალეს, «ნირვანის» გარშემო კი 

პოეტური ორეოლი შექმნეს. ბუდიზმი გვაკვირვებს თავისი ხელოვნებით, საკუთარ 

საზიზღარ და ბნელ სწავლებებს მიანიჭოს მიმზიდველი გარეგნობა. «როდესაც 

ცაზე მუქი ღრუბელი ქარიშხლით იმუქრება, ხოლო მთელი სივრცე ცასა და მიწას 

შორის წვიმის წვეთებით აღივსება, — მაშინ გამოქვაბულში მჯდომი ბერი მიეცემა 

თვითჩაძირვას და მისთვის აღარ არსებობს ამაზე უმეტესი სიხარული». ასე 

გალობენ ერთ ერთ ბუდისტურ სიმღერაში. არადა ლაპარაკია საკუთარი 

ფსიქიკური ცხოვრების მეთოდურ განადგურებაზე, შეგნებულ სულიერ 

თვითმკვლელობაზე... 

სულიერი სუიციდის ამ პოეტიზაციაში, ნორმალური ადამიანის 

ცნობიერებასთან მის მიახლოვებასა და ადამიანის ამგვარ გზაზე შედგომის 

გაადვილებაში, აშკარად ჩანს სატანის ხელი, რომელმაც ინდრას ვარუნაზე 

გამარჯვების შემდეგ, მტკიცედ მოიწყო ბუდე ინდოეთის რელიგიურ შეგნებაში. 

სატანის ბეჭედი ჩანს ბუდიზმის ამპარტავნებასა და სიამაყეშიც, მის 

გაუგონარ მედიდურობაში, რომელსაც ადამიანი აჰყავს ღმერთებზე მაღლა და 

ამტკიცებს, რომ ადამიანს თავისი როლით კოსმოსში, შეუძლია თვითონ განაგოს 

საკუთარი ბედი. 

დაბოლოს, თვითშეწირვა, ყოველივე არსებულისადმი სიყვარული და 

ყოვლისმიმტევებლობა ფსიქოფიზიკურ ვარჯიშებში, რომლებიც სულიერი 
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თვითმკვლელობის წარმატებით აღსასრულებლად არის საჭირო, განსაკუთრებით 

ნათლად მოწმობს იმაზე, რომ ბუდიზმი მტკიცედ არის გამსჭვალული 

სატანიზმით. 
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ბუდიზმი არის იმ ლოგიკური გზის ბოლო ეტაპი, რომელზეც შედგა ინდური 

რელიგიური თვითშეგნება ვედური პერიოდის მიწურულს. ამის იქით არსად იყო 

წასასვლელი. მაგრამ თვით ეს გზაც არ ყოფილა შექმნილი საშუალო 

ადამიანისთვის. მოხოლოდ ძალზედ ამაყი და გამბედავი ადამიანები 

მიჰყვებოდნენ მას და მიდიოდნენ ბოლომდე. სხვები პრობლემის არა ლოგიკური, 

არამედ ფსიქოლოგიური გადაწყვეტის გზას ირჩევდნენ. ეს არის გზა, რომელსაც 

ადამიანი მიჰყავს ე. წ. ახალ ბრაჰმანიზმამდე ანუ ინდუიზმამდე. ადრეულ 

მკვლევართაგან ზოგიერთი, ბუდიზმში, რომელიც ნამდვილად უარყოფდა კასტურ 

წყობას, უმთავრესად ხედავდა სოციალურ სწავლებას და მის წარმატებას ხსნიდნენ 

მით, რომ ამ სწავლებას მხარს უჭერდა მოსახლეობის დაბალი ფენის დიდი მასა. 
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მაგრამ, ეს სინამდვილეს არ შეესაბამება. სრულიად უბრალო ხალხისთვის 

ბუდისტური თეორიები საკმაოდ განყენებული და გაუგებარი იყო, თანაც 

უჩვეულოც, რადგან უბრალო ხალხი მიჩვეული იყო ღმერთებს. ისტორიული 

მოწმობების მიხედვით, ბუდიზმი ჯერ გავრცელდა უმაღლეს კასტებში, და მის 

სწრაფ პოპულარობას ხელს ძირითადად მეფეები უწყობდნენ. 

ხელმძღვანელობდნენ თუ არა ეს უკანასკნელნი პოლიტიური მოსაზრებებით, 

რადგან მოგვთა კასტას კასტების იერარქიაში «მეფეებზე» უფრო მაღალი ადგილი 

ეპყრა, ან ჭეშმარიტად და გულწრფელად ემხრობოდნენ საკიამუნის სწავლებას, 

თქმა ძნელია. ყოველ შემთხვევაში, ჯერ კიდევ ბუდას სიცოცხლეშივე მის 

სწავლებას მიემხრო მეფა მაგადხა ბიმბისარა, მისი სიკვდილის შემდეგ კი მეფე 

მაგადხები, ბიმბისარას შთამომავლები (Caicunaga-ს დინასტიიდან), მოგვიანებით, 

მეფეები მაურიას დინასტიიდან (ჩანდრაჰუპტის შთამომავლები) და ბოლოს, მეფე 

კანიშკა ანუ კანერკი (ინდოსკვითებიდან). ესენი დიდი მოშურნეობით 

ავრცელებნდნე ბუდიზმს თავიანთ ქვეშევრდომთა შორის და ბუდიზმის 

პროპაგანდის მიზნით განსაკუთრებულ მისიებსაც კი აგზავნიდნენ 

საზღვარგარეთ. 

ასე გასძლო ბუდიზმმა ინდოეთში დაახლოები 700 წელი. მაგრამ, 

მიუხედავად ხელმწიფეთა უძლიერესი მხარდაჭერისა ბუდიზმმა მაინც ვერ 

შესძლო ბრაჰმანიზმის გამოდევნა. ამ უკანასკნელს მისდევდა ბრაჰმანთა კასტა, 

რადგან ამ კასტის ცალკეული წარმომადგენლები არ გადადიოდნენ მოდურ და 

ოფიციალურად აღიარებულ ბუდიზმში, და როგორც ჩანს, ბრაჰმანიზმი 

პოპულარული იყო ხალხის მასებშიაც. ასეთ, ერთგვარად დაფარულ, იატაკქვეშა 

მდგომარეობაში, ძველი ბრაჰმანიზმი მნიშვნელოვნად შეიცვალა. როდესაც ის ისევ 

ამოვიდა ზედაპირზე და ღიად დაიწყო ბრძოლა ბუდიზმის წინააღმდეგ, თვითონ 

უკვე არც კი ჰგავდა ძველ ბრაჰმანიზმს. ეს იყო ახალი ბრაჰმანიზმი, რომელიც იშვა 

ძველისგან ბუდიზმთან მისი ჯერ საიდუმლო, და შემდეგ კი ღია ბრძოლის 

პროცესში. ამ ბრძოლაში გამარჯვებული გამოვიდა ახალი ბრაჰმანიზმი, რომელიც 

ბატონობს კიდევაც თანამედროვე ინდოეთში, მაშინ როდესაც ბუდიზმი 

შევიწროვებულ და მოქცეულ იქნა ცეილონსა და კაშმირში, შემდეგ კი 

ინდოჩინეთში, ტიბეტსა და მონღოლეთში. 

ახალი ბრაჰმანიზმი ძველისგან ძირითდად განსხვავდება მისწრაფებით 

მისცეს მორწმუნეს ერთი, აბსოლუტური და ამასთანავე პირადი ღმერთი. ამაში 

უნდა დავინახოთ რეაქცია უღმრთო ბუდიზმის წინააღმდეგ, თანაც ამ რეაქციაში 

მოგვ-ბრაჰმანთა კასტას ხალხის ფართო მასებიც თანაუგრძნობდა, რომელსაც 

არასოდეს ესმოდა «რელიგაი ღმრთის გარეშე» და არასოდეს წყვეტდა ღრმთის 

თაყვანისცემას. მაგრამ, რელიგიური შეგნების ამ მოთხოვნილებათა 

დაკმაყოფილება მხოლოდ ძველი ბრაჰმანიზმის საშუალებებით შეუძლებელი იყო. 

ძველი «დიდი ღმერთები» უკვე საკმაოდ განძარცულები იყვნენ დიდების 

შარავანდედიდან. მათ შორის ძნელი იყო ღმრთაებრიობაზე პრეტენზიის მქონე 

«აბსოლუტური ღმერთის» პოვნა. 
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ღმერთი ბრაჰმა, რომელმაც წინ ძველი ბრაჰმანიზმის დროს წამოიწია, 

საკმაოდ ჰგავდა ფილოსოფიურ ალეგორიას, და მისმა თაყვანისცემამ, რომელიც 

უეჭველად არსებობდა მოგვთა კასტაში, სახალხო ფენებში ფეხი ვერ მოიკიდა. 

სამაგიეროდ, ამ სახალხო ფენაში განსაკუთრებულად სცემდნენ პატივს ღმერთთა 

და ნახევრადღმერთთა მთელ რიგს, რომელიც მათი «წმიდა წერილის» მიერ არ 

ყოფილა გათვალისწინებული და ნაწილობრივ იყნენ არაარიული წარმოშობის. 

ინდოეთის სხვადასხვა ადგილას ეს ხალხური ღმერთები განსხვავდებოდნენ 

თავიანთი სახითაც, სახელებითაც და ზნეობითაც, მაგრამ ყოველ ადგილას 

აუცილებლად არსებობდა ერთი რომელიმე სახე, რომელიც ადგილობრივ 

რელიგიურ ცნობიერებაში მთავარი ღმერთის როლს თამაშობდა. იმისათვის, რათა 

სათავეში ჩასდგომოდნენ ეროვნულ რელიგიურ ცნობიერებას, ბრაჰმანებს 

სჭირდებოდათ ერთმანეთისთვის დაეკავშირებინათ ეს ღმერთები ძველი 

პანთეონის ფიგურებთან და მიუწვდომელი და ყოვლადძლიერი ღმრთისადმი 

ხალხის სტიქიური მისწრაფება თუნდაც ორთოდოქსალური ბრაჰმანიზმის 

ფორმებში მოექციათ. ადგილობრივი ღმერთების ძველბრაჰმანულ პანთეონთან 

იდენტიფიკაციისთვის საჭირო იყო ამოერჩიათ ყველაზე ნაკლებად 

«კომრომეტირებული» «ღმერთი». ამგვარი კანდიდატი კი აღმოჩნდა ორი: რუდრა, 

ზედწოდებით შივა, და ვიშნუ. ინდოეთის ცალკეულ ადგილებში ხელსაყრელი 

პირობები აღმოჩნდა შივასთვის, სხვა ადგილებში კი — ვიშნუსთვის. 

ამგვარად, ახალი ბრაჰმანიზმი გამოდის ორი მიმართულების — შივაიზმისა 

და ვიშნუიზმის სახით, გამომდინარე იქიდან, სად რომელს აღიარებენ მთავარ 

ღმერთად, შივას თუ ვიშნუს. მრავალჯერ უცდიათ ერთ მთლიანობად 

შეეკავშირებინათ ეს ორი მიმართულება, რამაც არანაირი შედეგი არ გამოიღო: 

ინდოეთში დღემდე არ არის ერთი რელიგია. მრავალი ახალბრაჰმანული სექტა 

თეორიულად აღიარებს ე. წ. ტრიმურტის, ანუ ინდუისტურ სამებას: ვიშნუ-ბრაჰმა-

შივას, როგორც ღვთაებრივი არსების სისრულეს (ბრაჰმა — შემოქმედი, შივა — 

გამანადგურებელი, ვიშნუ — განმგებელი), მაგრამ ამ სექტებიდან ერთნი 

ფიქრობენ, რომ ამ სამეულში ბრაჰმა და შივა შობილნი არიან ვიშნუს მიერ, ხოლო 

სხვები პირიქით — ვიშნუ და ბრაჰმა იშვნენ შივასგან (ბრაჰმაიტები, ანუ 

მორწმუნეები, რომლებიც ტრიმურტის უმთავრეს პირად მიიღებდნენ ბრაჰმას, არ 

არსებობს). 

მაშასადამე, ვინ არიან ამ ახალი ბრაჰმანიზმის უმთავრესი ღმერთები — 

ვიშნუ და შივა? ვიშნუ Pr-ვედაში ნახსენებია იშვიათად. მის შესახებ ცნობილია 

მხოლოდ ის, რომ ის არის ინდრას ამხანაგი და თანამშრომელი; და რომ მან სამი 

ნაბიჯით გაიარა მთელი სამყარო. ბრაჰმანებში ამ მითს ასე ჰყვებიან: როდესაც 

ერთმა ბოროტმა დემონმა ღმერთებს მთელი სამყარო მოსტაცა, ღმერთებმა მას 

მიუგზავნეს ვიშნუ ქონდრისკაცის სახით და თხოვნით დაეთმო ღმერთებისთვის 

ის სივრცე, რომელსაც ეს ჯუჯა კაცი სამი ნაბიჯით დაფარავდა. როდესაც დემონი 

დათანხმდა, ვიშნუ უეცრად უზარმაზარ გოლიათად გარდაიქცა, პირველი 

ნაბიჯით მან მთელი დედამიწა გაიარა, მეორით — ჰაერი, და მესამით — ცა. ასე, 

რომ დამარცხებული და შერცხვენილი დემონი იძულებული გახდა უკან 
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დაებრუნებინა ღმერთებისთვის მთელი სამყარო, თვითონ კი ჩავიდა ქვესკნელში. 

ამგვარად, უკვე უძველესი დროიდანვე ვიშნუს სახელს უკავშირდება გარეგნობის 

შეცლის განსაკუთრებული შეხედულება. ხალხთა მასებში ამ ღმერთ-მაქციას 

სახეცვალებებთან მრავალრიცხოვანი ფანტასტიკური ლეგენდაა დაკავშირებული. 

იყო რა თავიდანვე ინდრას თანამგზავრი და თანაშემწე, სხვა ღმერთებზე ინდრას 

აღზევების ეპოქაში ვიშნუც აღზევდა. თანდათანობით მეფესთან მეზობლობა 

შესაძლებლობას აძლევდა მას გაბრწყინვებულიყო მისი დიდების ანარეკლით, და 

მისავე შემწეობით ინდრას შემწეობით. თუმცა, ურიცხვი ლეგენდისა და მითის ეს 

გმირი, თანდათანობით, ინდრაზე უფრო პოპულარული ხდება, რომელსაც უკვე 

მეომართა კასტის მეპატრონედ მიიჩნევე, და არა როგორც ღმერთთა 

ყოვლისშემძლე მეფედ. ახალმა ბრაჰმანიზმმაც მოხდენილად გამოიყენა ღმერთ-

მაქციას ეს პოპულარობა. ადგილობრივ ღმერთთა და პოპულარულ გმირთა მთელი 

პლეადა ამ, სახეცვალებადი ღმერთ-მაქციის გარდასახვებად ცხადდება. 

მოიცვა რა ყველა პოპულარული მითოლოგიური ხატი მათთან 

დაკავშირებული მითებითურთ და წარმოდგენებითურთ, ვიშნუს სახე სამყაროს 

თვითმპყრობელის ზომამდე გაიზარდა. დანარჩენი ღმერთები ან მის მიერ არიან 

შექმნილნი, ან კიდევ წარმოადგენენ მის გარდასახვებს (ავატარებს). ბრაჰმანთა 

ფილოსოფიურად მოაზროვნე რელიგიურმა შეხედულებამ არ დააყოვნა და ამ 

სხვადასხვა სახის უფორმო მითოლოგიური წარმოდგენათა გროვის ქვეშ დააშენა 

უფრო სისტემატური ფუნდამენტი. წარმოდგენას «გარდასახვათ» შესახებ თან 

სდევს «ემანაციის» იდეა. ვიშნუ აღმოჩნდა აბსოლუტური მსოფლიო სული, 

ღმერთები და სამყარო კი მისი ემანაციება. მისტიკურ პოემაში ბაგარად გიტა 

(Bagarad gita), რომელიც შედის მაჰაბჰარატას (Mahabharata) ეპოსში, ვიშნუ თავის 

თაყვანისმცემლებს საკუთარ ჭეშმარიტ სახეს წარმოუჩენს, თანაც აღმოჩნდა, რომ 

მისი სხეული უსასრულოა და შედეგება ღმერთების, დემონების, 

ნახევრადღმერთების, გმირების და ცოცხალ არსებათა სხეულებისგან. 

ამგვარად, გარდასახვის იდეა მიდის პანთეიზმტან. ვედანტას ფილოსოფიური 

სკოლა, რომელიც თავის არსებობას აგრძელებს ახალ ბრაჰმანიზმში, 

განსაკუთრებით პოპულარულია ვიშნუიტებს შორის. ხალხამდე ვიშნუიზმის ეს 

ფილოსოფიური გადამუშავება, ცხადია, ვერ დადიოდა. ხალხს ვიშნუიზმში 

მოსწონდა არა ბუნდოვანი მითოლოგიური გასჯა სამყაროს ბუნების ემანაციაზე, 

არამედ გაუთავებელი მითების ცოცხალი ფერები, რომელიც ვიშნუს სახელთან 

იყო დაკავშირებული. ხალხი პატივს მიაგებდა ვიშნუს მის «გარდასახვებში» — 

ძველი ეპოსის მითოსურ გმირებში — კრიშნასა და რამაში, რომლებიც ხან 

ურჩხულებად, ხან ნახევრადცხოველებად და ზოგჯერ ცხოველებად 

გარდაისახებოდნენ. ვიშნუს თითოეულ გარდასახვაზე არსებობს 

მრავალრიცხოვანი მითი, რომელთაც თავისი ხასიათით არაფერი აქვთ საერთო 

ვიშნუიტ-მისტიკოსთა თეორიებთან. ვიშნუ ანუ მისი გარდასახვები ამ მითებში 

გამოდიან სრულიად ანტოპომორფული ნიშნებით, თანაც ვიშნუსთვის 

დამახასიათებელია დაუოკებელი ვნება 
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ტრიმურტი: ბრაჰმა, ვიშნუ და შივა 

ინდოეთის სხვა ნაწილებში მთავარ ღმერთად იქცა შივა. ამ ღმერთის 

ნამდვილი და უძველესი სახელია რუდრა. ამ სახელით გამოდის ის ვედებში 

ველურ ცხოველთა სასტიკი და შემაძრწუნებელი ღმერთის სახით, რომელიც 

ცხოვრობს უღრან ტყეებსა და მთებში, შიშის ზარს სცემს ადამიანებს და 

ასნებოვნებს მათ ათასგვარი დაავადებებით. ძველი ბრაჰმანიზმის ეპოქაში ამ 

ღმერთ-მაქციას სასტიკი ხასიათი კიდევ უფრო ძლიერდება. მისდამი 

მსხვერპლშეწირვის დროს ყოველ ღონეს ხმარობენ, რომ როგორც კი შეიწირავს, არ 

დარჩნენ ახლო მახლო და რაც შეიძლება ჩქარა გაეცალონ იქაურობას. მისი 

სახელის ხმობა არ არის რეკომენდირებული. ამიტომაც უწოდებენ მას სხვადასხვა 

ზედწოდებებით, უფრო მეტად ეფემერული სახელებით: თუმცა ერთი ასეთი 

სახელი — Civa «მოწყალე», «კეთილგანწყობილი» — იმდენად ჩვეული ხდება, რომ 

ძალიან მალე ეფემერული სახელწოდებიდან ღმერთის კერძო სახელად გარდაიქცა 

და ძველი სახელი რუდრა კი განდევნა. 

რუდრა-შივა ვედებშიც და ბრაჰმანებშიც წარმოდგენილია როგორც ძალზედ 

წყენია და შურისმგებელი რიტუალის უმცირესი დარღვევისთვისაც კი, რომელშიც 

ის თავისი პრესტიჟის დამცირებას ხედავს. ამ ღმერთის ორმა ძირითადმა თვისებამ 

— მისი ცხოვრებამ ველურ, უდაბნო ადგილებსა და მისმა მეტისმეტმა სიფაქიზემ 

რიტუალის საკითხებში — განაპირობა მისი მომავალი კარიერა ინდოეთის 

რელიგიურ შეგნებაში, რომელიც ძველი ბრაჰმანიზმის დროიდან დაყუდებული 

ასკეტი, რომელიც ზედმიწევნით იცავს რიტუალს და განმარტოებასა და 

მყუდროებაში ატარებს ვარჯიშებს, განიხილებოდა როგორც მაღალი არსება, 

რომელიც სამყაროზე საკვირველი ძალაუფლების მოპოვების გზაზეა. რუდრა-

შივას სახელის გამოუთქმელობა, მისი მიუწვდომლობა — ეს ყველაფერი ხელს 

უწყობს მას დაიკავოს სამყაროს მბრძანებლის ადგილი. 
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და ბოლოს, შესაძლოა, მის სახეს შეერწყა ინდუსტანის არაარიელი 

მოსახლეობის რომელიღაც მთავარი დემონის სახე: ეს ვარაუდი ახსნიდა, 

მაგალითად, შივას სახის სიშავეს, რომელსაც მიაწერს მას ბრაჰმანიზმი. როგორც 

უნდა იყოს, შივა ინდოეთის მოსახლეობის უმეტესობისთვის გახდა უმთავრესი 

ღმერთი. ფილოსოფიურ-საღვთისმეტყველო გადამუშავება არსებობს შივაიზმშიც, 

რომელმაც მიიღო ის შედეგი, რაც ვიშნუიზმშიც, მიუხედავად ვიშნუსა და შივაზე 

არსებული სხვადასხვა შეხედულებებისა. ფილოსოფიურ აზროვნებაზე სულ უფრო 

მოქმედებდა შივას — უდიდეს მოსაგრე-ანაქორეტის სახე. რადგანაც 

სასწაულთმოქმედი ძალა ყოველთვის უკავშირდებოდა ასკეტთა 

კონცენტრირებულ სავარჯიშოებს, შივა ამ ძალის განხორციელება, ანუ თვით ეს 

ძალა, ყოფიერების პრინციპი და წყარო გახდა. ღმერთები და სამყარო მისი 

მაგიური ძალის მიერ შექმნილი აღმოჩნდა. პანთეიზმში გადახრა აქ იმაზე 

უმცირესი არაა, ვიდრე ვიშნუიზმში. მაგრამ თუ ფილოსოფოს-ღვთისმეტყველთა 

შორის ვიშნუიზმსა და შივაიზმს შორის განსხვავება მცირეა, ხალხის მასებში 

იგივეს თქმა შეუძლებელია. შივაიზმი გამოირჩევა მაგიისადმი მიდრეკილებით და 

უჩვეულო სისხლისმოყვარებით, რომელიც ადამიანთა მსხვერპლშეწირვებამდე 

მიდის. 

ინდოეთის სამხრეთში, ის დაკავშირებულია «ლინგუსის» (ფალოსის) 

კულტთან, რომელიც არის თვით შივას სიმბოლო. საერთოდ სახალხო შივაიზმში 

შივა წარმოუდგენიათ როგორც სასტიკი, საშინელი დამანგრეველი ღმერთი. მას 

გამოსახავენ ბადითა და სამკაპით, რომელსაც თავზე მთვარე ადგას და ადამიანის 

თავის ქალებით არის მორთული. უმთავრესი ღმერთის გარდა (ვიშნუ 

ვიშნუიტებთან და შივა შივაიტებთან), ახალი ბრაჰმანიზმი აღიარებს ასევე მრავალ 

უფრო დაბალი კატეგორიის ღმერთებსაც. ოღონდ ზოგიერთი მათგანი, თანაც 

საკმაოდ პატივდებულნი, განეკუთვნებიან უფრო ძველ ღმერთებს ვედური 

პანთეონიდან. მათგან უმრავლესობა ისევ ამოტივტივდა ადგილობრივი ხალხური 

კულტებიდან, შესაძლოა არაარიულიდანაც კი. განსაკუთრებით ღირსშესანიშნავია 

ქალღმერთთა კულტი, რომელიც სრულიად უცხოა ვედებისთვის. 

დიად ღმერთებს თავიანთი მეუღლეები ჰყავთ. ვიშნუს მეუღლე, ღმერთქალი 

ლაკშმი ანუ შრი (თავდაპირველად ეს იყო ორი განსხვავებული ღმერთქალი), 

წარმოადგენს სილამაზის, სიმდიდრისა და ბედნიერების ქალღმერთს. ისიც 

გარდასახვების ისეთივე უნარს ფლობს, როგორსაც მისი მეუღლე, რის გამოც მას 

აიგივებენ მრავალ ადგილობრივ ქალღმერთთან და ეპიკურ გმირ ქალებთან. შივას 

მეუღლეა ღმერთქალი დურსა ანუ პარვატი (ასევე კალი) — ყველაზე 

შემაძრწუნებელი სახე ყველა იმ სახისგან, რაც კი შეუქმნია ინდუსთა წარმოსახვას. 

მას გამოსახავენ დამანჭულს, უამრავი ხელით და დაღვლარჭნილს. მასაც 

ადამიანების თავებისგან შეკოწიწებული მძივი ჰკიდია მკერდზე. მას მსხვერპლად 

სწირავდნენ ადამიანებს (ამბობენ, რომ ფანატიკოსები დღემდე სწირავენო მას 

ადამიანებს, ოღონდ ფარულად, რადგან ოფიციალურად ასეთი 

მსხვერპლშეწირვები აკრძალულია ხელისუფალთა მიერ), და ამ ღმერთქალის 

კულტი ყოველთვის დაკავშირებული იყო ველურ ორგიებთან. გარდა ამ 
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ქალღმერთებისა, ინდუიზმში გვხვდება უამრავ ახალი ღმერთი, რომლებიც 

ზოგჯერ წარმოდგენილია ნახევრადმხეცთა სახით და გამოირჩევიან 

უცნაურობითა და სისასტიკით; ღმერთების გარდა ინდუიზმში თაყვანისცემის 

საგანს წარმოადგენენ წმინდა გველები. 

ინდუიზმში ყველაფერი განცვიფრებს, ყველაფერი აგიჟებს წარმოსახვას. 

ტაძართა არქიტექტურა დიადია და უცნაური, ღმრთისმსახურება გაკვირვებს 

სიმდიდრით, ღმერთთა ქანდაკებები — საშინელი ფანტასტიკიტ. ასევე მკაფიოდ 

ფანტასტიკური და უცნაურად დახლართულია ინდუიზმის მითები, რომელიც 

გაუვალ ტროპიკულ ტყეს გაგონებს, რომელიც ერთმანეთთან გადახლართული 

ლიანებივითაა გადაწნული... თავისი ამ ნიშანთვისებებით ინდუიზმმა დაამარცხა 

ბუდიზმი: სახალხო წარმოსახვისთვის მკაფიო ფერები და საშინელი ხატებები 

უფრო მეტს მეტყველებდნენ, ვიდრე ბუდისტი ბერების ფილოსოფია, რომლებიც, 

თვითონვე, ძალიან მალე, ყველაზე საძაგელ ფარისევლებად და პირმოთნეებად 

გარდაიქცნენ. 

11 

ინდოეთის რელიგიური აზროვნების მთელს ევოლუციას თვალს თუ 

გადავავლებთ, დავინახავთ, რომ ვედური პერიოდის დასასრულის დასაწყისიდან 

ეს აზრი სრულიად ლოგიკურად გარდაუვალი გზით ვითარდება. ამ მომენტიდან, 

როგორც ყოველგვარი ზნეობრივი იდეისგან განძარცულმა, დამათრობელ 

«სომამდე» გაუმაძღარმა, ღმერთმა ინდრამ ინდუსთა რელიგიური ცნობიერებიდან 

სრულიად განდევნა ყოვლისშემძლე, ყოვლისმცოდნე და ყოვლადკეთილი 

შემოქმედის ცნება. ამ მომენტიდან წარმოდგენა ღმერთზე თანდათანობით უნდა 

შეცვლილიყო მათი დიდების შარავანდედიდან განმოსვისკენ, რასაც, 

პარალელურად, უნდა მოჰყოლოდა ადამიანის აღზევება და გაღმერთება. 

პატივაყრილ ღმერთებს შეეძლოთ შეცვლილიყვნენ აბსოლუტური ყოფიერების ან 

მსოფლიო სულის ერთგვარ სუროგატებად, — რაც მოხდა კიდეც ძველ 

ბრაჰმანიზმში (brahman-ის იდეა). მაგრამ ცოცხალი ღმერთის ასეთი 

ფილოსოფიური განყენებულობით ვერ დააკმაყოფილებდა რელიგიურ 

ცნობიერებას. მსოფლიო სულიერი სუბსტანციის იდეა კი არ ავსებდა, არამედ 

მხოლოდ ფარავდა იმ სიცარიელეს, რომელიც რელიგიური ცნობიერებიდან 

გონიერი ყოვლისმპრობელის გაქრობით რომ გაჩნდა. საჭირო იყო ამ სიცარიელის 

დანახვა და ამიტომაც, შემდგომ ლოგიკური სვლა გახდა «რელიგია ღმერთის 

გარეშე», რომელმაც შედეგად მოიტანა ადამიანის აღზევება ღმერთებზე და კაცის 

გაღმერთება. 

ყოველივე ამას ჩვენ ვპოულობთ ბუდიზმში. მაგრამ პარალელურად, 

ადამიანის გაუგონარი ამპარტავნებით მიმდინარეობს პირქუში პესიმიზის 

განვითარება, რომელიც ასევე ბუდიზმში აღესრულება, იმის აღიარებით, რომ 

ადამიანის უმაღლესი მიზანი არის ნირვანა — სულიერი თვითმკვლელობა. ამ 

სასტიკი თნამიმდევრობის ბუნებრივი რეაქცია იყო ნამდვილი, დიდი ღმერთის 

წყურვილი. ამ წყურვილმა მისცა ახალი ცხოვრება ინდუიზმს — სახალხო 
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ბრაჰმანიზმს, ოღონდ გარკვეული ფილოსოფიური დამუშავების შემდეგ. იმ 

პრობლემების გადაუჭრელად, რომლებზე ფიქრი უცილობლივ მიდიოდა 

ბუდიზმთან, ინდუიზმს უნდა შეენიღბა ეს პრობლემები უცნაური ფანტასტიკით, 

რომელიც ანცვიფრებს და აშფოთებს წარმოსახვას, მაგრამ ამავე დროს ადუნებს და 

აძინებს ღრმა რელიგიურ გრძნობას. 

რელიგიურ ცნობიერებაში არსებული სიცარიელის ამოსავსებად და ძველი, 

დიდებისგან განძარცული ღმერთების შესაცვლელად, ინდუიზმს უნდა შეექმნა 

ახალი ყოვლისმპყრობელი ღმერთები, რომელთაც აბსოლუტურობის ხასიათი 

ექნებოდათ. მაგრამ ამ ახალი და დიდი ღმერთების მასალად მაინც ძველი 

დემონები გამოიყენეს, რომლებთანაც ოდითგანვე არ იყო დაკავშირებული რაიმე 

ზნეობრივი იდეა (მაქცია — ვიშნუ და ტყის კაცი — შივა). ისინი მხოლოდ 

განაახლეს სხვადასხვა ადგილობრივ, ნაწილობრივ არაარიულ, პოპულარულ 

ღმერთებთან შერწყმით. ამიტომაც, გასაკვირი არ არის, რომ ეს ახალი ღმერთები იმ 

სახით, რომლითაც წარსდგნენ ისინი ფართო მასების ცნობიერების წინაშე, 

ძველისგან განსხვავდებოდნენ მხოლოდ თავიანთი შემზარავობით, 

დამთრგუნველი მიუწვდომლობით და თავიანთი სახეების ველური, მყვირალა 

სიმკვეთრით. 

ფილოსოფიურ რეფლექსიას კი არ შეეძლო მათგან სხვა რაიმე 

გამოექანდაკებინა, თუ არა მხოლოდ გაეუფერულებინა და გაეუსახურებინა ისინი 

და გარდაექმა თითქმის განყენებულ ცნებებად, რომელიც თავისთავად 

ჩაიძირებოდა უკიდეგანო ზღვაში პანთეიზმისა. 

ქრისტეანული თვალსაზრისით ინდოეთის რელიგიური განვითარების 

მთელი ისტორია მიმდინარეობს სატანის განუწყვეტელი ბატონობის ნიშნით. ეს 

ბატონობა იწყება იმ მომენტიდან, როდესაც ინდუისტურ რელიგიურ 

ცნობიერებაში თუმც ბუნდოვნად, მაგრამ მაინც, ჭეშმარიტი შემოქმედი და 

ყოვლისგანმგებელი ღმრთის არსებული იდეა გადაწეულ იქნა მეორე პლანზე და 

წინა პლანზე კი წამოწეულ იქნა მთელი დემონური გალერეა. 

შემდეგ, ძველი ბრაჰმანიზმის ეპოქაში, მისი შიშისმომგვრელი და უზნეო 

დემონთადმი პირმოთნე თაყვანისცემის კვალად, გამოჩნდა მისწრაფება მათ 

ძლიერებასთან გატოლებისა, აქედან კი ღვთისმსახურებისა და ასკეზის გამოყენება 

მაგიური მიზნების მისაღწევად. ამპარტავნების განვითარებასთან ერთად, 

ადამიანი, რომელმაც საკუთარი თავი უფსკრულის პირას დააყენა, არ შეიძლება არ 

შეძრწუნდეს როდესაც ამ უფსკრულში ჩაიხედავს, რადგან შემაძრწუნებელი და 

უაზროა ის სამყარო, სადაც არ არსებობს გონიერი ღმერთი და მთელი სივრცე 

საშინელი დემონებითაა სავსე. ამიტომაც, ჩნდება ამქვეყნის 

კანონზომიერებებისგან სადღაც წასვლის, ამ ამაზრზენი და უაზრო 

წრებრუნვებისგან თავის განრიდების მისწრაფება. და, აი აქ, ბუდიზმის 

სწავლებაში, სატანა შთააგონებს ადამიანს საშინელს აზრს თვითმკვლელობისა, 

საკუთარი სულიერი ცხოვრების განადგურებისა მისთვის, რათა ადამიანის სული 

აითქვიფოს უფსკრულში, გარდაიქცეს არარად, სიცარიელედ. 
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ახლა დავუბრუნდეთ საკითხს, რომლითაც დავიწყეთ. შეიძლება თუ არა 

მოხდეს ქრისტეანობისა და ინდოეთის მისტიკის სინთეზი? შეიძლება თუ არა 

ქრისტეანობა თანაცხოვრობდეს ინდოეთის რელიგიებთან ისე, რომ ამ 

თანაცხოვრებისგან აღმოცენდეს რაღაც ახალი, ორივე მხარისთვის მისაღები 

«უმაღლესი» რელიგია? რა თქმა უნდა, არა. 

ქრისტეანობა, რომელიც ყოველთვის ხაზს უსვამს მეტაფიზიკური, ღმრთის 

საწინააღმდეგო ბოროტების არსებობას, რომელიც საძაგელია ღმრთისთვის, და 

ინდოეთის რელიგიური აზროვნება, რომელმაც არასოდეს იცოდა სიკეთისა და 

ბოროტების პრობლემა, — ეს არის ორი ურთიერთგანსხვავებული 

მსოფლმხედველობა. ქრისტეანობა ინდოეთის რელიგიური განვითარების ყველა 

ეპოქაში გრძნობს სატანის სუნთქვას. მხოლოდ ერთის შეხედვით შეიძლება 

მოეჩვენოს კაცს, რომ რაღაც მსგავსებაა ინდოეთის რელიგიური ცხოვრების 

ზოგიერთ გამოვლინებასა და ქრისტეანული ცხოვრების მსგავს გამოვლინებებს 

შორის (მაგალითად. ხორცის მოკვდინება და «გონებრივი მოსაგრეობა» 

ბრაჰმანიზმში, ყოვლისმიმტევებლობა და თავგანწირვა ბუდიზმში). მაგრამ ეს 

მხოლოდ ერთის შეხედვით. ამ სწავლებების უფრო ახლოს გაცნობა აჩვენებს, რომ 

ყველა ეს მოქმედება ინდოეთში მიმართულია მიზნებისკენ, რომელიც სრულიად 

განსხვავებულია ქრისტეანული სათნოებებისგან. თვით ფაქტიც კი, რომ ეს 

ქმედებები, რომლებიც ინდუსებთანაც და ქრისტეანებთანაც ვლინდებიან 

სულიერი განვითარების უმაღლეს საფეხურებზე, ინდუსებთან ყოველთვის 

გამოიყენება სატანური მიზნებისთვის (მაგიური ძალის მოპოვება ან სულიერი 
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თვითმკვლელობა — «ნირვანა»), რაც მხოლოდ აღრმავებს უფსკრულს ინდუისტურ 

რელიგიებსა და ქრისტეანობას შორის და შეუძლებელს ხდის ნებისმიერ 

კომპრომისს ამ ორ რელიგიას შორის. 

შეუძლებელი არსებობდეს კომპრომისი ღმერთსა და სატანას შორის. 

ამასთანავე, ქრისტეანული თვალსაზრისით, ინდოეთი არის სატანის ყველაზე 

მყარი ციტადელი. ინდუისტური რელიგიების მიმდევართა ცნობიერებაში მყარად 

ფესვგადგმული სწავლებები სულთა გადასახლების და «ღმერთ» ვიშნუს 

«ავატარების» (გარდასახვების) შესახებ, სახარების ქადაგება ინდოეთში 

პრაქტიკულად შეუძლებელია, რადგან წარმოდგენა ღმრთის ძის შესახებ, 

რომელიც განკაცდა, ყოველ ინდუსში მყისიერ აღქმულ იქნება ან როგორც «ღმერთ» 

ვიშნუს ერთ ერთი «განსხვავებული» გარდასახვა (რომელთა შორისაა ცხოველთა 

სხეულებში: ლომში, თევზში და გარეულ ღორში გარდასახვები), ან კიდევ სულთა 

გადასახლების წრებრუნვის ერთ ერთი ეტაპი. ასე რომ, ღმრთის ძის განკაცება 

მყისიერ გაუფასურდება და ვეღარ გახდება ის განუმეორებელი და კოსმიური 

მნიშვნელობის ერთჯერადი აქტი, როგორიც არის ის ქრისტეანობისთვის. 

თვით «ღმერთკაცობის» ცნება ინდუსის გონებაში ღებულობს სრულიად სხვა 

მნიშვნელობას გამომდინარე იქიდან, თუ რა მნიშვნელობას აძლევს ინდუსი 

სიტყვას «ღმერთი». 

ამგვარად, ქრისტეანობის მიღება ინდუსს შეუძლია მხოლოდ უდიდესი 

შინაგანი ძალისხმევის შედეგად, რომლითაც უნდა მოახდინოს საფუძვლიანი 

გადატრიალება წინაპრებისგან მემკვიდრეობით მიღებულ და დედის რძესთან 

ერთად შესისხლხორცებულ რელიგიურ ფსიქოლოგიაში. მან უნდა დაანგრიოს ეს 

ფსიქოლოგია საძირკვლამდე, თან ისე, რომ ქვა ქვაზე არ დარჩეს მისგან. ამიტომაც 

არ არის გასაკვირი, რომ ინდუსთა შორის ქრისტეანობისკენ მოქცევა საკმაოდ 

იშვიათია. 

სანამ არ მოხდება ასეთი გადატრიალება ინდუსის ცნობიერებაში, ქრისტეანს 

არ შეუძლია არ უყუროს მას, როგორც სატანის თაყვანისმცემელს და ყოველგვარი 

აზრი კომპრომისზე ქრისტეანობასა და ინდოეთის რომელიმე რელიგიას შორის, 

კატეგორიულად უნდა იქნეს უარყოფილი. ამით არის განპირობებული ჩვენი 

დამოკიდებულება თეოსოფიისადმი. ღმრთის ეშმაკთან შერიგების მცდელობა 

ქრისტეანობისთვის ყოველთვის იქნება მკრეხელური. 

აღმოსავლური მართლმადიდებლობა, რომელიც წარმოადგენს ყველაზე 

წმიდა სახეს ჭეშმარიტი ქრისტეანობისა; რომელმაც დაიცვა თავი ამქვეყნიური 

ძალაუფლების სატანური საცთურისგან, რომელსაც ქადაგებს კათოლიციზმი და 

მოიგერია ადამიანის გონებისადმი პრიმატის მინიჭების ამპარტავნული იდეა, 

რასაც ქადაგებს პროტესტანტიზმი, — ეს აღმოსავლური მართლმადიდებლობა, 

ყოველთვის უნდა დარჩეს იმ საგანძურად, რომელსაც თვალის ჩინივით უნდა 

იცავდეს ნებისმიერი მართლმადიდებელი ქრისტეანი. 

ჩვენი სარწმუნოება არ უნდა გავცვალოთ არც ერთ სხვა რელიგიაზე, 

რომელშიც ფარულად თუ ცხადად უბერავს სატანის სული. 

http://www.apocalypse.ge/ 

http://www.apocalypse.ge/
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Alka 

სასტიკი მსხვერპლშეწირვა ნეპალში 

 

«მოხდა ძლიერი მიწისძვრა, დაიღუპა ათასობით ადამიანი. და ეს ნამდვილად 

დიდი ტრაგედიაა. ინტერნეტი სავსეა ნეპალში მომხდარი ნგრევის სურათებით. 

მაგრამ ვინმეს თუ ესმის მიზეზი? არადა ის ხომ ზედაპირზე დევს! 

24 ნოემბერს სტარტი მიეცა ნეპალისთვის ტრადიციულ რელიგიურ 

ფესტივალს, რომელიც ტარდება ღმერთქალ გადჰიმაის პატივსაცემად. ფესტივალი 

ეძღვნება ძალაუფლების, წარმატებისა და ბედ-იღბლის ღმერთქალს. მსგავსი 

ფესტივალები ტარდება ხუთ წელიწადში ერთხელ. ეს ფესტივალი გახლავთ 

უმეცრებისა და მთვლემარობის აპოთეოზი, რადგან მას თან სდევს 

მსხვერპლშეწირვანი და მიიჩნევა, რომ რაც უფრო მეტი პირუტყვი იქნება 

შეწირული, მით უფრო ბედნიერი იქნება ღმერთქალი. 

ეს იყო ნეპალის ისტორიაში უმსხვილესი ფესტივალი. მსხვერპლად შეწირულ 

იქნა 15 000 ხარი, 300 000 ქათამი, ცხვარი და თხა. ამ სანახაობით «დასატკბობად» 

ჩამოვიდა 2 მილიონამდე ადამიანი. 

როგორ ფიქრობთ, რამდენი ტკივილი და ნეგატივი იქნებოდა 

გამოტყორცნილი ნოოსფეროში, ერთ ადგილას, რამოდენიმე დღის განმავლობაში? 

როგორი რეაქცია უნდა ჰქონოდა ბუნებას ამ სისასტიკეზე?» 

ეს პოსტი სოციალურ ქსელ «კონტაქტის» ერთ-ერთ ჯგუფში წავიკითხე. 

მიწისძვრაზე და მსხვერპლშეწირვის ფესტივალზე, როგორც მის გამომწვევ 

მიზეზზე ვერაფერს ვიტყვი. შესაძლოა ეს მართლაც რაღაც კავშირში იყოს. 

მაგრამ ჩემში მოხდა შინაგანი დისონანსი. არის კითხვები, და ვინც იცის 

მათზე პასუხი, იქნებ გამოგვეხმაუროს. 

სადღაა ინდოეთისთვის დამახასიათებელი რელიგიური გრძნობა ძროხების 

«სიწმიდესთან» დაკავშირებით? 

რომელ რელიგიას ეკუთვნის ეს ღმერთქალი და ეს რიტუალი? 

წყარო: http://www.valyaeva.ru/forum/index.php?showtopic=8937 

http://www.valyaeva.ru/forum/index.php?showtopic=8937
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ქალღმერთ გადჰიმაისადმი მიძღვნელი სასტიკი ფესტივალის ამსახველი კადრები 
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შელოცვები ლეჩხუმურად 
ხალხურმა სიბრძნემ შექმნა ზეპირსიტყვიერების ერთ-ერთი ჟანრი, 

რომელსაც შელოცვები ეწოდება და რომელიც უხსოვარი დროიდან არსებობს. 

«შელოცვა სიტყვიერი ფორმულაა, რომელსაც სამიზნო დანიშნულება აქვს. ეს 

ჟანრი უხსოვარ დროში ჩამოყალიბდა და ახლაც ფართოდაა გავრცელებული. 

ყველა ხალხში. მათ რიცხვში ქართველთა შორისაც». 

დამწვრის შელოცვა 
ზღვა ფოფინებდა, ზღვა ტოტინებდა, 
წითელ მღვდელი, წითელ ხარებს ამუშავდა, 
ზღვას ხვნიდა, ქვიშას თესავდა, 
ვის გაუგონია ზღვა ხნული, ქვიშა თესული, 
მესამე დღეს დამწვარი გაძნელებული. 

(მთქმელი გალინა ხუციძე, 78 წლის, ქვედა საირმე, ზედა საირმიდან) 

დამწვრის შელოცვა 
ელი ელობდა, წითელს ხუცესსა, წითელ ხარი შეება, 
მელი მელობდა, გაირა ქრისტე ღმერთმა, ჰკითხა: 
ზღვა ფოფინებდა ხუცესო, რასა ხნავ და რასა სთესამ, 
ქვიშას თესავდა, კლდესა და ქვასა ვთესავ. 
ვინ გააჩინა დამწვარი, დამწვარი! ისე შენ იხარე, როგორც 
გაძნელებული 3 დღის იქით. 
კლდეში ქვიშამ იხაროს (იმეორებს სამჯერ). 

(მთქმელი:ანიჩკა ქობულაძე.სოფელი თაბორი) 

წითელი ბატონის ლოცვა 
შეგილოცავ სიმსივნისას, სიმტკივნისას, 
ქარსაყმაწვილოსას, ქარკმენელისა, სამი ძმანი მიდიოდნენ 
წინ შემოხვდათ მარიამ წმინდანი. სად მოდიხართ?! სად მიგიხარიათ?! 
ჩვენ მივდივართ ადამიანის ტანში სისხლის სასმელად, რბილის 
საჭმელად დაძვალის სახრავად ნუ მიდიხართ, ადამიანის ტანში! თვარა 
მოვიტან ჩემსა დანასა, პირსა სპონტოქისასა, ტარსა ზალხოშისასა, ავჭრი, 
აგანიავებ, მიგცემ ქარსა და დიავსა. 

(მთქმელი: გალინა ხუციძე, 78წლის ქვედა საირმე, ზედა საირმედან) 

თავის აუტანელ და მუდმივად ტკივილის შაკიკის შელოცვა 
სახელი ღვთისა, მამისა, ძისა, სულისა წმინდისა, შაკიკი გამოჩვეულა 
სათივისა ბოლოსა, ისე ხრავდა რკინასა, როგორც ხარი თივასა, წმინდა 
გიორგიმ დასწყევლოს, გაიპარა დილასა. ღმერთო, შენ დასწერე შენი 
წყალობის ჯვარი. (გავიმეოროთ სამჯერ). 

(მთქმელი: ლიდა ხუციძე, 75წლისა, სოფ. ზედა საირმე, მკვიდრი) 
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შაკიკის შელოცვა 
შაკიკი შამომჩვევია შაკიკი შემომჩვევია 
ამ სათივის ბოლოსა, სათიბისა ბოლოსა, 
ისე სჭამდა რკინასა ისე ჭამდა რკინასა, 
როგორც ხარი თივასა. როგორც ხარი თივასა. 
გაუწყრა სამას სამოცდასამი დასწყევლოს წმინდა გიორგიმ 
წმინდა გიორგი გაიპაროს დილასა. 
გაიპარა დილასა. 

(მთქმელი ანეტა კაციას ასული ვაწაძე, 78წლის, სოფ. ალპანა, საირმიდან) 

შელოცვა თვალის ტკივილისა 
ვბურთაობდი, ვნადირობდი, ქრისტეს ბურთი თვალში მომხვდა, რა 
არის მისი წამალი? უხმარი ნემსი აბრეშუმი ძაფი, კვერცხის ცილი, ჭიის 
ფრის კაკალი და შაში (გავიმეოროთ სამჯერ). 

(მთქმელი; მარო ალავიძე, 65წლის სოფ. საირმე, მკვიდრი) 

შელოცვა კბილის ტკივილისა 
«სახელი ღვთისა მამისა 
მისა სულისა წმინდისა, 
წმინდა გიორგი ზღვისა 
ნუ ამიტკიებ კბილსაო. 
ორშაბათსა და პარასკევს 
არსად მოვიჭრი ფრჩხილსაო 
არც შევჭამ შავსა ბოლოკსა, 
არცა ბერძნულ თხილსაო. 
ღმერთო შენ დასწერე 
წყალობის ჯვარი 

(მთქმელი: ოლია ვარლამის ასული ქარსელაძე, 80 წლის, სოფ. თაბორი. 
მკვიდრი) 

მუცლის ტკივილის ლოცვა 
ანანია, მანანია, ჩემი ხელი წამალია, ქრისტე, სტუმრად, ქვა სასთუმლად, 
ბეღლის თავი მოსასვენად. ერთი ჯამი ცივი წყალი, ნახევარი ქერი, 
მუცელ-გულის წამალია. არიული-მარიული, ჩიტის ბუდე ცარიელი, 
გორ-შევდექი, გორ მაღალისა, წყალს უმზერ ფილაფოთსა, ღმერთო 
უხსენი ამას». 

(მთქმელი: ლიდა ხუციოძე, 75წლისა, სოფ. ზედა საირმე, მკვიდრი) 

ლოცვა წითელი ქარებისა 
შევედი მთასა მაღალსა, 
დავხედე ზღვასა დაბლისა, 
დევიარებოდი, ვეძებდი წამალსა 
სიმსივნისა, შავი ქარისასა 
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ქარსა ქარამელისას, წითელი ბატონისასა! 
გამოსავალი ხარ, გამოდი, 
გასაბნევი ხარ, გაბენ, 
გამოხევ ჩემს ლოცვას 
(მეორდება სამჯერ). 

(მთქმელი: ნაზი ალექსანდრეს ასული ფირთიხაშვილი, 50 წლის , სოფ. 
სურმუში, მკვიდრი) 

ჭვალის ლოცვა 
ალილეი, თვალილეი, 
პეტრე დაჯდა ქვასა, 
პეტრემ ჰკითხა პავლესა 
რათა არ სჭამს პურსაო? 
ტკივილები მაქვს გულსაო 
რა არის მისი წამალი? 
ცივი წყალი, ცივი რკინა, 
თავად ამოსული კანაფი. 
გადაჰკიდე მხარსა 
ამოაგდე მხარსა 
ამოაგდებ ჭვალსა. 

(მთექმელი: მაყვალა სამოელის ასული მანაგაძე_ ბაკურაძე, 48 წლის სოფ. 
თაბორი) 

საქონლის ლოცვა 
ადამ დაიბადა, სამი დეიძახა, სამმა წყარომ თავი წეიყარა, ციხე 
ამაღლდა, კოშკი დადაბლდა, დედა-შვილი ჭამად ჯდია. მოიწენით 
უდებს, ღმერთი დრომდი და ალობდი ნუ მოუშობ ამ საქონლის 
წასახდენლისკენ. 

(მთქმელი: ანეტა კაციას ასული ვაწაძე, 80 წლის, ალპანა) 

დაკარგული საქონლის შელოცვა 
ეკუნია, ბეკუნია, მეფის ხატი სვენებია 
მეფეო გადმოაგდე, ხელბორკილი რკინისა, 
ნადირს კბილი შეუბეჭდე, მეგობარსა 
ხელი ხარი, 
გადააგდე ზღვაში, 
ღმერთო, შენ გადამირჩინე, 
ჩემი საქონელი. 

(მთქმელი: გალინა ხუციძე, 78წლისა, სოფ: ქვედა საირმე, ზედა საირმედან) 
ფოლკლორი 

http://okultizmi.blogspot.ru/ 

http://okultizmi.blogspot.ru/
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შელოცვა (ძველი ქართული) 

 

 

დამწვრის შელოცვა 

1. ელი ელობდა, მელი მელობდა, წითელ ხუცესსა ხარი გაება, ზღვასა 

ხვნიდა, ქვიშასა თესავდა. ვის გაუგონია, დამწვარი სამ დღეს რომ კაცს 

გაყოლოდეს! 

2. ელი ელობდა, ზღვა ფოფინებდა. წითელ ხუცესსა ხარი გაება, ზღვას 

ხვნიდა, ქვიშას თესვიდა, ვინ გაიგონა ზღვა ხნული, ქვიშა თესული წამს 

იქით დამწვარი, გაძნელებული! 

3. ნახშირი და ნემი უნდა დაიჭიროს ხელში და იმით შეულოცოს სამჯერა. 

კაცის იძახის ტყითაო, ხარი მამგვარეთ ზღვითაო, ზღვა უნდა ვხნა, ქვიშა 

ვთესო! ვის უნახავს ზღვა ნახული, ქვიშა ნათესი, დამწვარი, 

გაძნელებული. ვის უნახავს დამწვარი, თავქვეწასულიმ მაღლა უნდა 

წამოვიდეს, მე გლოცამ, ღმერთი ჯვარსა გწერს. 

4. წითელი ხუცესსა წითელი ხარი შეება, გაიარა ქრისტემ ჰკითხა: ხუცესო, 

რასა ხნამ და რასა თესამ? კლდესა და ქვასა ვთესამ. დამწვარო, ასე შენ 

იხარე, ღმერთი ჯვარსა გწერს. 

 

გულის შელოცვა 

გულო ოქროს ყუთისაო, 

გულო ჩაჯექ ალაგსაო, 

ოქროს ბუდეში ნაჯდომო, 

ავი ხმით შეგაშინა. 

ქორი ქანდარასაო, 

ქათამი ბუდესაო. 
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სურდოს შელოცვა 

სურდო მეწვია სადილათ, 

რა მივართვა საჭმელათ? 

ანკალი-ბანკალი 

დათვი დამპალი 

დაუკარით ტაში 

გააგდეთ კარში 

[სამჯერ] 

შეშინებულის ლოცვა 

ალისასა, მალისასა, 

შაგილოცავ გულისასა. 

გულო, დადეგ ალაგასა, 

გულო, გულის ალაგასა. 

გულო, რამ შაგაშინაო? — 

ელვამ შაგაშინაო, 

ჭექამ შაგაშინაო, 

ნადირმა შაგაშინაო, 

კაცმა შაგაშინაო, 

თუ რამაც შაგაშინაო. 

წყალი მიდგება-მოდგება, 

თავის ნადგომზე დადგება. 

გულო, დადეგ ალაგასა, 

გულო, გულის ალაგასა. 

ქარის ლოცვა 

პირველ ვარ დედისა, 

წამალი ვარ ქარისა. 

ქარო, ქვის ქვეშ, 

ქვა — ქოთან ქვეშ, 

ჩადგა ვირი, უუუუ!.. 

ავი თვალის 

შელოცვის წინ წყლიან ჭურჭელში ჩადეთ ნაკვერჩხალი, ეს წყალი 

ავადმყოფს დააპკურეთ და შავტარიანი დანით წარმოთქვით, 

ჯვარის გამოსახვით: 

ახალსახელო ღვთისაო, სამჯერ სახელო ღვთისაო, 

შეგილოცავ თვალისასა, ავი თვალისასა, ავი გულისასა. 

იჯდა დედა მარიამი ოქროს სკამსა, 

ქსოვდა ქსელსა ძოწეულისასა, თმასა წნავდა ბროსეულისასა, 

გვერძე ედგა მილთა კოკა, შიგ ედგა ვარდის წყალი, 

ჩამაიარა გეთა ურიამა, შენატრა სანატრელი, 

გადაიქცა მილთა კოკა, დაიღვარა ვარდის წყალი. 
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დაჯდა დედა მარიამი, დაიწყო ტირილი. 

ჩამაიარა დალოცვილმა ქრისტე ღმერთმა, 

უთხრა: დედა მარიამო, რა გატირებსო? 

დედა მარიამმა უთხრა: რა არის რა მატირებსო? 

ჩამაიარა წყეულმა გეთა ურიამა, შენატრა სანატრელი, 

გადაიქცა მილთა კოკა, დაიღვარა ვარდის წყალი. 

უთხრა ქრისტე ღმერთმა: დადგი უმხსნელიო, 

ჩაყარე უშრეტიო, აგიდგება მილთა კოკა, ჩაგიდგება ვარდის წყალი, 

ქსელსა დაქსელავ ძოწეულისასა, თმასა — ბროწეულისასა. 

წმინდა გიორგიმ დასწყევლოს: ავი თვალი, ავი გულიო. 

თვალის ლოცვა 

შაგილოცავ თვალისასა, 

პირველ ჩემი თავისასა, 

შინაურსა, გარეულსა. 

ვინც ავ თვალით გიყურებდენ, 

სამი მუჭა ნემს-მახათი, 

იმათ თვალებში სახლართი. 

თოლის ლოცვა 

გასქდა შავნაი კლდე, 

გამაჰყვა შავნაი კაცი, 

გადაჯდა შავსა ცხენზედა, 

გადიხურა შავი ნაბადი, 

ამოიღო შავტარიანი დანა, 

გასჭრა წითელი გველი. 

იჯდა დედა მარიამი, 

ქსელსა ჰქსოვდა ძოძეულსა, 

თმასა შლიდა ბროწეულსა. 

წინ ედგა ოქროს ჭურჭელი, 

შიგ ედგა ვარდისა წყალი. 

გაუტეხესო დედა მარიამსა 

ოქროს ჭურჭელიო, 

დაუღვარესო ვარდისა წყალიო. 

ვინც შენაო ავის გულით, 

ავის კოლით, 

ავის თოლით შემოგხედაო, 

გასქდეს იმისი თოლიცა, 

იმისი გულიცა, 

იმისი კოლიცაო, — 

კაცია, 

დედაკაცია, 

ფეხდიდია, 
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ფეხბატარაია, 

თოლჭრელია, 

თოლშავნაია, 

თმაწითელია, 

თმაშავნაია, 

ახალია, 

ძველია, 

ბებერია, 

თეთრფეროვანია, 

შავგვრემანია, 

მკვდარია, 

ცოცხალია, — 

იმისი თოლი ეკალსა, 

გული — სამართებელსა, 

იმისი თოლი ეკალსა, 

გული — სამართებელსა, 

იმისი თოლი ეკალსა, 

გული — სამართებელსა. 

დასწყიოს სამოცდასამმა 

წმინდამ გიორგიმ 

იმისი თოლიც, 

იმისი გულიც, 

იმისი კოლიც! 

თვალნავნების ლოცვა 

ვიჯე კარს სამოთხისასა, 

დღისასა სამოთხისასა; 

ვიჯე კარს სამოთხისასა, 

დღისასა სამოთხისასა; 

ვიჯე კარს სამოთხისასა, 

დღისასა სამოთხისასა. 

იჯდა ქრისტეს დედა მარიამი, 

ქსელსა ჰქსოვდა ბროწეულისასა. 

ჩამაიარა შავმა თათარმა, 

ჩამეეშალა ქსელი ბროწეულისაი. 

დაჯდა, დაიწყო ტირილი. 

— რადა სჩივი, რადა სტირი, 

ქრისტეს დედა მარიამო? 

შაულოცენ ხიმიწრული, 

გაუბერენ და გაქრებაო. 

გასქდა შავი კლდე, 

გამოიდა შავი კაცი, 
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გამაჰყვა შავი ცხენი, 

შაკმაზა შავმა კაცმა 

შავი ცხენი 

შავის უნაგირითა. 

შაჯდა შავი კაცი 

შავსა ცხენსა, 

შამაჰკრა შავი მათრაჴი, 

შააგდო შავსა წყალსა, 

დაიჭირა შავი გველი, 

დასჭრა, 

გადაასხა ავთვალსა, 

ავგულსა. 

გასქდა თეთრი კლდე, 

გამოიდა თეთრი კაცი, 

გამაჰყვა თეთრი ცხენი. 

შაკმაზა თეთრმა კაცმა 

თეთრი ცხენი 

თეთრის უნაგირითა. 

შაჯდა თეთრი 

კაცი თეთრსა ცხენსა, 

შამაჰკრა თეთრი მათრაჴი, 

შააგდო თეთრსა წყალსა, 

დაიჭირა თეთრი გველი, 

დასჭრა, გადაასხა ავთვალსა, 

ავგულსა. 

გასქდა წითელი კლდე, 

გამოიდა წითელი კაცი, 

გამაჰყვა წითელი ცხენი. 

შაკმაზა წითელმა კაცმა 

წითელი ცხენი 

წითლის უნაგირითა. 

შაჯდა წითელი კაცი 

წითელსა ცხენსა, 

შამაჰკრა მათრაჴი, 

შააგდო წითელსა წყალსა, 

დაიჭირა წითელი გველი, 

დასჭრა, გადაასხა 

ავთვალსა, 

ავგულსა. 

ლახვრადა, ლახტადა, 

რომენმაც გათვალა. 
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ხესამც, ქვასამც შეეგლება, 

ცულსამც ტარად ეეგება. 

ნურა დარჩეს ერთი ქათმის მეტი, 

ერთი ბებრის მეტი. 

ერთი კატაი ჰყვანდეს 

თავის თავ-პირის საკაწრავადა. 

თვალნაცემის ლოცვა 

ალისასა, მალისასა, 

შაგილოცავ თვალისასა, 

პირველ ავის თვალისასა, 

კოჭმაღლისას, 

კოჭდაბლისას, 

კაცისასა, 

გოგოსასა. 

ავსა მთვალავთა 

თვალთა ნაცარი, 

გულთა — ლახვარი. 

გაიარა საბძელი — 

დაშტა თვალის სამზერი, 

გაიარა წისქვილში — 

ქვა მოხვდა წინ ცხვირში. 

ლოცვა ჩემი, 

რგება — ღვთისა. 

შელოცვები 

გერგოს და გეწამოს 

ჩემი ნათქომი სიტყვა! 

შეშინებულის ლოცვა 

ალისასა, მალისასა, 

შაგილოცავ გულისასა. 

გულო, დადეგ ალაგასა, 

გულო, გულის ალაგასა. 

გულო, რამ შაგაშინაო? — 

ელვამ შაგაშინაო, 

ჭექამ შაგაშინაო, 

ნადირმა შაგაშინაო, 

კაცმა შაგაშინაო, 

თუ რამაც შაგაშინაო. 

წყალი მიდგება-მოდგება, 

თავის ნადგომზე დადგება. 

გულო, დადეგ ალაგასა, 

გულო, გულის ალაგასა. 
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დაშინებულის ლოცვა 

ალისასა, მალისასა, 

შაგილოცავ გულისასა. 

გულო, დადეგ ალაგასა, 

გულო, გულის ალაგასა. 

გულო, რამ შაგაშინაო? — 

ცხენთა ჴვივილმა, 

კაცთა კივილმა, 

გველთა წივილმაო 

თუ წყალთა ხვივილმაო, 

თუ ცათა ქუხილმაო. 

წყალი მიდგება-მოდგება, 

თავის ნადგომზე დადგება. 

გულო, დადეგ ალაგასა, 

გულო, გულის ალაგასა. 

გეწეროს ჯვარი და იხარე! 

შეშინებულის ლოცვა 

გულო დადეგ ალაგასა. 

შაგილოცავ რისასაო? 

გულისტკივილისასაო. 

გულო, რამ შაგაშინაო? — 

დედამ შაგაშინაო, 

მამამ შაგაშინაო, 

კარის მეზობელმაო, 

რჯულიანმა, 

ურჯულომაო? 

ცის ქუხილმა, 

ცის ელვამა, 

წყალმა აღვარებულმაო? 

ქვამა გამოგორებულმა, 

ხემა მოტეხილმაო? 

ქვა გაგორდება — ჭალას ჩადგება, 

წყალი მიდგება-მოდგება, 

თავის ნადგომზე დადგება. 

პირიქითელი იყოს 

შენი შამშინებელი, 

პირაქათელი იყოს, 

თმაშავი იყოს, 

თვალშავი იყოს, 

თვალცხვრისფერი. 

თეთრი ქორი ქანდარასა, 



ტრადიციები და წინასწარმეტყველები 

 

108 

დედალ დაჯდა ბუდესაო. 

გულო, გულის ალაგსაო, 

დადეგ თავის ალაგსაო. 

ლოცვა ჩემი, 

რგება — ხვთისი. 

ცულის პირით მონაჭერი 

ცულსამც ტარად ეეგება. 

ჩემი ლოცვა, 

წამებ — ხვთისი. 

უჟმურის ლოცვა 

ივანე, ძალისა მამცემელო, 

ხალისისაო, 

ძალი მიე ჯუარსაო. 

მოშიოდა, მოხვიოდა, 

მოიქნევდა ყავარჯენსა, 

დახვდა დედა მარიამი: 

— სად მიხვალ შენ, 

უკეთურო, უჟამურო? 

— ყურის გასასწორებადა, 

ყურის დასაყენებლადა, 

არც მოსასვენებადა, 

არც დასასვენებადა. 

დაგჭრი და დაგაქუფთავებ, 

შემოგდგავ ცეცხლის ალზედა. 

ცხრილოდ გეეცრუნება, 

ქროლელად გეექროლება, 

წავა და დაიკარგება. 

უჟმურის ლოცვა 

ჩვენა გვყვანდა სამი ძაღლი: 

ალეხ-მალეხნი, ჩახმახნი. 

დავგზავნიდით მთა-ყელსაო, 

ჭალასა უძისასაო. 

შამახვედრიყვნენ ნავალსა 

ეშმაკის მამისასაო. 

დეეჭირა ეშმაკის ქალიო: 

თმათაც დავჭრითო 

და ფრჩხილებსაცაო. 

— ნურც ფრჩხილებს დამჭრითო, 

ნურც თმებსაო. 

რასაც გზაზე მოვიდოდე, 

იმავ გზაზე მივიდოდე. 
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ბედნიერის ლოცვა 

— ბედო ბედნიერო, 

სახემშვენიერო, 

სად იყავ, 

საით მაჰბრძანდებოდიო? 

— ზღვის გაღმითაითაო, 

ცხრა მთის იქითაითაო, 

მოვდიოდიო, 

ზღვას მოვჩქვეფდიო, 

გორს მოვტეხდიო. 

ვიმალებოდიო 

ცხენის ნატერფალშიაო, 

ხარის ნაჩლიქარშიაო. 

არ მამდის კაცის კივილიო, 

მამლის ყივილიო. 

მოვდიოდიო. 

ვაჟკაცსაო 

სისქის ბარკალს ვამტვრევდიო, 

ბუღა კამეჩს 

კისერს ვამტვრევდიო. 

სისხლსა ვსვამდი, 

ძვალსა ვფქვავდი, 

გულზე ვემბოდი შხამასავითაო. 

ბედო ბედნიერო, 

სახემშვენიერო, 

რა არი შენი წამალიო? 

— დიკისა ფქვილიო, 

დეკისა რძენიო, 

ქათმისა ღვიძლიო, 

ქათმისა შვილიო, 

ქადა-შაქარიო, 

თეთრი აბაზიო. 

— შაქრდებოდეს, 

თაფლდებოდეს 

დედის ძუძუსავითაო. 

საიდანაც მაჲბრძანდიო, 

იქავ წაბრძანდიო. 

საკენკის ლოცვა 

საკენკი შამოჩვეულა 

ჩვენი საბძლის ბოლოსაო. 

ისე სჭამდა მიწასაო, 
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როგორც ჴარი თივასაო. 

მამიჩემის სალოცავო, 

გამაშორე იმასაო. 

წმინდა გიორგიმ დასწყევლოს, 

გაპარულა დილასაო. 

მოხთომილის ლოცვა 

მოხთომილო, დედიანო! 

მოხთომილო, მამიანო! 

მოხთომილო, შვილიანო! 

მოხთომილო, ძირიანო! 

მოხთომილო, 

ყმიან-მოსამხურიანო! 

ერი ხარ, ბერი ხარ, 

მოლოზანი ხარ, ურია ხარ, 

თათარი ხარ, წყლისა ხარ, 

ხისა ხარ, მინდვრისა ხარ, 

ღელისა ხარ? 

რა და რა სოფლისა ხარ?.. 

გამობრძანდი ქარივითა, 

გამოდინდი წყალივითა, 

თქვენი ბინა მოსძებნეთ! 

თქვენი მამა სტირის! 

თქვენი დედა სტირის! 

— სად არის ჩვენი შვილიო? 

ხარი დავკალით, 

ბარკალი შეუნახეთ, 

ადრე მოვა, დავახვედრებთ, 

გვიან მოვა, შევუჭამთ. 

ორსულის შელოცვა 

სახელითა ღვთისათა, 

მამისა, ძისათა, 

სულისა წმინდისათა. 

ანი იძრა, ბანი იძრა, 

განი იძრა, დონი იძრა, 

ციხე იძრა, ქალაქი იძრა. 

ყოველი ნაყოფიერი იძრა, 

მიწა იძრა, უძრავი იძრა, 

ნაძრავი დადგა. 

ონოფრემ ცხენი გააჭენა, 

მობრუნდა და გაჩერდა. 

ონოფრე ხიდზე მიდიოდა, 
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მობრუნდა და გაჩერდა. 

ონოფრე გზაზე მიდიოდა, 

მობრუნდა და გაჩერდა. 

ონოფრე საყდარში შევიდა, 

მობრუნდა და გაჩერდა. 

სამჯერ წისქვილის ბორბალი 

მობრუნდა და გაჩერდა. 

სამჯერ მეხრემ წკნელი მოიქნია, 

მობრუნდა და გაჩერდა. 

ცხენის მუცელში 

კვიცი იძრა და დადგა, 

ძროხის მუცელში 

ხბო იძრა და დადგა, 

თხის მუცელში 

თიკანი იძრა და დადგა, 

ცხვრის მუცელში 

კრავი იძრა და დადგა, 

ქალის მუცელში 

ბავშვი იძრა და დადგა. 

ისემც დამდგარხარ, 

როგორც ოქროს ლანგარზე 

ოქროს ცხვარი დადგეს. 

ნაღრძობის შელოცვა 

ადამარია, მადამარია, 

ზემოთ დედაჩემი, 

ქვემოთ მარიამ. 

ადამიშვილსა წელი ტკენია, 

სისხლი ამღვრევია. 

ან მიუსწრებ, ან — არა. 

თუ მივუსწარ, გავაქრობ. 

ნაღრძობის შელოცვა 

ამარია, თამარია, 

თამარს მიდევს თამარია, 

ხარი არა, მზითევია 

ნაღრძობისა წამალია. 

— მე მიშველე მზაკვარო. 

— მე კი მაინც გიშველი. 

— დაილოცოს შენი მადლი! 

ფოლკლორი 

http://okultizmi.blogspot.ru/ 

http://okultizmi.blogspot.ru/
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ირაკლი 

გიორგი გურჯიევი 

 

გიორგი გურჯიევი (დ. 28 ნოემბერი, 1877 — გ. 29 ოქტომბერი, 1949), სომეხი-

ბერძენი მისტიკოსი, ფილოსოფოსი. ცხოვრების დიდი ნაწილი გაატარა 

თბილისში. მე—20 საუკუნის მისტიკოსი, ფილოსოფოსი და ფსიქოლოგი ბევრს 

მოგზაურობდა მსოფლიოს გარშემო. 1919 წელს თბილისში დააარსა „ადამიანის 

ჰარმონიული განვითარების ინსტიტუტი». საქართველოს ტერიტორიის საბჭოთა 

კავშირის მიერ ანექსირების შემდეგ იგი ემიგრაციაში მიდის საფრანგეთში. 

გარდაიცვალა პარიზში. მის კალამს ეკუთვნის მთელი რიგი ეზოთერული 

ნაშრომები. 

ცნობილი მისტიკოსის გიორგი გურჯიევის ეროვნება და დაბადების თარიღი 

ზუსტად არ არის ცნობილი. დაბადების თარიღად ასახელებენ 1872 და 1877 წლებს. 

იგი დაიბადა ყარსში (ახლანდელი თურქეთი), გაიზარდა ალექსანდროპოლისში 

(გიუმრი; სომხეთი), მისი წარმოშობა და ეროვნებაც ბურუსით არის მოცული, 

ზოგი მას სომხურ-ბერძნულ წარმოშობას საუბრობს, ზოგი ასირიელად რაცხავს, 

ზოგი კი ქართველად. დაუზუსტებელი ბიოგრაფიული ცნობებით, მამით ბერძენი 
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იყო, დედით — სომეხი. ასევე მისი ფსევდონიმია «გურჯიევი» რაც ქართულად 

«ქართველს» ნიშნავს. 

მისი ამერიკელი მოწაფეების ცნობით, იგი ცუდად საუბრობდა რუსულად და 

ფრანგულად, კარგად იცოდა აზერბაიჯანული, სომხური და ამიერიკავკასიური 

(უნდა ვივარაუდოთ, რომ «ამიერიკავკასიური» ქართული იყო. ამას ამტკიცებს 

ამერიკელი მწერალ-ეზოთერიკოსის დ. ა. ჰალსის ცნობაც, ის წერს: «გურჯიევმა 

ბრწყინვალედ იცოდა არა მარტო ქართული ენა, არამედ ქართული ანბანიც 

როგორც მეომრებისთვის, ისე მღვდლებისთვის განკუთვნილი» (აქ ალბათ 

საუბარია მხედრულ და ნუსხურ ანბანებზე). იგივე, მისი გვარიც ქართულ 

წარმოშობაზე მიუთითებს 

აღსანიშნავია, რომ საბოლოოდ დამტკიცდა სტალინის დაბადების ნამდვილი 

თარიღიც, იგი დაბადებულია არა 1879 წლის 21 დეკემბერს, როგორც ცნობილი იყო 

ფართო მასებისთვის, არამედ 1878 წლის 6 დეკემბერს — ძველი სტილით, ანუ 

ახალი სტილით 18 დეკემბერს (ეს მტკიცდება სტალინის ნათლობისა და 

თბილისის სასულიერო სემინარიაში სწავლის პერიოდებში გაკეთებული 

ჩანაწერებით). სტალინმა დაბადების თარიღი სწორედ გურჯიევის რჩევით 

შეიცვლა- მან საკუთარ დაბადების თარიღს ერთი წელი და სამი დღე მიამატა, 

რითაც მან შეცვალა საკუთარი ასტროლოგიური მონაცემები და ამით შეუძლებელი 

გახდა მასზე ოკულტური თუ ფსიქოტრონული ზემოქმედება. 

ერთ-ერთი ვერსიით გურჯიევი XIX საუკუნის ბოლოს სტალინთან ერთად 

თბილისის სასულიერო სემინარიაში სწავლობდა (სტალინი 1899 წელს 

სემინარიიდან მარქსიზმის პროპაგანდის გამო გარიცხეს). ალბათ სწორედ აქედან 

დაიწყო მათი ურთიერთობები. ძნელია ითქვას, რომ ისინი პარტნიორები ან 

ერთგული მეგობრები იყვნენ, თუმცა მკვლევარებმა სტალინის მოხსნებებში 

გურჯიევის ლექციების უდიდესი გავლენა აღმოაჩინეს. 

XX საუკუნის დასაწყისში თვითონ გურჯიევი განიცდიდა სტალინის 

გავლენას, ამას ადასტურებს ის ფაქტი, რომ რუსეთის პირველი რევოლუციის 

დროს, 1905 წელს გურჯიევი აქტიურად ჩაება საქართველოს პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში და მონაწილეობა მიიღო ჭიათურის აჯანყებაში, სადაც ის ტყვიით 

დაჭრეს. არსებობს ვერსია, რომ ის ურმით გადაიყვანეს ხევსურეთში, სადაც მას 

ქირურგიული ოპერაციაც ჩაუტარეს და სხეულიდან ტყვია ამოუღეს, სავარუდოდ 

გურჯიევს ოპერაცია ცნობილმა «აქიმმა» მგელიკა ლიქოკელმა გაუკეთა. 

ზებუნებრივი ფემონენით ადრევე დაინტერესდა. ბევრს მოგზაურობდა, 

განსაკუთრებით აზია (მონღოლეთი, პაკისტანი, თურქმენეთი, თურქეთი, 

ინდოეთი), და აფრიკა (ეგვიპტე) იზიდავდა. შეისწავლა სხვადასხვა ხალხთა 

რელიგია, ფოლკლორული მუსიკა და ცეკვა. ზოგჯერ არქეოლოგიურ გათხრებსაც 

აწარმოებდა. ტიბეტში ყოფნისას მას ტიბეტელი ლამებმა «თეთრი ეშმაკი» შეარქვეს 

(მას გავლენა ჰქონდა თვით დალაი-ლამაზე). 
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1919 წელს თბილისში დაარსა «ადამიანის ჰარმონიული განვითარების 

ინსტიტუტი». გურჯიევმა თბილისში დაბრუნების დროს შეიტყო, რომ მამამისი 

ივანე გურჯიევი მოეკლათ, ხოლო დედა და ახლო ნათესავები ტიფით 

გარდაცვლილიყვნენ. 

როდესაც აშკარა გახდა ბოლშევიკების მიერ საქართველოს დაპყრობის გეგმა, 

იგი 1920 წლის ბოლოს სტამბოლში გაემგზავრა. გურჯიევს საქართველო-

თურქეთის საზღვარზე ხალიჩების დიდი კოლექცია ჩამოართვეს. მისტიკოსთა 

რწმენით ამ კოლექციაში ონელი ებრაელის ვინმე მოშე შიმშილაშვილის «მფრინავი 

ხალიჩაც იყო (ზოგი მას «დიდი მონგოლის» ცისფერ ხალიჩადაც მიიჩნევს). თუმცა 

არსებობს ვერსია, რომ საზღვარზე ხალიჩების ჩამორთმევა შირმა იყო და 

გურჯიევმა ამით «სხვა რაღაც», უფრო მნიშვნელოვანი «გააპარა. გურჯიევი 1922 

წელს პარიზში ჩავიდა და იქვეს ახლოს, ფონტებლოში, ციხე-სიმაგრე იყიდა. 1930-

იან წლების ბოლოსა და 1940-იანი წლების დასაწყისში ტიბეტში ჩავიდა, რომელიც 

იმ დროისთვის მთელი მსოფლიოსთვის «დახურულს» წარმოადგენდა. 

ტიბეტში გურჯიევი რამდენჯერმე ინახულა ნაცისტმა რუდოლფ ჰესმა. ჰესს 

აინტერესებდა როგორ მიდიოდა ფაშისტების მიერ გაგზავნილი ექსპედიციის 

მუშაობა. ფაშისტები ტიბეტში მითიურ ქვეყანას — შამბალას ეძებდნენ. ჰესი 

ჭკვიანი ადამიანი იყო, იგი დარწმუნებული იყო ჰიტლერის გეგმების კრახში. 

გურჯიევთან შეხვედრისას უფრო განუმტკიცდა ამის რწმენა. 

ბერლინში დაბრუნების დროს, როდესაც ასტროლოგმა ვრონსკიმ მას 

ფაშისტების მომავალი მარცხის შესახებ აუწყა, მან გერმანიის დატოვება 

გადაწყვიტა. ასტროლოგ ვრონსკის პროგნოზით ჰესსა და ბევრ სხვა ფაშისტ 

ლიდერსაც სახრჩობელა ელოდა. ჰესი ვრონსკის რჩევით 1941 წელს ბრიტანელებს 

ტყვედ ჩაბარდა. 1946 წელს, ნიურბერგის სასამართლო პროცესზე ჰესის გარდა 

ყველა ჩამოახრჩვეს, ჰესს კი სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს, თუმცა 1980-იან 

წლებში მან ერთკაციან საკანში თავი ჩამოიხრჩო. 

მეორე მსოფლიო ომის დროს ის საფრანგეთში ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა. 

არ არსებობს იმის მტკიცებულება, რომ გურჯიევი ჰიტლერს პირადად იცნობდა. 

მოგვიანებით გარკვეული კავშირი ჰქონდა ნაცისტებთან და მის სახელს 

უკავშირებენ საიდუმლო ორგანიზაცია «თულეს» შექმნას. არის მოსაზრება რომ 

ჰიტლერიც და სტალინიც იზიარებდნენ გურჯიევის მოსაზრებებს. 

გურჯიევის ცნობილი «ენაგრამები»-ს ინტერპრეტაცია-გაშიფვრა ყველაზე 

უკეთესად ქართული ანბანის გამოყენებით ხდება და მკვლევართა აზრით, დიდი 

ალბათობა, რომ გურჯიევი მუშაობისას სწორედ ამ ანბანს იყენებდა. იგი იყო 

ზეფენომენი და შეეძლო უსუსური ადამიანისთვის უზარმაზარი სულიერი და 

ფიზიკური ძალა შთაებერა. 

ბულგაკოვის ბიოგრაფები ამტკიცებენ, რომ რომანში «ოსტატი და 

მარგარიტა», ვოლანდის პროტოტიპი სწორედ გურჯიევია. ამას ამტკიცებს ის 

ფაქტიც, რომ 1917 წელს გურჯიევის ესენტუკში ცხოვრების დროს, ბულგაკოვიც 

სწორედ იქ ისვენებდა და არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ აქ მოხდა მათი 

შეხვედრა, რამაც მწერალს სერიოზული იმპულსი მისცა მომავალი რომანისთვის. 
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გურჯიევი ვერ იტანდა ტერმინ «ოკულტისტს» და საკმაოდ ამრეზილად 

უყურებდა თეოსოფებს, ასევე სკეპტიკურად იყო განწყობილი იოგის მიმართ, 

უფრო დერვიშიზმით იყო გატაცებული. 

გურჯიევის აზრით ადამიანი არის ადამიანი არის არასრულფასოვანი არსება, 

იგი არ არის ჰარმონიული. იგი შედგება სამი დამოუკიდებელი ცენტრისგან 

(სული, პიროვნება, სხეული), რომელი ცენტრებიც ერთმანეთის ზეგავლენას არ 

განიცდიან, დეცენტრალიზებულია. ადამიანი მანქანაა და მექანიკურად ცხოვრობს. 

შედეგად ადამიანი რომ ადამიანი გახდეს, საჭიროებს სრულყოფას, 

გამოფხიზლებას, აუცილებელია, რომ მუდმივად ახსოვდეს საკუთარი თავი. 

მიუხედავად იმისა რომ ადამიანი არასრულყოფილია, იგი შესაძლოა 

არსებობდეს მომავალში. «ნათელი მომავალი» ჰიტლერისთვის იყო ზეხალხის, 

ზეერის, გერმანული სუფთა რასის სახით, ხოლო სტალინისთვის მომავალი 

«სამართლიანი სოციალური ადამიანის და საზოგადოების» სახით, შესაბამისად 

რატომ არ შეიძლება დღევანდელი არასრულყოფილი ადამიანი გამოეყენებინათ იმ 

დიადი მიზნისთვის რომელიც მომავალში აღსრულდებოდა? შეძლება დაიხოცოს 

მილიონები ლაგერებში რომ მაგალითად გაიყვანონ კანალი და მდინარეებს 

შეუცვალონ მიმართულება და მოირწყვება უზარმაზარი ფართობი რაც 

გამოკვებავს უამრავ ხალხს (სტალინისთვის) ან კიდევ ჰიტლერისთვის თავისი 

სხვა მიზნებისთვის და ამას თუ შევხედავთ როგორც საქციელს ჩადენილს 

მომავალი ბედნიერი კაცობრიობის თუ ადამიანისთვის გადადგმულ ნაბიჯად. 

არსებობს მოსაზრებები რომ ადრე არსებობდა დახურული და საიდუმლო 

სკოლები რომლებიც ფლობდნენ დახურულ ინფორმაციებს და ცოდნას. 

გურჯიევმა ბევრი იმოგზაურა და როგორც თვითონ აღწერს ასეთი სკოლების 

მონახულება მისთვის პრიორიტეტი იყო. 

გურჯიევს დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოუცია წიგნი, როგორც ჩანს 

თავიდან აცნობიერებდა ამის საშიშროებას, თუმცა მოგვიანებით მისმა 

მსმენელებმა ყველამ თავისი იტერპრეტაციით დაიწყეს წიგნების წერა ამ თემებზე, 

რამაც ბევრი გაუგებრობა გამოიწვია და ბოლოს თხოვეს მას პირადად რომ დაეწერა 

წიგნად. 

გურჯიევს მსოფლიოში დიდ პატივით მოიხსენიებენ. უამრავი წიგნი 

არსებობს ორც მისი, ასევე მასზე. მის ფილოსოფიას მილიონობით მიმდევრები 

გაუჩნდა. 

http://okultizmi.blogspot.ru/ 

http://okultizmi.blogspot.ru/
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პეტრე უსპენსკი 

გიორგი გურჯიევის საუბარი 
ნაწყვეტი «სასწაულებრივის ძიებიდან» 

 

უმნიშვნელოვანესი მომენტი საკუთარ თავზე მუშაობაში არის მაშინ, 

როდესაც ადამიანი ინდივიდუალურობისა და არსის გარჩევას იწყებს. 

ადამიანის რეალური «მე», მხოლოდ საკუთარი არსიდან იწყებს ზრდას. 

შესაძლებელია ითქვას, რომ ადამიანის ინდივიდი თავისი დედააზრია, 

გაზრდილი და მომწიფებული. 

მაგრამ, არსის გასაზრდელად ბიძგის მიცემისათვის, პირველ რიგში 

აუცილებელია მოვხსნათ, შევასუსტოთ პიროვნული მუდმივი ზეწოლა მასზე, 

რადგანაც ადამიანის არსის გაზრდის გზაზე შექმნილი წინაღობები 

პიროვნულობაშია მოთავსებული. 

ზოგიერთი მოძღვრება განიხილავს ადამიანს, როგორც სახლს ოთხი ოთახით. 

ადამიანი ცხოვრობს ერთ ოთახში, ყველაზე ღარიბულში, პატარაში და სანამ 

მას არ ეტყვიან მანამდე არც კი ეჭვობს სხვა ოთახთა არსებობას, რომლებიც სავსენი 

არიან განძეულით. 

როდესაც, ადამიანი იგებს ამ ოთახების შესახებ, ის გასაღებთა ძიებას იწყებს 

და განსაკუთრებით მეოთხე ოთახისა, ყველაზე მნიშვნელოვანის. 

და როცა ადამიანი პოულობს ამ გასაღებს, იგი სახლის მფლობელი ხდება, 

სწორედ ამის შემდეგ ეკუთვნის მას მთლიანად და მუდამ ეს სახლი. 

ხალხი არც კი ეძებს და უნდა ცოდნა, ხალხთა ლიდერები კი ამ საკუთარი 

ინტერესებიდან გამომდინარე ცდილობენ გააძლიერონ მათი შიში და სიძულვილი, 
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ყოველივე ახლისა და შეუცნობლის მიმართ. მონობა, რომელშიც კაცობრიობა 

ცხოვრობს მხოლოდ ამ შიშზეა დაფუძნებული. 

ერთი რამ უდავოა, რომ ადამიანთა მონობა იზრდება და ძლიერდება. 

ადამიანი ხდება, ნებაყოფლობითი მონა, მას უკვე აღარ სჭირდება ჯაჭვები. 

ის იწყებს საკუთარი მონობის გაზრდას და ამაყობს კიდეც ამით. 

და ეს არის ყველაზე საშინელი და უარესი რამ რაც შეიძლება ადამიანს 

დაემართოს. 

არ არსებობს უნებლიე, მექანიკური განვითარება. 

განვითარება შედეგია, შეგნებული ბრძოლისა. 

ადამიანის განვითარება, თავისი ცნობიერის განვითარებაა და ცნობიერის 

ევოლუცია შეუძლებელია გაუცნობიერებლად მოხდეს. 

ადამიანის განვითარება, თავისი ნების განვითარებაა და ნების განვითარება 

უნებურად არ ხდება. 

ადამიანის განვითარება, თავისი ძალის განვითარებაა საქციელისა და 

«საქციელი» შეუძლებელია იყოს შედეგი იმ ფაქტებისა რაც «მოხდა». 

«პროგრესი» და «ცივილიზაცია», ამ სიტყვების რეალური მნიშვნელობით, 

შეიძლება მხოლოდ გამოიხატოს როგორც შედეგი შეგნებული შრომისა, ის 

შეუძლებელია იყოს მექანიკური მოქმედების შედეგი. 

ყველა სურვილზე ზემდგომი მხოლოდ ერთადერთი სურვილია, იყო 

საკუთარი თავის მფლობელი, იმიტომ რომ ამის გარეშე არაფერია შესაძლებელი. 

ყველაფერი რაღაცაზეა დამოკიდებული. 

ყველაფერი დაკავშირებულია ერთმანეთთან და არაფერია გაყოფილი. 

ამიტომაც ყველაფერი მხოლოდ იმ გზით მიდის, რომლითაც შესაძლებელია. 

თუ ხალხი იქნებოდა სხვადასხვა, ყველაფერი იქნებოდა სხვანაირად. 

ისინი არიან ის, რაც არიან, ამიტომაც ყველაფერი ისეა, როგორც არის. 

ადამიანის განვითარება შეიძლება ჩაითვალოს იმ ძალების განვითარებად, 

რაც საკუთარ თავში არასდროს ვითარდება თავისთავად, მექანიკურად. 

მხოლოდ ასეთი განვითარება და ზრდა ნიშნავს ევოლუციას. 

მხოლოდ ასეთი განვითარებაა რეალური განვითარება და შეუძლებელია 

სხვანაირი არსებობდეს. 

წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ვზივართ აქ, ვსაუბრობთ რელიგიაზე და ამ 

ყველაფერს ისმენს მსახური მაშა. ის, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს თავისებურად 

იგებს და იგივეს უმეორებს მტვირთავ ივანს. მტვირთავი ივანი ისევ თავისებურად 

იგებს და მეეტლე პეტრეს უყვება. მეეტლე პიტერი კი მთელს სოფელს. ფიქრობ 

მისი ნათქვამი ჩვენსას ზუსტად იმეორებს? სწორედ იგივე ხდება ახლანდელ 

რელიგიასა და მის საფუძვლებს შორის. შენ იღებ ტრადიციებს, ლოცვანებს, 

რიტუალებს არა მეხუთე ხელიდან არამედ სამოცდამეთხუტმეტე ხელიდან. შენ ეს 

გაიგე დამახინჯებულად, თითქმის ყველაფერი დავიწყებულია, ის რაც 

აუცილებელია. 

http://okultizmi.blogspot.ru/ 

http://okultizmi.blogspot.ru/


ტრადიციები და წინასწარმეტყველები 

 

118 

გიორგი რომანენო, იგუმენი და სხვები 

სატანიზმი და მისი გამოვლინებანი 
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1. რატომ არსებობს ინტერესი სატანიზმისადმი 
 

ქვეყნებისთვის, რომლებიც ოდესღაც ქრისტენულად იწოდებოდნენ, 

დღეისთვის (დაახლოებით XX ს. შუაწლებიდან) დადგა ეპოქა, რომელსაც თამამად 

შეგვიძლია ვუწოდოთ «წარმართობის აღორძინება». და მართლაც, — არაფერი 

ახალი არ მომხდარა. აღორძინდა მხოლოდ ის, რაც მრავალი საუკუნის 

განმავლობაში დამალული იყო «ცხრაკლიტულში», და ემალებოდა ნათელსა და 

ადამიანთა მზერას. ხოლო დაბრუნდა ის იმ მიზეზით, რომ ადამიანები, რომლებიც 

სახლობენ «ქრისტეანულ» ქვეყნებში, დაქანდნენ იმ მდგომარეობამდე, რომელიც 

მათთვის ბუნებრივი იყო ქრისტეს გამომსყიდველი მსხვერპლის გაღებამდე — ანუ 

კაცობრიობის ისტორიის ყველაზე კარდინალურ პუნქტამდე. ყველაზე სრულად 

და პირქუშად კაცობრიობის ისტორიაში ეს მდგომაროება გამოვლინდა ორჯერ: 1) 

დიდი წარღვნის წინ და 2) ღვთაებრივი მაცხოვრის პირველი მოსვლის, ანუ 

განკაცების წინ. ორივე ეს გრანდიოზული აქტი — წარღვნა და გამოსყიდვა 

გახლდათ შემოქმედის პასუხი ადამიანთა უკიდურეს გარყვნილებაზე: «დაინახა 

უფალმა ღმერთმა, რომ იმატა ადამიანთა უკეთურებამ ამქვეყნად, რომ უკეთური 

იყო მუდამჟამს მათი ყოველი გულისთქმა» (დაბ. 6:5). 

მსგავსი სულიერი მდგომარეობა და უკიდურესი გარყვნილება ყოველთვის 

იყო ღმრთისგან განდგომილების და წარმართობაში შთაფლობის 

(დემონთთაყვანისცემის) შედეგი, რომელიც შეიძლება დახასიათდეს არა მხოლოდ 

როგორც საკუთარი შემოქმედის უმაღლესი ავტორიტეტისადმი დამორჩილებაზე 

უარის თქმით (მაგალითად, როგორც იყო ეს კაენის შემთხვევაში), არამედ როგორც 

შეგნებული მიღება და დაქვემდებარება სრული თვითნებობისადმი, რომელიც 

თავისუფალია ყოველგვარი ზნეობრივი კანონებისგან. 

მაგრამ, ღმრთის მიერ დაწესებული სინდისის ხმის უარყოფის მიუხედავად, 

როდესაც ადამიანი თითქოსდა თავს ითავისუფლებს მისი მზრუნველობისგან, 

კაცობრიობა უცილობლივ ვარდეობდა სხვა, პირდაპირ საწინააღმდეგო, 

ღმრთისმბრძოლ ძალთა ავტორიტეტისა და ძალაუფლების მონობაში. ეს ძალები, 

როგორც განგვიმარტავს წმიდა წერილი და საეკლესიო გადმოცემა, წარმოადგენენ 

გონიერი, მაგრამ ღმრთისა და ადამიანის წინააღმდეგ ამხედრებული არსებები 

პარალელური სამყაროდან — დემონები, რომლებიც ადამიანებს ყველაზე ბინძურ 

დანაშაულობებისკენ აქეზებენ. არაფერია უცნაური იმაში, რომ ადამიანები, 

რომლებმაც აღიარეს დაცემულ ანგელოზთა სულიერი ავტორიტეტი, მათ მიერვე 

წაქეზებულებმა ყოველგვარი ბილწი საქმისკენ, დაიწყეს დემონთა რელიგიური 

თაყვანისცემა, რამაც, თავის მხრივ, კიდევ უფრო გააძლიერა სისასტიკე და 

გარყვნილება საზოგადოებაში. 

ღმრთის უარყოფის მიზეზის დანახვა ძნელი როდია. ეშმაკი ყველაფრის 

უფლებას იძლევა, ყოველივეში თავისუფლებას ურჩევს ადამიანს, გზას უხსნის 

ყველაზე ქვენა გრძნობებს, მეტიც, ის, თითქოსდა ზემოდან, მოაქვს რა თავი 

სამყაროს არქიტექტორად, «აკურთხებს» ნებისმიერ სისაძაგლეს, ოღონდ ამისთვის 

ითხოვს ღვთაებრივ თაყვანისცემას და პატივს. ან როგორ არ უნდა სცენ თაყვანი 
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«ადამიანის უფლებებისთვის» ამ დიად მებრძოლს, რომელმაც ნებისმიერი 

სიბილწისკენ წააქეზა დამიანი; როგორ არ უნდა უგალობონ აღფრთოვანების 

საგალობლები ადამიანის სინდისის «გამათავისუფლებელს» შემკავებელი 

არტახებისგან, რომლებიც ღმერთმა ჩადო ყოველი ადამიანის სინდისში და, 

რომელსაც ამტკიცებდა, როდესაც თავის აღთქმას დებდა მის «ხატებად და 

მსგავსებად» შექმნილ ადამიანში? სინდისისგან გათავისუფლების ამ ფილოსოფიას 

და თავისუფლებას ცოდვისთვის, ხორციელი სიამტკბილობისთვის ცხოვრების 

ფილოსოფიას, რომელიც უცილობლივ იწვევს ხორციელ ვნებათა გაღმერთებას, 

დემონები საზოგადოებაში ნერგავდნენ ორი მეთოდით: 

პირველი, — აზრების უშუალო ტრანსლიაციით და შეგრძნებებით როგორც 

ყოველი ცალკეული პიროვნების მენტალურ (mens — ლათ. გონება), ასევე 

სენსორულ-პერცეპტივურ (გრძნობით-აღქმად) სფეროში; 

მეორე, — თავისი აგენტების (კონტაქტორების, მედიუმების), ანუ იმ 

ადამიანების მეშვეობით, რომლებიც უფრო გახსნილნი არიან დემონური 

ზემოქმედებისთვის და, რომლებიც ყველა საუკუნეში ასრულებდნენ ამა თუ იმ 

დემონური კულტის მოგვების როლს. 

კაცობრიობის ცხოვრებას თუ ისტორიულ პერსპექტივაში განვიხილავთ, 

უნდა აღვნიშნოთ ის ფაქტი, რომ ადამიანთა უდიდესი ნაწილი სიამოვნებით 

ღებულობდა «ხორცის ფილოსოფიას» (ჰედონიზმს), რომლის დახმარებით 

დემონები ადვილად იპყრობდნენ ადამიანს თავიანთ ბადეში. ღმრთის უშუალო 

ცოდნაც კი (მაგალითად, ძველ ებრაელებში) ნაკლებად აკავებდა ადამიანს ცრუ-

ღმერთების თაყვანისცემის საქმეში. და თაყვანს სცემდნენ კიდევაც: მოლოქს, 

აშტაროტს, ბაალს ან კიდევ ოქროს ხბოს, რაზეც არაერთხელ მოგვითხრობენ ძველი 

აღთქმის წმიდა წიგნები. 

შემოქმედისა და მისი მცნებების პატივისცემა ადამიანებისგან ითხოვდა 

დემონების წინააღმდეგ ბრძოლის გზაზე შედგომას და უდიდეს ძალისხმევას თავი 

შეეკავებინათ ბოროტებისგან, მაგრამ ისინი, უმეტესწილად, ირჩევდნენ «სრული 

დაკმაყოფილების» იოლ გზას, ხორციელ ვნებებს და, როგორც შედეგი, — 

ხდებოდნენ ეშმაკის თაყვანისმცემლები. 

«დემოკრატიული უმრავლესობის» მიერ ამ სამწუხარო არჩევანის ფაქტს, 

რომელიც ღმრთისგან განაშორებს ადამიანებს, უთითებს თავის ქადაგებაში ჩვენი 

უფალი იესუ ქრისტე: «შედით ვიწრო ბჭით, ვინაიდან ვრცელია ბჭე და ფართოა 

გზა, რომელსაც მივყავართ წარსაწყმედლად, და მრავალნი დადიან მასზე» (მათე 

7:13). შედეგად, ადამიანებმა უარყვეს ღმრთის თაყვანისცემა და ბოლოს მიივიწყეს 

კიდეც. მთელი სამყარო თანდათანობით და განუხრელად (გამონაკლისს 

ყოველთვის წარმოადგენდნენ ერთეულები) ინთქმებოდა ცოდვილი ვნებების 

მორევში, რადგან მან თავის მფარველად ირჩია მთავარი ღმრთისმბროლნი — 

დაცემული ანგელოზები, რომლებმაც ადამიანებს ასწავლეს სხვადასხვა კერპების 

თაყვანისცემა და მით თაყვანისცემა დემონებისადმი. 

თავისი არსით ერთიანი, მაგრამ რიტუალური თვალსაზრისით საკმაოდ 

მრავალგვაროვანი დემონური კულტები სხვადასხვა ქვეყნებსა და კონტინენტებზე 
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რეალიზაციას პოულობდნენ სხვადასხვა კერპებისადმი თაყვანისცემაში. 

ადამიანთა ხელით ჩამოსხმული თუ გამოქანდაკებული ეს კერპები, რომელსაც 

მოგვ-მედიუმი ღებულობდა უშუალოდ დემონისგან, როგორც წესი, 

წარმოადგენდნენ სიმბოლურ-სკულპტურულ გამოსახულებებს, რომლებიც, 

როგორც ინდივიდუალური სიმბოლო, ამა თუ იმ დემონის მიერ იყო არჩეული 

პირადი თაყვანისცემისთვის. ეს სიმბოლური ფიგურები სახელწოდების მიხედვით 

ხშირად ღებულობდნენ ამა თუ იმ დემონის პირად სახელს, რომელიც საკუთარ 

თავს უკავშირებდა კონკრეტულ სიმბოლოს, მაგალითად: «მოლოქი, ბაალი, 

აშტაროტი, დაგონი და სხვები. 

ამგვარად, კერპთაყვანისმცემლობა (უფრო სწორედ: 

დემონთთაყვანისმცემლობა), არსებითად კი — სატანიზმი, როგორც სატანისადმი, 

ანუ ლუციფერისადმი (დემონთა მთავარიერარქის) თაყვანისცემის რელიგია, 

რომელშიც პერსონიფიცირებულია მთელი ბოროტება ეგოიზმის უკიდურესი 

ფორმით, და მაგიზმი, როგორც ცოდვილი ვნებების დაკმაყოფილების მეთოდი, 

რომელიც მოიცავს დემონებისადმი ურთიერთობის ხელოვნებას, წარღვნამდელი 

ადამიანების უმეტესეობის იდეოლოგია და ყოველდღიური ცხოვრების პრაქტიკა 

ხდება. 

ყველაზე გამაოგნებელი კი ის არის, რომ ეს წარღვნამდელი ოკულტურ-

მაგიური, უფრო ზუსტად, — ღმრთისგან განმდგარი ადამიანების დემონური 

ცივილიზაცია, იქმნებოდა ეპოქაში, როდესაც ღმრთის შესახებ უშუალო ცოდნა 

ისეთი ობიექტური რეალობა გახლდათ, რომელშიც დაეჭვებაც კი არავის შეეძლო. 

კაცობრიობის ცხოვრების ამ პირველ პერიოდში შემოქმედთან კერძო 

ურთიერთობა არა მარტო მართალ ადამიანთათვის (მაგ.: ენოქისა და ნოესთვის), 

არამედ ისეთებისთვისაც კი, როგორიც იყო კაენი, ჯერაც ორგანული და 

განუყოფელი ნაწილი გახლდათ. გარდა ამისა, წარღვნამდელი გენერაციის მთელი 

არამრავალრიცხოვანი კაცობრიობა უცილობლივ გრძნობდა სისხლისმიერ კავშირს 

ურთიერთთან, რადგან თავის პირველწინაპართან, ადამთან, შემდეგ კი მისი 

შთამომავლობის პირველი თაობის პატრიარქებთან (სემთან, ენოსთან, კაინანთან, 

მალელეილთან და სხვა) უშუალოდ ურთიერთობა მისაწვდომი იყო პირველი 

ცივილიზაციის ყველა ადამიანისთვის. ეს კი ნიშნავდა, რომ ადამიანის შექმნის 

ისტორია, მისი ცოდვით დაცემა, მისგან ღმრთის მადლის განშორება, სამოთხიდან 

განდევნა და მთელი ამ სულიერი კატასტროფის შედეგი უმთავრესი სულიერ-

ისტორიული ინფორმაცია გახლდათ, რომელიც წინაპართაგან შვილებს 

გადაეცემოდა, მათგან კი მომავალ თაობებს. 

აი რატომ არის შეუძლებელი იმისი ვარაუდი, რომ ადამიანთაგან ვინმეს, 

რომელიც ამ ცივილიზაციის წევრი იყო, არ ცოდნოდა თავისი შემოქმედისა და 

ღმერთის შესახებ, თავისი წარმომავლობისა და ღმრთის მიერ ადამიანთან 

დადებული აღთქმის შესახებ. ასე, მაგალითად, მართალი ნოე, რომელიც ადამის 

გარდაცვალებიდან მალევე დაიბადა (გავითვალისწინოთ, რომ მაშინ ცხოვრების 

საშუალო ხანგრძლივობა იყო 900 წელი. ხოლო ნოე დაიბადა ადამიანის შექმნიდან 

1662 წელს), იცნობდა ღმერთს და იცოდა კაცობრიობის ისტორია უშუალო 
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წინაპრებისგან, რადგან ურთიერთობა ჰქონდა თავის პაპის-პაპის-პაპასთან 

მალელეილთან, რომელიც, თავის მხრივ, მთელი 135 წლის განმავლობაში 

ურთიერთობდა პირველ ადამიანთან — ადამთან. 

მიუხედავად ამისა, პირველი ცივილიზაციის არსებობის საკმაოდ მცირე 

პერიოდში, რომელიც ნოეს დროისთვის სულ რაღაც ათი თაობით იზომება, 

მიუხედავად ცხადი და უეჭველი ცოდნისა ღმრთის შესახებ, ხდება ადამიანთა 

ზნეობრიობის უკიდურესად სწრაფი დაცემა, ადამიანური ბუნების თვისებათა 

გარყვნა და მთელი პროტოცივილიზაციის განდგომა თავისი შემოქმედისგან. 

ყველას, ვინც კი ოდესმე დაფიქრებულა ამ ფაქტზე, შეუძლებელია არ 

აკვირვებდეს კაცობრიობის ესოდენი სწრაფი დაცემა, სულიერი ენერგიის მაღალი 

პოტენციალის უკიდურეს სიმდაბლემდე ჩამოქვეითება და ესოდენ სწრაფი 

«გაგრილება» თავისი შემოქმედის სიყვარულისადმი. წარმოუდგენლად დიდია 

განსახილველ პროცესში სულიერი ენთროპიის კოეფიციენტი და საკმაოდ სწრაფია 

სულიერ-ზნეობრივი «იზოთერმა». 
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2. აპოსტასიის დასაწყისი 
 

ამ პროცესის დასაწყისს ვხედავთ ღმრთის ნების (სულიერი კანონის) პირველ 

ნებაყოფლობით დარღვევაში. ამ აქტით ადამიანმა, უფრო ადრე კი ანგელოზმა, 

უარჰყო ღვთიური სიყვარული, რითაც დაარღვია კავშირი, რომელიც ღმერთსა და 

მის ქმნილებას შორის გამოიხატება. ჰარმონია დარღვეულია, და ეს არის 

შეუქცევადი პროცესის დასაწყისი, რომლის შეჩერება მხოლოდ ღმრთის ნების-

მიერი აქტით არის შესაძლებელი: ან უნდა განადგურდნენ შემცოდენი 

(მაგალითად, წარღვნით), ან კიდევ ღვთაებრივი გამომსყიდველობითი 

მსხვერპლით. ახლა შევეცადოთ უფრო დეტალულრად განვიხილოთ ღმრთისგან 

განშორების პროცესი მოქმედებაში. 

გაქელა რა ღმრთის სჯული (პირველი მცნება), პირველმა ადამიანებმა (ადამმა 

და ევამ) კატასტროფამდე მიიყვანეს მთელი ხილული სამყარო, რადგან დაარღვიეს 

მისი სულიერი ერთობა. მხოლოდ ადამიანისა და სამყაროს, როგორც ერთი 

მთლიანობის განხილვა გვაძლევს შესაძლებლობა გავიგოთ, რომ ადამიანის ცოდვა, 

რომელსაც უცილობლივ თან სდევს სულიწმიდის მადლისმიერი ენერგიის 

განშორება, შეუძლებელია არ ასახულიყო მთელს კოსმოსზე. ადამიანის მიერ 

მადლისმიერ ენერგიათა დაკარგვა შეიძლებოდა მომხდარიყო მხოლოდ მთელი 

ხილული სამყაროს მიერ იმავე ენერგიის ერთდროულ დაკარგვისთან ერთად. 

როგორც ჩანს, ამაში მიზეზი იმისა, რომ «იმიტომ, რომ ქმნილება (ე. ი. მთელი 

სამყარო) ნებსით კი არ დაემორჩილა ამაოებას, არამედ მის (ადამიანის) მიერ, ვინც 

ამაოებას დაუმორჩილა იგი, იმის იმედით, რომ თვით ქმნილებაც 

განთავისუფლდებოდა ხრწნილების მონობისაგან (ანუ განადგურების, 

სიკვდილის, ენტროპიის მონობისგან), რათა წილი დაედო ღვთის შვილთა 

დიდებასა და თავისუფლებაში. რადგანაც ვიცით, რომ მთელი ქმნილება ერთიანად 

გმინავს და წვალობს დღემდე» (რომ. 8:20-22). 

ცოდვის, ანუ ღმრთის სიყვარულის გაქელვის გამო მადლგაცლილი პირველმა 

ადამიანებმა, ცოლ-ქმარმა ადამმა და ევამ ამით სამოთხისეული მდგომაროებაც 

დაკარგეს, რომელშიც მთელს ქმნილებასთან ერთად ცხოვრობდნენ და ხარობდნენ. 

ამ მომენტიდან ხრწინლებისა და სიკვდილის კანონი ძალაში შედის მთელი 

სამყაროს მასშტაბით. ბავშვები, რომელბიც ამ ახალ (ნაწილობრივ უმადლო) 

მდგომარეობაში იბადებიან, ისევე როგორც მშობლები, ატარებენ უმადლობის 

ბეჭედს, შედეგად, მადლის ნაწილობრივი დაკარგვის სხვა შედეგებსაც. 

დავასახელოთ უმთავრესი მათგანი: 

 

1. ხრწნილებისა და სიკვდილის კანონის გაჩენა მთელი მისი 

შედეგებითურთ, რომელიც მთელს სამყაროში მოქმედებს მატერიალური 

ობიექტების არსებობის ყველა ფორმაში, მათ შორის ადამიანის 

სხეულშიც. 
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2. ადამიანის ცნობიერების უნარი თვით ადამიანისთვის შეუმჩნევლად 

დაექვემდებაროს დემონების სუგესტიურ-ტელეპატიურ ზეგავლენას, 

ასევე თავის ტვინის უმაღლესი რეგულატორული სისტემის უნარი 

დაექვემდებაროს დემონთა პირდაპირ სენსორულ ზემოქმედებას, რითაც 

ბოროტი სული ეუფლება ადამიანის ორგანიზმის მრავალ 

ფიზიოლოგიურ ფუნქციას. 

3. ადამიანის ნების დაუძლურება (მისი ნაწილობრივი პარალიზაცია), და 

როგორც შედეგი, ადვილად მიდრეკადობა ბოროტებისკენ. 

4. უუნარობა ადრინდელივით უყვარდეს ღმერთი, მთელი მისი ქმნილება, 

და უპირველეს ყოვლისა, ადამიანი, რადგან, სიყვარული არის 

სულიწმიდის ნიჭი, რომელიც ადამიანმა მნიშვნელოვანწილად დაჰკარგა 

ცოდვით დაცემის გამო. 

5. ისეთი სულიერი მდგომარეობების გაჩენა, როგორიცაა წუხილი, დარდი, 

სასოწარკვეთა, ბოროტება, მრისხანება, შიში, სიცოცხლით 

დაუკმაყოფილებლობა, უმიზნობის შეგრძნება, სიცარიელე, ყოფიერების 

უღიმღამობა, რომელბიც აბსოლუტურად შეუძლებელი იყო იმ დროს, 

როდესაც ადამიანი ცხოვრობდა ღვთიური მადლის სისავსეში. 

ამრიგად, პირველწინაპართა ცოდვით დაცემის უმთავრესი შედეგი, გარდა 

იმისა, რომ მან სიკვდილისა და ხრწნილების კანონს დაუქვემდებარა მთელი 

კოსმოსი, არის ის, რომ ადამიანი, მთელი მისი გარემომცველი ბუნებით, 

მისაწვდომი გახდა სულიერი სამყაროს იმ ძალთათვის, რომლებსაც, ადამიანთაგან 

განსხვავებით, ღმერთმა სრულიად წაართვა სულიწმიდის მადლი. მხოლოდ ახლა, 

კოსმიური კატასტროფის შემდეგ, რომელიც პირველწინაპრებმა ჩაიდინეს, 

ლუციფერი, როგორც პირველი დაცემული ანგელოზი, ხდება «ამა სოფლის 

თავადი» (ინ. 12:31), ხოლო ყველა დანარჩენი, ვინც მის ნებას დაემონა, ხდებიან «ამ 

ბნელი საწუთროს მპყრობელნი და ცისქვეშეთის უკეთურნი სულნი» (შეად. ეფეს. 

6:12). 

ღმრთის მცნების დარღვევამ ადამიანი (როგორც ეს აღუთქვა მას გველმა-

ლუციფერმა) ადამიანი ბოროტების შეცნობამდე მიიყვანა, რადგან მოაკლდა მას 

მადლისმიერი დაცვა და მით მოღიავდა დაცემულ სულთა ბოროტი 

ზემოქმედებისთვის — მისი ხორცი და სული ადვილად მოწყვლადი გახდა. 

მხოლოდ ახლაღა მიხვდნენ ადამიანები თავიანთ უბედურებას, მხოლოდ ახლაღა 

შეაფასეს რეალურად ის სამოთხისეული, მაგრამ უკვე დაკარგული მდგომარეობა, 

რომელშიც ადრე იმყოფებოდნენ. ადრე თუ ღმრთის მადლით ადამიანები 

სიკეთესა და ღმრთისადმი სიყვარულში იყვნენ დამკვიდრებულნი, ახლა, მათთვის 

ამ ახალ მდგომარეობაში ისინი თოკზე მავალი აკრობატის მდგომარეობაში 

აღმოჩნდნენ, რომელიც ძლივს აბალანსებს მდგომარეობას სიკეთესა და 

ბოროტებას შორის. დღეიდან გადაწონიდა ის მხარე, რომლისკენაც უფრო 

მიდრეკილი იქნებოდა ადამიანის თავისუფალი ნება. მაგრამ, შემოქმედმა უმწეოდ 

როდი დატოვა ადამიანი მის ამ ახალ, მყიფე მდგომარეობაში და ადამიანს 

სინდისის ხმა უბოძა, რომელიც მას ეხმარება სიკეთის არჩევაში. თუმცა, არც 
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დემონები არიან უმოქმედოდ, ისინი მარადის აცთუნებენ ადამიანს და აქეზებენ 

მას ხორციელი მოთხოვნილებების ქმნადობისკენ, რომელიც მუდამჟამ ღმრთის 

ნებას არის ამხედრებული. სწორედ ამის შესახებ წერს წმ. მოციქული პავლე 

რომაელებს (რომ. 8:7). 

ამგვარად, ადამიანი ყოველთვის იძულებულია საკუთარი ნების მიერ 

აირჩიოს სიყვარული ღმერთსა და საკუთარ ხორცს შორის, შემოქმედის 

თაყვანისცემასა და ხორციელი ვნებებისადმი თაყვანისცემას შორის, სიკეთესა და 

ბოროტებას სორის (ამავე დროს უნდა გვახსოვდეს, რომ ხორცი, თავისთავად, არის 

ღმრთის მიერ ბოძებული ნიჭი, რომ ცოდვა მხოლოდ დემონების მიერ 

ჰიპერტროფირებული ბუნებრივი ინსტინქტების ეგოისტური და ვნებისმიერი 

დაკმაყოფილებისადმი ლტოლვაა). 

ეკლესიის სულიერი ცხოვრების გამოცდილება, რომელიც 

კონცენტრირებულია წმიდა მამათა თხზულებებში და ღმრთისადმი აღვლენილ 

ლოცვით ვედრებებში, უდავოდ მოწმობენ, რომ მხოლოდ სულიწმიდის უქმნელ 

ენერგიებს ძალუძთ ადამიანის დაცვა დაცემულ სულთა გამანადგურებელი 

ზემოქმედებისგან. მაგრამ, სწორედ ეს მადლისმიერი ენერგიები დაჰკარგეს 

პირველწინაპრებმა, რომლებიც დაემორჩილნენ ეშმაკის საცთურს. შემდგომი 

თაობების ღმრთისგან განშორების მომდევნო, კანონზომიერი პროცესი, როგორც 

დავინახავთ, განპირობებულია ორი ძირითადი სულიერი კანონით, რომელიც 

განაპირობებს მთელი კაცობრიობის საზოგადო-ზნეობრივ რეგრესს. 
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3. მადლისა და ცოდვის ურთიერთმიმართების კანონი 
 

ამრიგად, ადამის მრავალი შთამომავალი, როგორც ზემოთ ითქვა, მოაკლდა 

ღმრთის მადლის სისრულეს, განეშორა შემოქმედის მცნებებს. მათ დათრგუნეს 

სინდისი და დაემონენ ეშმაკთა მიერ შემოგდებულ საცთურებს, რითაც დემონთა 

მიერ დაგებულ მახეებში ადვილად გაებნენ. და რაც უფრო მეტად ეძლეოდნენ 

ადამიანები საცთურთ, რაც უფრო მეტ ცოდვებს ჩადიოდნენ, მით ნაკლები 

რჩებოდა მათში ღმრთის მადლი — ის სულიერი ენერგია, რომელიც ჰკვებავს 

სულს და მას ცოდვასთან ბრძოლაში აძლიერებს. ეს ერთ-ერთი უმთავრესი 

ფუნდამენტური კანონია, რომელიც დედამიწაზე კაცობრიობის ისტორიაში 

გამოვლინდა. ზოგადდ (არა რაოდენობრივ, არამედ ხარისხობრივ) ის შეიძლება 

ჩამოყალიბებულ იქნას ასე: 

სულიწმიდის არაქმნილ ენერგიათა (მადლის) მყოფობა 

პირდაპირპროპორციულია მისი სულის ზნეობრივ სიწმიდესთან. 

ღმრთის მადლისგან ადამიანის განდგომა კიდევ უფრო მეტად აუძლურებს 

ადამიანს ეშმაკთა მზაკვარების წინაშე, ხოლო ეშმაკთ — აძლიერებს, რადგან ისე 

არაფერს შეუძლია ადამიანის დაცვა დემონთა გარეთა ზეგავლენისგან, და თვით 

ადამიანის სულში შესახლებისგან, როგორც ღვთის მადლს. ცხადია, იმ 

შემთხვევაში, როდესაც ეშმაკნი ეუფლებიან ადამიანს, ისინი მისი ქცევას, აზრებსა 

და ზრახვებს აკონტროლებენ. 

გარდა ამისა, მადლის დაკარგვას მოსდევს ადამიანის სულის შემდგომი 

«განხმობა», მისი დაუძლურება, რომელიც კატასტროფულად სწრაფად კარგავს 

ნებისყოფას, რომელიც აუცილებელია ცოდვასთან ბრძოლისთვის, რის შედეგადაც 

ადამიანები ავადდებიან კარგად ცნობილი სულიერი სნეულებით, რომელსაც 

ნების დამბლა შეიძლება ვუწოდოთ. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ნების 

პარალიზაცია (მოდუნება, უნებობა) მხოლოდ იმ შემთხვევებში შეიმჩნევა, 

როდესაც ადამიანს რაიმე დადებითის, ღმრთითსასურველის ან თუნდაც 

ნეიტრალური რამის გაკეთება უწევს. და პირიქით, თუ რაიმე ბოროტი აქვს 

განზრახული კონცენტრაციის გასაოცარ უნარს გამოიჩენს, რათა გადალახოს ის 

უამრავი წინაღობა, რათა თავის ცოდვილ და ვნებიან ზრახვებს მიაღწიოს, რაშიაც, 

ცხადია, მას პირადი «დემონ-კურატორი» აძლიერებს. 

მითითებული სულიერი «სნეულება» უცილობლივ იწვევს თვითგანდიდებას, 

საკუთარი ვნებებისადმი მსახურებას, რომლებიც მოიცავენ როგორც სულიერ 

ვნებებს (მაგ.: ამპარტავნებას, ძალაუფლების მოყვარებას და ა. შ.), ასევე 

ფიზიოლოგიურ ინსტინქტებს (სქესობრივ ლტოლვას, მუცელღმერთობას და სხვა). 

ამგვარი სულიერი დეგრადაციას უცილობლივ მოსდევს ღირებულებათა მთელი 

იერარქიის რადიკალური გადატრიალება. მაშინ პირველ ადგილზე ადამიანები 

აყენებენ იმ ფერფლს, რომლისგანაც შეიქმნა მათი სხეული, ხოლო სულს, — ამ 

გონიერ, მარადიულ და პიროვნულ არსებას, რომელიც თავისი შემოქმედების ხატს 

ატარებს, სრულიად ივიწყებენ. ეს არის გზა, რომელსაც კაცობრიობა ღმრთის 

მსგავსებისდან პირუტყვთმსგავსებამდე მიჰყავს და მეტიც, — 
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დემონთმსგავსებამდეც კი, რადგან «იმიტომ, რომ ხორცის ზრახვა ღვთის მტრობაა, 

ვინაიდან არ ემორჩილება და ვერც დაემორჩილება ღვთის რჯულს. ამიტომ 

ხორციელად მცხოვრებნი ვერ აამებენ ღმერთს» (რომ. 8:7-8). 

ამგვარად, რაც უფრო სცოდავს ადამიანი, მით უფრო ნაკლები რჩება მასში 

ღმრთის მადლი, რაც სულიერ ძალთა თანდათანობით რღვევას იწვევს და უფრო 

ნაკლებად შემძლებელი ხდება წინააღმდეგობა გაუწიოს ხორციელ ვნებებს. 

წინასწარ ვიტყვით, რომ ეს მოჯადოვებული წრე შეიძლება გაირღვეს მხოლოდ 

ქრისტეს ეკლესიის საიდუმლოებებში მონაწილეობით, ღმრთის მადლით, 

რომელიც ეკლესიას ღმერთკაც იესუ ქრისტეს ჯვარცმით, მისი გამომსყიდველი 

მსხვერპლით ებოძა. 

საზოგადოების ცხოვრებაში ასევე შეიმჩნევა ზნეობრიობის დეგრადაცია, 

რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა, და რომელსაც ღმრთისა და მისი 

მცნებებისგან სულ უფრო მეტი და მეტი განდგომილება ახლავს. თავისი 

შემოქმედისგან გაუცხოებისა და ეგოიზმის უფსკრულისკენ დაქანების ეს მოვლენა, 

რომელიც ისტორიაში შეიმჩნევა, გვიხსნის სხვა ფუნდამენტალურ სულიერ კანონს, 

კერძოდ კი — სულიერი მემკვიდრეობითობის კანონს. 
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4. სულიერი მემკვიდრეობითობის კანონი 
 

სულიერი მემკვიდრეობითობის კანონი შეიძლება დავინახოთ იმაში, რომ 

მშობელთა ცოდვები ასე თუ ისე ემჩნევათ შვილებს. ეს, ჩვენი შეხედულებით, 

უპირველეს ყოვლისა, არის შედეგი იმისა, რომ შვილები მშობლებისგან 

ღებულობენ სულიერი ენერგიის მხოლოდ ასეთ პოტენციალს (ანუ მის 

საზოგადოდ საშუალო მნიშვნელობას ერთიან ორგანიზმში, რომელიც ორი 

მეუღლისგან შედგება), როგორიც გინდა იყოს ის მშობლებში ყრმის ჩასახვის 

მომენტში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მშობლების წყვილი («ერთი ხორცი» 

ღმრთის წინაშე), რომლებიც თავიანთი პირადი ცოდვებისთვის რაღაც ზომით 

მოაკლდნენ ღმრთის მადლს, თავიანთ შვილებს გადასცემენ იმავე სულიერ 

პოტენციალს (შემცირებულს პირველდაწყებითთან შედარებით, რომლებიც 

დაბადებიდან მიიღეს), და პირიქით: მშობლები, რომლებმაც თავიანთი 

ღმრთითსათნო ცხოვრებით და კეთილი საქმეებით მოიხვეჭეს ღმრთის მადლი, 

თავიანთ შვილებს გადასცემენ საღმრთო ენერგიათა, ანუ მადლის მოჭარბებულ 

პოტენციალს. ამ მემკვიდრეობითი კავშირის გულისხმისმყოფელმა იერემიამ 

ბრძანა: «წყალობას მოაფენ ათასებზე და შვილებს მოჰკითხავ მამების დანაშაულს 

მათ შემდეგ» (იერემია 32:18). 

სრულიად გასაგებია, რომ მითითებული კანონი მოქმედებს, როგორც ერთ 

ასევე მეორე მხარეზეც, ანუ შვილებს გადაეცემათ და მათში შეიძლება 

დამკვიდრდეს არა მარტო მშობლების მიდრეკილებები, ვნებები და უმადლობა, 

არამედ მშობლების პირდაპირ საპირისპირო თვისებებიც: ღმრთისადმი 

სიყვარული და სათნოება, რომლებიც მტკიცდება მადლის მნიშვნელოვნად 

გაზრდილი პოტენციალით. ამ კანონის მოქმედების ხასიათზე მთელი სიცხადით 

ეუბნება შემოქმედი მოსეს ფორმულირებით, რომელიც გასაგები იყო იმ 

დროინდელი ადამიანებისთვის: «მე ვარ უფალი, თქვენი ღმერთი, შურისმგებელი 

ღმერთი, რომელიც მამათა ცოდვას შვილებს მოვკითხავ, ჩემს მოძულეებს, მესამე 

და მეოთხე თაობაში» (გამ. 20:5). 

მაგრამ, უნდა გვახსოვდეს, რომ მემკვიდრეობითი კანონი, რა თქმა უნდა, 

აბსოლუტური როდია და არ განსაზღვრავს შვილთა ქცევას. ის არანაირად არ 

ართმევს თავისუფლებას მათ ნებას, ეს კი ნიშნავს, რომ უკეთური ოჯახის შვილსაც 

კი, თუ ისურვებს, ღმრთის შეწევნით (და ეკლესიის წმიდა საიდუმლოებებით) 

შეუძლია შეცვალოს მემკვიდრეობითი სჯულის მოქმედება, შეგნებულად შეიკავოს 

თავი ცოდვისგან, რომლითაც მოწყლულნი იყვნენ მისი მშობლები. ზუსტად ასევე, 

კეთილშობილი მშობლების შვილებსაც ნებაყოფლობით შეუძლიათ აირჩიონ 

ღმრთის საწინააღმდეგო გზა და უკეთურება. ისტორიამ იცის, როგორც ერთის 

ასევე მეორის მრავალი მაგალითი. მიუხედავად ამისა, ეს ფაქტები მაინც ვერ 

აუქმებენ სულიერი მემკვიდრეობის კანონს მთლიანობაში. სწორედ ამიტომაც 

მსოფლიოს ყველა ერში არსებობს თქმულება, რომელიც ძალზედ წააგავს ჩვენსას: 

«კვიცი გვარზე ხტისო». მათში უკიდურესად ლაკონურად არის გამოხატული 

სწორედ სულიერი, და არა ბიოლოგიური მემკვიდრეობითობის კანონი, რადგან ამ 
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თქმულებებში (ანდაზებში) ერთმანეთს ედრება მხოლოდ მშობელთა და შვილთა 

სულიერ-ზნეობრივი თვისებები და არა მათი გარეგული მსგავსება. 

სულიერი მემკვიდრეობითობის სჯულის (კანონის) ყველაზე მნიშვნელოვანი 

შედეგი, რომელსაც პირდაპირი კავშირი გააჩნია ჩვენს მიერ განსახილველ 

თემასთან («სატანიზმი და მისი გამოვლინებანი»), არის ის, რომ მადლის 

შემცირებული პოტენციალი, რომელსაც ღებულობს ყრმა მშობლებისგან, 

შესაძლებლობას აძლევს დემნებს უფრო აქტიურად იმოქმედონ ყრმაზე, შედეგად 

კი ადვილად დაუმორჩილონ თავიანთ ნებას. 

ამგვარად, კაცობრიობის სულიერ-ისტორიულ პერსპექტივაში გახსნილი 

კანონი სულიერი მემკვიდრეობისა ღაღადებს იმაზე, რომ ბავშვი მშობლებისგან 

ღებულობს საღმრთო ენერგიის მხოლოდ იმ პოტენციალს, რომელიც თვით 

მშობლებს ჰქონდათ მისი ჩასახვის მომენტში. 

 

5. საზოგადოების სულიერ-ზნეობრივი პროცესების 

საზოგადო მიმართულება 
ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ ის ფაქტი, რომ ადამიანთა უმრავლესობა 

ნებაყოფლობით ირჩევს ხორცის მოთხოვნილებათა დაქვემდებარების შედარებით 

იოლ გზას, რისკენაც მას დემონებიც აქეზებენ, და არა სულის სიწმიდის ვიწრო და 

ბრძოლით აღსავსე გზას, რომლისკენ სწრაფვაშიც ხელს კვლავ და კვლავ ადამიანს 
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მისი ვნებები უშლიან. კაცობრიობის უმეტესი ნაწილი თანდათანობით გადადის 

რა «ფართე გზაზე» შორდება ღმერთს (შეად. მათე 7:13), და სრულიად ბუნებრივია, 

რომ ცოდვილიანობა და უმადლობაც უფრო იმატებს თაობიდან თაობაში, თანაც 

არა მარტო რაოდენობრივად (დემოგრაფიული მატების კვალად), არამედ 

ხარისხობრივადაც, რადგან ადამიანები სულ მეტად ბოროტებისადმი სამსახურს 

არჩევენ ვიდრე სიკეთისას. 

უდავოდ, შეუძლებელია გავითვალისწინოთ მთელი რიგი სხვა ფაქტორებიც, 

რომლებიც კაცობრიობის სულიერი ცხოვრების პროცესებზე მოქმედებენ, 

მაგალითად, ისეთი ფაქტორები, რომლებიც დაკავშირებულია საღმრთო 

ზეგავლენის მოვლენებთან, ასევე როგორც ცალკეული პიროვნების, ასევე 

სხვადასხვა საზოგადოებრივი ჯგუფების ნებისა და სულის თავისუფალი 

გამოვლინება და სხვა. მიუხედავად ამისა, საზოგადოებრივი ცხოვრების სულიერ-

ზნეობრივი პროცესების საზოგადო მიმართულება, რომლებიც ორი 

ზემოთაღწერილი კანონების მიერ არის განპირობებული, სრულიად ცხადად და 

ცალსახად დაკავშირებულია აგრეთვე «დემოკრატიული უმრავლესობისა» და 

«ფართე გზისა და ფართე კარიბჭის» პრიორიტეტული არჩევის ფაქტორებთან. 

საერთო ჯამში, ეს მიმართულება შეიძლება აღვწეროთ როგორც კანონზომიერი, 

განუხრელი, ზნეობრივი რეგრესი. 

 

მხატვარ ტერი როჯერსის კოლექციიდან 
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მითითებული კანონების ობიექტურობა, ასევე მათგან გამომდინარე 

აპოსტასიის (განდგომილების) გარდაუვალობა დასტურდება გამოცხადებით 

სამყაროს აღსასრულის შესახებ, რომელიც 19 საუკუნის წინ ღმერთმა ამცნო წმ. 

იოანე ღვთისმეტყველს. სწორედ ამიტომ არის ცრუ ყველა სოციალური თეორია, 

რომელიც საზოგადოებრივი პროგრესის ყალბ ცნებას ეყრდნობა და, რომელიც 

წარმოდგენს ღიად ეშმაკურ სატყუარას როგორც ცაკლეული ახლომხედველი 

უტოპისტებისთვის, ასევე ხორციელ სიამტკბილობაში დანთქმული მთელი 

კაცობრიობისთვისაც. 

* 
მსოფლიო ხალხების ისტორია, პირველი ადამიანების შექმნიდან 

დაწყებული, უკვე გვიჩვენებს ორ ყველაზე ღრმა ნიშანს სულიერი ცხოვრების 

დაცემისა. ორი «მინიმუმი» საღმრთო მადლისმიერი სულიერებისა (დემონური 

«სულიერების» მაქსიმუმის ფონზე), როგორც ზემოთაც აღინიშნა, უკვე შეიმჩნეოდა 

წარღვნის წინ და ქრისტე-მაცხოვრის ჯვარცმამდე, ხოლო მესამე და უკანასკნელი 

(აპოკალიპტური), რომლისკენ დაუოკებელ სწრაფვასაც დღეს ვაკვირდებით, 

მომავალში დადგება და უკვე «ახლოს არს კართა ზედა» (მათე. 24:33). 
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6. მოზარდი თაობა და სატანიზმი 
 

ჩვენს პრეაპოკალიფსურ დროში, ისევე როგორც ადრე, თაობიდან თაობაში, 

იზრდება ახალგაზრდობის ინტერესი სატანიზმისადმი, რაც გამოწვეულია 

ღმრთისგან განშორებით. ყველაზე აქტიურად ეს პროცესი იწყება მაშინ, როდესაც 

ადამიანები სრულიად ცვლიან სულიერ მოთხოვნილებებს ხორციელით, და 

თითქმის მხოლოდ პირუტყვული ცხოვრებით ცხოვრობენ. 

 

მაგალითად, რუსეთში, ეს პროცესი, მთელი ქვეყნის მთელი მასშტაბით, 

დაიწყო 1917 წლის ოქტომბრის რევოლუციიდან. გასული საუკუნის პერიოდში 

გაჩნდა უკვე ოთხი ახალი თაობა, რომლებიც, ამ ისტორიული მომენტიდან 

დაწყებული, ერთი მეორის მიყოლებით კარგავდნენ ღმრთის მადლს. და უკვე 

მესამე (თუმცა ნაწილობრივ) და, რაც მთავარია, მეოთხე თაობაში მკაფიოდ 

გამოიკვეთა სწრაფვა ყოველივე ინფერნალურისადმი, სატანურისადმი. თუმცა, 

ეშმაკისადმი თაყვანისცემის ცალკეული შემთხვევები, ოქტრომბრის რევოლუციის 

პირველივე თვეებშიც შეიმჩნეოდა. ასე, მაგალითად, კრეისერ «ალმასის» 

რევოლუციურმა მეზღვაურებმა, როგორც ამას ყოფილი ჩეკისტი და მეზღვაური 

სილაევი მოწმობს, სრულიად შეგნებულად იხატავდნენ მკერდზე ეშმაკის ტატუს, 

შემდეგ კი, გახდებოდნენ რა საგანგებო კომიტეტის (ЧК) თანამშრომლები, 

დემონური სისასტიკით ტანჯავდნენ და ჰკლავდნენ «კლასობრივ მტრებს». 

ოფიციალურად, «განვითარებული სოციალიზმის» ათეისტური იდეოლოგია 

საბჭოთა სახელმწიფოსა და ადამიანის არსებობის უმთავრეს მიზნად, უპირველეს 

ყოვლისა ისახავდა «მზარდი მოთხოვნილებების სულ უფრო მეტ 

დაკმაყოფილებას», თანაც მოთხოვნილებები თითქმის ყოველთვის იყო 

ფიზიოლოგიური ხასიათის. მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებისა და 

რეპრესიების დახმარებით, ახალი ათეისტური სახელმწიფოს იდეოლოგიური 

მანქანის დაძაბული მუშაობით, ეს იდეოლოგია თანმიმდევრულად და 
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განუხრელად ინერგებოდა საბჭოთა ადამიანების ცნობიერებაში. ჭეშმარიტი 

სულიერი ღირებულებები კი გადაგდებულ იქნა სანაგვეში. 

მიუხედავად ამისა, როდესაც განვიხილავთ საბჭოთა ადამიანების 

ერთმანეთის მიყოლებით მიმავალ თაობათა სულიერ-ზნეობრივ ცხოვრებას, 

შევამჩნევთ მოვლენას, რომელიც ძალზედ წააგავს ნარჩენი დამაგნიტების ცნობილ 

ფიზიკურ მოვლენას. 

ასე, მაგალითად, ბავშვები, რომლებიც დაიბადნენ ოქტომბრის 

რევოლუციამდე მცირე ხნით ადრე ან უშუალოდ რევოლუციის შემდეგ, და 

ბუნებრივად, მინიმალური სულიერი განათლებაც კი არ მიუღიათ (საბჭოთა 

სკოლებიდან ხომ სიტყვა «ღმერთი» გამოდევნილი იყო), მიუხედავად ამისა, მაინც 

ინარჩუნებდნენ მადლის ნარჩენ პოტენციალს, რომელიც მათ მორწმუნე წინაპრებს 

დაეგროვებინათ. სწორედ ეს ნარჩენი მადლი ჰკვებავდა და ინარჩუნებდა პირველ 

საბჭოთა თაობებში, სახელმწიფოებრივი ათეიზმის პირველ აღზრდილებში 

თავისებურ იდეალისტურ წყობას. მათ სწამდათ უკეთესი მომავლის, 

რომლისთვისაც თავდაუზოგავად შრომობდნენ, სწამდათ უანგარო მეგობრობის, 

იცავდნენ სინდისიერი შრომის პრინციპს, სამშობლოსა და საკუთარი ხალხისადმი 

სიყვარულს; მათ ჯერ კიდევ გააჩნდათ მოვალეობის, ცოლ-ქმრული ერთგულების, 

მოყვასისთვის თავგანწირვის გრძნობა, იყვნენ მოწყალენი. 

ამგვარად, ამ თაობის ადამიანები, ხელმძღვანელობდნენ მაღალი ზნეობრივი 

კრიტერიუმებით, რომლებიც მათში (ნარჩენი დამაგნიტების მსგავსად) მათი 

მართლმადიდებელი წინაპრებისგან დარჩა. მათდა უნებურად, ღმრთისადმი 

მორწმუნე ეს ადამიანები, აღმოჩნდნე იმ ზნეობრივი პრინციპების მატარებლები, 

რომლებიც დაფუძნებულნი იყვნენ მართლმადიდებლურ მსოფლმხედველობას. 

სწორედ ეს თაობა აშენებდა დნეპროჰესს, ბრატსკს, კომსომოლსკს-ამურზე, 

მაგნიტკას, მან გაიმარჯვა მეორე მსოფლიო ომში. ამასთან ზოგიერთ მათგანს 

უჩნდებოდა ილუზია, რომ ზნეობრიობა შესაძლებელი იყო ღმრთის რწმენის 

გარეშეც. მაგრამ ეს ილუზია ძალზედ სწრაფად ქრება, თუ განვიხილავთ ათეისტთა 

არა ერთ, არამედ ერთბაშად ორ ან სამ თაობას. 

ცხოვრების აზრი, რომელიც არ არის გამყარებული ჭეშმარიტი ცოდნით, 

ჩვენთვის განკაცებული ღმერთის შემეცნებით, შეუძლებელია ზნეობრივად მყარი 

იყოს. რწმენას მოკლებული უმრავლესობა, ღებულობს რა იდეას იმის შესახებ, რომ 

ცხოვრება მთავრდება ხორცის, სხეულის სიკვდილით, შემდეგ კი 

ონტოლოგიურად უაზრობაში გადადის, უცილობლივ ბადებს ლოზუნგს: «ღმერთი 

არ არის — სამსჯავრო არ იქნება. თუ დაიჭირე ქურდი არ არის. ერთხელ 

ვცხოვრობ, «მაშასადამე» ეს ცხოვრებაც ისე უნდა განვლო, რომ მტაჯველად 

მტკივნეული არ იყოს». «თუ არ შეიძლება, მაგრამ ძლიერ გინდა, — მაშინ 

შეიძლება». 

ზნეობის საკმაოდ სწრაფი დეგრადაცია შეიმჩნევა საბჭოთა ადამიანების 

პირველი ორი თაობის ცხოვრებაშიც. ამისი ნათელი ილუსტრირება შესაძლებელია 

შრომისადმი მკვეთრი დამოკიდებულების ცვლილებით. საბჭოთა ადამიანები 

(მხედველობაშია ისინი, ვინც საბოლოოდ გაწყვიტა კავშირი ღმერთთან) სწრაფად 
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გადაეჩვივნენ ნამუსიან შრომას, მასობრივად დაიწყეს ქურდობა, შური და დასმენა 

ერის ცხოვრების ჩვეულებრივი მოვლენა გახდა, მათ შორის ინტელიგენციაშიც, 

თუმცა, რა თქმა უნდა, იყვნენ გამონაკლისებიც. 

ხალხის ასეთი მზარდი ზნეობრივი დეგრადაციის მიზეზი აიხსნება ორი 

კანონით, რომელიც ზემოთ იყო განხილული. ათეისტების მეორე თაობის 

შვილებს, რომლებმაც თავიანთი მშობლებისგან კიდევ უფრო ნაკლები ნარჩენი 

მადლი მიიღეს მემკვიდრეობით (რამეთუ ის ათეისტთა ყოველ თაობაში 

თანდათანობით კლებულობს), უკვე არც ნამუსიანი შრომა შეეძლოთ (რომც 

მოენდომებინათ), არც ის, როგორ შრომობდნენ მათი მშობლები, და არც 

მაღალზნეობრივი პრინციპები გააჩნდათ. მათ დაჰკარგეს ის თვისებებიც კი, 

რომლებსაც პირველი თაობის ადამიანები ფლობდნენ, გაანიავეს ის სიკეთე, 

რომლითაც იკვებება და მყარდება სულიწმიდის მადლით. 

რაც შეეხება მესამე და განსაკუთრებით მეოთხე თაობას, ზედაპირული 

შეხედვაც კი უმძიმეს განცდას ტოვებს. ჩვენს მზერას, რბილად რომ ვთქვათ, 

წარუდგება ამ უკანასკნელის თითქმის მასობრივი შეპყრობილობა. წინა სამი 

თაობის უღმერთო და უაზრო ცხოვრების მრავალრიცხოვანმა ცოდვებმა 

პრაქტიკულად მოსპო მეოთხე თაობის შვილებში საღმრთო მფარველობის მადლი. 

არცთუ იშვიათად, ერთი თვის ჩვილი შეფუცვების ლოცვებისა და ნათლობის 

დროს ბღავის არაადამიანური ბასით და ითხოვს, რომ ის «არ შთაფლვან ამ 

აყროლებულ წყალში», რომელიც მას წვავს, როგორც ამტკიცებს ამას მტრული ხმა, 

და მით შიშის ზარს სცემს და აოგნებს იქ შეკრებილ ნათესავებს, მღვდლებსა და 

ყველა გარშმომყოფთ. 

რაოდენ განსხვავდება ნათლობა, რომელიც აღსრულდება ან «ტრადიიციის 

გამო», ან კიდევ «ყოველ შემთხვევისთვის, ბავშვი ჯანმრთელი რომ იყოს», ან კიდევ 

ჯერ კიდევ მართლმადიდებელი «ბებიების ზეგავლენით» იმ ნათლობისგან, 

რომელსაც მართლმადიდებელი ქრისტეანები აღასრულებენ! მართლმადიდებელი 

ოჯახის შვილი ანგელოზივით უყურებს მღვდელს, და ისე ხდება, რომ კრინტსაც 

კი არ დაძრავს, როდესაც მას შთაფლავენ წყალში. მთელი მისი სხეული აფრქვევს 

ნათელსა და სითბოს. მის სახეს შეხედავ და გული სითბოთი გევსება, და ამას 

გრძნობენ ყველანი, ვინც კი ესწრებიან ამგვარი ჩვილის ნათლობას. 

* 
რევოლუციის შემდგომი მეოთხე თაობის შვილები, სადღეისოდ, ზოგიერთი 

გამონაკლისის გარდა, დემონების შესაპყარი უღმერთოები არიან. ბავშვზე 

პირდაპირი სუგესტიურ-ტელეპათიური ზემოქმედებით, ასევე ლეგალური და 

საიდუმლო სატანური ორგანიზაციების, ასევე «სატანის ეკლესიის» დახმარებით, 

რომლებიც მასმედიის მეშვეობით პროპაგანდას უწევენ ათეიზმს, სექსს, 

ძალადობას, ნარკოტიკებს და როკ-მუსიკას, დემონები ცდილობენ საბოლოოდ 

დაანგრიონ ამ თაობაში დარჩენილი ზნეობრივი ბარიერები და «სინდისის 

ზღუდეები». ლუციფერი, დაცემულ ანგელოზთა ლეგიონები და მათი მსახურები 

— აშკარა თუ ფარული სატანისტები — კარგად აცნობიერებენ, რომ მხოლოდ მაშინ 

მიაღწევენ საწადელს, თუ მოზარდ თაობას ჩაფლავენ ყოველგვარ წარმოსადგენ თუ 
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წარმოუდგენელ ცოდვებში; მათ კარგად უწყიან, მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში თუ 

მოსპობენ მათში მადლის უმცირეს ნარჩენებს, რომელიც მათ წინა თაობებისგან 

შემორჩენიათ და შემდეგ სრულიად დაეუფლებიან ამ უბედურთა ნებასა და 

სხეულებს. 

ჩვენი დაკვირვებები აჩვენებს, რომ სატანის კულტისადმი და ღმრთის თვით 

უმთავრესი მტრის ლუციფერ-სატანისადმი, როგორც პერსონიფიცირებული 

ბოროტებისადმი ინტერესი, როგორც წესი, ჩნდება მხოლოდ იმ ადამიანებში, 

რომლებსაც უკვე ფლობენ დემონური ძალები. სწორედ დემონი აღვივებს 

ახალგაზრდა კაცში ინტერესს ყოველივე ინფერნალურისადმი, საშინელისადმი, 

დემონურისადმი, სასტიკისადმი, სისხლისა და ბოროტისადმი. მხოლოდ ის 

ადამიანები, რომლებიც დემონების მიერ არიან შეპყრობილნი, სიამოვნებას 

ღებულობენ არა სილამაზისგან, არამედ ამ სილამაზის დამახინჯებისგან. 

ბავშვის გადაულახავი სურვილი დაამტვრიოს, გააფუჭოს, დასვაროს ის, რაც 

თავიდან ლამაზი და შესახედავად სასიამოვნო იყო სხვა, ნორმალური 

ადამიანებისთვის, მოზრდთა შეპყრობილობის აშკარა სიმპტომია. მაგალითად, 

როდესაც მოზარდი ბილწი და უხამსი სიტყვებით სვრის ლიფტის სუფთა და 

ლამაზ კედელს, ის გაუცნობიერებლად ავლენს სიძულვილს ყოველივე 

სასიამოვნოსადმი, სისუფთავისადმი, მწყობრისადმი, ჰარმონიულისადმი და 

ლამაზისადმი, და ამ სიძულვილს მას დემონი უნერგავს, რომელიც აკონტროლებს 

მის ცნობიერებას მადლმოსილი დაცვის არარსებობის პირობებში. 
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მაგრამ დემონებით არა მარტო მოზარდები, დიდებიც არიან შეპყრობილნი და 

ისინიც, მოზარდებივით ღმრთის მიერ შექმნილი ლამაზი ბუნების გაფუჭებას 

ელტვიან. საკმარისია შეხედოთ კუბისტთა ან სიურეალისტთა ტილოებს. 

სულიერად ჯანსაღ ადამიანში ისინი მხოლოდ ზიზღთან შერწყმულ 

ცნობისმოყვარეობას იწვევენ: რაღაც გადმობრუნებული და ნაჭრებად გახლეჩილი 

ნაწილები პიკასოსთან, ან ადამიან-მანქანები ფერნან ლეჟესთან, ამაზრზენი, 

გაწელილი და დანაწევრებული ფიგურები სალვატორ დალისთან. ამ და სხვა მათ 

მსგავს მხატვართა ტილოები საუკეთესო ილუსტრაციია დემონიზირებული 

ადამიანის ცნობიერების მუშაობისა, რომელიც ტილოს სიბრტყეშია 

პროეცირებული. ადამიანის სხეულის ამ დაგლეჯილ ნაწილებში და მექანიზმებში 

მთელი სიცხადით ვლინდება დემონებით შეპყრობილ მხატვართა ცნობიერების 

გახლეჩილობა, მათი გაუცნობიერებელი ლტოლვა დაამახინჯონ ჰარმონია იმისა, 

რაც ღმერთმა შექმნა. 

 

უნდა აღვნიშნოთ ის ფაქტი, რომ ადამიანები, რომლებიც უკვე არიან ბოროტი 

სულების სამკვიდრონი, არა მარტო თვითონ მიილტვიან სატანიზმისკენ და 

საერთოდ, ყოველგვარი ბოროტებისკენ, არამედ თავადაც შეეცდებიან 

გააფართოვონ, გაავრცელონ, ჩაითრიონ მისი ზეგავლენის სფეროში სხვა 

ადამიანები, რამაც შედეგად შეიძლება გამოიწვიოს ეშმაკისადმი შეგნებული 

მსახურების პრეცედენტი. 
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* 
შეპყრობილი მოზარდი, სამწუხაროდ, უკვე ჩვეულებრივი მოვლენაა ჩვენს 

ცხოვრებაში. სწორედ ისინი ინტერესდებიან პირველად სატანიზმით, და მათი 

დახმარება ადამიანური, მათ შორის სამედიცინო მეტოდებით, ყოველთვის როდია 

შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევებში ერთადერთ იმედად რჩება მხოლოდ ღმერთი, 

მისი მადლისმიერი შეწევნა და სიყვარული საკუთარი ქმნილებისადმი. მაგრამ, 

თვით ყრმას ან მოზარდს უკვე არაფრის თხოვნა არ სურს ღმრთის მიმართ, რადგან 

ის თავიდან, გაუცნობიერებლად იმყოფება ღმრთისადმი ოპოზიციაში. ეშმაკი 

შთააგონებს ბავშვს ზიზღს ყოველივე კეთილისადმი, უბიწოსადმი, პატიოსანისა 

და წმიდასადმი. ძალიან ხშირად ყოველივე ზნეობრივი ასეთ მოზარდში საშინელ 

აგრესიას იწვევს. უკვე შეუძლებელია მას რაიმე აუხსნა, მასთან უნაყოფოა 

ლოგიკის ენაზე ლაპარაკი, უშედეგოა მისი სინდისის მოხმობა — ის უბრალოდ 

დუმს. 

დემონმა, რომელიც ასეთ ახალგაზრდაში ცხოვრობს, თავიდანვე ჩაახშო მასში 

ადამიანისადმი ღმრთის შეწევნის ისეთი უნიკალური ინსტრუმენტი, როგორიც 

არის სინდისის ხმა. ასეთ მდგომარეობაში მყოფ ახალგაზრდაზე, უკეთესობისკენ 

მისი მოქცევის იმედით, დადებითი ზეგავლენის მოხდენა არავის ძალუძს 

(გამონაკლისები, ცხადია, ხდება, მაგრამ იშვიათად). მისი შეცვლა ამიერიდან 

შეუძლია მხოლოდ ღმერთს, თუ მისდამი ლოცვით აღემართება ის, ვისაც ჯერ 

კიდევ ძალუძს ამ ადამიანისადმი სიყვარული. ჩვეულებისამებრ ასეთ მოყვარულ 

ადამიანებად გვევლინებიან მშობლები, — დედა ან მამა. მხოლოდ მათ, ან 

რომელიმე ნათესავს, რომელიც ლოცვით ევედრება ღმერთს, ევედრება მღვდლებსა 

და ბერებს, ერთობლივი და მრავალწლოვანი ვედრებით, ასევე კეთილი საქმეებით 

და საკუთარი თავის გამოსწორებით გამოითხოვონ ღმრთისგან მოწყალება 

წარწყმედის გზაზე მდგომი სულისთვის, რათა მან, ყოვლისშემოქმედმა უფალმა 

თავისი ღვთიური ძალით ძლიერი ზეგავლენა მოახდინოს ადამიანის სინდისზე, 

დათრგუნოს ეშმაკის ზემოქმედება, რომელთა მძლავრების გაუქმება 

შეუძლებელია ადამიანური ძალისხმევით, ვინაიდან ისინი უფრო ორგანიზებული 

არსებები არიან და ბევრად აღემატებიან ადამიანს თავიანთი შესაძლებლობებითა 

და უნარებით. არიან რა ანგელოზები, თუმცა დაცემულნი, ისინი, ადამიანთან 

შედარებით, უმაღლესი რანგის არსებებს განეკუთვნებიან (იხ. წმ. გრიგოლ პალამას 

27-ე თავი თხზულებიდან «ფიზიკურ, საღვთისმეტყველო, ზნეობრივ და 

პრაქტიკულ საკითხთ 150 თავი»). 

სწორედ ამიტომაც მოეთხოვებათ ასეთ დროს მშობლებს «თავგანწირული» 

ღვაწლი სინანულისა და ლოცვისა — განსაკუთრებული შრომა, რათა ეშმაკს 

ხელიდან გამოსტაცოს საკუთარი შვილი. მაგრამ, მშობლებიც უნდა 

აცნობიერებდნენ იმას, რომ შვილი, უპირველეს ყოვლისა, ასეთი გახდა მათი 

მიზეზით, რამეთუ სულიერი მემკვიდრეობითობის კანონი არსებობს და 

მოქმედებს სულიერ სფეროში ობიექტურად, მათი სურილისდა მიუხედავად, და 

ის უმადლობა, რომლითაც მათ «დააჯილდოვეს» თავიანთიშვილი, შედეგია მათი 

საკუთარი «მიღწევებისა» ადრინდელ ცოდვილ ცხოვრებაში («ადრინდელ 
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ცხოვრებაში» იგულისხმება ადამიანის ცხოვრების პერიოდი, როდესაც ადამიანი 

ცოდვებში ცხოვრობდა, ანუ ცხოვრება სინანულამდე, ნათლობამდე, ზიარებამდე, 

ქრისტანული პრინციპებით ცხოვრებამდე. «ადრინდელ ცხოვრებაში» აქ არ 

იგულისხმება რეინკარნაცია, წინა ცხოვრება, როგორც ამას ასწავლიან 

აღმოსავლური ფილოსოფიური სისტემები — რედ.). 

ამგვარად, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი დედა და მამა შეიგნებენ თავიანთ 

საშინელ დანაშაულს ღმრთისა და საკუთარი შვილების წინაშე, ღრმა სინანულით 

მშობლების ლოცვას ძალუძს ღმრთის მოწყალების გარდამოწვევა (თუმცა, უნდა 

აღვნიშნოთ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ღმრთის მადლის მოხმობა ძალუძს ერთ-

ერთ მშობელსაც კი). მხოლოდ ამგვარი სინანული და ღვაწლი შეიძლება იყოს 

ჩვენი იმედი... 

 

 

7. პიროვნების დემონიზაციის (ზომბირების) 

მეთოდები 
 

რა თქმა უნდა, ყველა როდია შეპყრობილი ბოროტი სულებით. მაგრამ, ყველა 

მათგანზე, ვინც მათ რიცხვში არ შედის, დამიზნებულია სატანური ძალების 

მთელი არმადა, რომელის უმთავრესი ამოცანაა მიაღწიონ მოზარდთა 

ცნობიერებისა და სხეული სრულ კონტროლს ნარჩენი მადლის განადგურებით და 
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მასში დემონთა შესახლებით. აქ შევეცდებით მივუთითოთ დემონიზაციის 

მხოლოდ მთავარ მეთოდებზე, ანუ მოზარდთა ზომბირებაზე. 

 

1. დემონთჩანერგვის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია ე. წ. 

«მკურნალობა» ექსტრასენსთან, რამეთი ნებისმიერი მათგანი ყველა თავის 

მანიპულაციას ახორციელებს დემონთა ძალისხმევით, რომლებიც მასში სახლობენ. 

ის ექსტრასენსებიც კი, რომლებიც ამოფარებულნი არიან მართლმადიდებლურ 

სიმბოლიკას და ლოცვებს, უეჭველად შეგნებული ან შეუგნებელი ჯადოქრები 

არიან. როდესაც დახმარებისთვის მივმართავთ ექსტრასენსს, ღმრთის მადლი 

უეჭველად ტოვებს მას, ვინც განკურნებისთვის მიმართავს ღმრთის მტრებს, ხოლო 

დემონები უეჭველად შედიან პაციენტში «მკურნალის» მეშვეობით. სამწუხაროდ, 

მრავალ მშობელს, ისე, რომ არ დაინტერესებულა ამ საკითხზე ეკლესიის აზრით, 

დაუშვია საშინელი შეცდომა, და საკუთარი შვილი დაუქვემდებარებია «სახალხო 
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მკურნალის», შემფუცველის, ჯადოქრის, ექსტრასენსის ან ბებიაქალის შეფუცვებისა 

თუ სხვადასხვა სახის «პროცედურებისთვის». 

2. ზომბირების სხვა მეთოდია — ეს. წ. «ტექნოტროული მაგია», რომელიც 

გამოიყენება კომპიუტერულ თამაშებში და სატელევიზიო გადაცემებში. მისი 

შედეგები რეალურად აღინიშნება ბავშვებში, რომელთა შესახებაც დღეს ბევრს 

ლაპარაკობენ და წერენ ექიმ-ფსიქიატრები და ფსიქოთერაპევტები. ბავშვები 

ფსიქოლოგიურად და სულიერად ავადდებიან კომპიუტერული თამაშებისა და 

ძალადობის შემცველი ფილმების (საშინელებანი, ტრილლერები, კატასტროფული 

ფანტასტიკა და სხვა) ყურებით, ზოგჯერ კი მულტფილმებითაც. ამისი ყველაზე 

მკაფიო მაგალითია 1998 წელს საყოველთაოდ გახმაურებული ფაქტი ერთ-ერთი 

სატელევიზიო მულტფილმის ყურების შემდეგ ათასობით იაპონელი ბავშვის 

მასობრივი და ერთდროული «დაავადებისა», რომლის შესახებაც იუწყებოდნენ 

რუსეთის ტელევიზია და გაზეთები. ეპილეპტოიდური კრუნჩხვები, რომლებიც 

მთელი ქვეყნის მასშტაბით აღინიშნებოდა ერთსა და იმავე დღეს ამდენი 

რაოდენობის ბავშვში, რომლებმაც ავადასხსენებელ მულტფილმს უყურეს, 

ნათლად უთითებს მათ სხეულებში დემონთა შესახლების ფაქტზე. თითქმის 

ყველა ბავშვი ჰოსპიტალიზირებულ იქნა ფსიქიატრიულ კლინიკებში. 

 

3. მოზარდებისა და ახალგზარდების დემონიზაციის ყველაზე მძლავრი 

მეთოდი სადღეისოდ გახლავთ ე. წ. «სექსუალური განათლება», ანუ ჩვენი 

შვილების ჩაბმა სიძვა-მრუშობის ცოდვაში ყველაზე ადრეული ასაკიდან. ჩვენს 
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მთავრობას მისი ევროპელი და ამერიკელი მეთოჯინეები უხდიან უზარმაზარ 

სახსრებს ამ პროგრამის განსახორციელებლად. ეშმაკთაყვანისმცემლები, 

რომლებიც მიზნად მართლმადიდებლობის განადგურებას ისახავენ, კარგად 

აცნობიერებენ, რომ სიძვის ცოდვა უეჭველად ართმევს ადამიანს ღმრთის მადლს, 

და შედეგად, აუცილებლად მიჰყავს ის შეპყრობილობის ამა თუ იმ ფორმასთან. 

სწორედ ამიტომაც სიძვის ცოდვები ყოველთვის იწოდებოდა სასიკვდინედ 

(შეგახსენებთ, რომ კანონიერ ქორწინებაში ცოლ-ქმრული სქესობრივი კავშირი 

სიძვად არასოდეს მიიჩნეოდა. იხ. დაბ. 1:28). 

 

ბავშვების გასახრწნელად დღეს იყენებენ ტვინების ფსიქოლოგიური 

დამუშავების ყველაზე მასობრივ იარაღს — ტელევიზიას, რომელიც აჩვენებს 

ეროტიკულ ფირლმებს, და რომლებიც გამიზნულია იმისკენ, რათა გააძლიერო 

ადამიანში ვნება, რის შედეგადაც უბიძგოს მას ცოდვის ჩადენისკენ. ამის შედეგია 

ის, რომ დღეს ასე გახშირდა მოზარდებში ნაადრევი აბორტები. მასობრივი 

საინფორმაციო საშუალებათა ყველა ფორმა საზოგადოებრივ ცნობიერებაში 
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დაჟინებით ნერგავს აზრს, რომ ნებისმიერი სქესობრივი კავშირი (მათ შორის 

სოდომურიც) ნებისმიერ ასაკში, ნებისმიერ სამოქალაქო მდგომარეობაში და 

ნებისმიერ პარტნიორთან (ინცესტის, პედოფილიის და ზოოფილიის ჩათვლით) 

სრულიად ბუნებრივია, ნორმალურია და «ფიზიოლოგიურია», როგორც აცხადებს 

ამას დაუფარავი ცინიზმით ზოგიერთი მედიკოსი. ერთადერთი, რისი უნდა 

გვეშინოდეს, — ირწმუნებიან გამრყვნელები, — ეს არის შიდსი. ხოლო იმისთვის, 

რათა ახალგაზრდობას მისი არ ეშინოდეს, და თავისუფლად მიეცეს ვნებას, 

სთავაზობენ სხვადასხვა სახის კონტრაცეპტივებს, რომლებიც, როგორც 

გამოკვლევებმა აჩვენა, არასოდეს იცავდნენ ვინმეს შიდსისგან, და არც შეუძლიათ 

დაიცვან. 

 

ამგვარად, ბავშვებთან კონტრაცეპტივებზე ლაპარაკი გამრყვნელ-

სატანისტებისთვის მხოლოდ საბაბია წამოიწყონ ლაპარაკი იმ თემაზე, რომელიც 

ძირს უთხრის მოზარდი თაობის ზნეობრიობას. ახალგაზრდობის ცნობიერების 

ფსიქოლოგიური დამუშავების ყველა დანარჩენი ფორმა მასობრივი საინფორმაციო 

საშუალებების დახმარებით გამიზნულია იმისკენ, რათა გაუადვილონ 

ახალგაზრდებს ბრძოლა საკუთარ სინდისთან და სირცხვილის ბუნებრივ 

გრძნობასთან, რომელიც ღმერთმა ყოველ ადამიანს მიანიჭა ცოდვასთან 

საბრძოლველად. სწორედ ამიტომაც ცდილობენ სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობები 

სკოლებშივე დანერგონ სექსუალური «აღზრდისა» და ვალეოლოგიის პროგრამები. 

ამ ეშმაკური და დემონური პროგრამების სასარგებლოდ კი იმოწმებენ სხვადასხვა 

არგუმენტებს, მაგრამ ყველა მათგანს მხოლოდ ერთი საბოლოო მიზანი გააჩნია: 

ბავშვის პიროვნების დემონიზაცია. 
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4. ახალგაზრდობის დემონიზაციას წარმატებით უწყობს ხელს ოკულტური 

მუსიკა. კარგად არის ცნობილი, რომ ყველა შამანი და ჯადოქარი, რომელიც 

შეგნებულ კონტაქტშია დაცემულ სულებთან, თავისი გეოგრაფიული 

ადგილმდებარეობისდა მიხედვით: გინდ აფრიკაში იყოს ის, ან აზიაში ან კიდევ 

ჩუკოტკაში, ასევე ნებისმიერ თანამედროვე ევროპელი სატანისტი, იყენებს 

რიტუალურ ცეკვებს, რომელთაც ასრულებენ მსხვერპლშეწირვის დროს და 

ასრულებენ შეფუცვებს ბოროტი სულების გამოსაწვევად. ამ მაგიური ცეკვების 

მუსიკა, რიტმები და ვიბრაცია, როგორც დაკვირვებები აჩვენებს, დემონთ 

ადამიანში შესვლას უადვილებს, და ერთგვარად «აკავშირებს» მათ სატანურ 

ენერგიასთან. ახალგაზრდების ქცევა როკ-კონცერტებზე და, რაც მთავარია, 

კონცერტების შემდეგ, მთელი სიცხადით აჩვენებს, თუ როგორ მნიშვნელოვან 

როლს თამაშობს პიროვნების დემონიზაციასა და გარყვნაში როკ და პოპ-მუსიკა 

(ნებისმიერი მისი მიმართულებითურთ). მრავალი მკვლევარი აღნიშნავს, რომ პოპ 

და როკ მუსიკის ყველა სახეობა, რომლითაც მასობრივად არის გატაცებული ჩვენი 

ახალგაზრდობა, ეფუძნება აფრიკელი შამან-სატანისტების ხალხურ რიტმებს. 

 

5. კიდევ ერთი ძალზედ მოქმედი მეთოდი ახალგაზრდების დემონიზაციისა 

გახლავთ მათი აქტიური განარკომანება, რასაც მასობრივად უწყობენ ხელს 

ხელისუფალნი და ძალოვანი სტრუქტურები. მათ, ვინც ამ პრობლემით იყვნენ 

დაკავებულნი, კარგად იციან, რომ მთელი მსოფლიოს ჯადოქრები სეანსის წინ 

ტრანსში სწორედ ნარკოტიკების მეშვეობით ვარდებიან, რაც მნიშვნელოვნად 

უადვილებს მათ კავშირს დაცემული სულების სამყაროსთან. 
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ამ მოვლენის მექანიზმი ჯერ კიდევ არ არის შესწავლილი, მაგრამ პრაქტიკა 

აჩვენებს, რომ საქმე სწორედ ასეა. აი რატომ მიიჩნევდა ახალგაზრდობის 

ნარკომანიზაციას უმთავრეს პუნქტად თავის დოქტრინაში ცნობილი მასონი-

ლუციფერიანელი, ცსს-ს დამფუძნებელი ალენ დალესი. ახალგაზრდობის 

ნარკომანიზაცია უმოკლესი გზაა მათი ზნეობრიობის დასანგრევად, ეს არის 

მთელი საზოგადოების დემონიზაციის უსწრაფესი საშუალება. სწორედ ეს 

პროცესი მიმდინარეობს დღეს ჩვენს ქვეყანაშიც, რასაც ფარულად მთავრობაც 

უჭერს მხარს სხვადასხვა ნარკოტიკული საშუალებების ლეგალიზაციით. 

6. კიდევ ერთი ამერიკასა და დასავლეთში «კარგად» აპრობირებული და 

ზომბირების რეკომენდირებული მეთოდი გახლავთ აღმოსავლური ოკულტურის 

სისტემებისა და პრაქტიკების გამოყენება, რომლებიც დაფუძნებულია ვედანტასა 

და კაბალაზე. მათ არ ჩამორჩებიან ამერიკელ-ინდიელთა 

დემონთთაყვანისმცემლები, რომლებმაც მართლმადიდებლურ სამყაროში 

პოპულარობა სატანისტ კარლოს კასტანედას ნაწარმოებთა თარგმანებით 

მოიპოვეს. ეს მეთოდები წარმატებით გამოიყენება ინტელექტუალთა სულების 

შესაპყარად, რომლებიც ინტუიტიურად ეძებენ ყოფიერების შინაარსს. მაგრამ 

ღმრთითგამოცხადებული ჭეშმარიტების ნაცვლად მათ ხელში აჩეჩებენ ოკულტურ 

ცოდნას, რომელიც ამგვარი პარანორმალური უნარების მიღებით ხიბლავს, 

აგრძნობინებს თავს ღმერთად თუ არა, უკიდურეს შემთხვევაში, ზეადამიანად 

მაინც. მოცემული მეთოდი, რომელიც მაცთურმა ეშმაკმა პირველად ჩვენს 

პირველწინაპრებზე გამოსცადა, წარმატებით აგრძელებს მუშაობას 

ათასწლეულების განმავლობაში. 
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ძველი ოკულტური ცოდნის წყარო, რომლებსაც შეიცავენ ვედიზმისა და 

კაბალის მისტიკური წიგნები, არიან დემონები, რომლებიც ყველა საუკუნეში 

პოულობდნენ ადამიანთა შორის მედიუმ-შუამავლებს, რომელთაც ადამიანისთვის 

ფსევდოსულიერი ცოდნის გადასაცემად იყენებდნენ. იგივე მღვრიე წყარო 

ჰკვებავდა ამერიკელ ინდიელთა და ყველა მომდევნო ოკულტისტ-მისტიკოსთა 

მოგვურ ლიტერატურას, რომელთა შორის არიან: პაპიუსი, ელფაზ ლევი, 

ბლავატსკაია, რერიხები, ალბერტ პაიკი, ალისტერ კროული, ენტონი ლა ვეი, რონ 

ჰაბარდი, მარიამ ცვიგუნი, სეკიო ასახარა და სხვები, «რომელთა რიცხვი არის 

ლეგიონი». ოკულტუ განდობათა მეშვეობით, ასევე მრავალფეროვანი 

მედიტატიური პრაქტიკების დახმარებითა და მეთოდებით, რომელთაც 

«კუნდალინის გაღვიძებას», «ენერგეტიკულ სავარჯიშოებს» და იოგურ პრაქტიკებს 

უწოდებენ (მაგალითად: პრანაიამა, მანტრა-იოგა და სხვა) ადამიანში შეჰყავთ 

დემონები, რომლებიც ახორციელებენ მათ მართვას სხვა ადამიანთა სულების 

შეპყრობის მიზნით. 

 

7. მათთვის, ვინც ღმერთს ეძებს, დემონებმა მოიფიქრეს მოხერხებული 

ხაფანგი სხვადასხვა, ნებისმიერი გემოვნებისთვის გათვლილი მრავალფეროვანი 

ქარიზმატული სექტების სახით. «გინდა იყო ქრისტიანი» გინდა იყო როგორც 

მოციქული და აღივსო სულიწმიდით? კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება 

ქარიზმატულ «ეკლესიაში»! საკმარისია ამგვარი სექტის გურუ მხოლოდ შეეხოს 

თქვენს თავს და იმწუთასვე ალაპარაკდები უცნობ ენაზე ან ატირდები, დაეცემი 

იატაკზე, ან პირიქით, გაიხევი ხარხარით, ან შეგიპყრობს უცნაური და 
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შემაძრწუნებელი კონვულსიებით, ივსები ძალით რომლის შეკავება მრავალ 

ადამიანსაც კი უჭირს. 

ეს ყოველივე ხილული ნიშანია სულიწმიდის გარდამოსვლისა შენზე», — ასე 

ასწავლიან ქარიზმატიკოსები. 

სამწუხაროდ, ჩვენ დარწმუნებით შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ ყველა 

ზემოთხსენებული მოვლენა ნათლად აჩვენებს ადამიანზე ერთი ან რამოდენიმე 

დემონის შესვლას. მათით შეპყრობილ ადამიანს პრაქტიკულად არ შეუძლია 

მიიღოს ქრისტეს ჭეშმარიტი სწავლება, რადგან მისი ცნობიერება უიმედოდ არის 

ბლოკირებული დემონების მიერ, და ის, ისმენს რა ღმრთის სიტყვას, ვერ შეიცნობს, 

და ხედავს რა ჭეშმარიტებას, ვერ გულისხმაყოფს ჭეშმარიტ გზას ცხოვნებისკენ, 

თუ რა თქმა უნდა, არ მოიძებნა მისი მოყვარული ადამიანი, რომელიც შეევედრება 

უფალს წარწყმედის გზაზე მდგომის სულის განათლებისა და გადარჩენისთვის. 

8. ოკულტისტების მიერ კარგად არის აპრობირებული ცნობილი ალან 

ჩუმაკის ზომბირების მეთოდბი, რომელიც რეკლამას უწევს მის მიერ 

«დამუშავებულ» კვების პროდუქტებს, სასმელ წყალს, კოსმეტიკურ მალამოებს და 

სხვა. მეთოდის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ, ჯადოსნური შეფუცვებისა და 

ოკულტური პაროლების წყალობით, ადამიანები, რომლებიც ამგვარ პროდუქტებს 

იყენებენ, თანდათანობით ხდებიან ბიორობოტები და შეპყრობილები. 

 

აი ის ძირითადი საშიშროებანი, რომლებსაც ვხვდებით ჩვენს დღეებში და 

რომლისგანაც უნდა დავიცვათ ჩვენი შვილები მშობლებისთვის ხელმისაწვდომი 

ნებისმიერ მეთოდებით. რა თქმა უნდა, ძალზედ ძნელია გამოტაცო ბავშვი მის 

გარემომცველ და ცუდი ზეგავლენის მქონე საზოგადოებას. მაგრამ თუ მშობლებს 

ცხადად ესმით რეალური და საშინელი საშიშროება თავისი შვილის სულიერი 

(შემდგომ კი ხორციელი) დაღუპვისა და ისიც, რომ ღმრთის წინაშე 

პასუხისმგებელია საკუთარი შვილის წარწყმედისთვის, ერთადერთ გამოსავლად 
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ასეთ სიტუაციაში, ჩვენის აზრით, გახლავთ ის, რომ ბავშვი როგორმე მოვაშოროთ 

გარყვნილ გარემოს და ჩავრთოთ მართლმადიდებლურ საზოგადოებაში. უნდა 

ვეცადოთ, რათა ჩვენს შვილებს ჰყავდეთ მართლმადიდებელი მეგობრები, 

მართლმადიდებლური ოჯახებიდან. ამისთვის საჭიროა მართლმადიდებლური 

სკოლების, გიმნაზიების, საზაფხულო ბანაკებისა და კლუბების შექმნა, სადაც 

ბავშვები შეძლებდნენ მორწმუნე თანამოაზრეებთან ურთიერთობას და 

იზოლირებულნი იქნებოდნენ გამხრწნელი, ჭეშმარიტად დამღუპველი და 

სასიკვდინე ზეგავლენისგან, რომელსაც გარემომცველი გაწარმართებული 

საზოგადოება იძლევა და, სადაც მრავალი ბავშვი უკვე დიდი ხანია დემონების 

მიერ არის შეპყრობილი. 

8. როგორ ვუშველოთ ჩვენს შვილებს 

1. იმისთვის, რათა ჩვენი შვილები ხელში არ ჩაუვარდეს სატანისტებს, 

მშობლებს უპირველეს ყოვლისა მართებთ გაიგონ, რომ სატანიზმი — ეს 

ფანატიზმი როდია, ან მოზარდების მორიგი თამაში, არამედ მრავალსაუკუნოვანი 

დოქტრინა, რომელიც ბოროტებისადმი, როგორც წუთისოფელში მოქმედი 

ძირითადი ძალისადმი სრულიად შეგნებულ თაყვანისცემას გულისხმობს. ამ 

საშინელ რელიგიას, ბუნებრივია, გააჩნია თავისი კულტი: იერარქია, რიტუალები, 

ლოცვა-შეფუცვები, მსხვერპლშეწირვები და თავისი წევრების განდობის 

სხვადასხვა ხარისხები. 
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ყველაზე დასრულებული სახით სატანიზმის რელიგიურ-ფილოსოფიური 

დოქტრინა დაცულია კაბალის საიდუმლო წიგნებში. მისი ძირითადი იდეა 

სამყაროში ორი საწყისის, ბოროტებისა და სიკეთის დუალისტური თანაარსებობის 

კონცეფციაში მდგომარეობს. კაბალის სწავლებით, ორივე საწყისი 

პერსონიფიცირებულია ორ განსხვავებულ პიროვნებებში, უფრო ზუსტად — ორ 

ღმერთში, რომლებიც თანამარადიულად არსებობენ. ერთის მხრივ ეს არის ღმერთი 

ცაბაოთი (ადონაი, ღმერთი-სამება), ხოლო მეორეს მხრივ ლუციფერი (სატანა). მათ 

შორის მიმდინარეობს მარადიული ომი, და ის ღმერთი, რომელსაც თავიდანვე 

გააჩნდა უპირატესობა (სიკეთის ღმერთი), ხანგრძლივი ბრძოლის შედეგად 

დამარცხებულ იქნება ბოროტების ღმერთის, ანუ ლუციფერის მიერ, რომელიც, 

სინამდვილეში, (როგორც საღმრთო გამოცხადება გვეუბნება) მხოლოდ ერთ-ერთი 

უმაღლესი დაცემული ანგელოზია. 

ორღმერთიანობის ამ დუალისტური იდეის გრაფიკულ სიმბოლოს ე. ჭ. 

«მოჰინდოვითი», იგივე «დავითის ვარსკვლავი» წარმოადგენს, თუმცა, 

სინამდვილეში, მეფე დავითთან ამ ვარსკვლავს არაფერი აკავშირებს. 

მოჰინდოვიდი (სხვა ტრანსკრიფციით «მოგენდოვითი») წარმოადგენს ექვსქიმიან 

ვარსკვლავს, რომელიც ორი ურთიერთგადამკვეთი თანაბარგვერდიანი 

სამკუთხედისგან შედგება. ერთ-ერთი სამკუთხედი განასახიერებს ღმერთ-სამებას, 

ხოლო მეორე ცრუღმერთ ლუციფერს. 

ამ ორ სამკუთხედს ფერებში თუ გამოვხატავთ, ლუციფერის სამკუთხედი 

(წვერით ქვემოთ) ყოველთვის შეფერილია წითლად (ლუციფერის ამ ნიშანს, ანუ 

წითელ სამკუთხედს ატარებდნენ სწორედ საბჭოთა პიონერები თავიანთ ზურგზე 

პიონერული ჰალსტუხის სახით). 

 

ხსენებული თეორიიდან გამომდინარე, სატანისტები მიიჩნევენ, რომ 

ლუციფერს ღმერთთან ბრძოლაში თუ დაეხმარებიან, მათ საბოლოო შერკინებას 

მოაახლოვებენ, რომელშიც, როგორც მათ ჰპირდებიან, სატანა გაიმარჯვებს. 

სწორედ ამიტომაც, საიდუმლო სატანისტებმა, სრულიად შეგნებულად მისცეს 

სიკვდილს განკაცებული ღმრთის ძე, იესუ ქრისტე. ამით ისინი იმედოვნებდნენ, 
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რომ თავიანთი მამის — ეშმაკის (ლუციფერის) სამეფოს მოაახლოვებდნენ, რის 

შესახებაც სრული სიცხადით ბრძანა თვით იესუ ქრისტემ (იხ. იოანე 8:41-44). 

უსჯულოების საიდუმლო, ანუ სატანისტების ფარული ბრძოლა ღმრთის 

ჭეშმარიტ ეკლესიასთან ერთი წუთითაც არ წყდება უკვე მრავალი ასწლეულია. ის 

ორგანიზაციულად და იდეურად ჩამოყალიბდა ქრისტეს განკაცებამდე მცირე 

ხნით ადრე, მაგრამ ყველაზე გააფთრებით და კონცენტრირებით გრძელდება 

კაცობრიობის ცხოვრების ქრისტეანულ ეპოქაში, და ის სულ ახალ და ახალ 

ფორმებს ღებულობს. 

XIX საუკუნის 60-იანი წლებიდან დაწყებული, სატანიზმი დღის სინათლეზე 

გამოდის და ოფიციალურად პირველად ღებულობს სრულიად ლეგალურ სახეს 

ჯერ აშშ-ში «სატანის ეკლესიის» სახით, შემდეგ კი ევროპისა და ამერიკის სხვა 

ქვეყნებშიც. როგორც რელიგიური ორგანიზაცია, რუსეთში სატანის ეკლესიამ 

პირველად ოფიციალური რეგისტრაცია მიიღო სანკტ-პეტერბურგის ყოფილი 

მერის, ა. სობჩაკის მხარდაჭერით 1992 წლის თებერვალში. დღეისთვის, მოსკოვში, 

ფუნქციონირებს კოვენების (სატანისტების) ხუთი მსხვილი გაერთიანება, 

რომელთაც აერთებს საბჭო, ევგენი ვასილიევის მეთაურობით, რის შესახებაც 

თვით ვასილიევი საკმაოდ ღიად საუბრობდა 1998 წელს ერთ-ერთი 

ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში. 

 

სატანის ეკლესია 
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სატანისტების უახლოესი მიზანია თავიანთ რიგებში გააწევრიანონ 

ახალგზრდები, ანუ წაახალისონ ისინი ხორციელი სიამტკბილობის ნებისმიერ 

ფორმებით და ნებისმიერი გარყვნილებით. ამ მიზნით დღეისთვის მუშაობს 

მასმედიის ყველა საშუალება რუსეთში, რომელიც პროპაგანდას უწევს ძალადობის, 

გარყვნილების, ფულის, სექსუალური თავისუფლებისა და ჰომოსექსუალიზმის 

კულტს. ამავე მიზანს მისდევს სუპერპორნოგრაფიული ფილმების საიდუმლო 

დამზადება, ნარკოტიკების გავრცელება, პროსტიტუციის პროპაგანდა, ასევე 

სათამაშო სახლების ფართე ქსელი, კაზინო და ღამის კლუბები. ყველა 

მითითებული დაწესებულება საერთაშორისო სატანისტური ორგანიზაციების 

პატრონაჟის ქვეშ არიან, რომლებიც ნებისმიერი ოფიციალური სახელმწიფო 

პირების მოსასყიდად უზარმაზარ ფინანსურ საშუალებებს ფლობენ. 

სატანისტების მეორე უმნიშვნელოვანესი მიზანია — ბრძოლა 

მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ, რომელიც, როგორც მაღალი განდობის მქონე 

სატანისტთათვის ცნობილია, ფლობს უნარს დაიცვას ადამიანის სული და ხორცი 

დემონთა მძლავრებისგან. მხოლოდ ჭეშმარიტ მართლმადიდებელ ეკლესიას 

ძალუძს თავისი საიდუმლოებებით გარდამოიწვიოს საღმრთო მადლი იმ 

ადამიანებზე, ვინც ჭეშმარიტად ინანიებს თავის ცოდვებს და ითხოვს ღმრთის 

შეწევნას თავისი ნაკლოვანებების დასაძლევად. თავის მხრივ, ღმრთის მადლი, 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ერთადერთი დაცვაა ადამიანისთვის მის 

ცნობიერებასა და სხეულზე დემონთა ზეგავლენის წინააღმდეგ, რაზეც ასევე 

არაერგზის უსაუბრიათ მართლმადიდებელი ეკლესიის ისეთ მამებს, როგორებიც 

იყვნენ წმ. ბასილი დიდი, წმ. იოანე ოქროპირი, წმ. სიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი 

და სხვები. 

 

 

გუსტავ დორე. სატანის დაცემა 
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ასე, მაგალითად, ზიარების აკოლუთიაში ვკითხულობთ «დე ნუ მექმნების მე 

ცეცხლად შენი უპატიოსნესი ხორცი და უპატიოსნესი სისხლი... არამედ ეშმაკის 

ყოველ საქმეთაგან დამცველად... და ღმრთის მადლის მომპოვებელად»; ან კიდევ: 

«ღირს მყავ მე ღმერთო დაუსჯელად ზიარებად საღმრთოთა შენთა საიდუმლოთა... 

სვეტად და სიმტკიცედ... წინააღმდგომთა ძალთა მაოტებლად». 

გასაგებია, რომ «წინააღმდგომ ძალებში» იგულისხმებიან სწორედ დაცემული 

ანგელოზები, ბოროტი სულები, რომელთაგან გვიცავს კიდევაც ღმრთის მადლი, 

რომელსაც ქრისტეს მაცხოვნებელი საიდუმლოებების მეშვეობით ვღებულობთ. 6-ე 

ლოცვაში სიმეონ ახალი ღვთისმეტყველი ღმერთს სთხოვს, რათა დაუსჯელად 

მივიღოთ მაცხოვნებელი საიდუმლონი. ამ ლოცვაში ღმრთისგან ვითხოვთ 

შეწევნას, რათა მან თავისი მადლით დაგვიცვას ეშმაკის მზაკვარებისგან და არ 

გადაგვაცდინოს უფლის ჭეშმარიტი სწავლებისგან. 

მაგრამ, თუკი, როგორც ვხედავთ, წმიდა მამები გვასწავლიდნენ, რომ ეკლესია 

თავისი საიდუმლოებებით გვიცავს სატანური მძლავრებისგან, მაშინ სრულიად 

გასაგები ხდება, რომ ამ დაცვის მორღვევა, განადგურება და ეკლესიის 

განშიშვლება მადლისგან, სატანისტებისთვის აუცილებელი მოთხოვნილებაა. 

2. როდესაც მშობლები უკვე სერიოზულად შემძლენი არიან შეაფასონ, თუმცა 

პანიკის გარეშე, ის საშიშროება, რაც მათ შვილებს ბოროტ სულთაგან ელოდებათ, 

და ამჩნევენ, რომ მათ ვაჟიშვილს ან ქალიშვილს ემჩნევა მოჭარბებული ინტერესი 

ინფერნალური სფეროებისა და ძალებისადმი, უპირველეს ყოვლისა, უნდა 

მიმართონ სულიერ მოძღვარს ან გამოცდილ მღვდელს, რომელიც იცნობს მსგავს 

პრობლემებს. თუ ეს დაკვირვება გამოიღებს იმ შედეგს, რომ ახალგაზრდები 

მართლაც გატაცებულნი არიან ინფერნალური ძალებით, მაშინ აუცილებელი 

იქნება, სიტყვის ბუკვალური მნიშვნელობით გამოვთხოვოთ ღმერთს შეწევნა 

საკუთარი შვილების დასაცავად, და მივიღოთ მოძღვრისგან კურთხევა 

განსაკუთრებულ ლოცვით განაწესზე. აქ შესაძლოა დაგვჭირდეს არა მარტო 

ლოცვითი განაწესი, არამედ გარკვეული ასკეტური ღვაწლიც: მარხვა, ან 

გარკვეული რაოდენობის დიდი მეტანიები, ან მომლოცველობა, ან მოწყალება, ან 

კიდევ რაღაც ამდაგვარი. ბუნებრივია, რომ ღვაწლი დაკავშირებული უნდა იყოს 

ერთგვარ სულიერ შრომასთან, საკუთარი თავში სულიერი გარდატეხის 

აუცილებლობასთან, საკუთარი სიზარმაცის დაძლევასთან. საკუთარი პირმშოს 

გადარჩენისთვის გაწეული ეს ღვაწლი, თვითნებური როდია, რომელიც ცუდად 

შეიძლება დამთავრდეს, არამედ აუცილებლად მოძღვრის კურთხევითა და 

მეთვალყურეობით უნდა წარმოებდეს. 

იმ შემთხვევაში, თუ ახალგაზრდა ჯერაც ყრმაა (მაგალითად, 3-4 წლისაა, და 

მასში ჭარბი ენერგიულობა შეიმჩნევა, რომელიც შეიძლება გამოიხატოს 

დაუმორჩილებლობაში, გაბოროტებულობაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ის ჯერ 

კიდევ ემორჩილება თავის მშობლებს და ისინი მისთვის ჯერაც ავტორიტეტებს 

წარმოადგენენ, აუცილებელია ასეთი ყრმა რაც შეიძლება ხშირად ვაზიაროთ. 
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ბავშვი, რომელსაც შეპყრობილობის ნიშნები ემჩნევა, 7 წლამდე ასაკისაც რომ 

იყოს, აუცილებლად მღვდელთან უნდა მივიყვანოთ, რათა მან კვეთებულის 

ლოცვა წაუკითხოს. შესაძლოა აზრი ჰქონდეს სპეციალური პარაკლისების 

გადახდასაც, ანუ მშობლებმა და მღვდელმა განსაკუთრებული ლოცვები 

აღუვლინონ ღმერთს იმ წმინდანთა მიმართ, რომლებიც ამ წუთისოფელში 

ცხოვრების ჟამს დემონთა განსხმისა და განდევნის მადლით იყვნენ 

დაჯილდოვებულნი. როგორც წესი, ამ შემთხვევებში ევედრებიან წმ. მოწამე 

ტრიფონს, წმ. იოანე მახარობელს, წმ. მღვდელმოწამე კვიპრიანესა და მოწამე 

იუსტინას. მაგვარმ ამავე დროს შეიძლება ვილოცოთ ნებისმიერი წმინდანისადმი, 

რომელიც გვსურს. 

მოკლედ რომ ვთქვათ, მომხდარის მიზეზთა გარკვევის გარდა, საჭიროა 

გაძლიერებული ლოცვა და მშობლების ღვაწლი შვილების გადასარჩენად და 

ბოროტი ძალებისგან მათ გამოსახსნელად. 
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9. ზნეობრივი შეშლილობა 
 

ავტორი: გიორგი რომანენკო. ბავშვთა ექიმი-ფსიქონევროლოგი 
 

«საყვარელო, ნუ ჰბაძავ ბოროტს, არამედ კეთილს მიჰბაძე, 
ვინაიდან კეთილისმოქმედი ღვთისაგან არის, 

ბოროტმოქმედს კი არ უხილავს ღმერთი» 
(3 იოანე 1:11). 

 

აი ასე მიმართავს ორი ათასი წლის სიღრმიდან ყოველ ჩვენთაგანს 

სიყვარულის მოციქული იოანე. თუ დავფიქრდებით დღევანდელ დროზე და 

მივცემთ მას სახელწოდებას, ვაი რომ, მას სხვას ვერაფერს ვუწოდებთ, თუ არა 

ზნეობრივ აშლილობას, რომელიც შეპყრობილობაში გადადის. 

მართლად, ბოროტებისადმი თაყვანისცემის მასშტაბი დღეს ისეთია, რომ 

ცოდვა სულ უფრო და უფრო აღიქმება ცხოვრების ნორმად, ხოლო 

ბოროტმოქმედება და სულიერი გარყვნილება ისეთ მასშტაბებს ღებულობს, რომ 

უნებლიედ ქრისტეანობამდელი სატანური საკერპეები გახსენდება. სატანიზმს 

ყველა დროს მიჰყავდა ადამიანი ბოროტების სულებით შეპყრობილობამდე. წმიდა 

სახარებიდან ვგებულობთ, რომ, დედამიწაზე მოსულმა მაცხოვარმა კურნებას 

მოწყურებულ ადამიანთა შორის მრავალი შეპყრობილი იპოვა. აი, ვკითხულობთ 

შეპყრობილის განკურნებაზე სინაგოგაში (მკ. 1:21-28), სიმუნჯისა და სიბრმავის 

დემონით შეპყრობილის განკურნებაზე (მთ. 12:22-23), ღადარინელთა ქვეყანაში 

დემონებით შეპყრობილის განკურნებაზე (ლკ. 8:26-30), მთვარეული შეპყრობილის 

განკურნებაზე (მკ. 9:14-29)... 

* 
იმ დროის ადამიანებს ჰქონდათ გამართლება: მათ ჯერ კიდევ არ იცოდნენ 

ქრისტე. მათთან შედარებით ჩვენ უფრო მეტად ვართ დამნაშავენი — ჩვენ ხომ 

ქრისტეს ნათელით განათლებულნი ვართ და ამ დროს, კვლავ კერპთაყვანისცემას 

ვუბრუნდებით, ხოლო ამაყი «ცივილიზაციის» მიღწევებს წარვმართავთ 

ოკულტიზმისადმი მსახურებისკენ, საითკენაც გზა პირდაპირ სატანის, — ღმრთის 

მოწინააღმდეგისა და ყოველგვარი ბოროტების მამის თაყვანისცემისკენ ძევს. 

დიახ, ღმერთმა, ჩვენი მძვინვარე ცოდვებისა და მოუნანიებლობის სასჯელად, 

მიუშვა ღია და ცინიკურად ყოველივე ზნეობრივის გამქელავი სატანიზმი. ჩვენ 

ჯიუტად არ გვსურს ღმრთის მცნებებით ცხოვრება, ზოგჯერ კი საერთოდ ღმრთის 

სახელის ხსენებაც კი. ვგრძნობ მკითხავენ: დიახ, ეს საშინელებაა, მაგრამ ეს ეხება 

სექტანტებსა და ოკულტისტებს, რა შუაში ვართ ჩვენ და ჩვენი შვილები, 

რომლებიც სატანისტებად გახდომას არ აპირებენ? დიდი სიხარულით ვიტყოდი, 

რომ არაფერ შუაშია, მაგრამ ვაი რომ ეს საშინელი მოვლენა ეხება ყველას და 

ყველაფერს. რატომ? ღმრთის შეწევნით, სწორედ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას 

შევეცდებით ამ სტატიით. 
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დავიწყებ სიტუაციით, რომლის მომსწრე ხუთიოდ წლის წინ თვითონ 

გავხდი, როდესაც ერთხელ მეტროს გადასასვლელში ესკალატორზე ავდიოდი. 

ჩემს ზემოთ მდგომმა მამაკაცმა, როდესაც ესკალატორიდან ჩადიოდა, უცებ ხელი 

გაიწვდინა და გამორთო იგი. ესკალატორი მკვეთრად გაჩერდა. ერთ უძლური 

დედაბერი, რომელიც გზას გვითმობდა, პირქვე დაემხო. ადამიანები საშველად 

მივარდნენ. ხოლო ეს სუბიექტი (არც კი ვიცი, რა ვუწოდო მას, თავისი «უმიზეზო» 

ბოროტების ასეთი აშკარა დემონსტრირებისთვის), მშვიდად, ისე, რომ არც 

მობრუნებულა, გააგრძელა თავისი მოგზაურობა. ვინ არის ეს ადამიანი? აშკარად 

არა ქრისტეანი. 

არადა ადამიანი, რომელიც ცდილობს ბოროტების კეთებას ბოროტებისთვის, 

და მეტიც, შეუძლია მოკლას კიდეც ვინმე, შეიძლება აღმოჩნდეს თქვენი 

მეზობელიც, ან ლიფტში თანამგზავრი, ან ნებისმიერი სხვა ადამიანი, რომელიც 

იმყოფება თქვენს გვერდით, ან... თქვენი შვილიც! თქვენ შეიძლება თქვათ: ეს რა 

მაგალითი მოგყავთ, ჩვენ ისედაც შეძრულნი ვართ იმ შემზარავი კადრებით, რასაც 

ყოველდღიურად ვუყურებთ ტელევიზორში! დიახ, ვუყურებთ, და 

ცნობისმოყვარეობით ვუმზერთ ისე, რომ სახეს არც კი ვაშორებთ ეკრანს, არამედ 

სულ უფრო მეტი ინტერესით ველოდებით საშინელებათა ახალ ულუფებს, 

ბოროტების ახალ მოტივაციებს. და თუ ადამიანმა შეგნებულად გააკეთა ბოროტი 

საქმე, თუნდაც «მცირედი», მისით შეუმჩნეველი ტკბობა ან ინტერესის 

დაკმაყოფილება, საბოლოო ჯამში შეიძლება დავიდეს სულიერ დაცემამდე, 

რომელსაც მხოლოდ მრავალი გაზეთის მიერ «განდიდებული» მხეცი ჩიკატილო 

თუ შეედრება... 

ვაი რომ, არც კატასტროფულად მზარდი «არამოტივირებული» 

დანაშაულობების ზრდა, არც ბოროტების მსახურთა სულ უფრო კადნიერი 

განცხადებები არ აიძულებენ ადამიანებს დაფიქრდნენ იმაზე, თუ რა ხდება მათ 

გარშემო. მრავალი მიიჩნევს, რომ ეშმაკის მომაკვდინებელი ყოფიერება რაღაც 

მითია, თვით სატანიზმი კი მოზარდების «ეშმაკობები» ან კიდევ ექსტრავაგანტური 

გატაცება, რაღაც ფოლკლორული ჯგუფის მსგავსი. მაგრამ, ისინი მწარედ ცდებიან! 

უეჭველად, სატანის უდიდეს გამარჯვებად შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ მან 

დააჯერა ადამიანები მის არარსებობაში! 

ამ საშინელი ძალის არსებობაში დაეჭვება ან უარყოფა მის წინაშე სრულიად 

განიარაღებულს გვქმნის და მას შეუძლია ცხვრებივით გაგვრეკოს იქით, სადაც 

წარწყმედაა. ჩვენ ხომ ზოგჯერ იმის გაგებაც კი არ გვსურს სად არის ნათელი და 

სად უკუნი, სად სიცოცხლე და სად სიკვდილი... მაგრამ გარკვეულ დრომდე, სანამ 

ადამიანთა სულიერი ხედვა ჯერაც ბოლომდე არ ყოფილა მინავლებულა, ეშმაკი 

ფრთხილად მოქმედებდა — ოდენ შთაგონების ძალით. მაგრამ ახლა, ჩვენს დროში, 

როდესაც ჩვენმა უდებებამ და სულიერმა ძილმა გაგვაშიშვლა, მოგვწყვიტა 

ღმრთის მადლის საფარველს, მოგვწყვიტა სულიწმიდას, ეშმაკი ჩვენს წინაშე 

წარსდგება მთელი მისი სიბოროტით, ის გამოდის როგორც ცოცხალი, 

შესაგრძნობი, მოქმედი ძალა, რომლის მძვინვარებას არა აქვს სამანი. 
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ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ჩვენ უნდა გვეშინოდეს სატანის? ზოგიერთის 

აზრით ეს სული იმდენად მძლავრია, რომ ღმერთთან წინააღმდეგობასაც კი ბედავს 

და ლამის ღმრთის ტოლადაც კი წარმოუდგენია. სინამდვილეში «სატანა» თუმც კი 

ითარგმნება როგორც «მოწინააღმდეგე», მაგრამ ნიშნავს ღმრთის ნების 

მოწინააღმდეგეს, ყოფილ ანგელოზს, რომელიც ამპარტავნებით განვარდა 

ღმრთისგან, რომელსაც ღმრთის მიშვების გარეშე არ ძალუძს იოტისოდენა ზიანი 

მიაყენოს ადამიანს, თუ მან შეგნებულად არ დაუთმო თავისი ნება ეშმაკს, რაც 

ბერძნულ ენაზე («დიაბოლოს») «დამსმენს» და «ცილისმწამებელს» ნიშნავს, ანუ ის 

არის ღმრთის სიკეთის ცილისმწამებელი. 

«ნუ გეშინია, პატარა სამწყსოვ, ვინაიდან მამამ თქვენმა კეთილინება, რომ 

მოგეცეთ სასუფეველი» (ლუკა 12:32). მაგრამ, მიუხედავად იმისა, რომ ვსასოებთ 

უფლის მიმართ, და გვესმის, რომ სატანა უფლის წინაშე — არაფერია, ჩვენ მაინც 

უნდა ვუფრთხოდეს მას და გაგვაჩნდეს იარაღი მის წინააღმდეგ. ეს იარაღი 

მშობლებმა მარადის გულში უნდა ჩაუნერგონ თავის შვილებს — ასწავლონ მათ 

ღვთის სიტყვა, ასწავლონ ცხოვრება ეკლესიის სწავლებებთან თანხმობაში, დაიცვან 

სული წმიდა საეკლესიო საიდუმლოებებით და ზიარებით... მანამ კი მშობელთა 

უმეტესობა დამნაშავეა იმაში, რომ მიტოვებული ჰყავს თავისი შვილი ბოროტების 

წინაშე, თანაც ისე, რომ არც არიან მზად მასთან შესახვედრად, არ შეუძლიათ მისი 

ამოცნობა. მშობლები გულგრილად უყურებენ თავიანთი შვილების უმწეობას 

ბოროტების ძალთა წინაშე, რომლებიც მთელის ძალით სწყლავენ მათ სულებს 

უღმრთო წუთისოფლის შხამით. 

ამ დროს მართლმადიდებლური ეკლესიის სწავლებაში, წმიდა მამათა 

თხზულებებში დეტალურად არის აღწერილი ეშმაკის მზაკვრობანი და სიცრუენი, 

მოცემულია სულიერი დარიგებანი, როგორ გადავლახოთ ბოროტებისა და უკუნის 

მძლავრება. ეკლესიის მოძღვარნი და წმიდა მამები დეტალურად აღწერენ როგორ 

ვებრძოლოთ ეშმაკს, როგორ დავიცვათ თავი მისი მსახურებისგან. აღწერენ 

ბოროტების სულთა მოქმედებებს, მათი მზაკვარების შედეგებს, და იმასაც, თუ რა 

დღეში აგდებენ ისინი დაუფლებულ ადამიანთა სულებს. ჩვენ კი, როდესაც ეშმაკის 

წინააღმდეგ ვიბრძვით ადამიანთა სულებისთვის, უნდა გავიცნობიეროთ, რომ 

დემონნი (თუმც ვერ კითხულობენ ადამიანთა გულებს), დედამიწაზე საუკეთესო 

ფსიქოლოგები არიან და ადამიანის განზრახვას მისი მოქმედების მიხედვით 

ცნობენ, მათ შეუძლიათ გააღვივონ ვნებიანობის ცეცხლი, მრისხანება, შეასუსტონ 

ადამიანის ნებელობა. დაეუფლება რა ადამიანის სულს, — წერს ერთი 

მღვდელმსახური, — დაცემული სული იყენებს მას როგორც ინსტრუმენტს 

ვნებითი ტკბობის მისაღწევად. აი კიდევ ერთი მიზეზი იმისა, რატომ არის 

ვნებიანი და ცოდვის მოყვარე ადამიანი ეშმაკებით გარემოცული. 

* 
და ეს მდგომარეობაა სწორედ ფართედ გაღბული კარი სატანიზმისთვის. 

კაცთა მოდგმის მტერს შეიძლება თაყვანისცე განსხვავებული ფორმებით. რადგან 

სატანისტები მარტო ისინი როდი არიან, ვინც ღიად ეთაყვანება სატანას და 

«ასრულებს» ღმრთის ყველა მცნებას უკუღმა ასრულებს — ანუ კლავენ, მრუშობენ, 
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ცრუობენ, არ უყვართ მშობლები, რყვნიან და ბილწავენ ყველაფერს, რაც კი 

მართლმადიდებლობასთან და ზნეობრიობასთან არის დაკავშირებული, 

მსხვერპლს სწირავენ თავიანთ «ბატონს», მათ შორის ადამიანურსაც... 

არსებობს შეფარული სატანიზმიც. რაშია მისი მთავარი გამოვლინება? 

სხეულისადმი თაყვანისცემა, გემოთმოყვარება, ვერცხლისმოყვარება, 

ძალაუფლებისმოყვარება — ანუ ყოველივე ამის გამღმერთებელი ადამიანები 

ყოველთვის მხიარულნი, მხნენი არიან, სულ ხუმრობენ, ისვენებენ, ქადაგებენ 

სიამტკბილობის კულტს. მათ სატანასთან მსხვერპლად მიაქვთ საკუთარი თავი 

როგორც ღმრთის ხატი და მსგავსი. მაგრამ, როგორც წმიდა მოციქულ პავლეს 

ფილიპელთა მიმართ ეპისტოლეშია ნათქვამი, «მათი ბოლო წარწყმედაა, ღმერთი 

— მუცელი, დიდება კი — სირცხვილი, რადგანაც მიწიერზე ფიქრობენ» (ფლპ. 

3:19). 

სატანისადმი თაყვანისცემის მესამე სახეობა — ჯადოქრობაა, და ამით 

დაკავებულია ყველა ექსტრასენსი, ბიოენერგეტიკოსი, «სახალხო» მკურნალი 

(ვგულისხმობთ ე. წ. შემფუცველებს), მოგვები და მკითხავები. ყველა მათგანი 

ემსახურება ეშმაკს, ისინიც კი, ვინც ჯვრებს არიან ამოფარებულნი და 

კითხულობენ ლოცვებს. ეს უკანასკნელი იწვევს შეცვლას — ანუ დემონურ ძალებს 

ასაღებენ ღმრთის მადლის გამოვლინებად, თუმცა, ოკულტური პრაქატიკა არანაირ 

«ზებუნებრივ» თვისებებს არ უხსნის ადამიანს, უბრალოდ, ნებსით თუ უნებლიედ 

საკუთარ სხეულში ასახლებენ ეშმაკთ, რათა ადვილი იყოს ადამიანის მართვა. 

მართლმადიდებლურ ქვეყნებში დღეს უხვად არიან ძალები, რომლებიც 

დაინტერესებულნი არიან ერის სულიერ გახრწნაში, მთლიანად საზოგადოების და 

ცალკეული ადამიანების დემონიზაციაში, რათა მოამზადონ ისინი ანტიქრისტეს 

მისაღებად. 

თითქოსდა ჩვენს ხალხზე ლაპარაკობდა ოცი საუკუნის წინ წმიდა მოციქული 

პავლე: «და რაკი არ ეცადნენ გონებით შეენარჩუნებინათ ღმერთი, ამიტომაც 

უჯერო საქმეთათვის მისცა ღმერთმა ისინი გაუკუღმართებულ გონებას. ასე რომ, 

აღვსილნი არიან ყოველგვარი უსამართლობით, ბოროტებით, ანგარებით, სიავით, 

სავსენი შურით, მკვლელობით, შუღლით, ვერაგობით, უზნეობით, მაბეზღარობით. 

ავსიტყვანი, ცილისმწამებელნი, ღვთისმოძულენი, ქედმაღალნი, ცუდმედიდნი, 

ბოროტმზრახველნი, დედ-მამის ურჩნი, უგულისხმონი, უნდონი, უყვარულნი, 

ულმობელნი და უწყალონი, რომელთაც იციან ღვთის სამართალი, რომ ამნაირ 

საქმეთა ჩამდენნი სიკვდილის ღირსნი არიან, მაგრამ არამცთუ თვითონ სჩადიან, 

არამედ ჩამდენთაც თანაუგრძნობენ» (რომ. 1:28-32). 

და აი, უკვე ჩამოყალიბებულია ასეთი ტიპის ადამიანები. ახლა დარჩა 

მხოლოდ სატანისადმი მათი გადაცემის აქტი. როგორ? ძალიან მარტივად. საჭიროა 

მოიშალოს ცოდვის საზღვრები და დაკანონდეს იგი, შეიქმნას შთაბეჭდილება, რომ 

ეს არის თამაში, რომელშიც არაფერია სერიოზული. 

ამ საქმეში უდიდეს როლს თამაშობს მართლმადიდებლების მიერ სატანის 

თვალად წოდებული ტელევიზორი. ჩვენ გვგონია, რომ ვუყურებთ მას, მაგრამ 

შეგნებული არ გვაქვს, რომ პირიქითაა, — ის გვიყურებს, და რაც მას სურს იმას 
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გვიჩვენებს. მაგალითად, ერთსა და იმავე ინფორმაციას ყველა არხზე (ვნება, შური, 

მრისხანება, სიძულვილი, დემონიზმისა და სიცრუის პარპაში, სიცრუე, სიცრუე, 

სიცრუე...)... ავითარებს ადამიანებში უბედურებისადმი გულგრილობას. ავიღოთ 

თუნდაც ასეთი მაგალითი. ერთ-ერთ ტელეარხზე გადაიცა რეპორტაჟი იმის 

შესახებ, თუ როგორ მოისწრაფა სიცოცხლე ფანჯრიდან გადახტომით 

მეცხრეკლასელმა გოგონამ, რომელმაც ამით მიბაძა თავისი საყვარელი როკ-

ჯგუფის სოლისტს. როგორი იყო ტელეწამყვანის რეაქცია? დიახ, დასანანია, მაგრამ 

გადაცემა ხომ უნდა გაგრძელდეს... ხოლო როდესაც მოსკოვის ერთ-ერთ 

გარეუბანში სამი 10-12 წლის გოგონა ერთი მეორის მიყოლებით გადახტა 

ფანჯრიდან, თითქოსდა კოლექტიური სიგიჟით არიანო შეპყრობილნი, დემონური 

ეკრანის არც ერთ მსახურს არ დაუფლებია დანანების იოტისოდენი გრძნობაც კი — 

პირიქით, მათ ასეთი რეპორტაჟები ეხმარებათ რეიტინგების აწევაში. 

უგულებელყვეს რა გოგონების ახლობელთა უბედურება, ისინი კადნიერად 

შეიჭრნენ მშობელთა ბინებში, რათა უფრო დეტალური ინფორმაცია მოეპოვებინათ 

სენსაციებს დახარბებული ტელემაყურებლებისთვის. თითქოსდა 

ტელედემონიზაციის დირიჟორებზე არისო ნათქვამი წმ. მოციქულ პეტრეს ეს 

სიტყვები: «მათი თვალები სავსეა სიმრუშით და უძღები ცოდვით; გულხარბნი და 

ანგარების მოყვარენი აცთუნებენ უმტკიცო სულებს; ესენი არიან ძენი წყევლისა» (2 

პეტრე. 2:14). 

ახლა კიდევ იტყვით, რომ ეს ჩვენ არ გვეხება? «ვერთობით» ბავშვებთან 

ერთად ამ ჯადოქრებით, დემონებით, ვამპირებით, რომლებთან ურთიერთობას, 

ვითარც ცხოვრების რეალობას, გვაჩვევენ მასმედიის საშუალებები, და კიდევ 

გავბედავთ გვქონდეს იმედი, რომ სატანის საკურთხეველზე მიტანილი ჩვენი 

გულების შემდეგ არ მივიყვანთ ჩვენს შვილებს სატანის რომელიმე ტაძარში? და, 

ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ, თუ ასე მოხდება, განა მთელი არსებით არ 

შეჰყვირებთ, რომ არაფერი მსგავსი არ გისწავლიათ თქვენი შვილისთვის? ნუ 

მოტყუვდებით, დედებო და მამებო! განა დამშვიდებული სინდისით არ 

უშვებდით თქვენს შვილებს დისკოტეკებზე, სადაც უმეტესწილად ჟღერს 

სატანური მუსიკა და ბობოქრობს კაცთმოძულეობრივი ჩვევები? განა თქვენ არ 

უგულებელყოფდით იმას, თუ რას უსმენს ან რას კითხულობს თქვენი შვილი, 

რითი ერთობა, რას უყურებს და სად დადის? ვაი რომ, ხშირად მშობლები ამგვარი 

საკითხებისთვის ვერ იცლიან. როგორც ვერ იცლის ამისთვის სკოლა, რომელიც 

მხოლოდ პროგრამების ათვისებით და კადრების გამოშვებით არის დასაქმებული. 

ზოგიერთ გაზეთში მოჰყავთ ცნობა, რომ ყოველ მესამე მოზარდს გაუსინჯავს 

ნარკოტიკი, ხოლო ყოველი მეხუთე უკვე სერიოზული ნარკომანია... და ამას ჩვენი 

ეგოიზმით და მოზარდთა პრობლემებისადმი გულგრილობით საკუთარ შვილებს 

თვითონ ვასწავლით, თვითონ ვუბიძგებთ მათ სიამტკბილობის კულტისკენ და 

დაუცველს ვტოვებთ ბოროტების ძალთა წინაშე... 
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მიმაჩნია, რომ აქ მღვდლების დანაშაულიც არის, რომლებიც უფრო საკუთარ 

თავზე ზრუნავენ, ვიდრე მოყვასზე. 

მაინც რა იზიდავს მოზარდებს სატანიზმში? მრავალრიცხოვანი გარეგანი 

მიზეზებისგან დამოუკიდებლად ამის საფუძველში დევს ღმრთის მიტოვება და 

სატანისკენ მიდრეკილი გული, დაკარგული მადლი, რომელიც აუცილებელია 

ბოროტებისადმი წინააღმდეგობისთვის. «ცოდვის ჩამდენი ეშმაკისაგან არის» (1 

იოანე 3:8). 

სატანიზმთან მივყავართ უმადლო ფსიქოლოგიურ მოშლილობებს, 

ცხოვრების აზრობრივი ორიენტაციის დაკარგვას, ხვალინდელ დღეში დაეჭვებას, 

სულიერ გაპარტახებას, მარტოობის გრძნობას, აპათიას და ა. შ. 

ასეთ დროს არაეკლესიური მოზარდებისთვის დამახასიათებელი 

რელიგიური გრძნობა ატარებს მტკივნეულ და ზოგჯერ აბსურდულ ხასიათს. 

ოკულტური შაბაშებით, მაგიისა და ჯადოქრობის ტოტალური პროპაგანდის 

მეშვეობით, მათ ხშირად სწყურიათ «ზებუნებრივი» უნარები ან ცდილობენ 

დაამკვიდრონ საკუთარი «მე» საზოგადოებაში, მოახდინონ «ძლიერი» კაცის 

შთაბეჭდილება, როგორიც არის მათ თვალში დამნაშავეთა სამყარო, ან ეშმაკის 

თაყვანისმცემელი საყოველთაო უნებობის, განდგომილების და გარყვნილების 

ფონზე; ასეთ დროს ისინი ვერ პოულობენ თავიანთ ადგილს ცხოვრებაში და მისი 

შეცვლა უკეთესობისკენ არ ძალუძთ. 

ბავშვობიდან «სექსუალური განათლებით» სულდამახინჯებულ 

ახალგაზრდებს სატანიზმი იპყრობს მრუშობით, ან უფრო ზუსტად, სხვადასხვა 

სქესობრივი გარყვნილებით. ვიღაც ამას აკეთებს ცნობისმოყვარეობის გამო, და არ 

ფიქრობს, შემდეგ რა ფასად უწევს ამგვარი «შემეცნების» გადახდა. ვიღაც 

გარყვნილებაში ვარდება თანატოლთა წრეში; ვიღაც წინააღმდეგობისა და 

პროტესტის გრძნობებს აყოლილი, რომელიც ესოდენ დამახასიათებელია 

მოზარდის ბუნებისთვის. ასეთი ახალგაზრდები ცდილობენ გამოავლინონ 

თავიანთი «დამოუკიდებლობა», იყონ ეპატაჟურები, ეწინააღმდეგებიან 

ზნეობრიობას, და როდესაც გონს მოდიან, ხვდებიან რამხელა ნაგავსა და 

ჯოჯოხეთურ სისაძაგლეებში არიან მოკალათებულნი. 

* 
ვიღაცას ბავშვობაში აკლდა სითბო და სიყვარული — მან მხარდაჭერის პოვნა 

სცადა იქ, სადაც, როგორც მას ჰგონია, არის თანამოაზრეთა ერთობა (უბედურმა კი 

არ იცის, რომ ეშმაკი არავის დაინდობს, «თავისიანებსაც» კი, რადგან ის არის 

მატყუარა და კაცისმკვლელი). 

ვიღაც უზლური და მივიწყებულია და ოცნებობს ძალაუფლებასა და 

შურისძიებაზე. 

ვიღაც თავისუფლებაზე ოცნებობს, და ეს თავისუფლება ზნეობრივი 

არტახების დარღვევად ესმის, ის კი არა აქვს შეგნებული, რომ მხოლოდ 

ღმრთისადმი სიყვარული იქმს ადამიანს თავისუფლად, სიძულვილი კი გიმონებს, 

ყურმოჭრილ მონად გაქცევს, «ვინაიდან ვინც რისაგან არის ძლეული, მისივე 

მონაა» (2 პეტრე. 2:19). 
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ხშირად სატანიზმს მიმართავენ მოწყენილობის გამო: მოუნდება ვიღაცას 

ადრენალინის აწევა და თამაშობით ეწვევა შაბაშს, ის კი არ ესმის, რომ იქ შესვლა 

ადვილია — გამოსვლა კი ძნელი. 

ისეც ხდება, რომ მოზარდს სატანიზმში იზიდავენ გონებით, გარყვნილი 

გულით, რომელიც ღიაა სიბილწეთათვის, რათა გაამართლოს თავის მდგომარეობა. 

კიდევ ზოგიერთნი ეძიებენ იდუმალ ძლიერებას სხვა ადამიანებზე, 

ხელმძღვანელობის შესაძლებლობს, ელტვიან სხვათა დასჯას, დამონებას, ანუ 

სხვებზე ძალაუფლების ილუზიით სურთ დაიკმაყოფილონ საკუთრი 

არასრულფასოვნების კომპლექსი. 

ზოგს აშკარა წინააღმდეგობრიობა აწუხებს: «ყველას ღმერთის სწამს, მე კი 

სპეციალურად ვერწმუნები ეშმაკს. აი, როგორი ვარ მე, არა ისეთი, როგორც ყველა!» 

გასატანურების მიზეზი შეიძლება გახდეს სასოწარკვეთაც, დანაშაულობის 

მანია და ამავდროულად ცრუ იმედები: ერთხელ თუ წავედი სატანასთან 

თანხმობაზე, — სულ ერთია, სინანულს უკვე ვერ შევძლებ, ხოლო თუ სატანას 

მოვემსახურები — იმ ქვეყნად დამინდობს და არ გამწირავს. მაგრამ არ იციან, რომ 

აქაც უმწარესად იქნებიან მოტყუებულნი, რამეთუ სატანას არანაირი ძალაუფლება 

არ გააჩნია არ აქ, ამქვეყანაზე, და არც საიქიოში. 

* 
რა ვქნათ, როგორ მოვიქცეთ? უპირველეს ყოვლისა არ უნდა გვეშინოდეს 

ეშმაკისა და მისი მსახურების. «უფალია ჩემი შემწე და არ მეშინია; რას დამაკლებს 

კაცი?» (ებრ. 13:6). ბილწის თაყვანისმცემლები ყოველთვის უბადრუკი, 

არაფრისმაქნისნი და მხდალი ადამიანები არიან. მათ ეშინიათ ღმერთის... მეორეც, 

უნდა ვცნობდეთ ჩვენს დასაბამიერ მტერს, მის თვისებებს, ვსწავლობდეთ წმიდა 

მამათა ლიტერატურას, და ვიცოდეთ, სად და როგორ შეიძლება მიიზიდონ თქვენი 

შვილი სატანისტებმა, როგორ იცვამენ ისინი, რათა შენიღბონ თავიანთი ჭეშმარიტი 

არსი. ამას ეძღვნება ჩვენი კრებულის სტატიები. მის ბოლოს თქვენ იპოვით 

პრაქტიკულ რჩევებს, როგორ მოვიქცეთ ამა თუ იმ კრიტიკულ სიტუაციაში. 

მოდი, ვიბრძოლოთ ჩვენი შვილების სულებისთვის. რადგან სატანური 

დარტყმის მთავარი ძალა, სწორედ მოზარდებსა და ახალგაზრდობაზე მოდის. 

როგორებიც იქნებიან ისინი, ისეთი იქნება ჩვენი მომავალი. დაე ამის შეგნებამ 

აღგვაფრთოვანოს და გაგვაძლიეროს ჩვენ მძიმე დროებაში. და თუ არ გვინდა, რომ 

ჩვენი შვილები (წმ. მოციქულ პავლეს თქმით) გახდნენ «წყევლის შვილები», 

უსჯულოები, რომლებმაც გადალახეს სიბილწის უკანასკნელი ზღვარი, 

მივიტანოთ ჭეშმარიტება ჩვენს შვილებამდე. შეუვრდეთ უფალ იესუ ქრისტეს 

ლოცვითა და ვედრებით, ცრემლითა და სიყვარულით, განვიოტოთ ცოდვის 

საკვრელები, გავექცეთ საცთურებს და ეშმაკის მახეთ. შეუვრდეთ მაცხოვარს — 

სწორედ მისი ძალით შევძლებთ წინააღმდეგობას ეშმაკისადმი, და ისიც გაიქცევა 

ჩვენგან. გვახსოვდეს სიყვარულის მოციქულის, წმიდა იოანე ღვთისმეტყველის 

სიტყვები: «შვილებო, დაიცავით თავი კერპთაგან. ამინ» (1 იოანე 5:21). 

http://www.km.ru/referats/55A37611E2A04AA180943768FE132248 

http://www.km.ru/referats/55A37611E2A04AA180943768FE132248
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10. რა უნდა ვიცოდეთ სატანიზმის არსზე 
 

ღიად და დაჩქარებულად დემონიზირებულ საზოგადოებას აწყობს «არ 

შეამჩნიოს» სატანიზმის ავისმომასწავებელი გამოვლინებანი. მკრეხელობებს 

სიწმიდეთა გარშემო და მართლმადიდებლურ სასაფლაოთა წაბილწვას, როდესაც 

აუცილებლად ამტვრევენ და თავდაყირა არჭობენ ჯვრებს, საზოგადოება 

ახალგაზრდების «ონავრობას» მიაწერს. საეჭვო მკვლელობებს სატანური და 

ოკულტური სიმბოლიკით ჩვეულებრივ კრიმინალად აცხადებს, ხოლო 

გამომძიებელთა მოკრძალებული მცდელობა გამოავლინონ მკვლელობათა 

რიტუალური ხასიათი პრესაში ნამდვილ პანიკას იწვევს: «გვიშველეთ, 

კუდიანებზე ნადირობა ისევ იწყებაო»! 

ამ დროს საზოგადოებრიობის მიერ დაცული «ჯადოქრები» სულ უფრო მეტ 

ლეგალურ უფლებებს იძენენ, არ ერიდებათ მთელი ქვეყნის მასშტაბით 

გამოაცხადონ ქვესკნელის ძალთადმი თავიანთი სიმპათიები. 

სატანა ზღვარს გადადის, იმ ზღვარს, რომელთან მიახლოვებას ადრე ვერც კი 

ბედავდა... სატელევიზიო კომპანიები ცინიკურად დასცინიან მილიონობით 

მართლმადიდებელთა გრძნობებს, როდესაც ეს უკანაკსნელნი ითხოვენ აკრძალონ 

ტელეარხებით მარტინ სკორსეზეს ფილმის «ქრისტეს უკანასკნელი ვნებების» 

ჩვენება... 1998 წელს ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანების 

დღესასწაულზე მოსკოვის ცენტრში გაიხსნა თანამედროვე მხატვართა გამოფენა, 

სადაც ორგანიზებულ იქნა მკრეხელური აქცია: მართლმადიდებლურ ხატთა 

საჯარო შეურაცხყოფა. მკრეხელებმა, ერთ-ერთი გალერეიდან ა. ტერ ოჰანიანის 

მეთაურობით, მოაწყვეს ექსპოზიცია «ახალგაზრდა უღმერთო», ხატებს მიახატეს 
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სვასტიკები, აფურთხებდნენ სიწმიდეთ და ფეხით თელავდნენ მათ, დაჭრეს ისინი 

ნაჯახით, რასაც, რა თქმა უნდა, დემონური ჟინითა და შთაგონებით იქმოდნენ. 

ეს ამაზრზენი და რეკლამირებული მოქმედება სასინჯი ქვა უნდა 

გამხდარიყო: მოითმენენ თუ არა მართლმადიდებლები ყველაზე დიდი 

სიწმიდეების შეურაცხყოფას, ჩვენი ნება არის თუ არა უკვე პარალიზებული და 

შეუძლია თუ არა სატანას უსაზღვროდ განლაღება... ვაი რომ, ჩვენი 

თანამემამულეების უმეტესობა დუმს ამის შესახებ. რა არის ეს — ერის გრძნობების 

გაქვავება ცოდვათა მიმართ თუ წარმწყმედელი დაუდევრობა? სამწუხაროა, რომ 

ბევრს ჯერ კიდევ ვერ წარმოუდგენია ჩვენს დღეებში დემონურ ძალთა თარეშის 

ჭეშმარიტი მასშტაბი. 

მაშ, რას წარმოადგენს სატანიზმის მოქმედებაში? რას გვახვევენ თავს 

სიცრუის მამის თაყვანისმცემლები? 

11. ბოროტების კულტი 

მივმართოთ «რუსეთში მოქმედი ახალი, დესტრუქციული და ოკულტური 

ხასიათის რელიგიურ ორგანიზაციათა» ცნობარს, რომელიც გამოსცა მოსკოვის 

საპატრიარქოს მისიონერულმა განყოფილებამ. 

 

სატანური კულები — ეს არის დესტრუქციული კულტების ყველაზე ველური 

და კრიმინოგენული სახესხვაობა, სადაც გარყვნილება მაქსიმუმს აღწევს და 

ყველაზე აშკარადაც ვლინდება. სატანიზმში ყველაფერი გადმოყირავებულია: 

ქრისტეანობის ეშმაკი სატანისტთა ღმერთი ხდება, ქრისტეანული სათნოებები 

ცოდვებად განიხილება, ხოლო ცოდვები სათნოებებად. ცხოვრება ნათელ და ბნელ 

ძალთა შორის განუწყვეტელ ბრძოლად წარმოუდგენიათ, სადაც სატანისტი 

იბრძვის ბნელის მხარეს, და სწამს, რომ ოდესღაც ის მიაღწევს გამარჯვებას. 
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თანამედროვე სატანისტების იდეური შთაგონების წყაროდ მიიჩნევა 

კემბრიჯის კურსდამთავრებული, ოკულტისტი და მთელი რიგი «მაგიური» 

წიგნების ავტორი ალისტერ კროული, რომელიც საკუთარ თავს აპოკალიფსისის 

«მხეცს» უწოდებდა და მრავალი მიმდევარიც ჰყავდა. მისი ნაწარმოებები 

საფუძვლად დაედო მრავალ სატანურ კულტს, მათ შორის ე. წ. «სატანის 

ეკლესიასაც». ა. კროულის სწავლებათაგან ბევრი რამ აიღო «საიენტოლოგთა 

ეკლესიის» დამფუძნებელმა ლ. რ. ჰაბარდმა, ხოლო საიენტოლოგიამ, ანუ 

დაინეტიკამ დღეს მრავალ ოფიციალურ დაწესებულებებშიაც კი შეაღწია. 

სატანისტების «წმიდა წერილია» — «შავი ბიბლია» რომელიც ა. კროულის 

მოწაფემ ენტონ შანდორ ლა ვეიმ დაწერა. შანდორ ლა ვეის ასევე უწოდებენ «შავ 

პაპს», «სატანის ეკლესიის» დამფუძნებელს, რომლის მთავარი მისია — 

ქრისტეანობის განადგურებაა. 1970 წელს ის აშშ-ს ეკლესიათა ეროვნულ საბჭოშიც 

მიიღეს. ამერიკაში სატანისტთა 8 ათასამდე «თემია», რომლებიც 100 ათასამდე 

ადამიანს აერთიანებენ. 

სატანისტები ხელს უწყობენ ადამიანის ბუნების გარყვნას, მათ შორის 

სექსუალურ აღვირახსნილობასაც. გარყვნილების «ნებაყოფლობითობა» 

ნარკოტიკებით მიიღწევა. აცხადებენ, რომ რამდენი დანაშაულიც გინდა ჩაიდინოს 

ეშმაკთაყვანისმცემელმა, პასუხს მათთვის არ აგებს, რადგან მისთვის ნებისმიერი 

ცოდვა ნებადართულია. სატანური მორალი ძალზედ მარტივია — არავითარი 

მორალი! 

რამდენად სერიოზულად იპყრობენ სატანიზმის პრიმიტიული იდეები 

ადამიანის მთელ არსებას, კარგად მეტყველებს მოკლე ამონაწერი ერთი 

თანამედროვე გოგონას დღიურიდან, რომელიც ადრე სატანისტი-სექტანტი 

გახლდათ: 

«მცნებები: 

1. არ გიყვარდეს. 

2. სატანის კულტის სრული იდეა. 

3. შურისძიება. 

4. ზიანი უყავ მოყვასთ. 

5. გქონდეს ბოროტებაში დათნქმული სინდისი. 

6. შეწირე მსხვერპლი. 

7. მოჰკალ. 

8. ჩაიდინე მკრეხელობა. 

განდობის შემდეგ: 

1. ძილის წინ მიიღე შავი პური, 3-4 წვეთ სისხლთან ერთად. 

2. როდესაც იძინებ, უარყოფ... (აქ სალანძღავი სიტყვებით წოდებულია 

ქრისტე — რედ.) 3 ჯერ. 

«სატანისადმი ფიცში» არის ფრაზები იმის შესახებ, რომ «ადამიანი 

ჯოჯოხეთის ნაწილი ხდება». 

გვხვდება ასეთი მტკიცებულებებიც: «ცოცხალთა სისხლი კარგად ანოყიერებს 

ახალ წამოწყებათ». 
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12. რიტუალები 
 

XVII საუკუნეში, როდესაც ევროპაში სატანიზმმა თავის პიკს მიაღწია, 

შემუშავდა ამაზრზენი და შემაძრწუნებელი სატანური რიტუალები. მაშინ შავ 

მესაზე მსხვერპლად ეწირებოდა «ასობით» ყრმა (ეს კი გახლავთ საღმრტო 

ლიტურგიის შეურაცხყოფის მცდელობა; ასეთი «ლიტურგია» უკუღმა სრულდება). 

 

 

 

დღევანდელ სატანისტთა შავ მესებზეც დასცინიან და გმობენ წმიდა ჯვარს, 

ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს, უწმიდეს ძღვენს და ქრისტეანობის სხვა 

სიმბოლოებს. მსხვერპლად აუცილებლად იწირება ცხოველი, შავი მამალი ან შავი 

კატა, რომელსაც ცოცხლადვე ატყავებენ და სვამენ მის სისხლს. მათთვის 

ნამდვილი მსხვერპლი — თავად მკვლელობის ჩადენა კი არ გახლავთ, არამედ 

ცოცხალი არსების ტანჯვა. არის შემთხვევები, როდესაც სატანისტებს ცოცხალი 

ადამიანებიც შეუწირავთ. სატანისტები თავიანთი ქვენა ემოციებისა და 

გრძნობებისგან რომ გათავისუფლდნენ და სინდისის ქენჯნა არ განიცადონ, 

ხშირად სახეს იფარავენ. ამის შემდეგ კი ეძლევიან სისასტიკეს, შურისძიებას, 

ავხორცობას და ა. შ. გაჩნდა ისეთი რიტუალები, როგორიცაა სატანური 

«ნათლობა», «ჯვრისწერა», ასევე დაკრძალვა. ფართოდ არის გავრცელებული ე. წ. 

«უკუმედიტაციები» — ანუ ლოცვების კითხვა უკნიდან წინ და ლოცვების 

დამცინავი დამახინჯება. 
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13. გადმობირება 
 

სექტების კონკრეტული საქმიანობა ხორციელდება ლეგალური კავშირებისა 

და საიდუმლო ელიტური ჯგუფების ფორმით, რომლებიც თავის მხარეს იბირებენ 

ახალგაზრდებს. სატანისტები აქტიურად იყენებენ ნარკოტიკულ ნივთიერებებს, 

ურთიერთობა აქვთ ნარკომაფიასთან. 
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სატანისტური სექტები მასობრივი ტირაჟებით გამოსცემენ სატანურ 

ლიტერატურას, ხელს-უწყობენ როკ-კონცერტების ორგანიზებას (ერთი პერიოდი 

ამერიკის «სატანის ეკლესიის» არაფორმალური ლიდერი იყო მომღერალი ჯინ 

მენსფილდი), ამზადებენ მაისურებს, ქურთუკებს, რგოლებს, ბეჭდებს, და სხვა 

სატანური შინაარსის მატარებელ ატრიბუტიკას. 

სატანური კულტები თავიანთ პროპაგანდისტულ მოღვაწეობას ეწევიან 

სკოლებში, უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში, უნივერსიტეტებში, არმიაშიც 

კი (აქედან ხომ არ არის საშინელი, არამოტივირებული მკვლელობების 

გამაოგნებელი ტალღა?). როგორც თვითმხილველნი ამბობენ, სატანური სექტის 

წევრები თითქმის ძალდატანებით გექაჩებიან თავიანთი სექტისკენ. სამხედრო 

ნაწილებში დემონთთაყვანისმცემლები ავრცელებენ წერილებს და სხვადასხვა 

ლიტერატურას, კერძოდ, «ეშმაკის წიგნაკს». 

14. დღესასწაულები 

დღესასწაულთა შორის, რომელსაც სატანისტები აღნიშნავენ, განსაკუთრებით 

მკაფიო და თვალსაჩინოა ჰელოუინი (ჯადოქრების დღესასწაული), რომელიც 

ეწყოება 31 ოქტომბრის ღამეს ვიდრე 1 ნოემბრის გათენებამდე. მრავალს 

ჰელოუინი უწყინარ და საოხუნჯო ზეიმად წარმოუდგენია, რომ ეს არის «ხალხური 

ფესტივალი», მაგრამ ვაი რომ ეს ასე როდია. დღესასწაულთა შორისაა «ვალპურგას 

ღამე» 30 აპრილის ღამიდან 1 მაისის განთიადამდე, «ანტიქრისტეს კათოლიკური 

შობა» — 6 ივნისს დილის 6 საათზე, «ეშმაკის ბუდისტური შობა» — 29 

სექტემბრიდან 13 ოქტომბრამდე, «ყრმათა ამოწყვეტის დღ» — 23 დეკემბრიდან 24 

დეკემბრამდე, ასევე ყოველი სავსემთვარეობის ღამე. 

15. ორგანიზაციები 

სატანისტთა ყველაზე ცნობილ გაერთიანებებს, უკვე ხსენებულთა გარდა, 

რომელთა შორისაა «სატანის ეკლესია», წარმოადგენენ: «ლუციფერის კელტურ-

აღმოსავლური წესის საერთაშორისო ასოციაცია», «რუსეთის სატანური ეკლესია» 

(ქ. მოსკოვი), რომელიც მთელი რუსეთსა და უცხოეთში დაკავშირებულია 

წარმართულ და ოკულტურ-მისტიკურ დაჯგუფებებთან, «შავი მგლები», «მარცხენა 

გზა», «ვერცხლის ვარსკვლავის ორდენი», შავ მოგვთა ორდენი «ლეგიონი», «მწვანე 

ორდენი», «შავი ანგელოზი», «სამხრეთის ჯვარი», «შავი დრაკონი», «ცისფერი 

ლოტოსი», «მეცამეტე მოციქულის ეკლესია», «ლუციფერის ნათლის ორდენი», 

«ორშაბათის დემონის შავი საძმო». 

მოსკოვში მოქმედებს სატანის მსახურთა ჯგუფი, რომლებიც შენიღბულნი 

არიან «თვითმკვლელთა კლუბის» სახით. ამ კლუბის წევრები დადიან ცალკეულ 

საავადმყოფოებში, სადაც წვანან არშემდგარი თვითმკვლელები და მათი ქონების 

ანდერძის საფასურად, თანამოძმეთა საზოგადოებაში ადვილ და სასიამოვნო 

სიკვდილს სთავაზობენ. 

მძიმე დანაშაულობათა ჩასადენად სატანისტები არცთუ იშვიათად 

ცდილობენ ფსიქიურად დაავადებულ ადამიანთა გამოყენებას. სატანისტთა წრეში 
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გავრცელებულია თვითმკვლელობის პრაქტიკა, რომელიც ვითოცმდა «ზემოდან» 

გაცემული განკარგულებით ხორციელდება. ამის ნიმუშად გამოდგება მინსკში 1996 

წელს სამხედრო სასწავლებლის კურსდამთავრებულის თვითმკვლელობა. 

სატანური სექტები ძალზედ საშიშია თავიანთი უსაზღვრო პარპაშით, 

ეგოისტური მიზნების მისაღწევი საშუალებების ფორმებით, ცინიკური 

მკრეხელობებით, ტრადიციული სარწმუნოებების დაცინვით და ნარკომაფიასთან 

კავშირით. 

 

16. მსხვერპლშეწირვა და სიმბოლიკა 

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფ. მღვდელმონაწონ ანატოლის 

(ბერესტოვი) მოხსენებიდან VI საერთაშორისო საგანმანათლებლო საშობა 

კონფერნციიდან: 

«მოსკოვში არსებობენ სატანური ორგანიზაციები, რომლებშიც დაახლოებით 

ათასამდე კაცია გაწევრიანებული. ისინი ნერგავენ ანტიადამიანურ იდეებს და 

პრაქტიკას: თაყვანისცემას ბოროტებისადმი, ახალგაზრდობის თანაზიარობას 

სექსთან და ნარკოტიკებთან, განსაკუთრებით ავრცლებენ ჯგუფურ გარყვნილებას, 

ასრულებენ რიტუალურ და შეკვეთილ მკვლელობებსაც, ასევე მისდევენ 

ოკულტიზმის ყველაზე პირქუშ სახეობებს. 

ეს სიტყვები გამოგონილი როდია, არამედ მწარე რეალობა. 

მართლმადიდებლურ სულიერ ცენტრებს რეაბილიტაციისთვის აკითხავს 

ოკულტიზმისგან დაზიანებული უამრავი ადამიანი. ასე, რომ ჩვენ ვდგავართ 

საშინელი რეალობის წინაშე. ბოლო დროს სულიერ ცენტრებს აკითხავენ 

ადამიანები, რომლებიც ადრე იყვნენ სატანურ სექტებში. ყველა მათგანს სექტიდან 

გამოსვლა სურს, მაგრამ შურისძიებისა ეშინიათ. თუმცა, აი რა არის ყველაზე 

საინტერესო: ისინი აცხადებენ, რომ თუ სატანისტი უბრალოდ კი არ ტოვებს 

სექტას, არამედ ღებულობს მართლმადიდებლობას და ხდება მტკიცე, მორწმუნე 
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მართლმადიდებელი, ისინი მას რატომღაც არაფერს უშავებენ. 

მართლმადიდებლობა ყველაზე უმტკიცესი დაცვა ხდება სატანური 

შურისგებისგან. 

მოკლედ, ამ სექტის ყველა წევრი საშინელ ამბებს ჰყვება. მოსკოვში ამ ბოლო 

დრომდე სასტუმრო «უკრაინას» რაიონში დიდ ბინებში იკრიბებოდნენ 

სატანისტები და ყოველკვირეულად სწირავდნენ ადამიანურ მსხვერპლს! 

ძირითადად ძუძუთა ბავშვებს! თანაც არსებობს სპეციალური მაფიოზური 

ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს ამ პატარების მოპოვებაზე. მათ არა მარტო 

იტაცებენ, არამედ ყიდულობენ: «უარყოფილ» ბავშვებს სამშობიარო სახლებში, 

ბაგა-ბაღებში. და რა ბედი ელოდებათ მათ შემდგომ? პატარების ნაწილს 

მსხვერპლად სწირავენ, მათ რიტუალურად ჰკლავენ. ბავშვების ნაწილი მიდის 

«სათადარიგო ნაწილებზე» მდიდარი უცხოელი ბიძებისთვის.. ხოლო ნაწილი 

მდიდარი არამზადების გაახალგაზრდავებაზე. 

ოკულტიზმში არსებობს რწმენა, რომ თუ ადამიანი განიბანება მოკლული, 

უბიწო ყრმის სისხლში, ის ახალგაზრდავდება და ყველა ავადმყოფობაც უკან 

იხევს. ამიტომაც, ზოგიერთი უგუნური მდიდარი უკვეთავს ასეთ საზარელ 

«განბანვას»! და ამ შემთხვევაში, მამაკაცი თუ დედაკაცი — წვება მაგიდაზე. მის 

გვერდით, მომცრო მაგიდაზე აწვენენ პატარას. სრულდება გარკვეული რიტუალი: 

«შემკვეთის» თვალწინ ყრმას მახვილით ჰკლავენ, ხოლო მისი სისხლით ამ 

მკვლელობის შემკვეთ ადამიანს ბანენ. 
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ამ ბიზნესზე, ბუკვალური აზრით, გამაოგნებელი ფული კეთდება! და ეს 

ისეთივე ჩვეულებრივი ბიზნესია, როგორც ნარკოტიკები და პროსტიტუცია. 

თავად განსაჯეთ: დუმა ღებულობს კანონს, რომელიც პროსტიტუციის 

ლეგალიზაციას ახდენ. არადა, როგორც ზოგიერთი სატანური სექტიდან 

გამოსული პირი ადასტურებს, აღმოჩნდა, რომ ქუჩის მეძავთა მეოთხედი 

ეკუთვნის ამ სატანურ სექტებს. და მსუბუქი ყოფაქცევის «ჩვეულებრივი» გოგონები 

სარჩო-საბადებელს ამ ცოდვით მოიპოვებენ, სატანური სექტის მონაწილენი 

ვერაფერს ღებულობენ — ფული მთლიანად სექტას ეკუთვნის! მეტიც, ცნობილია 

შემთხვევები, როდესაც გოგონებს სიძვის შედეგად დაფეხმძიმებას აიძულებენ, 

შემდეგ კი ახალშობლი პატარებს სატანის სამსხვერპლოდ სწირავენ. და ეს 

ყველაფერი ხდება აშკარად, რეგულარულად — რუსეთის დედაქალაქში! 

არსებობს სატანისტთა სხვა საყვარელი თავშესაყარი, კერძოდ კინოთეატრი 

«კიევი» და მისი შემოგარენი. სატანისტებს ბინები გააჩნიათ მთელი მოსკოვის 

მასშტაბით. ადამიანები, ვისაც სურს სატანური სექტიდან თავის დაღწევა, 

ჰყვებიან, რომ თვითონ მოუპოვებიათ ბავშვები და ყოფილან მოწმენი მათი 

მკვლელობისა სატანურ შეკრებებზე. თანაც, ჰკლავენ არა მარტო პატარებს, არამედ 

მაწანწალებსაც. სასჯელის სახით ფართოდ არის გავრცელებული თვით სექტის 

ადეპტების მკვლელობაც. 

ყველაფერი რაც ხდება, ეს არის რუსეთში ოკულტიზმის აქტივიზაციის 

შედეგი, რომელიც კანონზომიერად დადის ასეთ საშინელ ფორმებამდე. ჩვენ 

შეგნებული უნდა გვქონდეს ის, რომ ხდება მთელი საზოგადოების სატანიზაცია, 

და უნდა ვიცოდეთ როგორი იქნება ყოველივე ამის შედეგი. 

სატანური სიმბოლიკა სულ უფრო და უფრო ინერგება ჩვენს ცხოვრებაში, 

ჩნდება ტელევიზიაზე, ტანისამოსზე, პროდუქტებზე. ყველაზე «ძლიერი» მაგიური 

ემბლემა, რომელიც ვითომცდა უდიდეს ძალას ანიჭებს მოგვებს, მიიჩნევა ჰაერში, 

მოგვის სხეულის წინაშე, მაგიური სოლით ხუთქიმიანი ვარსკვლავის გამოსახვა. 

მას თუ გადაყირავებულად გამოვსახავთ — ერთი წვეროთი ქვემოთ, და ორით 

ზემოთ, მივიღებთ ფანჯარას დემონურ სამყაროში. ასეთი ვარსკვლავი ანუ 

პენტაგრამა «მენდესის თხად» ანუ «ეშმაკის ფეხების ანაბეჭდად» იწოდება. 

ზოგიერთ უმაღლეს სასწავლებელში თავად მინახავს ახალგაზრდა ადამიანები 

ამგვარი გადმოყირავებული პენტაგრამებით მკერდზე. ჩემს კითხვაზე, იციან თუ 

არ, რას ნიშნავს ეს ნიშანი, ისინი მპასუხობდნენ: «იმიტომაც ვატარებთ, რომ 

ვიცით». 

სხვა ემბლემა, რომელიც სატანისტებს ეკუთვნის, გადმოყირავებული ჯვარია. 

მათი დანახვა ხშირად შეიძლება ზოგიერთი როკ-ჯგუფის შემსრულებელთა 

მაისურებზე. ამით ისინი გამოხატავენ თავიანთ სიყვარულს და კუთვნილებას 

სატანისადმი. სხვათა შორის, ალან ჩუმაკი, როდესაც გამოდიოდა ტელევიზიით 

თავისი «ჯადოსნური კურნებებით», ოკულტური სეანსებით, ყოველთვის 

ასრულებდა ხელებით რაღაც პასებს და მათ ამთავრებდა გადმოყირავებული 

ჯვრის სახით, თითქოსდა «აკურთხებდა» ხალხს სატანური ძალით. ამაშიც კი ჩანს 

მისი «მკურნალობის» არსი. 
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17. სახელმწიფო სტრუქტურებში შეღწევა 

დღეს სატანისტები რუსეთში თავს იმდენად თავდაჯერებულად გრძნობენ, 

რომ ინტერნეტ საიტებზე პირდაპირ ლაპარაკობენ «ახალი ადამიანის» — «Homo 

satanicus»-ის ფორმირებაზე. ახორციელებენ რა ამას პრაქტიკაზე, ისინი თვით 

სახელმწიფოებრივ და საზოგადოებრივ სტრუქტურებშიც კი აღწევენ. 

კერძოდ, სატანისტებმა თავიანთ სამემკვიდრეო მამულად, ვოტჩინად 

აირჩიეს... ტიუმენის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (იხ. გაზეთები: «Труд-7». 1998 

წლის 19 ივლისი და «Российская газета» 1998 წლის 11 სექტემბერი. შესაბამისად 

სტატიები: «Игры дьявола» და «Черная Mecca — урок на всю жизнь»). მის 

კედლებში, პროფკომისა და სამხედრო-ისტორიული კლუბის საფარველქვეშ, 

თითქმის ოფიციალურად დაფუძნდა სექტანტების ორი ჯგუფი: შავი 

ტოლკიენისტები და «გენეტიკ-ასიმილატორთა საზოგადოება». სატანური 

მოძრაობის ერთ-ერთი დამფუძნებელია — კარნაში (ეს მისი დემონური 

ზედსახელი ან «ინიცირებული» სახელწოდებაა»), განათლებით იურისტი, ჯერ 

კიდევ კაპიტნის წოდებაში ასწავლიდა მილიციის ადგილობრივ სკოლაში, შემდეგ 

გადავიდა საადვოკატო სამსახურში, ახლა კი მოღვაწეობს ქ. ტიუმენის 

ადმინისტრაციაში. ეს ქალბატონი ფლობს ფსიქიკური ზემოქმედების მეთოდებს, 

რაც შესაძლებლობას აძლევს მას, ჰიპერსექსუალობასთან ერთად, აკეთოს კარიერა 

და მიიმხროს სატანის ახალი მსახურები. არ უკადრისობს ლესბოსელობასაც, ანუ 

გოგონებთან ხორციელი თანაცხოვრების სოდომურ ცოდვას. ერთ-ერთი 

გოგონასგან კარნაშმა «სარეცელის გაზიარება» მოითხოვა, თანაც ისეთი დაჟინებით, 

რომ გაოგნებული გოგონა ისტერიაში ჩავარდა და გაიქცა. როდესაც ის ვერც 

თხოვნითა და ვერც მუქარებით დააბრუნეს, გოგონა სატანისტების ძალოვანი 

სტრუქტურების წარმომადგენლებმა სასტიკად სცემეს. 
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სხვა გოგონა დაინტერესდა «სათამაშო» რიტუალური მსხვერპლშეწირვით 

სასაფლაოზე, სადაც მსხვერპლის სისხლის ნაცვლად თასიდან წყალი უნდა 

შეესვათ. «მე არ მეგონა, რომ მსხვერპლად სწორედ მე შემწირავდნენ», — ჰყვებოდა 

შემდეგ ეს სატანისტი. — «და როდესაც უეცრად ხელები გადამიგრიხეს, შემიკრეს 

და თავზე ტომარა ჩამომაცვეს, საშინლად შევშინდი, დავიწყე ყვირილი და თავის 

გათავისუფლება ვცადე». შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ 17 წლის სტუდენტის 

საშინელი მდგომარეობა, რომელიც «სამსხვერპლოდ» გასწირეს. მრავალ 

ახალგაზრდას ასეთი «თამაშების» შედეგად ერღვევა ფსიქიკა. ერთ-ერთიგოგონა 

შავ მესაში რამოდენიმეჯერ მონაწილეობის შემდეგ ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში 

მოხვდა. 

ამ ვითარებაში ყველაზე ველური არის ის, რომ სატანის ტიუმენელი 

თაყვანისმცემლები — მომავალი მასწავლებლები, ერთი ან ორი წლის შემდეგ 

სკოლებში შევლენ და ბავშვთა აღზრდას დაიწყებენ. თუმცა, ისინი უკვე ასწავლიან, 

უფროსკლასელთათვის აყალიბებენ სხვადასხვა სახის წრეებს. ერთ-ერთი ცენტრი, 

რომლის ჭერქვეშ მუშაობს სექტა, გახდა ქალაქის მოზარდთა აღზრდის 

ესთეტიკური ცენტრი. მისი სახელით ორგანიზებულ იქნა კარვების ბანაკი 

უცნაური და «რომანტიკული» სახელით «10 დღე შუასაუკუნეებში». სრულიად 

რუსეთის მასშტაბით გამოცხადებულ იქნა სიუჟეტურ-როლური თამაში ასეთივე 

სახელწოდებით (ვითომცდა ტოლკიენის ნაწარმოებთა მოტივების მიხედვით). 

რამდენი მშობელი დაეჭვდება ამგვარი კლუბის პედაგოგების ავ ზრახვებში? 

ხომ არ არის ეს დამატებითი პირობები სატანური მოძრაობის შესავსებად, თუმცა 

სექტის ხელმძღვანელები მას «ერუდიტთა» ელიტარული კლუბის სახელით 

ნიღბავენ? მაგრამ ტიუმენის ბანაკი — გამონაკლისია! ქ. მურომთან მოაწყვეს 

საზაფხულო ბანაკი ეკოლოგებისა და ტურისტებისთვის, რომელთაც 

ექსტრემალურ ვითარებებში ამტანობის გამოცდებს სთავაზობდნენ. მოხალისეებს 

ატერორებდა წინამძღოლი-უფროსკლასელი, მისივე აღიარებით სატანისტების 

ჯგუფის წევრი. მან ისე დააშინა 14-16 წლის ბიჭუნები, რომ ამ უკანასკნელებმა 

მშობლებისგან მოითხოვეს, რათა დაუყოვნებლივ წაეყვანათ ისინი ბანაკიდან... 

როგორც ვხედავთ, დღეს სკოლაც და ბანაკიც სავსებით შეიძლება სატანური 

სექტის დამქირავებელთა ფორპოსტი გახდეს. 

არადა ბავშვები ძალზედ მიმდობნი და ცნობისმოყვარენი არიან. მათ სურთ 

გაიხედონ იმ დახურულ კარებს მიღმა, სადაც იდუმალი და უცნობი სამყაროა. 

წავიდნენ იქით, სადაც შეიძლება იყოს «რომანტიკული» თავგადასავლები. «მე 

მხოლოდ შევიხედავ, რა ხდება იქ, და თუ არ მომეწონება — ვინ შემაკავებს?» — 

ასეთია დახელოვნებული სატანისტის სატყუარაზე წამოგებული მოზარდის 

ლოგიკა. მაგრამ საქმე იმაში კი არ არის, რომ სიცრუის მამა, სატანა ვერ იტანს 

თავისუფლებას, არამედ ის უბრალოდ ასე ადვილად არ გაუშვებს თავის 

მსხვერპლს. 

რა თქმა უნდა, ყოველი 12-14 წლის ბიჭუნა როდია სატანისტი, რომელსაც 

ყურში საყურე გაურჭვია და გადმოყირავებულ ჯვარს ატარებს. ზოგჯერ მას არც 

ესმის, რას ნიშნავს ეს მკრეხელური სიმბოლო. სამაგიეროდ ეშმაკმა კარგად იცის, 
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თუ რა დგას გარეგანი სიმბოლოს უკან, და ისიც კარგად უწყის, რომ ამ 

სიმბოლოებს უკან მოჰყვებიან ადამიანები. და ერთი ან ორი წლის შემდეგ, ეს 

ბიჭუნები და გოგონები, დაესწრებიან რა როკ-კონცერტს, სადაც როკ-

შემსრულებლები, ნარკოტიკებით გათანგულები, გამოსვლის წინ ხარის სისხლს 

სვამენ (ასეთი შემთხვევები იშვიათი როდია მოსკოვის კონცერტებზე), 

გამხეცებამდე მივლენ და თანაც ისეთამდე, რომ ყველაფერს ანგრევენ და 

ანადგურებენ. 

მართლაც, როგორც ბოლო წლების მონაცემები აჩვენებს, შეუძლებელია 

«ოდნავ» სატანისტი იყო. სატანიზმი ეს არის სიკვდილი, რომელიც თავის 

მსხვერპლს მთლიანად იპყრობს. პრესის მრავალრიცხოვანი ცნობა სატანისტური 

სექტების მოქმედებაზე ადასტურებს, რომ ისინი არა მარტო ამაზრზენ 

დანაშაულობებს ჩადიან, არამედ ბოროტების ძალა იმდენად ღრმად იპყრობს ამ 

ჯგუფების მონაწილეებს, რომ მათ უკვე გაჩერება აღარ ძალუძთ, ისინი ნამდვილი 

შეპყრობილები ხდებიან. აი, მათი დანაშაულობების მცირედი ნუსხა. 

18. დანაშაულობანი 

1993 წლის პასექის ღამეს, ოპტის უდაბნოში მოხდა სამი მონაზვნის 

რიტუალური მკვლელობა. ხანჯლით, რომელზეც ამოტვიფრული იყო რიცხვი 666, 

მოქმედებდა სატანისტი ავერინი. და ეს სიძულვილი მართლმადიდებელთადმი 

შემთხვევითი როდია. დიდი ხმაური გამოიწვია თავის დროზე შემთხვევამ 

ჩერკესკში, როდესაც ერთის შეხედვით ნორმალურმა უფროსკლასელებმა მოჰკლეს 

თავიანთი თანაკლასელი გოგონა, რომელიც მოიძულეს მხოლოდ იმის გამო, რომ 

ის ატარებდა მართლმადიდებლურ ჯვარს და დადიოდა ტაძართან არსებულ 

საკვირაო სკოლაში. 

1995 წელი. 16 წლის გოგონას რიტუალური მკვლელობა ქ. კანსკში 

(კრასნოდარის მხარე) და მსხვერპლშეწირვითი მკვლელობა ბიჭუნასი ქ. ბრესტში. 

1996 წელი. სატანისტებმა მსხვერპლად შეწირეს ახალგაზრდა გოგონა სანკტ-

პეტერბურგიდან; ამ წელსვე მოხდა რიტუალური თვითმკვლელობა მინსკის 

სამხედრო სასწავლებელში, სადაც ამ სასწავლებლის კურსდამთვრებულმა თავი 

მოიკლა. 

1997 წელი. 29 მოზარდის იდუმალებით მოცული რიტუალური 

თვითმკვლელობა ტიუმენის ოლქში, ქალაქგარეთა სოფელ ანტიპინოში. ერთი 

მეორის მიყოლებით მარყუჟებიდან გამოჰქონდათ მოზარდები ძალადობრივი 

სიკვდილის ნიშნის გარეშე. ჯერ ეს ყოველივე მიიღეს თვითმკვლელობად, მაგრამ 

ყველა მათგანი აღსრულებული იყო ერთნაირად, რამაც ეჭვი აღძრა — ბიჭები 

ტყავის ქამრებით იყვნენ დამხრჩვალნი. გამოძიების დროს აღმოჩენილ იქნა 

მასალები, რომლებიც ადასტურებდნენ, რომ ეს იყო განდობის რიტუალი, 

დეტალური აღწერა იმისა, ვინ, როდის და როგორ იქნებოდა მოკლული, შემდეგ 

მისი მეგობრები, მოცემული იყო სექტის სხვა წევრთა გაგუდვის დეტალური 

ინსტრუქციები. აშკარა გახდა, რომ საქმე ჰქონდათ სატანურ სექტასთან. სარდაფის 

კედლები, სადაც იკრიბებოდა სექტა, აჭრელებული იყო კაბალისტური 
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სიმბოლოებით, ბიჭუნების სახელები ჩამოწერილი იყო იმ თანამიმდევრობით, რა 

თანამიმდევრობითაც უნდა წასულიყვნენ ისინი იმქვეყნად... 

 

სექტას უფროსი «მასწავლებელი» თუ ხელმძღვანელობს, ის სწრაფად 

იმორჩილებს მისდამი დაქვემდებარებულ «მცირეწლოვნებს» და კრიმინალური 

საქმიანობისკენ აქეზებს. ქალაქ ბელციდან დედასთან ერთად გაიქცა 16 წლის 

გოგონა ნ., გაიქცა იმის შემდეგ, რაც ისტორიის მასწავლებელმა, რომელიც 

სატანისტი აღმოჩნდა, «ფაკულტატივზე» აიყვანა მისი ცამეტი თანაკლასელი, 

რომელიც მის ბინაში ტარდებოდა და სადაც ატარებდნენ ნამდვილ შავ მესაას 

სისხლის შეწირვითა და გარყვნილებით. სკოლის ისტორიის მასწავლებელი 

აღმოჩნდა... «შავი ანგელოზის ეკლესიის პრესვიტერი». ის ყოველდღე ჰკრებდა 

თავის «მორჩილებს», ამუშავებდა მათ, რის შემდეგაც ისინიც მუდმივად თავიანთ 

მოძღვარზე ფიქრობდნენ, ესმოდათ მისი «ხმა», შორიდანაც კი და მზად იყვნენ 

შეესრულებინათ მისი ნებისმიერი ბრძანება მკვლელობისა და თვითმკვლელობის 

ჩათვლით. 

«მასწავლებელი» ახალგაზრდებს აიძულებდა სოფლებში შეეკრიბათ და 

გადაემუშავებინათ სპეციალურად დათესილი ყაყაჩო, რისგანაც ამზადებდა 

ნარკოტიკს, თანაც ნარკოტიკით თვითონ არ სარგებლობდა — ამის შედეგად, ისინი 

მთლიანად თავიანთ ლიდერზე ხდებოდნენ დამოკიდებულნი. მოზარდთაგან 

ვიღაც იარაღის საამქროში მუშაობდა — იქ მოჰქონდათ «ლულები» 

პრიდნესტროვიედან, კარპატებიდან, საზღვრებიდან... როგორი იქნებოდა მათი 

საშინელი საქმეების გასაქანი? ეს შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ იმის მიხედვით, თუ 

რა სახის თანხები ფლობდნენ ეს და მისი მსგავსი პრესვიტერები, რამდენი იარაღი 

იყო გადამალული «ტაძრების» სამალავებში; აქვე გახლდათ საბრძოლო 
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მომწამლავი ნივთიერებები და კიდევ სხვა, რაც მხოლოდ მათმა დარაჯებმა იციან... 

ნ.-ს ოჯახი გაიქცა მშობლიური ქალაქიდან, რადგან საკუთარ გოგონას იცავდა 

სატანისტების მიერ ნაჩუქარი «თავისუფლებისგან». სანამ ნ. თემში იყო, ის 

მჭიდროდ «დასვეს» ყაყაჩოს პრეპარატზე, მან გადაიტანა ორი აბორტი და ჩაიდინა 

რამოდენიმე საკმაოდ სერიოზული სამართალდარღვევა, რომლის გამოც დღემდე 

მიმდინარეობს გამოძიება. ის არ გაგიჟებულა, მაგრამ მისი ფსიქიკა იმდენად არის 

შერყეული, რომ გამოცდილ ფსიქოთერაპევტებს დღემდე ვერაფერი 

მოუხერხებიათ მისთვის. 

ახალგაზრდებს, რომლებიც რელიგიური უწიგნურობის ატმოსფეროში 

იზრდებიან, ძალზედ სუსტი იმუნიტეტი გააჩნიათ ასეთი იზუვერული სექტების 

მიმართ. მათი ზეგავლენიდან გამოსვლა ძალზედ ძნელია. როგორც გაზეთი 

«Труд»-ი იუწყება (1998 წ. 11 სექტემბერი) თავის სტატიაში: «Дьявол на постое», 

ნევინნომისკში «შავი ტიტას» სექტიდან გამოსვლის სურვილი სისხლიან ხაფანგად 

ექცა ორ ახალგაზრდას: ერთი «გამყიდველი» მკერდში დანის ჩაცემით მოკლეს და 

შემდეგ ნაჯახით აჩეხეს, ხოლო მეორეს თავში კომბალი ჩასცხეს, შემდეგ კი დანით 

ათობით ჭრილობა მიაყენეს... 

მაგრამ გამოფხიზლებულ ახალგედებს თუ ჯერ კიდევ შერჩენიათ იმედი, და 

მუქარების მიუხედავად, უფროსების დახმარებით მაინც ცდილობენ თავი 

დააღწიონ მავნე სექტების ზეგავლენას, «განდობილის» სული უკვე ისე 

მკვიდრდება ბოროტებაში, რომ თავის მიერ ჩადენილი დანაშაულებისთვის 

სინდისის არანაირ ქენჯნას არ განიცდის. 

19. პერსპექტივები: 

«კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჯოჯოხეთში» 

რუსეთში სატანიზმის მასობრივი მსვლელობა ძალას იკრებს, მაგრამ 

ბალკანებზე, სადაც მართლმადიდებლობის ჩახშობას ცდილობენ სამხედრო ძალის 

გამოყენებითაც კი ცდილობენ, ეშმაკის თაყვანისმცემლებმა მთლად გაიჯეჯილეს. 

ამის შესახებ წერდა გაზეთი «Русь державная» (1994 წ. № 6), სადაც გამოქვეყნდა 

ინტერვიუ კულტებთან ბრძოლის იუგოსლავიის ასოციაციის წარმომადგენელთან, 

დოქტორ-ფსიქიატრ ვუკადინ ცვეტანოვიჩთან, რომელიც ახალგაზრდებს 

რელიგიური თავისუფლებით თავაშვებული კულტების მავნე ზეგავლენისგან 

იცავს. 

30 სხვადასხვა სექტისგან, რომლებიც ბალკანებზე მოქმედებენ, და რომელთა 

წევრების საერთო რაოდენობა შეადგენს 10 000 ადამიანს, ყველაზე მძლავრი 

ორგანიზაციაა «Ordo tempos orientis», ანუ ე. წ. ტამპლიერები. გაკვირვებას იწვევს 

მათი მოქმედების მასშტაბები. მთელი იაპონიის ტერიტორიაზე თუ ამ სატანური 

ორგანიზაციის ორი ბანაკია, სერბიაში მათი რაოდენობა ექვსს აღწევს. 

დოქტორ ცვეტანოვიჩს ჰქონია შემთხვევა დაკავშირებოდა ერთ-ერთი ამ 

სატანური ორგანიზაციის წარმომადგენელთან, პატარა ქალაქ ტრსტენიკში, სადაც 

არსებობს სატანისტთა ბანაკი, რომელიც 300-მდე ადამიანს ითვლის. ის ჰყვება: 
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«ისინი აშკარად გამოხატავენ თავიანთ რწმენას. ქალაქის იმ ადგილას, სადაც 

მათი ტერიტორია იწყება, მათ ჩამოჰკიდეს პლაკატი: «კეთილი იყოს თქვენი 

მობრძანება ჯოჯოხეთში». ჩვენთან დისკუსიაში მათი მხრიდან მონაწილეობდა 

სამი წარმომადგენელი, ერთ-ერთი აშკარად ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ 

იყო, ტანისამოსზე კი გამოსახული ჰქონდათ სატანური სიმბოლოები. 

ნარკოტიკებისა და სატანიზმის შერწყმა საშინელ შთაბეჭდილებას ტოვებს... 

სატანისტები გამოდიან იქიდან, რომ უარყოფენ ყველაფერს, რაც კი ღმრთისა 

და ადამიანის, როგორც ღვთაების შემოქმედების გვირგვინის შექმნილია. ისინი 

მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია ჰარმონიის დარღვევა, რომელიც ადამიანის 

ღმერთმა უბოძა. კერძოდ, სიკეთე, სილამაზე, ჯანმრთელობა. ადამიანი, რომელმაც 

დაარღვია ეს ჰარმონია, დაარღვევს მსოფლიოსაც და თანდათანობით მას ქაოსად 

გადაააქცევს. 

სწორედ ქაოსი გახლავთ მათი საბოლოო მიზანი, რადგან ქაოსს სატანა 

მართავს. მათი საქმიანობის ეფექტურობა ბოლო ოცი წლის განმავლობაში 

იმდენად გაიზარდა, რომ მათ მეთოდებს უკვე მიმართავენ სხვადასხვა სახის 

სექტები, რომლებიც თავიანთი პროგრამით არ არიან სატანურნი. ხუთი წლის 

განმავლობაში ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება გადააქციონ სექტის ყურმოჭრილ 

მონად. 

მინდა ხაზი გავუსვა იმას, რომ, თუ სექტას ნებაყოფლობით არ 

დაემორჩილები, მაშინ მორჩილებას უკვე გაიძულებენ. მათი დაპროგრამების არსი 

მდგომარეობს მათი ნებისადმი აბსოლუტურად მორჩილი ადამიანების 

ჩამოყალიბებაში, რისთვისაც ყველა საშუალება მისაღებია. მსგავს მეთოდებს ახლა 

მრავალი სექტა იყენებს, მათ შორის საიენტოლოგები და იეღოვას მოწმეები. 

მოზარდების როკ და მეტალ ვარჯიშების მთელი არსი დაიყვანება იქამდე, 

რომ დაუჩლუნგონ აღქმა, მიაჩვიონ გარკვეულ ტერმინებს, ლოზუნგებს, 

სიმბოლოებს, გამოიწვიონ ჩვეული რეაქცია მათზე, როგორც რაღაც საკუთარზე, 

თვისობრივზე. ეს ყველაფერი პროგრამირებას აადვილებს». 

სატანიზაციის პროცესი კატასტროფულად სწრაფად მიმდინარეობს. 

მაგალითად, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში, ისევე როგორც რუსეთში, 

რომელიც კრიზისს განიცდის, ახლა გარდამავალი პერიოდია, ინგრევიან ოჯახები, 

იშლება მორალური ზღვრები, სატანის მიმდევართა რიცხვი 150 000 აღწევს. მარტო 

1989 წლიდან 1995 წლამდე პერიოდში პოლიციამ ოფიციალურად დააფიქსირა 936 

დანაშაულობა, რომელსაც კავშირი ჰქონდა ჯადოქრობასთან. ამისთვის იქ 

არსებობს ყველაზე «მადლიანი» ნიადაგი — მაგიის ფართო გავრცელება სამხრეთ 

აფრიკის ადგილობრივ, შავკანიან მოსახლეობაში. სავარაუდოდ, იქ არის 

მსოფლიოში ჯადოქართა ყველაზე დიდი რაოდენობა: დაახლოებით 500 000 

ადამიანი. ამ ქვეყანაში ახალი სახლის ფუნდამენტის ჩასხმისას შეიძლება 

ჩააცემენტონ... ადამიანის თავი, რადგან მიიჩნევენ, რომ მას სახლის პატრონისთვის 

კომერციული წარმატების მოტანა შეუძლია. 
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ყველაზე საშინელი არის ის, რომ ჯადოქრები და მოგვები თავიანთი 

წამლებისთვის იყენებენ ადამიანის ორგანოებს, რომლებსაც ამატებენ სხვადასხვა 

პასტებსა და ნაყენებში. გაჰყიდიან რა სულ რაღაც ორ ამპულას, ისინი ხდებიან 

მილიონერები, რადგან ეს წამლები ფანტასტიკურ ფასად იყიდება. მიუხედავად 

ამისა, მათზე დიდი მოთხოვნილებაა და პრაქტიკულად ხელიდან იტაცებენ. აქ 

ადამიანის ორგანოებს მოიპოვებენ სხვადასხვა გზებით. ერთ-ერთი მათგანი 

აუცილებლად არის დაკავშირებული მკვლელობებთან და ორგანოების 

ამოჭრასთან მიცვალებულის გვამიდან, ზოგჯერ ორგანოებს აჭრიან ცოცხალ 

ადამიანებსაც. ერთ-ერთი ასეთი სევდიანი ისტორია მოჰყვა ბიჭუნამ, რომელსაც 

ბოროტად დასცინეს მეზობელმა ჯადოქრებმა. 

«იმის მომიზეზებით, რომ ვითომცდა სურდათ საჩუქრად მოეცათ საჭმლები 

ჩემი ქათმებისთვის, მეზობლებმა შემიტყუეს თავიანთ ქოხში. როგორც კი 

ზღურბლს გადავაბიჯე, ვიღაც დედაკაცი თავს დამესხა და მიწაზე დამცა. მამაკაცმა 

ჩამხადა შარვალი და დანით გენიტალიები მომაჭრა. შემდეგ კი აკურატულად 

შეახვია პარკში. მე ჩემს სახლთან ცოცხალ-მკვდარი ჩამომაგდეს, იფიქრეს ალბათ, 

მოკვდაო». მაგრამ 14 წლის ჯეფრი გადარჩა. და ის ერთადერთი როდია, რომელმაც 

გადაიტანა ასეთი საშინელებანი. 

დღეისთვის შავი მაგია, ბოროტი სულები, ჯადოქრები და მოგვები სამხრეთ 

აფრიკის შავკანიანი მოსახლეობისთვის უკვე აღარ არის რაიმე უჩვეულო მოვლენა. 

პირიქით, ბევრ რამეში მათი ცხოვრების წესი ეფუძნება ჯადოქრობას. სამხრეთ 

აფრიკაში, როგორც უკვე ვთქვით, ცხოვრობს 500 000-მდე ჯადოქარი. თანაც, ისინი 

არა მარტო «მკურნალობენ», არამედ წინასწარმეტყველებენ სხვადასხვა 

ცხოვრებისეულ ვითარებებს: კომერციული წარმატებებიდან დაწყებული 

საფეხბურთო მატჩით დამთავრებული, და ცხადია არჩევნების შედეგების 

წინასწარმეტყველებით (იხ. Е. Дожинаю «Московский комсомолец» 30 июля 1998 

г.). 

გველის თუ არა ჩვენ მსგავსი რამ? ამგვარი საშიშროების გამორიცხვა, რა თქმა 

უნდა, შეუძლებელია, სანამ ჩვენს ქვეყანაში იქუფრებიან სატანიზმისა და 

ოკულტიზმის შავი ღრუბლები. 

http://diplomba.ru/work/93102 
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