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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.
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აპოკრიფის-17: 10.2016 (G5.2 e.n.)
Narilla

ვედების ფილოსოფიური სისტემა

ძველი ინდოეთის ფილოსოფიური მოძღვრებანი დასაბამს იღებს მითოსური
მსოფლმხედველობის არქაული ფორმიდან, კერძოდ კი მისი საფუძველია ვედური
ლიტერატურა. ინდური კულტურა თავის არსებობას იწყებს ძვ. წ. II ათასწლეულის
მეორე ნახევრიდან, როდესაც ჩრდილო-დასავლეთიდან მოსული არიელების ტომი
დასახლდა ირანსა და ჩრდილოეთ ინდოეთის ტერიტორიაზე. ამ დროს მოხდა
არიელთა მაღალგანვითარებული კულტურის შერწყმა აბორიგენი ტომების
პრიმიტიულ კულტურასთან. პირველსამშობლოდან ინდოარიელებმა მოიტანეს
რწმენა, მემკვიდრეობითაც შეიძინეს ადგილობრივთაგან ბევრი რამ და შექმნეს
სრულიად ახალი რელიგიურ-ფილოსოფიური მოძღვრებანი. არიელებმა თან
მოიტანეს თავიანთი თქმულებანი, ჰიმნები და რიტუალები, რომელთა
შერწყმითაც ადგილობრივ ხალხთა მითოსურ-რელიგიურ რწმენასთან დაიწყო
ვედური აზროვნების ჩამოყალიბება და განვითარება.
საერთო
საფუძველი,
რაზეც
მეცნიერები
შეიძლება
შეთანხმდნენ
მდგომარეობს შემდეგში: არიელები და ირანელები ერთი წარმოშობისანი არიან,
დასახლების საერთო არეალიდან ირანსა და ინდოეთში მოსულნი ზარატუსტრას
ხანაში, რის გამოც მრავალი მსგავსება არსებობს მათ შორის, ერთ-ერთი კი
ავესტასაც უკავშირდება. რადგან რიგვედას ჰიმნები შინაარსობრივად ემსგავსება
ძველი სპარსელების მითოსურ საგალობლებს — «ავესტას» გათებს (რომლისგანაც
ზოროასტრიზმი განვითარდა), ამიტომ გავრცელებულია აზრი არიელების
ემიგრაციასთან მათი ურთიერთკავშირის შესახებ.
არიელები თემურ-გვაროვნული წყობილების პირველ საფეხურზე არ
იცნობენ საზოგადოების დაყოფას ვარნებად, თავიდანვე ბრამინ-ქურუმნი
ხელმძღვანელობენ რელიგიური მრწამსის შთანერგვასა და სააღმსარებლო
ცნობიერების აღორძინებას.
მას შემდეგ, პირველყოფილი წყობილების დასასრულსიქმნებავარნები,
რომლისპირველსაფეხურზეაღმოჩნდებიანბრამინნი. ისინი ღვთაებრივი ნიჭით
ხელდასმულნი, აყალიბებენ მითოლოგიას, განამტკიცებენ რწმენას, ადგენენ
ფილოსოფიურ და რელიგიურ მოძღვრებებს, თხზავენ ჰიმნებს, ფლობდნენ
კულტებს, რომელთამეშვეობითაცხალხზეუდიდესიზეგავლენაჰქონდათ. მეორე
საფეხურზედგანანკშატრიანნი — მეომარნი და მმართველნიანუხელმწიფენი.
მესამე საფეხურზე არიან ვაიშნი — თავისუფალი მშრომელი ხალხი, მეჯოგენი და
მიწათმოქმედნი. ბრაჰმა შობს ვაიშიას გაპიროვნებას — ვიშთ: ვასუს, რუდრებს
ადაადიტიებს. მეოთხე ვარნა აშუდრანი, დამარცხებულ ტომთა განდა უთვისტომო
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
ადამიანთაგან შემდგარი, რომლის სიმბოლურ გაპიროვნებასაც — პუშანს, ანუ
მიწას, ყოველივე არსის მსაზღვრელს, შობს ბრაჰმა. პირველი სამი ვარნის
წარმომადგენლები ყრმობიდანვე აღასრულებენ ინიციაციას, ანუ ზიარების
განსაკუთრებულ წეს-მსახურებას, რისი ძალითაც მათ «ორჯერდაბადებულებს»
უწოდებენ, განსხვავებით შუდრებისაგან, ანუ «ერთხელდაბადებულებისაგან».
პირველ სამ ვარნას საკუთარი ღვთაებებიც ჰყავს: ბრამინთ-ბრიჰასპატი,
კშატრიათ-ინდრა, ვაიშთ-ვასუ. ძველ ინდოელთა მითოლოგიური წარმოდგენით,
არსთა გამრიგემ, პრაჯაპატიმ, ანუ იგივე ბრაჰმამ, საკუთარი პირისაგან შვა ვაიშნი,
ხოლო ტერფებისაგან შვა შუდრანი და ბოლოს, «ყოვლისა უმაღლესი»: დჰარმა
(კანონი) — მეუფე მეუფეთა, რომელსაც მორჩილებს ყოველი ვარნა, ყოველი კაცი
და ყოველი ღმერთი.
ვედები თავდაპირველად ვრცელდებოდა ზეპირი გზით, დამწერლობის
შემოღების შემდეგ წერილობით2. ვედების ისტორიული განვითარების ოთხი
საფეხურია: სამჰიტები, ბრაჰმანები, არანიაკები და უპანიშადები. ვედების ოთხი
ჯგუფია: რიგვედა, სამავედა, იაჯურვედა და ათარვავედა.
საოცარია, მაგრამ მრავალი ხალხის რელიგია აღიხოცა პირისაგან მიწისა, ანდა
უმნიშვნელო კვალი დაუტოვებია შთამომავალთა მეხსიერებაში. დღევანდელ
ინდოეთში კი სწამთ იგივე ღმერთი, სამი ათასი წლის წინათ რომ სწამდათ, ისევ იმ
თხზულებებს ადიდებენ, რომლებსაც უძველეს დროში ადიდებდნენ და აფიქრებს
ის, რაც მრავალი საუკუნის წინათ.

ვედა ბრამინთა ბიბლიაა

ვედები, შრუტებს, ანუ «მოსმენილს» რომ უწოდებენ, განცხადებულია
საღმრთო სიბრძნითა და ზეშთაგონებით ძველ წინასწარმეტყველთაგან —
რიშთაგან. რადგან ინდოეთში დამწერლობა ჩვ. წ.-მდე VIII საუკუნიდან შეიქმნა,
ვედებიც ამავე პერიოდში ჩაიწერა, მანამდე კი თხზულებანი ზეპირად
გადაეცემოდა გვარიდან გვარს. ამგვარ მეთოდს ეფუძნებოდა მთელი ვედური
სიბრძნე, ზეპირსიტყვიერება იყო ძველი ინდური ფილოსოფიური და რელიგიური
მოძღვრებების ცოდნის დაუფლების ერთადერთი გზა. «ვედა» სანსკრიტის ენაზე
«ცოდნას» ნიშნავს, მაგრამ არ შეესაბამება ცოდნის თანამედროვე გაგებას, არამედ
გულისხმობს სულიერ, საღვთო ცოდნას. ვედების შემადგენლობაში შედის ლექსად
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და პროზად დაწერილი თხზულებები, რომლებიც მოიცავს ადამიანთა
ურთიერთობის მრავალ ფორმას: მითიურ ამბებს, ლოცვებს, შეჩვენებას, ჰიმნებს,
საგალობლებს, მსხვერპლშეწირვას, საგმიროლეგენდებს, საყოფაცხოვრებოიგავებს,
დიდაქტიკურ დამოძღვრებებს, ფილოსოფიურ განმარტებებს, სადაც ასახულია
ღვთაებათა გამოცხადებანი, პირველი ვარაუდები, რომ ამ ხილული და წარმავალი,
ყოფიერი სამყაროს მიღმა უნდა არსებობდეს რაღაც უხილავი და წარუვალი,
ღვთაებრივი სამყარო. ვედები ისტორიული განვითარების მიხედვით ოთხ
საფეხურად იყოფა: უძველეს ჰიმნებს, შელოცვებსა და სამსხვერპლო ფორმულებს
აერთიანებს სამჰიტები, რომლებზედაც დროთა განმავლობაში შეიქმნა
კომენტარები. ამის საფუძველზე განვითარდა ვედების შემდგომი სამი საფეხური:
ბრაჰმანები, არანიაკები და უპანიშადები.
არანიაკები («ტყის წიგნები») არის თხზულებანი იმათთვის, ვინც მიატოვა
სახლი და განდეგილი ცხოვრობს ტყეში.
ჩვ. წ.-მდე X ს.-დან იქმნება უპანიშადები. «უპა-ნიშად» — «ახლოსმყოფი», ანუ
ცოდნის წყაროსთან, მასწავლებელთან, ან ჭეშმარიტებასთან მიახლოებულს
ნიშნავს. «უპანიშადა» ეტიმოლოგიურად მიღებულია ნაზმნარი არსებითი
სახელისაგან უპა-ნი-სად და სიტყვა-სიტყვით ნიშნავს «გვერდით ჯდომას», ანუ
ფეხმორთხმით ჯდომას მოძღვართან, რომელიც მოწაფეს საკრალურ ცოდნას
გადასცემს. შანკარა ფუძე სად-ს განმარტავს როგორც «განადგურებას», «უმეცრების
კავშირთა დარღვევას» ანუ როგორც «ბრაჰმანთან მიახლებულს». უპანიშადები
წარმოადგენს ვედური ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების უმაღლეს
მწვერვალს, მის უკანასკნელ საფეხურს, რისთვისაც მას ვედანტა («დასასრული
ვედებისა») უწოდეს.
უპანიშადები, განსხვავებით ბრაჰმანებისაგან, მიზნად ისახავენ ასწავლონ არა
საკულტო წესების ზუსტი აღსრულება, არამედ ემსახურებიან მსხვერპლის ცნების
სულიერ მსხვერპლად გარდასახვასა და ყოფიერების კანონების ფილოსოფიურ
წვდომას.
თავდაპირველი ვედები — სამჰიტები, თავისი დანიშნულების, ხასიათისა და
თავისებურების მიხედვით ოთხ ჯგუფად იყოფა: რიგვედა, სამავედა, იაჯურვედა
და ათარვავედა.
ვედების ამ სისტემაში რიგვედას ტექსტები გამორჩეულია თავისი
თეორიული
ნიმუშებით,
რაც
საფუძველი
გახდა
ფილოსოფიის
განვითარებისათვის. რიგვედას მითებში მიზეზისა და შედეგის კავშირის
ამოცნობის საკითხებიც დგება. დანარჩენი ვედების ფუნქცია შედარებით
პრაქტიკული ხასიათისაა: სამავედა სიმღერების კრებულია, რაც გულისხმობს
რიგვედას ლექსის თანხლებით მელოდიების შესრულებას; იაჯურვედა
მსხვერპლშეწირვისას შესასრულებელი რიტუალების ვედებია.
რიგვედა, ოთხ ვედას შორის უმთავრესი, ინდური თხზულებების პირველი
ძეგლი, რელიგიური ლირიკის უმაღლესი განსახოვნებაა. იგი არიელთა
გარემოცვაში აღმოცენდა. ინდოეთში მათი განსახლების ჟამს, რამდენიმე საუკუნე
რომ გრძელდებოდა, არიელნი აყალიბებენ გვაროვნულ წყობილებას და სწორედ ეს
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ხანა პოულობს თავის ანარეკლს ამ უდიადეს თხზულებაში. რიგვედას ჰიმნებს
აერთიანებს საერთო საკულტო, მაგიური დანიშნულება.
სამავედას ჰიმნები, უმცირესი ნაწილის გარდა, რიგვედადან გადმოსულია.
ისინი საგალობლად არიან განკუთვნილნი მსხვერპლშეწირვისა და წესმსახურების აღსრულების დროს. ამ ჰიმნების უმთავრესი ნიშანი არის
მელოდიურობა, რომელიც მაგიური ძალის შემცველია.
იაჯურვედა, თეთრ და შავი აჯურვედად განყოფილი, კრებულია იაჯუსთა.
თეთრი იაჯურვედა შეიცავს საწესჩვეულებო ქადაგებებსა და შელოცვებს, შავი
ყოველივე ზემოთქმულსა და სხვადასხვა სახის განმარტებებსაც. იაჯურვედას
მოძღვრების არსი საიდუმლოდ რჩება ყველა იმათთვის, ვინც არ განეკუთვნება
ქურუმთა ვარნას და ვისაც არ შეუძლია ეზიაროს ამ ცოდნას.
ათარვავედა — წყევლის, დაგმობის, შელოცვის ჰიმნებია და მაგიური
ფორმულირებებს ასახავს. აღნიშნული ვედები გვიანაა შექმნილი და წარმოადგენს
აბორიგენი მოსახლეობის შემოქმედებას და არაქურუმთა მიერ დამუშავებულ
«წმინდა ტექსტებს». ათჰარვავედა მხატრული ღირსებებით, რიგვედას შემდეგ
ყველაზე გამორჩეულია. მისი ადრინდელი სახელწოდება — ათჰარვანგირასნი,
ათჰარვანსა და ანგირასს აღნიშნავს, ორ საქურუმო გვარს, ზოგადად ქურუმს, ანუ
საქურუმო კულტის მსახურს. მოგვიანებით ათჰარვანი და ანგირასი იქცნენ
მაგიური შელოცვებისა და მისნობის აღმნიშვნელ ცნებებად, რომელთა შორისაც
აზრობრივი განსხვავება დამტკიცდა: ათჰარვანი აღნიშნავს საღვთო გრძნებებს,
ლოცვა-კურთხევას, ხოლო ანგირასი — მისნობას, ჯადოსნურ გრძნებებს, წყევლას.
პირველი განეკუთვნება კეთილმყოფელ მაგიას, ხოლო მეორე — მტრულ მაგიას.
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პირველი ფილოსოფიური საკითხები ვედებში: კოსმოგონია
საინტერესოა კოსმოგონიური ხასიათის ვედები, რომლებშიც სამყაროს
დასაბამზე კითხვებია დასმული. რიგვედა უმთავრესად შედგება კოსმოგონიური
ჰიმნებისაგან, აღვლენილნი ძველინდური პანთეონის ღმერთებისადმი. მისი
ფილოსოფიური ჰიმნები განიხილავენ ყოფიერების წარმოშობის საკითხებს,
ღმერთების არსსა და შესაქმის პირველმიზეზებსა და მიზნებს. ვედურ რელიგიას
გვაზიარებს მისივე კოსმოგონია, ანუ მითიშესაქმისა. თავდაპირველად იყო
მხოლოდ წყლები, რომლებიც შეიცავდნენ ცხოველმყოფელობის საწყისს.
დღითიდღე მაღლდებოდა მიწის მომცრო გორახი და ტივტივებდა წყლის
ზედაპირზე, შემდგომ იგი განივრცო და იქცა მთად, დედამიწის პირველსახედ,
რომელიც იყო საკრალური. სამყარო იყო ერთიანობა, დაპირისპირებათა გარეშე, არ
იყო არც ცა, არც მიწა, არც დღე, არც ღამე, არც სინათლე, არც სიბნელე.
განუყოფელი მთლიანობა უეცრად დასრულდა კოსმოგონიური განვითარების
მეორე საფეხურზე, დასაბამიერი სამყაროს მიღმა ღმერთ ინდრას შობით. მითი არ
გვამცნობს, საიდან მოვიდა იგი, რადგან «არაფრიდან მოსვლაა» მისი არსების
ნაწილი. ინდრა არაა შემოქმედი, რადგან სამყარო რომელიღაც შინაგან ძალთა
მოქმედებით იშვა, ღმერთის ჩაურევლად. ინდრას მითიური დანიშნულება
განისაზღვრა როგორც დემიურგული ქმედება, ორი სხვადასხვა ნაწილისაგან
შემდგარი, წარმოაჩენს დამოკიდებულებას დასაბამიერ მთასა და სიცოცხლის ხეს
შორის. მთა, ჯერ კიდევ დასაბამიერ წყლებში მცურავი, საძირკვლამდე უნდა
გაიხლიჩოს და დაიფაროს. მასში დამარხულია წინააღმდეგობის დიდი ძალა და
ინდრას ბრძოლა მიმართულია ამ ძალის წინააღმდეგ. ანტაგონისტ მხარედ
წარმოდგენილია დრაკონი და ინდრამ უნდა გაანადგუროს ის ანუ ვრიტრა. მათ
ბრძოლაში ინდრა კლავს დრაკონს და მთიდან ამოიფრქვევა სიცოცხლე ორი სახით
— წყლითა და ცეცხლად. წყალი წარმოდგენილია ოთხ მდინარედ, ხოლო ცეცხლი
— მზედ. მთა იძენს საყრდენს და ყოველ მხარეს განივრცობა, ვიდრე არ მიაღწევს
დედამიწის ზომას. სიცოცხლის ხეს კი, რომელშიც ინდრა სვეტად წარმოისახება,
უპყრია
ცა.
ამით
ინდრა
არის
ცისა
და
მიწის
გამმიჯვნელი.
ქაოსურინივთობიდანსამყაროშიღმერთიინდრაიწყებსმოღვაწეობას:
აღმოცენდასინათლე — სიბნელესთან დაპირისპირებული, სიცოცხლე —
სიკვდილთან თანამყოფელი, გაჩნდა სიკეთე — ბოროტებისგან განტოტვილი.
ინდრა არაფერს ქმნის, მაგრამ მოქმედებს მაგნიტის მსგავსად და სამყაროს ყოველ
ძალას ყოფიერების ორ დაპირისპირებულ მხარედ ჰყოფს. რიგვედა ყველაზე
ძველი ფილოსოფიური ვედაა, რომელიც ჩაიწერაძალიანგვიან. ჩვენამდე მოღწეულ
კრებულში 1028 ჰიმნია გაერთიანებულიდა 10 მანდალას, ანუ წიგნს შეიცავს.
ფილოსოფიური რიგვედას კოსმოგონიური მითების ნიმუშია «ორი ქება
რიგვედადან», რომელთაგან პირველში — «ქება ცისა და დედამიწისა» დგას
პირველმიზეზის საკითხი:
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1. რომელია ამათგან ადრინდელი, რომელი — გვიანდელი?
როგორ წარმოიქმნენ ისინი, წინასწარმეტყველო? ვინ
უწყის ეგე ნამდვილი? ცაში და დედამიწაზე ყოველივე,
რაცრამსახელდებულია. ორივებრუნავსდღე-ღამ,
ვითარცაბორბალი (რიგ-ვედა, 1:185).
გამოკვეთილია საწყისის საკითხი სამყაროსთან მიმართებით:

1. მასში არa იყო რა: არცა ყოფნა და არცა არყოფნა.
არ იყო სივრცე, არც სააქო, არ საიქაო...
რითი ფარვოდა ყოველივე ან რა იძვროდა?
ვინ ფლობდა წყალსა და უფსკრულთ სიღრმეთ?
2. არ იყო მაშინ არც სიკვდილი და არც სიცოცხლე.
არ იყო მაშინ დღისა და ღამის სხვადასხვაობა,
მხოლოდ სუნთქავ და თავისთავად ერთი,
ურხევი ქარ-ნიავთაგან; არა რა იყო თვინიერ მისა.
3. წყვდიადი იყო წყვდიადითვე გარემოცული,
თვალშეუდგამი წყალი იყო ეს ყოველივე.
სადაც არარას გარსერტყმოდა არარაობა,
იქ წარმოიქმნა სითბოსაგან ერთი (32:129)1.
კოსმოლოგიურ ვედათა შორის ფილოსოფიური თემატიკისაა «ნასტასიას
ჰიმნი», რომელშიც საუბარია მეტაფიზიკურ საკითხებზე. უპანიშადები სვამენ
ფილოსოფიურ (ონტოლოგიურ) კითხვებს: რა არის ყოფიერება? რა არის მიზეზი?
ბრაჰმანი? როგორ გაჩნდა ადამიანი? რისთვის ვართ შობილნი? რისთვის
ვარსებობთ?..

მითოლოგიიდან რელიგიებამდე
უპანიშადები დაწერილია დიალოგის ფორმით, რაც აზრის თავისუფალი
განვითარების შესაძლებლობას განაპირობებდა. უპანიშადები აგებულია
რელიგიურ-მითოსურ მსოფლმხედველობაზე, რომელსაც არ გააჩნია აზროვნების
სტილი, არც მსჯელობის სისტემურობა, ამბები გადმოცემულია აფორისტული
სტილით. ტექსტებში ჩანს მრავალღმერთიანობის დაგმობა და ერთღმერთიანობის
წინა პლანზე წამოწევა. ადრეულ პერიოდში ინდოელთა მითოსური ღმერთების
რიცხვი განუზომლად დიდი იყო, რადგან ყოველი ბუნებრივი მოვლენის
გაღმერთების ტენდენცია შეინიშნებოდა. არსებობდნენ ღმერთები («დევა») და
დემონები («ასურა»). მოგვიანებით რიცხვი სამი საკრალიზება მოხდა და მას
მიენიჭა საკმაოდ დიდი დატვირთვა. ციფრი სამის მისტიკური მნიშვნელობით,
კოსმიური სფეროს ღვთაებათა (ზეციურის, ატმოსფერულის, მიწიერის)
1

თარგმანი გიორგი ახვლედიანის მიერ.
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აპოკრიფის-17: 10.2016 (G5.2 e.n.)
დიფერენცირების შედეგად, უპანიშადების ხანაში 33 ან 333 ღვთაებას
აღიარებდნენ. თუმცა ეს არ გაგრძელებულა დიდხანს და დაიწყო ღმერთების
კონცენტრაცია,
მეტამორფოზის
გზით
მათი
ერთმანეთთან
შერწყმა.
პოლითეისტური მითოლოგიიდან მონოთეისტურ რელიგიაზე გადასვლით
მთავარი ღვთაებების პანთეონში აღმოჩნდნენ — ბრაჰმა, შივა და ვიშნუ —
ერთგვარად შეიქმნა სამება. შეიქმნა ორთოდოქსული რელიგიები ბრაჰმანიზმი
(მისი შემდგომი განვითარება ინდუიზმი), შივაიზმი და ვიშნუიზმი.
ვედების ღვთაებანი ძირითადად შემდეგი ნიშნით იყოფა:
 საკულტო ღვთაებანი: აგნი — ცეცხლის ღვთაება, სომა —
დამათრობელი სასმელის ღვთაება, ბრაჰმანასპატი — ლოცვის ღვთაება,
ვაჩი — მეტყველების ღვთაება;
 კოსმიური ღვთაებანი: მიწა და ცა, სურია — მზე, სავიტარი — მზის
ღვთაება, უშასი — განთიადის ღვთაება;
 უსაზღვროების ღვთაებანი ანუ ადიტის ძენი: ვარუნა — დამფარველი,
მიტრა — მოყვასი, ბჰაგა — კეთილმყოფელი, არიამანი — მეგობარი,
ანშა — განმანაწილებელი;
 ქუხილის, ქარიშხლისა და ომის ღვთაებანი: ინდრა — ჭექა-ქუხილის
ღვთაება, არიელთა წინამძღვარი და მფარველი, მარუტნი — ქარის
ღვთაებანი და რუდრა — მათი მამა;
 ღვთაებანი, რომელთა ბუნება ბუნდოვანია: ორი აშვინი, სამი რიბჰუ...
უძველესნი, ინდოევროპული წარსულიდან აღმოცენებულნი არიან აგნი,
სომა, მიწა, ცა, სურია, სავიტარი, უშასი. ამათ მოჰყვება ღვთაებანი ინდოირანულარიული
წარმოშობისანი,
რომლებიც
საერთოა
ინდოელებისა
და
ირანელებისათვის: ვარუნა, ორმუზდი, მიტრა, ხოლო ღვთაებანი — ინდრა,
ბრაჰმანასპატი, აშვინნი — ინდური წამომავლობისანი არიან.
ინდოელი თვითდაუნჯების გზით წამით შეიძლება იქცეს ბრაჰმანად,
რომელიც არის ერთიანი, განყენებული აზროვნება. ის მოირთხამს ფეხს
გულხელდაკრეფილი, ზეცისკენ თვალებაპყრობილი, მდუმარედ დანთქმული
თავის საფშვინველსა და განსჯაში და იდუმალ გაუმხელს თავისთავს: «მე —
ბრაჰმანი ვარ, არსი უზენაესი». ეს ამაღლება სხვა არაფერია, თუ არა გადასვლა
მშვიდ განმარტოებაში, განკერძოებულ თვითცნობიერებაში და ყოფიერებასთან
კავშირის გაწყვეტა, განყენებულ თვითცნობიერებაში. ის, რაც ხორციელდება ამ
კულტში ღმერთთან ერთიანობაა, თვითცნობიერების დახშვითა მიღწეული და ეს
ის დასრულებული განყენებაა და სიცარიელე ანუ გამოცარიელება, ყოველნაირი
ცნობიერების, ნების, ვნების, წადილის უარყოფამდე რომ მივყავართ, რადგან,
ინდუისტური წარმოდგენებით, ვიდრე კაცი საკუთარი ცნობიერების ანუ
თვითცნობიერების ტყვეობაში იმყოფება, იგი არაღვთიურია. ბრაჰმანის ჭეშმარიტი
შემეცნება იწყება მაშინ, როდესაც ღვთიური და ადამიანური ერთმანეთს ერთვიან,
როდესაც ადამიანი ტოვებს განსჯის საზღვრებს, აზრთა საუფლოს, გარდასახული
ინტუიტიურ ყოფიერებად და რელიგიური ცხოვრებით დაეუფლება სრულ
ექსტაზსა და ნეტარებას.
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ინდოეთის ფილოსოფიური სისტემა

უპანიშადებში ვედური სიბრძნის კონსოლიდაციამ წარმართა ინდური
ფილოსოფიის განვითარება. მაგრამ ამ პროცესში შეიმჩნეოდა რომელიმე ღვთაების
განზოგადების
ტენდენცია.
ინდოეთში
ფილოსოფიური
აზროვნების
განვითარებაზე ზეგავლენა მოახდინა ისეთი ეპოსების შექმნამ, როგორიცაა
«რამაიანა» და «მაჰაბჰარატა», რომლის 18 წიგნიდან გამორჩეულია მე-6 წიგნი
«ბჰაგავად-გიტა», ანუ «ღვთაებრივი სიმღერა», რომელშიც მხატვრულადაა
დამუშავებული ფილოსოფიური (გნოსეოლოგიური, ონტოლოგიური, ეთიკური)
დარელიგიური პრობლემები.
ქრ. შ.-მდე VI საუკუნიდან ჩამოყალიბდა ინდოეთის ფილოსოფიური სისტემა.
ფილოსოფიას ძველ ინდოეთში «დარშანას» უწოდებენ, რაც პირდაპირი
თარგმანით ნიშნავს ჭეშმარიტების წვდომას, «ხილვას». ყველა ფილოსოფიური
სკოლა ცდილობდა ამ მიზნისთვის მიეღწია. ინდოეთში თავდაპირველად შეიქმნა
ცხრა ფილოსოფიური სკოლა. ისსკოლები, რომლებიც ვედურ ლიტერატურას
ეფუძნება ორთოდოქსურ სკოლებს განეკუთვნებიან და იწოდებიან ასტიკად,
ხოლო ის სკოლები, რომლებიც არ ემყარებიან ვედებს და არ აღიარებენ მათ —
არაორთოდოქსული სკოლებია, ანუ ნასტიკა.
ორთოდოქსულია ექვსი სკოლა: იოგა, ვაიშეშიკა, მიმამსა, ვედანტა,
სანქჰიადანიაია. აქედანმიმამსაარისორისახის: კარმა-მიმამსა და უტამა-მიმამსა,
ანუ იგივე ვედანტა. სწორედ, ამ უკანასკნელზეა დამყარებული კრიშნაიზმი, ასევე
ვედანტიდან მოდის ისეთი სკოლა, მაგალითად, როგორიცაა შანკარაჩარიას სკოლა
(მაჰარიში მაჰეშ იოგი).
არაორთოდოქსულია დანარჩენი სამი სკოლა: ჯაინიზმი, ბუდიზმი და
ჩარვაკალოკაიატა — არც ერთი აღნიშნული მიმდინარეობა არ ემყარება ვედების
ავტორიტეტს.
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დროს სანსკრიტულად ქვია «კალა» ღმერთის ერთ-ერთი ასპექტის სახელია
«დარა» (მომცემი) აქედან მოდის «კალანდარა». ანუ დროის მომცემი არის ღმერთი.
სიტყვა კალენდარიც აქედან მოდის (და გურული კალანდაც რაღაც კავშირშია
ეტყობა. გვარი — კალანდარიშვილიც).
დავიწყოთ დროის იმ შუალედის აღწერით, რომელსაც ქვია მაჰაკალპა (დიდი
ციკლი). ეს არის ციკლი, როცა იქმნება ყველა მატერიალური ელემენტი და ის
გრძელდება
ექვსასოცდაორიტრილიონოთხმოცი
მილიარდი
დედამიწის
წელიწადი.
შემდეგი ციკლია მატერიალური სამყაროს არსებობის ვადა. ეს ვადაა
სამასთირთმეტიტრილიონორმოციმილიარდი დედამიწის წელიწადი. ამჟამად
გასულია ასორმოცდათხუთმეტიტრილიონ 250 მილიარდი წელი (ანუ ჩვენ
ვცხოვრობთ ამ ციკლის შუაში).
აღწერილია
რომ
ერთი
კოსმიური
დღე
უდრის
ოთხიმილიარდსამასოციმილიონ დედამიწის წელს. ეს არის სამყაროს ერთი დღე.
ამ დღეს უწოდებენ ბრაჰმას დღესაც. (ბრაჰმა არის ნახევარღმერთი, რომელიც
სამყაროს შექმნაზე აგებს პასუხს).
1 კალპა, ანუ სამყაროს ერთი დღე დაყოფილია 1000 პერიოდად, რომლებსაც
ქვიათ «ჩატურიუგები» (ჩატურ»-ნიშნავს ოთხს четире (რუს)). რომელთაგან
თვითოეული შედგება 4 ეპოქისგან (იუგისგან):
ოქროს ეპოქა (სატია იუგა) გრძელდება 1 728 000 წელი. ამ დროს დედამიწაზე
არის უზარმაზარი ცივილიზაცია, ყველა იმყოფება სათნოების გუნაში. ადამიანის
სიცოცხლის ხანგრძლივობა ამ დროს შეადგენს 100 000 წელს. (თუმცა
ფსიქოლოგიურად ისინი ამას აღიქვამენ ისევე, როგორც ჩვენ აღვიქვამთ 100 წელს).
მათი ზომა არის წარმოუდგენლად დიდი. არავინ არ იყენებს სხვა მეტალს
გარდა ოქროსი. და ასევე იყენებენ ძალიან ძვირფას ქვებს. სულიერ პრაქტიკას ამ
დროისთვის წარმოადგენს აშტანგა (რვასაფეხურიანი) იოგა.
ყოველი ეპოქის შემდეგ ხდება «აღსასრულის» პროცესი (ამ შუალედს ეწოდება
პრალაია). თითქმის ყველაფერი წყლით იფარება დიდი ხნის განმავლობაში (რჩება
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ადგილები, კუნძულებივით, სადაც რჩებიან ადამიანები, კონკრეტული მისიებით,
რომლებსაც ძალიან მაღალგანვითარებული ცნობიერება აქვთ) ყველა დანარჩენი
ადამიანი სატია იუგის მერე ან უფრო მაღალ (სამოთხისეულ) პლაეტებზე
გადადის, ან პირდაპირ სულიერ სამყაროში ხვდება). სულ 3%-ია ადამიანებისა,
რომლებსაც «არ უმართლებთ» და სულიერი სამყაროს ნაცვლად სამოთხეში
ხვდებიან).
ვერცხლის ეპოქა (ტრეტა-იუგა) გრძელდება 1 296 000 წელი. სიცოცხლის
ხანგრძლივობა 10-ჯერ მცირდება და 10 000 წელს შეადგენს. 10-ჯერ პატარები
არიან ზომაშიც და 10-ჯერ ნაკლები გონებრივი და მისტიკური ძალები აქვთ.
სულიერ პრაქტიკას წარმოადგენს ღმერთისადმი ცეცხლით თაყვანისცემა
(ცეცხლში «გის» (ერბოს) დასხმა და მანტრების გალობა. (არსით იგივეა რაც
ანთებულ სანთელზე ლოცვა). სატია იუგისგან განსხვავებით, მეორე ეპოქაში
მოსახლეობის 25% უკვე ცოდვილია. (იქ 3% იყო ცოდვილი (ის 3% რომელიც
სამოთხეში ხვდებოდა)).
შემდეგ მოდის მომდევნო წარღვნა (პრალაია). და ის ადამიანები, რომლებიც
ვერ მოხვდნენ სულიერ სამყაროში ან არ ავიდნენ სამოთხისეულ პლანეტებზე,
დასაბამს აძლევენ შემდეგი ეპოქის ადამიანებს.
ბრინჯაოს ეპოქა (დვაპარა-იუგა) გრძელდება 864 000 წელი. სიცოცხლის
ხანგრძლივობა 1000 წელია. ასევე 10-ჯერ მცირდება მათი ზომები და გონებრივფიზიკური შესაძლებლობები. სულიერ პრაქტიკად ამ ეპოქაში ითვლება
ღვთაებისადმი თაყვანისცემა ტაძარში. პლანეტის მოსახლეობის საშუალოდ 50%
ცოდვილია. უკვე ბევრია კონფლიქტები, ომები და ა.შ.
სავარაუდოდ ნოეს ისტორია (და იგივე მანუს ისტორია ვედებში) ამ
ეპოქისშემდგომ წყალდიდობას ეხება)
მეოთხე — რკინის ეპოქა (კალი-იუგა) რომელიც გრძელდება 432 000 წელი.
გასულია 5000 წელზე ცოტა მეტი. სიცოცხლის ხანგრძლივობა საშუალოდ 100
წელია.
ვედურ წინასწარმეტყველებებში
აღწერილია
რომ სიცოცხლის
ხანგრძლივობა პირველ 5000 წლის განმავლობაში 30%-ით შემცირდება. ასევე
ნათქვამია რომ პირველი 5000 წელი იქნება მზარდი დეგრადაცია და 75%
ადამიანებისა იქმენა ძალიან ცოდვილი. და 25% — ს ექნება სათნოებისკენ
მიდრეკილება, მაგრამ დანარჩენი 75%-ის გავლენის ქვეშ იქნებიან. სულიერ
პრაქტიკად ამ ეპოქაში მოწოდებულია ღმერთის სახელების ერთობლივი გალობა.
ძირითადი მეტალი — რკინა.

*
ორიოდ სიტყვას ვიტყვი ვედურ წინასწარმეტყველებებზე, რომლებიც შეეხება
კალი იუგას:
კალი იუგის დამახასიათებელი ნიშნებია: ლოთობა, არაკანონიერი
სქესობრივი კავშირები, ცხოველთა მოკვლა და მათი ჭამა და აზარტული თამაშები.
ადამიანებს
უმცირდებათ
სიცოცხლის
ხანგრძლივობა,
მეხსიერება,
ჯანმრთელობა, მორალური და რელიგიური პრინციპები.
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საზოგადოებაში იქნება ე.წ. «განათლებული» ადამიანების ოთხი ტიპი:
«ვედა-ვადა-რაგები» — ადამიანები რომლებიც შეისწავლიან და სხვებს
ასწავლიან ვედებს (არსწორი მიზნებისთვის და სპეკულაციებისთვის). ისინი
უარყოფენ პურანების ჭეშმარიტებას. თავისებურ კომენტირებას უკეთებენ ვედურ
ტექსტებს. არ იციან ვედების ჭეშმარიტი მიზანი. ყურს არ უგდებენ ვედების
ავტორიტეტულ უძველეს მიმდევრებს და ისეთ კომენტარებს უკეთებენ ვედებს,
როგორც თვითონ აწყობთ. ისინი წაიყვანენ ადამიანებს არა ღმერთისკენ, არამედ
უმეცრებისენ.
«მაია-პახრიტა-გიანები»
თვითმარქვია
«ღმერთები»,
სენსორები
(ექსტრასენსები). დამოკიდებულნი იქნებიან მხოლოდ ფულზე. თავს ღმერთად,
ღმერთის რომელიმე ავატარად ან მესიებად აღიარებენ. იქნებიან გავლენიანებიდა
მოიპოვებენ დიდ ავტორიტეტს ხალხთა შორის. აღწერილია სამი ადამიანი,
რომელიც მცოდნედ წარმოგვიჩენს თავს, სინამდვილეში კი დემონები არიან.
ესენია: «მარქშა» (ალბათ მარქსი), «დარვინა» და «ხრეიდა» (ალბათ ფროიდი).
«ასურა-ბჰავამ» ანუ დემონები, ათეისტები (ასურა ნიშნავს დემონს),
რომლებიც შექმნიან პრინციპს: «არ შეიძლება, მაგრამ თუ ძალიან გინდა
შეიძლება!» მატერიალური მოთხოვნილებების გაძლიერებასთან ერთად ცვლიან
კანონებს. ფართო გზას აძლევენ მატერიალური და გრძნობისმიერი სურვილების
ასრულებას.
«ნართჰამები» ავტორიტეტული სახელმწიფოს მმართველები, რომლებიც
უკანონოდ ცხოვრობენ, თავად იგონებენ კანონებს და თავად არ ასრულებენ მათ.
«ბჰავიშტია პურანაში» მოყვანილია წინასწარმეტყველება, რომელიც ეხება
იესოს:
აღწერილია მაჰარაჯა (ანუ დიდი მეფე) «შალვაჰანა» რომელიც მოგზაურობს
ჰიმალაებში და მაღლა მთებში ის ხვდება თეთრებში გამოწყობილ «სადჰუს»
(სადჰუ ნიშნავს წმინდანს, ღმერთის ერთგულს). მეფე ეკითხება ვინაობას, და ის
პასუხობს (სანსკრიტზე):
«იშა პუტრა ჩან მან ვიდჰი, კუმარი გარბჰი სანბჰავამ, აჰამ ისამ ასიჰი ნამაჰა»
(ზუსტი სანსკრიტის დადება გამიჭირდება, მაგრამ ქართული ასოებით ასე ჟღერს.
თარგმანი ასეთია: «მე ვარ ძე ღვთისა, შობილი ქალწულისგან და შენ უნდა
იცოდე ეს. ადამიანები მიწოდებენ მე «იესო მესიას».
ვედებში ასევე რამდენიმე ადგილას არის მოხსენიებული იესოს (იშას, იეშუას)
მისიის
შესახებ.
ასევე
მას
უწოდებენ
«კრშტოშას»
(«კრშ»
ნიშნავს
ყოვლისმიმზიდველს (ღმერთის ერთ-ერთი სახელი სანსკრიტზე, ხოლო «ტოშა»
ნიშნავს დაკმაყოფილებას, ანუ ის ვინც აკმაყოფილებს (ემსახურება) ღმერთს, ასევე
ნიშნავს ღმერთის მიერ მირონცხებულს).
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ვედური კოსმოგრაფია

ვედების მიხედვით ჩვენს მატერიალურ სამყაროს აქვს კვერცხის ფორმა
(წაგრძელებული ბურთის). ეს ნიშნავს რომ მას აქვს საზღვრები. მისი დიამეტრია
14 969 655 360 000 000 მილი.
ეს კვერცხი ქვემოდან სანახევროდ ავსებულია წყლით (გარბჰადაკის ოკეანე).
ამ კვერცხის გარსის შიდა გარსი მიწის ელემენტისგან შედგება და ძალიან სქელია.
შემდეგი გარსი წყლის ელემენტისგან შედგება და 10-ჯერ უფრო სქელია. შემდეგი
ასევე 10-ჯერ უფრო სქელი ცეცხლის ელემენტის შრეა. შემდეგი ჰაერის ელემენტის
შრეა. შემდეგ ეთერის ელემენტის შრე. შემდეგ მოდის შრე, რომელიც შედგება
ჭკუის ნატიფი სხეულისგან. შემდეგ არის გონების («რაზუმის») ნატიფი სხეული.
და ბოლოს ყველაზე ნატიფი ელემენტი, რომლის შრეც ყველაზე სქელია და
ყველაზე გარედან აკრავს კვერცხს, ეს არის «ცრუ ეგო». ანუ რეალურად ცარიელ
სიცარიელეს ამ კვერცხში ძალიან მცირე ზომა უკავია (ფაქტიურად მთელ
კვერცხთან შედარებით წერტილივითაა, იმდენად სქელი გარსები აკრავს)... ასეთი
სამყაროები (კვერცხები) უსასრულოდ მრავალია. ზოგი დიდი ზომისაა ზოგი
მციირე ზომის. ჩვენი სამყარო პატარა სამყაროდ ითვლება. არსებობს ასევე
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სულიერი პლანეტების სამყარო, რომლებიც გაცილებით უფრო დიდია, ვიდრე
მატერიალური სამყაროები და მათზე გაცილებით უფრო მეტი ინდივიდუალური
სული ცხოვრობს ვიდრე მატერიალურ სამყაროებში.

კვერცხის შუიდან, ანუ ოკეანის ზემოდან, რომელიც შუამდე ავსებს კვერცხს,
იწყება პლანეტათა სისტემები. სულ არის 14 პლანეტარული სისტემა.
ყველაზე მაღალ პლანეტას ეწოდება სატია ლოკა.
მასზე ცხოვრობს ბრაჰმა (მატერიალური სამყაროს შემქმნელი) ბრაჰმას
სხეული შედგება გონების (რაზუმის) სხეულისგან. მას აქვს 4 თავი (სივრცის 4
მიმართულებით), თუმცა სხვა სამყაროების ბრაჰმებს შეიძლება მეტი თავი
ქონდეთ, იმის მიხედვით თუ რამდენგანზომილებიანია ეს სამყარო. (ჩვენი ბრაჰმა
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ოთხთავიანია და ჩვენთან 64 განზომილებაზე მეტი არ არის). ასევე ამ პლანეტათა
სისტემაზე ცხოვრობენ ის სულები, რომლებიც სიცოცხლის თავისი ციკლის
დასრულების შემდეგ პირდაპირ სულიერ სამყაროში მოხვდებიან. ცოცხლობენ 15
ტრილიონ წელზე მეტს.
შემდეგი (ანუ ზემოდან მეორე) მპლანეტათა სისტემაა «ტაპა-ლოკა» (ტაპასნიშნავს ასკეზას, «ლოკა» — ადგილს, პლამეტას). იქ ცხოვრობენ უდიდესი
ბრძენები, რომლებიც ასრულებენ უდიდეს ასკეზებს. ისინი ფიქრობენ ღმერთზე,
ასრულებენ თავის მოვალეობებს და ასევე აკეთებენ დიდ ასკეზებს. მათი
მატერიალური სხეული შედგება ჰაერის ელემენტისგან. არ იციან რა არის
ავადმყოფობა. იქ მოქმედებს მხოლოდ სათნოების გუნა (სუფთა სახით).
მესამეა ჯანა ლოკა. აქაც მატერიალური სხეული ჰაერის ელემენტიუსგან
შედგება.
მეოთხეა მაჰარ-ლოკა. აქ სიცოცხლის ხანგრძლივობა ნაკლებია, სულ რაღაც
4 300 000 000 დედამიწის წელიწადი (სატია-ლოკაზე 15 ტრილიონი წელი
ცოცხლობენ).
მეხუთეა სვარგა-ლოკა. აქ უფრო მეტად ჭარბობს ცეცხლის ელემენტი (მზე ამ
დონეს განეკუთვნება). სათნოების გუნასთან ერთად აქ არის უკვე ვნების გუნაც.
მათგან მოდის დიდი გავლენა ჩვენზე და ჩვენ პლანეტაზეც. სვარგალოკაზე
მმართველად ითვლება ნახევარღმერთი, რომელსაც ჰქვია ვივასვანი (მზის
ღმერთსაც უწოდებენ). ის ახდენს მეთვალყურეობას მთლიანად საშუალო
პლანეტათა სისტემაზე (ანუ პლანეტათა სისტემები იყოფა მაღალ, საშუალო და
დაბალ პლანეტებად. ჩვენ საშუალოს განვეკუთვნებით). თავდაპირველად
ღმერთმა ვივასვანს გაანდო ვედები და მან გაავრცელა შემდგომ:

ღმრთეების პიროვნებამ, უფალმა შრი კრიშნამ თქვა: იოგას ეს
უკვდავი მეცნიერება მე მზის ღმერთ ვივასვანს ვასწავლე, ვივასვანმა
ასწავლა მანუს, კაცობრიობის მამამთავარს, მანუმ კი, თავის მხრივ,
იგი იკშავაკუს გადასცა.
ეს
უმაღლესი
მეცნიერება
გადაეცემოდა
მოწაფეობრივი
თანმიმდევრობის ჯაჭვით და წმინდანი მეფეებიც ასე გებულობდნენ
მას. მაგრამ დროთა განმავლობაში თანმიმდევრობა დაირღვა, ამიტომ
მეცნიერების ჭეშმარიტი სახე დაკარგული ჩანს.
დღეს უზენაესთან ურთიერთობის სწორედ ამ უძველეს მეცნიერებას
გიყვები, ვინაიდან შენ ჩემი ერთგული და მეგობარი ხარ და ამიტომ ამ
მეცნიერების ტრანსცენდენტალი საიდუმლოების გაგება შეგიძლია.
ბჰაგავად-გიტა 4.1-3
იქ გონების სხეულთან ერთად უკვე აქვთ ჭკუის სხეული (რომელიც
ცეცხლოვანი ელემენტისგან შედგება, ჩვენშიც და ყველაში, ვისაც ჭკუა გააჩნია). ამ
სისტემაზე ცხოვრობს 33 000 000 ნახევარღმერთი, რომლებიც სამყაროს
ადმინისტრატორები (მმართველები) არიან.
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მეექვსეა დონეა ბჰუვარ-ლოკა. აქ უკვე ჩნდება წყლის ელემენტი.
მეშვიდეა ბჰურ-ლოკა. ეს უკვე ჩვენი გალაქტიკაა. დედამიწაზე არ
შევჩერდები და დედამიწის ქვემოთ ჩვენსავე სისტემაში არის პლანეტები,
რომლებსაც ქვიათ ბილასვარგა და ეს განეკუთვნება შედარებით მსუბუქი
ჯოჯოხეთური ტიპის პლანეტებს. ამ პლანეტის მცხოვრებლები ჩვენ გვგვანან. მათ
აქვთ საკმაო ცოდნა კარმაზე, ორგანიზმის მკურნალობაზე (მათ შორის
მცენარეებით) და ამ პლანეტებიდან ჩვენთან ბევრი ინფორმაცია შემოდის, მაგრამ
ზემოთა პლანეტების ინფორმაციისგან განსხვავებით აქედან არ მოდის ცოდნა
ღმერთის და ღმერთის მსახურების შესახებ და მოდის მხოლოდ ის ცოდნა,
რომელიც ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში, სიცოცხლის გახანგრძლივებაში და ა.შ.
გვეხმარება. ადამიანები, რომლებიც მატერიალურ ცოდნას იღრმავებენ და
სულიერს არა, ხვდებიან სწორედ ამ პლანეტაზე და იქ აგრძელებენ დეგრადაციას
(მეტწილად). ამ პლანეტებზე თითქმის ვერ აღწევს მზის სინათლე და იქაურობას
ანათებენ ღვთაებრივი გველები — «ნაგები», რომლებსაც თავზე მანათობელი
მარგალიტი (თუ რაღაც ეგეთი) აქვთ. იქ უამრავი საშუალებაა სიამოვნებისთვის.
ყველას უყვარს სექსი. ძალიან განვითარებული ტექნოკრატიული ცივილიზაცია
აქვთ, ღმერთზე კი არაფერი იციან. მფრინავი თეფშები (დისკის ფორმის) სწორედ
ამ პლანეტებიდან მოდიან ჩვენთან. და დარწმუნებულნი არიან რომ მათთან უფრო
ჯობია ვიდრე ჩვენთან და ცდილობენ ჩვენც «გვასწავლონ» რაღაცეები
ანუ დედამიწა არის გამყოფი ზღვარივით. დედამიწის ზემოთ არიან
ღვთაებრივი ცივილიზაციები, ქვემოთ კი დემონური. თუ სული სხეულის
დატოვებისას ქვედა ჩაკრებიდან გადის, იგი ხვდება ჯოჯოხეთურ პლანეტებზე,
თუ შუა ჩაკრებიდან გადის — საშუალო პლანეტებზე, ხოლო თუ ზემოთა
ჩაკრებიდან — მაღალ პლანეტებზე.
ქვედა პლანეტარული (ჯოჯოხეთური) პლანეტათა სისტემები იყოფიან 7
დონედ:
 ატალა,
 ვიტალა,
 სუტალა,
 ტალა-ტალა,
 რასა-ტალა,
 მაჰა-ტალა,
 პატალა.
ყველაზე მძიმე ტანჯვა პატალაზეა. როგორც წესი სულები ჯოჯოხეთურ
პლანეტებზე ტანჯვით განწმენდის შემდეგ ისევ საშუალო დონის პლანეტებზე
იბადებიან ცხოველებად და თანდათან ვითარდებიან.
კალი იუგაში დედამიწაზე ადამიანთა უმეტესობა დეგრადაციას განიცდის
(იმიტომაც ქვია კალი იუგა — დეგრადაციის ეპოქა), და მხოლოდ მცირე ნაწილი
განიცდის სულიერ პროგრესს. და ამ მცირეთაგან ძალიან მცირე აღწევს მაღალ
სამოთხისეულ პლანეტებს და კიდევ უფრო მცირე ნაწილი ხვდება სულიერ
სამყაროში (ცათა სასუფეველში).
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სულ მატერიალურ სამყაროში არსებობს ცოცხალ არსებათა 8 400 000 ფორმა
(ადამიანი მხოლოდ ერთ-ერთი ფორმაა). აქედან გონიერი ფორმა 400 000-ია. (ჩვენი
გონიერების ფორმა ერთ-ერთი პრიმიტიულია). ჩვენ ნახევრად ადამიანები,
ნახევრად კი ცხოველები ვართ (ვგულისხმობ ზოგად სტანდარტს). როგორც თქვენ
არ მოგწონთ საღორეში შესვლა, ისე არ მოწონთ მაღალგანვითარებულ
ორგანიზმებს ჩვენთან ჩამოსვლა (გამონაკლისების გარდა... და ეს გამონაკლისები
თანდათან გახშირდება).
ახლა ცოტას ვისაუბრებ ამ სამყაროში არსებულ სხვადასხვა არსებებზე:
განდჰარვები — ზეციური მომღერლები, რომლებიც მაღალ პლანეტებზე
ცხოვრობენ. როცა ისინი მღერიან, ირგვლივ ყველაფერი ბედნიერებით ივსება.
ისინი ყოველ წამს ღმერთისთვის გალობენ (ძალიან დიდხანსაც ცოცხლობენ).
აბსარები — ქალთა სქესის წარმომადგენელი ზეციური არსებები, რომლებიც
საოცარ სილამაზეს ფლობენ. არის ლეგენდები რომ ხანდახან ტაპა-ლოკაზეც კი
ადიან ასკეტი ბრძენების მოსახიბლად (რა ქნან ქმარი უნდათ). ერთი ასეთი
აბსარაც რომ გამოჩნდეს დედამიწაზე, ყველა კაცი მოკვდება შოკისგან (სილამაზეს
ვერ გაუძლებენ). (თუ გაქვთ შინაგანი სურვილი რომ ყველაზე ლამაზი გახდეთ
შემდეგ ცხოვრებაში და თან ღმერთი გიყვართ და ემსახურებით, ღმერთი
ჯილდოდ აბსარად დაბადებას მოგცემთ შემდეგ ცხოვრებაში (ეს კაცებსაც ეხებათ).
კინარები — ადამიანები, რომლებსაც სხეულის რაღაც ნაწილი ცხოველისა
აქვთ (მაგალითად კენტავრები).
ურაგები — გველის ფორმის ნახევარღმერთები. (ჩინეთში რომ დრაკონებს
ეთაყვანებიან სწორედ ეგ დრაკონები არიან). მათ აქვთ უდიდესი ცოდნა და
სიბრძნე და ღმერთის ერთგულები არიან. მათ ნაგებსაც უწოდებენ.
პატაგები — უზარმაზარი ფრინველისმაგვარი არსებები.
ჩანაგები, პანარები, ვიდიადჰარები და პიტები — ესენიც ნახევარღმერთები
(девы), იგივე სურები არიან.
შიანები — კოსმიური არწივები (პლანეტებს შორისაც შეუძლიათ ფრენა)
ვანარები (რომლებსაც თოვლის კაცსაც ეძახიან) ცხოვრობენ ჰიმალაებში. მათი
ინტელექტი რამდენიმე ასეულჯერ აღემატება ჩვენსას, ამიტომაც გვემალებიან
(შეუძლიათ უჩინარნი გახდნენ თუ ადამიანი დაინახეს). ისინი ცხოვრობენ
როგორც ჩვენ, ასევე სხვა განზომილებაშიც (განსაკუთრებით მითიურ შამბალაში).
იაქშები — ეს უკვე დემონური წყობის ცოტა არი იყოს მახინჯი არსებები
არიან. ჩვენთანაც არიან ჰიმალაებში, ოღონდ სხვა განზომილებაში (საერთოდ
ჰიმალაების 3 დონე არსებობს ერთი რომელსაც ჩვენ ვხედავთ და აღვიქვამთ და
კიდევ ორი რომელიც სხვა განზომილებაშია). მათ აქვთ უზარმაზარი მისტიკური
ძალები (სამაგიეროდ სულიერება და მორალი ადამიანზე დაბალი აქვთ).
«პიშაჩები» — სულები («დუხები») რომლებსაც ხშირად ადამიანებიც
ვხედავთ. ისინი იკვებებიან მყრალი სუნებით და ნარჩენი საჭმელებით (და ისეთ
სახლში სადაც ჭურჭელს ხშირად ტოვებენ ღამე გაურეცხავს, ასეთი «დუხები»
ხშირად გვხვდებიან)
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ვინაკაიანები — («დამავოებსაც» უწოდებენ) ცხოვრობენ ნატიფ (ასტრალურ)
სხეულში. ძირითადად უწყინარნი არიან. ნუ ცოტათი იკვებებიან ჩვენი ენერგიით
(ან ტყეში ხეების ენერგიით).
პრეტები — ასევე «დუხები» რომლებსაც შეუძლიათ სხეულად მკვდარის
სხეული გამოიყენონ (მოსიარულე გვამებზე რომაა უჟასტიკები მაგათზეა ალბათ).
იადაჰები — უზარმაზარი ზღვის ურჩხულები (ჩვენს პლანეტაზეც არიან).
ოღონდ ესენი გონიერი არსებები არიან და დიდ ცოდნასაც ფლობენ. იცავენ წმინდა
ადგილებს (ზღვებში და ოკეანეებში დამარხულ ქალაქებსა თუ სხვადასხვა წმინდა
ნივთებს)
კუშმადები — როცა ადამიანი თვითმკვლელობით ამთავრებს სიცოცხლეს. ის
ნატიფ სხეულში განაგრძობს არსებობას, სანამ მისთვის კარმულად სასიცოცხლოდ
განსაზღვრული წლები არ გაივლის. ჰოდა ესენი არიან სწორედ მოჩვენებები,
რომლებსაც ვედებში კუშმადები ეწოდებათ.
იატუჰანები — «ჯინები» რომლებსაც შეუძლიათ ქოთნებში და ბოთლებში
ცხოვრებაც. მათი მოვალეობა და თვისებები ყველამ იცით «ალადინიდან»
პრამათჰები — ასევე მოჩვენებები, ოღონდ კეთილი ხასიათის. ანუ იოგები და
ადამიანები, რომლებიც სხეულს თავისი ნებით ტოვებენ (როგორც თვითონ
თვლიან სულიერი მიზნებით) ასეთ მოჩვენებებად არსებობენ. ხშირად ეხმარებიან
ადამიანებს (ხმა ზეციდან ხშირად მათი ხმაა).
დაქჰინები — «ვედმები» რომლებიც ბავშვებს აშინებენ ასტრალური
სხეუულით. ხშირად როცა ბავშვი უმიზეზოდ შეშინდება ხოლმე ეს მათი
ნამოქმედარია (იკვებებიან შიშის ენერგიით).
ბრაჰმა-რაქშასები — ეს ისეთი სულებია, რომლებიც «მღვდელმსახურები»
იყვნენ, ოღონდ «მღვდელმსახურების» პარალელურად გარყვნილ და ცოდვილ
ცხოვრებას ეწეოდნენ. არიან ბოროტები და ადამიანის სხეულში ჩასახლებაც
შეუძლიათ (თუ ადამიანს სუსტი აურა აქვს ან მთვრალია და ა.შ.) ჩვეულებრივ
ადამიანებს როგორც წესი არაფერს ერჩიან. უფრო მტრობენ იმათ, ვინც სულიერ
ცხოვრებას ეწევა (შურის გამო უნდათ რომ ხელი შეუშალონ სულიერ
განვითარებაში).
დაიტები — ასურები, ანუ დემონები (ვედურ ლიტერატურაში დემონებს
ათეისტებსაც უწოდებენ) ცხოვრობენ ქვედა სამყაროებში. არ სჯერათ ღმერთის
არსებობის. ქმნიან საკუთარ «მეცნიერებას». (ამჟამად ჩვენზეც დიდი გავლენა აქვს
და ჩვენ მეცნიერებაზე საკმაოდ მოქმედებენ).
ყველა ეს არსება გვხვდება ზღაპრებში და მითებში. მიუხედავად იმისა, რომ
მათი არსებობის არ გვჯერა, ისინი მაინც არსებობენ.
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
Atman

ვედური ფსიქოლოგია

ვედური ფსიქოლოგია ეს არის უნიკალური მეცნიერება, რომელიც შემუშავდა
ათასწლეულების წინ და აღწერილია ძველ ვედურ ნაწერებში. ფსიქოლოგია,
რომელიც შეიქმნა დასავლეთში განსაკუთრებით ფროიდის ეპოქიდან, მხოლოდ
და მხოლოდ ემსგავსება და ცოტათი უახლოვდება იმას, რაც ვედურ
ფსიქოლოგიაში იყო ცნობილი.
ჩვენ ვისაუბრებთ ასევე ბედზე, კარმაზე, ჭკუაზე, ხასიათის თვისებებზე და
ა.შ. და სანამ გავიგებთ, როგორი სახით გვთავაზობენ ვედები ფსიქოლოგიური
პრობლემების მოგვარებას, უნდა გავიგოთ, თუ როგორ იქმნება ეს პრობლემები,
თუ რას ნიშნავს კარმა ფსიქოლოგიურ დონეზე. ჩვენ ხშირად გვესმის ეს სიტყვა —
«კარმა» მაგრამ ცოტა ხვდება თუ რას ნიშნავს ეს რეალურად და როგორ
აპროგრამებს ადამიანი საკუთარ თავს საკუთარი ქმედებებით, როგორ ქმნის
ადამიანი თავის ბედს, როგორ ილექება მისი ყველა ქმედება ცნობიერებაში და
როგორ იქცევა შემდგომ მის ბედად.
ასევე წინასწარ მინდა ვთქვა, რომ ის მასალა, რასაც დღეს წარმოვადგენ
საინტერესოა
იმ
თვალსაზრისითაც,
რომ
თანამედროვე
ფსიქოლოგია
შესაძლებლობას იძლევა ასე თუ ისე გადავჭრათ რაღაც პრობლემები. ადამიანები
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მიმართავენ ფსიქოლოგებს, როდესაც აწუხებთ შინაგანი ტკივილი, დეპრესია და
სხვ. რთული და არასრულყოფილი მეთოდებით ფსიქოლოგი გვეხმარება
პრობლემის რაღაც ნაწილის მოგვარებაში. მაგრამ ამ სემინარის ბოლოს
შემოგთავაზებთ მეთოდებს, რომლებსაც ყველა პრობლემის საბოლოო გადაჭრა
შეუძლიათ. ცოტა არ იყოს «აფერისტულად» ჟღერს, მაგრამ მიუხედავად ამისა
ვეცდები დავამტკიცო, რომ ყოველ შემთხვევაში პრინციპში (იდეაში) არსებობს
მეთოდი, რომელიც შესაძლებლობას გვაძლევს გადავჭრათ არა პრობლემათა
ნაწილი, არა რაიმე წვრილმანი პრობლემა, არამედ ჩავიხედოთ პრობლემის
საფუძველში, ფესვებში. გადავწყვიტოთ პრობლემები არა ზედაპირულად, არამედ
ჩავიდეთ სიღრმეში და ამოვძირკვოთ ეს პრობლემები ფესვებიანად.
თავიდან განვიხილოთ ფუნდამენტალური მდგომარეობები, რომლებისგანაც
უნდა გამოვიდეთ. ვედები ამტკიცებენ, რომ არის ორი პრინციპი, რომელიც
ადამიანის საფუძველში დევს, და არა მარტო ადამიანის, არამედ ყველა ცნობიერი
ცოცხალი ორგანიზმის საფუძველში. პირველი პრინციპი ეს არის პრაკრიტი ანუ
მატერია, მეორე პრინციპს კი ჰქვია პურუშა, ანუ სული. ვედები ამტკიცებენ, რომ
სული არ არის მატერიის განვითარების შედეგად წარმოქმნილი «სუბსტანცია».
ცნობიერება არ წარმოქმნილა იმის გამო, რომ მატერია უბრალოდ ძალიან დიდხანს
ვითარდებოდა. არსებობს პრინციპულად განსხვავებული არსი, რომელიც
ცნობიერების მატარებელია. «ბჰაგავად-გიტაში» კრიშნა ამბობს ამ პრინციპზე: რომ
არის «კშეტრა» და «კშეტრა გია». «კშეტრა» ნიშნავს ველს, «კშეტრა-გია» ველის
მცოდნეს. და ველი ეს ჩვენი სხეულია, მატერიაა, მოქმედების ველია, რასაც
წარმოადგენს მატერიალური სამყარო. «კშეტრა-გია» ეს სულის ნაწილაკია,
ცნობიერების მატარებელი. და ეს ორი არსი პრინციპულად განსხვავებულ ბუნებას
ატარებს. კითხვა მდგომარეობს იმაში, თუ რა სახით უკავშირდებიან ისინი
ერთმანეთს და როგორ ხდება მათი ურთიერთქმედება. სიტყვა ფსიქოლოგია
ბერძნულიდან თარგმანით ნიშნავს მეცნიერებას სულის შესახებ. და მე მინდა
წარმოვადგინო პირველადი მიმოხილვა სულის შესახებ მეცნიერებისა. თუ როგორ
ხსნიან ვედები სულის ამ სამყაროში მოქმედებას. თუ როგორ აღიქვამს სული ამ
სამყაროს.
პრობლემა, რომელიც თავიდანვე წამოიჭრება, არის ის, რომ ვედების
თანახმად სული არ ეხება მატერიალურ სამყაროს უშუალოდ. უპანიშადები
(ვედების საკრალური და საიდუმლო ნაწილი) ამტკიცებენ, რომ პურუშა არასოდეს
მოდის შეხებაში პრაკრიტისთან. პურუშა არ აღიქვამს ამ სამყაროს პირდაპირ
(უშუალოდ). რაღაც კუთხით ჩვენ ვირტუალურ რეალობაში ვცხოვრობთ. ვერ
აღვიქვამთ რეალობას, როგორც ასეთს და ვედური ფსიქოლოგია, უფრო ზუსტად
კი მატერიალური ვედური ფსიქოლოგია, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრებ
(რადგანაც არის კიდევ უზარმაზარი თემა სულიერი ვედური ფსიქოლოგიის
შესახებ, რომელსაც არ შევეხები), ხსნის, თუ როგორ ხდება აღქმის პროცესი.
როგორ და რის საშუალებით აღიქვამს სული სამყაროს.
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ვედები წარმოგვიდგენენ კიდევ ერთ პრინციპს (პოსტულატს): გარდამავალ
საშუალებას, რისი გავლითაც სული ურთიერთქმედებს მატერიასთან,
წარმოადგენს «პრანა». პრანა ნიშნავს სასიცოცხლო ენერგიას. ხანდახან არასწორად
ფიქრობენ, რომ პრანა — ეს სუნთქვაა, რომ როდესაც ვსუნთქავთ, პრანას
შევისუნთქავთ. პრანა ეს არის ნატიფი სასიცოცხლო ენერგია, რომელიც
წარმოადგენს გარდამავალ არეს სულსა და მატერიას შორის და რომლის
საშუალებითაც სული მოქმედებს მატერიაზე. ეს არის არე, რომელსაც შეუძლია
გადაიტანოს და გაავრცელოს ცნობიერება. ჩვენი სხეული მატერიის, ხორცის
ნაგლეჯია. როცა სული გადის სხეულიდან, რჩება უსიცოცხლო მატერია. ვისაც
თავისი თვალით უნახავს სიკვდილის პროცესი, იცის, რომ რაღაც არსებითი
წავიდა სხეულიდან და უბრალოდ მექანიზმის მოშლას არ ჰქონია ადგილი.
მატერიალისტები ფიქრობენ, რომ უბრალოდ «მანქანა» გაფუჭდა. სინამდვილეში
კი სხეული დატოვა სულმა, პიროვნებამ, ცნობიერმა ელემენტმა, სხვა დანარჩენ
ელემენტებთან ერთად... დარჩა მხოლოდ გარეთა გარსი, მანეკენი...
მაშასადამე სულის ცნობიერება ვრცელდება მატერიალურ სხეულში და
მოქმედებს მასზე პრანის მეშვეობით. უნატიფესი მატერიალური ენერგიის
მეშვეობით, რომელსაც ვედებში პრანა ეწოდება. იმდენად, რამდენადაც პრანა
აღწევს ჩვენი სხეულის ყველა კუნჭულში, ჩვენი სხეული შეგრძნებადი ხდება.
სადაც არ უნდა შევეხოთ სხეულს, ამას ვიგრძნობთ. თუმცა სული ლოკალურია და
მდებარეობს გულ-მკერდის ცენტრში (ანაჰატა ჩაკრას მიდამოში). მისი ცნობიერება
ვრცელდება პრანული არხების მეშვეობით მთელ სხეულში. ეს იყო მეორე
უმნიშვნელოვანესი პოსტულატი.
ახლა იწყება ყველაზე საინტერესო. ვილაპარაკებ ჩვენი ნატიფი სხეულის
შემადგენლობაზე. რა სახითაა მოწყობილი ჩვენი ჭკუა და აღმქმელი
(მგრძნობელობითი) მექანიზმი. ყველამ ასე თუ ისე ვიცით, რა შემადგენლობისაა
უხეში მატერიალური სხეული. მაგრამ ახლა ვილაპარაკებ ჩვენი ცნობიერების და
ჭკუის ანატომიაზე. უფრო სწორად არა ცნობიერების, არამედ ნატიფი სხეულის და
განპირობებული ცნობიერების შესახებ. სულის ცნობიერებას, როგორც ასეთს,
ანატომია არ გააჩნია, მაგრამ დღეს ამ თემას არ შევეხებით.
ნატიფი სხეული, რომელიც ჩვენი უხეში სხეულის შიგნით მოქმედებს. ანუ
კომპიუტერი, რომელიც შექმნილია შემოქმედის მიერ, არის მექანიზმი რომელიც
განსაზღვრავს ყველა შესაძლო პრობლემას და ჩვენი კარმის «სათავსოა». რადგანაც
სხეული, მიუხედავად იმისა, რომ კარმის პროდუქტია, როდესაც სული ტოვებს
სხეულს, ეს უკანასკნელი რჩება, მან «მოიხადა» კარმა. ვედების თანახმად
სიკვდილი ეს ის მომენტია, როცა კარმა რომელიც ამ სხეულისთვისაა
განკუთვნილი, სრულიად ამოწურულია. ანუ რაც უნდა მოგვეხადა ამ სხეულში ის
კარმული ვალი მოვიხადეთ. სული ტოვებს სხეულს, რათა გააგრძელოს თავისი
მოგზაურობა და მიიღოს რომელიმე სხვა სხეული. მაგრამ სულს ამ მოგზაურობაში
თან მიჰყვება ნატიფი მატერიალური სხეულიც, და სწორედ ამ სხეულში ხდება
კარმის დაგროვება. მთელი კარმა ამ ნატიფ სხეულში ინახება. ახლა ვილაპარაკებთ
ამ ნატიფ სხეულზე, რომელიც მიდის უხეში სხეულიდან «უდანა-პრანას» (უდანა-
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ვაიუს) მეშვეობით. სიკვდილის მომენტში, როცა სხეულის კარმა ამოწურულია და
მას აღარ შეუძლია ფუნქციონირება, უდანა-პრანას (პრანის განსაკუთრებული
ნაწილი) სული სხეულიდან გაყავს სხვადასხვა პრანული არხების მეშვეობით
დანიშნულების ადგილას. და იწყება შემდეგი ფურცელი ამ სულის ცხოვრებაში.
ამ ნატიფ სხეულს, რომელსაც ხანდახან ჭკუას უწოდებენ, რომლის შესახებაც
თანამედროვე ფსიქოლოგები ბევრ განსხვავებულ რამეს ამბობენ და რაღაც დონით
უახლოვდებიან იმას, რაც ვედებში წერია, აქვს ძალიან საინტერესო სტრუქტურა
სინამდვილეში თუ გავიგებთ ნატიფი სხეულის სტრუქტურას, ასევე შევძლებთ
გავიგოთ სხვადასხვა შესაძლებლობები (სითჰები), რომლებსაც ანვითარებენ
იოგები
სხვადასხვა
პრაქტიკების
შედეგად.
მაგალითად
ერთ-ერთი
ელემენტალური შესაძლებლობაა სხვისი აზრების კითხვა, ანუ სხვა ნატიფი
სხეულებიდან ინფორმაციის აღება. ვეცდები ავხსნა, თუ როგორ ხდება ეს,
როგორია მექანიზმი... ეს არ ნიშნავს რომ თქვენმ ამით აზრების კითხვას
ისწავლით, მაგრამ იმას მაინც გაიგებთ, რა უნდა გააკეთოთ ამის სასწავლად.
ვედები ამტკიცებენ, რომ ჩვენს ნატიფ სხეულს, იგივე ჭკუას, განპირობებულ
ცნობიერებას, ჩვენი კომპიუტერს გააჩნია ოთხი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი
(ფუნქცია). ამ ოთხ ასპექტს სანსკრიტზე ეწოდება: ჩიტა, მანას, აჰანკარა და ბუდჰი.
ჩიტა — ეს არის არაცნობიერი «მე». მანას — ჩვენი ქვეცნობიერია, აჰანკარა — ცრუ
ეგოა, ხოლო ბუდჰი — ცნობიერი გონებაა. ეს ოთხი ფუნქცია კარგად უნდა
გავიგოთ. ჩვენ ყოველ წამს ვხედავთ, თუ როგორ ფუნქციონირებს სხეული, როგორ
აღიქვამს ჩვენი ცნობიერება ამ სამყაროს. განვიხილოთ ცალ-ცალკე:
1. ჩიტა — ვედებში აღწერილია, რომ როდესაც ეს მატერიალური სამყარო
იქმნება, პირველი ელემენტი, რომელიც აქ იქმნება მიწის, წყლის, ცეცხლის, ჰაერის
და ეთერის და ა.შ. მთლიანი სამყაროს შექმნამდე, არის მაჰატატვა, ანუ სამყაროს
გონი. ეს არის მატერიალური ელემენტი და ამ გონის ქვეშ არ უნდა ვიგულისხმოთ
ღმერთი ან სხვა რამე. ღმერთი თავდაპირველად ქმნის უნატიფეს ინფორმაციულ
მატრიცას, რომელზეც «იქსოვება» ეს სამყარო. იქმნება ე.წ. ვირტუალური რეალობა
ჩვენთვის. სხვაგვარად რომ თქვათ, პირველად ელემენტს, რომელიც ბუნებრივად
ხდება საფუძველი ჩვენი არსებობისა, წარმოადგენს ჩიტა, ანუ ჩვენი «მეს»
არაცნობიერი ნაწილი. ინფორმაციული ბიბლიოთეკა... თუ შევხედავთ ჩვენი
ცნობიერების სტრუქტურას, გამაცნობიერებელი (მიმღები) გონება (ბუდჰი), ანუ ის,
რითაც ჩვენ აღვიქვამთ, უბრალოდ აისბერგის მწვერვალია (ხილული ნაწილია).
ჩვენი ცნობიერების უმეტესი ნაწილი კი სიღრმეშია და წარმოდგენაც არ გვაქვს მის
შესახებ. და მის ყველაზე ღრმა ნაწილს ეწოდება ჩიტა, ანუ სულის მთელი
ინფორმაციის შემნახველი სათავსო. სული, რომელიც რეინკარნაციას განიცდის
მრავალ ცხოვრებაში, იგროვებს გამოცდილებას და მთელი ეს გამოცდილება
იწერება. და ეს სათავსო რაღაცით კომპიუტერის «მყარ დისკს» წააგავს. ის ძალიან
«ფრაგმენტირებულია» და მასში ბევრი ნაგავია დაგროვილი. წარმოიდგინეთ ერთი
წამით მთელი ის ინფორმაცია, რასაც ვიგროვებთ. ადამიანებმა, რომლებიც
აპრაქტიკებენ ჰიპნოზური რეგრესიის მეთოდს, იციან, რომ შესაძლებელია
გადასვლა წინა ცხოვრებებში, აღმოჩენა ეგვიპტეში და ა.შ. და რატომღაც ყველა
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ფარაონი აღმოჩნდება ხოლმე (ეს ხუმრობით). ასეა თუ ისე, არსი იმაშია, რომ
არსებობს რაღაც უზარმაზარი ნაწილი რომელთანაც ჩვენ უშუალო შეხება არ
გვაქვს, მაგრამ მუდამ თან ვატარებთ. ჩვენი შტაბეჭდილებები, ინფორმაცია წინა
ცხოვრებებიდან... და როცა სანკჰიას ფილოსოფოსები აღწერენ ჩიტას ისინი
ამბობენ, რომ იგი ცეცხლის ალს (ცეცხლის ენას) ჰგავს. ეს ცეცხლის ალი ირხევა
ჰაერის სულ მცირე ზემოქმედებითაც კი. სწორედ ასევე ჩიტას აქვს ძალიან
ლაბილური და მოძრავი სტრუქტურა. ეს ერთგვარი ინფორმაციული
სტრუქტურაა, რომელსაც შეუძლია მიიღოს ყველა ინფორმაცია, შეინახოს იგი და
მასში ამ ინფორმაციის წარმოუდგენლად უზარმაზარი რაოდენობაა. ავღნიშნავ
იმასაც, რომ ეს ინფორმაცია ძალიან სისტემურად და მოწესრიგებულადაა
შენახული და არა ქაოსურად. ჩიტას მახასიათებელია ისიც, რომ ის უშუალოდ
ახლა, ამ მომენტში მოქმედებს. და მერე ავხსნი თუ როგორ მოქმედებს იგი.
2. მანას — ეს არის ქვეცნობიერი ჭკუა. და სწორედ ესაა ის ბიბლიოთეკარი,
რომელიც ჩიტას ბიბლიოთეკაში წიგნებს (ინფორმაციას) ალაგებს. იგი
კლასიფიცირებას უკეთებს ამ წიგნებს განსაზღვრული თემების შესაბამისად და
მიაწერს თვითოეულ მათგანს «პლუსს» ან «მინუსს», «კარგს» ან «ცუდს» «ძალიან
კარგს» ან «ძალიან ცუდს» (ანუ ასე ვთქვათ რამდენიმე ბალიანი შეფასების სისტემა
აქვს).
ქვეცნობიერი ჭკუა, ანუ ჩვენი «მე»-ს ემოციური შემადგენელი, რომელიც
განიცდის და გრძნობს ყველა ჩვენს გამოცდილებას, კლასიფიკაციას უკეთებს მას
იმის მიხედვით, მოგვწონს თუ არა ეს განცდა. ანუ აძლევს შეფასებას: კარგია,
ძალიან კარგია, ნეიტრალურია, საშინელია და ა.შ. ჭკუა ეს დიდი ინდექსივითაა,
რომელიც ინდექსაციას უკეთებს ჩიტაში მყოფ ინფორმაციას. ჭკუაში ჩადებულია
ორობითი სისტემის (დუალური) პროგრამა: ეს მომწონს და მიყვარს, ეს კი არ
მომწონს და ვერ ვიტან... სწორედ ეს შეადგენს ჩვენი ემოციური «მეს» არსს. რა არის
ჩვენი ემოციები? ყველა ემოციას აქვს ბიპოლარული სტრუქტურა: მიყვარს —
მძულს, მომწონს — არ მომწონს, მინდა მივიღი — მინდა განვაგდო... და ეს
ფუნქცია ჩვენი ქვეცნობიერისა განარჩევს ყველაფერ ამას და არა მხოლოდ
განარჩევს, არამედ შეფასებასაც აძლევს. ჩიტა არაფერს არ აძლევს შეფასებას, ის
უბრალოდ იგროვებს ინფორმაციას, მანასი კი ემოციურ შეფასებას აძლევს მას.
3. აჰანკარა — ცრუ ეგო. ესაა ჩემი განპირობებული «მე». ესაა ის, რაც
გამომყოფს «მე» ყველაფერი დანარჩენისგან. როგორც ვთქვით ჩიტა ერთიანი
ინფორმაციული მატრიცაა. დიდი უზარმაზარი «ინტერნეტია», მაგრამ ამ
«ინტერნეტში» არსებობს ჩვენი ინდივიდუალური «საიტები». ეს ინდივიდუალური
საიტი ჩემი სახელით, არის სწორედ ჩემი აჰანკარა. ამ ინტერნეტში გამოყოფილია
ინფორმაციის ნაწილაკი და ის, რაც გამოყოფს მას ყველაფერი დანარჩენისგან, არის
აჰანკარა — ერთგვარი საზღვარი, კედელი...
სულიერი განვითარების ყველა მეთოდი მიმართულია იმაზე, რომ
შეასუსტოს აჰანკარა, რადგანაც ეს არის კედელი, რიგიდული სტრუქტურა,
რომელსაც ვებრძვით. მას აქვს პოზიტიური როლიც ჩვენს ცხოვრებაში და
ნეგატიურიც (უფრო მეტად რა თქმა უნდა ნეგატიური). სწორედ ამ რიგიდულობის
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(სიუხეშის) გამო ჩვენთვის არაა მისაწვდომი მატრიცული ინფორმაცია. როცა ჩვენი
ცრუ ეგო ცოტათი სუსტდება (თხელდება), როცა ჩვენი «ცრუ ეგოს», ეგოიზმის
ფარგლებს გარეთ გავდივართ, ჩვენ შეგვიძლია გავიდეთ («დოსტუპი მივიღოთ)
ნებისმიერ ინფორმაციაზე. ვინ არიან ნათელმხილველები, ესენი უბრალოდ ის
ადამიანები არიან, რომლებსაც აქვთ «პაროლი» და შეუძლიათ ამ «ინტერნეტსტრუქტურაში» შეღწევა. და ამ ინტერნეტში შეუძლიათ ნახონ, თუ რა იყო ადრე და
რა იქნება მომავალში, რადგანაც მომავლის ბადე, რაღაც დონით უკვე დაგებულია
(არა 100%-ით). და არც ერთი წინასწარმეტყველი არ იძლევა 100%-იან
ინფორმაციას, რადგანაც ვედების თანახმად დაახლოებით 70-75%-ით მომავალი
განსაზღვრულია კარმულად, 20-25% კი გაურკვეველია. ეს ნათელმხილველები
გადიან თავისი საინფორმაციო ველიდან და შედიან სხვის ინფორმაციულ ველში.
ეს არც თუ ისე რთულია მონდომების შემთხვევაში. ადამიანები, რომლებიც
ანვითარებენ თავის თავში ნატიფ მგძნობელობას და ძლევენ ეგოიზმის «უხეშ»
საზღვრებს, ანვითარებენ თავის თავში ამ შესაძლებლობებს. ერთმა ექიმმა
ინდოეთში სულიერი პრაქტიკის შედეგად მიაღწია ისეთ მდგომარეობას, რომ
პაციენტის მოსვლამდე იცოდა მისი დიაგნოზი. წინასწარ კითხულობდა
ინფორმაციას, რადგან ბოლოს და ბოლოს ავადმყოფობა ნატიფი სხეულის
ინფორმაციულ-ენერგეტიკული ხინჯია. და ასეთი შემთხვევები ბევრია
მსოფლიოში. და ეს წვრილმანია იმასთან შედარებით, რა ინფორმაციაც შეგვიძლია
მივიღოთ, თუ ცრუ ეგოს საზღვრებს გადავლახავთ.
4. ბუდჰი (გონება) — ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო ფუნქცია, რადგან ესაა
ჩემი ცნობიერი «მე». ცნობიერი გონება. ის ვინც იღებს გადაწყვეტილებებს. ეს ის
«მეა», რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას ჩიტაში ჩადებული ინფორმაციის და
მანასის ემოციური შეფერილობის და აჰანკარას ანუ ჩემს შესახებ ჩემი
წარმოდგენების საფუძველზე. ჩვენ რეალურად მხოლოდ ბუდჰიზე შეგვიძლია
«ვიმუშაოთ». ქვეცნობიერი ძნელად მისაწვდომია, ფსიქოლოგები ცდილობენ
იქექონ მასში მაგრამ ეს საეჭვო და სათუო პროცესია, ვედები კი გვთავაზობენ
ძალიან ნათელ და ბუნებრივ მეთოდს, რომ საფუძვლად სწორედ ჩვენი ბუდჰი
ავიღოთ და მისი მეშვეობით შევცვალოთ სხვა ყველაფერი. ორი სიტყვით რომ
ვთქვათ, რადგანაც ჩვენი სემინარის მიზანია გავარკვიოთ, თუ როგორ «დავწვათ»
კარმა, მე ავხსნი, თუ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი გონება (ბუდჰი), რა არის
გონება და როგორ გამოვიყენოთ იგი, რომ არ ვიყოთ კარმული ავტომატი ანუ
მექანიზმი. ძალიან საინტერესო რამე თქვა ამაზე იუნგმა. ისიც შეისწავლიდა
ვედებს და უპირველეს ყოვლისა უპანიშადებს. თავისი უზარმაზარი
გამოცდილების საფუძველზე ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა თქვა: «ყველაფერი ის,
რაც არ დაგვყავს ცნობიერებამდე, შედის ჩვენს ცხოვრებაში როგორც ბედი». ანუ
შედის ჩვენს ცხოვრებაში როგორც ბრმა ძალა. ამ სემინარის აზრი კი სწორედ ისაა,
რომ ავხსნა, თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ ისე, რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ
ჩვენი გონება. და როგორ მოვახერხოთ რომ გონების მეშვეობით თავი დავიცვათ
ყველა იმ «ურჩხულისგან» რომლებიც იღვიძებენ, როცა გონება იძინებს. გონების
ძილი ბადებს მრავალ შიშს და ინფორმაციულ «მონსტრს» რომლებიც ჩვენს ბედად
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(კარმად) იქცევიან. შეიძლება ეს აბსტრაქტულად ჟღერდეს, მაგრამ მინდა ავხსნა,
თუ როგორ მოქმედებს ეს აღქმის ერთიან პროცესში. როგორ ირთვება და მუშაობს
ოთხივე ეს ფუნქცია ყოველთვის, როცა ვხედავთ რამეს, ვურთიერთქმედებთ
რამესთან და რა პროცესები ხდება ჩვენს ნატიფ სხეულში.
მაგალითად შეხედეთ თქვენს წინ მდებარე კომპიუტერის მონიტორს (თუ
კომპიუტერთან ზიხართ რა თქმა უნდა)... ოთხივე ფუნქციამ იმუშავა ამ დროს
თქვენში. თავიდან, როდესაც ვხედავთ რაღაცას, პირველად მუშაობას იწყებს ჩიტა.
ის იღებს ამ ინფორმაციას არაკრიტიკულად, განურჩევლად. მეცნიერულად ამას
ქვია «ნერვიკალპა-პრატიაკშა» ანუ ზოგადი შეგრძნება (აღქმა). თავიდან აღვიქვამთ
ძალიან ზოგადად, რაც არ უნდა იყოს ეს, გინდ მუსიკა, გინდ გამოსახულება. და
მაშინვე ჩვენ ვიწყებთ შედარებას. ჩიტა ეს დიდი ლექსიკონია და ამ ლექსიკონში
უკვე დაგროვილია უამრავი სიტყვა. როგორც კი რაღაცას დავინახავთ, ვეძებთ
მსგავსს ჩიტას ლექსიკონში. წარმოიდგინეთ, რომ თქვენს მაგივრად
კომპიუტერთან პაპუასი ზის, რომელიც ცხოვრებაში პირველად ხედავს
კომპიუტერს. როგორ აღიქვამს იგი ამ საგანს? ის დაიწყებს მის შედარებას
რაღაცასთან, რაც მან უკვე იცის. რაიმე შეგრძნებებთან, რაც უკვე აქვს. იგივე მოხდა
თქვენს შემთხვევაშიც, ოღონდ თქვენ კომპიუტერთან დაკავშირებული უამრავი
შეგრძნება გაქვთ და ამიტომ მისი აღქმა წამის მეასედებში მოხდა. თქვენ რომ ის
ნანახი არ გქონოდათ, მაშინ ის დარჩებოდა თქვენს ჩიტაში, როგორც რაღაც ფართო
კატეგორიის გაურკვეველი საგანი. პირველად სწორედ ასე აღიქვამს საგანს ჩიტა.
შემდეგ მანასი, რომელსაც მთელი ეს ინდექსები უკვე აქვს, ამბობს, რომ ეს
ისაა რასაც ვიცნობ, და ეს კარგია (ან ცუდია, ან ნეიტრალურია). მანასი ძირითადად
ამბობს «მინდა « ან «არ მინდა». ეს უშემდეგგი ეტაპია — «მე ვიცი»... უფრო სწორად
მხოლოდ «ვიცი» იმიტომ რომ თავიდან ეს «მე» არ ფიგურირებს. («მე» მესამე
ეტაპია). ჭკუამ შეადარა, გაიგო თუ რა არისე ს საგანი და განსაზღვრა თავისი
დამოკიდებულება ამ საგნისადმი.
აღქმის მესამე ეტაპი, რომელიც ასევე ძალიან სწრაფად «გაიელვებს», არის ის
ეტაპი, როცა ჩნდება ჩვენი «მე». ეს ახალი ცნობა უთანხმდება «მე»-ს და ადამიანი
განეწყობა ამ საგნისადმი თავისი თავის («მე»-ს) შესაბამისად. ან ამბობს «მე მინდა»,
ან ამბობს «მე არ მინდა» ან უბრალოდ არ ინტერესდება ამ საგნით. მაგალითად
ტანსაცმლის მაღაზიის ვიტრინასთან გაიარა ქალმა და კაცმა. ცოტა ხნის შემდეგ
მათ რომ კითხო, სხვადასხვანაირად აღიქვეს ვიტრინა. ქალმა კაბებთან «გააიგივა»
თავისი თავი, მამაკაცის «აჰანკარამ» კი კაბებთან დაკავშირებით ასე იმუშავა: «ეს
ჩემთან არავითარ კავშირში არაა და არ მაინტერესებს». სხვაგვარად რომ ვთქვათ,
როდესაც რაღაცას აღვიქვამთ, აჰანკარას ანუ «ცრუ ეგოს» ჩვენს შინაგან სამყაროში
შემოჰყავს ეს საგანი და არკვევს, თუ რა დამოკიდებულებაშია ეს საგანი მასთან. თუ
არ აინტერესებს ცნობიერების მიღმა ატარებს. აჰანკარა რაღაც უხეში ფილტრის
მაგვარია, რომელიც ფილტრავს ამ სამყაროს აღქმას. ჩვენ აღვიქვამთ სამყაროს
ჩვენი «მეს» პრიზმაში.
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შემდეგი (მეოთხე) აქტი აღქმისა ასეთია: ან ირთვება ჯაჭვი, რომელიც
ცნობიერების დონეზე ამბობს, თუ რა უნდა გავაკეთო ამ ყველაფრის მერე, ან იგი
უბრალოდ არ ირთვება. ბუდჰი, ანუ ცნობიერი გონება, ეს ის სუბიექტია, რომელიც
ამბობს: «რახან ასეა, ესე იგი რაღაც უნდა გავაკეთო». ბუდჰი, ესაა მოქმედებათა
პროგრამა.
ახლა ავხსნათ, თუ როგორ ფორმირდება ბავშვის ფსიქიკა და როგორ
ფორმირდება ჩვენი «მე». რაც ავხსენი, იქიდან გამომდინარე ნათელი ხდება, თუ
როგორ იზრდება ბავშვი. თავიდან ადამიანს მხოლოდ ჩიტტა აქვს. მას სუსტი ეგო
აქვს და ძალიან სუსტი გონება (ბუდჰი). პატარა ბავშვი, როცა იბადება, თან მოაქვს
კარმის მარაგი, ანუ განპირობებული ცნობიერების მარაგი რაღაც მეხსიერებით და
ის ძალიან უმწეოა. რაღაც კუთხით ყველა დანარჩენი მექანიზმი დაცვის
მექანიზმებია. ისინი გვიან ფორმირდებიან და გვიან ვითარდებიან. თოთო ბავშვი
ძალიან სწრაფად აღიქვამს ყველაფერს. ჩიტა ეს მეხსიერების მარაგია. აქ მთელი
ჩვენი მეხსიერება ინახება. და ადამიანი თავისი ცხოვრების პირველ ეტაპზე
«შეიწოვს,» «შეისრუტავს» გარესამყაროს, თანაც ძალიან არაკრიტიკულად და
განურჩევლად. მას შესადარებელი თითქოს არაფერთან აქვს და ცნობიერ ჩიტას
მხოლოდ ახლა ანვითარებს. ძირითადად გემოთი შეიგრძნობს გარესამყაროს და
ყველაფერს გემოს უსინჯავს. თავის ლექსიკონს ადგენს, რადგანაც მანასი მუშაობს
ანალოგიის მეთოდით, ანუ შედარების მეთოდით. როცა ვიზრდებით, როცა
ვსწავლობთ და როცა ვვითარდებით როგორც ადამიანები, უნდა შევითვისოთ
ყველა ეს ინფორმაცია, რომელთანაც მერე შევადარებთ სხვა ინფორმაციებს.
მაგალითად თუ ვხედავთ ფლომასტერს ახლა, გვიანდელ ასაკში, პირველადაც რომ
ვხედავდეთ მას, მაინც ვხვდებით, თუ რისთვის გამოიყენება და რა ფუნქცია აქვს.
თუ იგივე ფლომასტერს პატარა ბავშვს ვანახებთ, დაღეჭავს, პირში ჩაიდებს და ასე
«გამოიკვლევს». შემდეგ კი თანდათან მიხვდება მის ფუნქციას.
ადამიანის განვითარებასთან ერთად, მალევე ირთვება მეორე ფუნქციაც და
ფუნქციების განვითარება სწორედ ამ თანმიმდევრობით ხდება. მანასის ფუნქცია
თითქმის მაშინვე ვითარდება და ადამიანი განარჩევს: «ეს კარგია», «ეს ცუდია».
«ამას შევჭამ», «ამას ვერ შევჭამ» და ა.შ. ანუ მანასი კლასიფიკაციას უკეთებს ყველა
შეგრძნებას კრიტერიუმების იმ სისტემით, რომელიც მას უკვე გააჩნია. მაგალითად
ზოგ ბავშვს უყვარს ტკბილი, ზოგს კი ნაკლებად უყვარს...
შემდეგ რაღაც მომენტში ადამიანი შეიგრძნობს თავის განცალკევებულობას.
დაახლოებით 3 წლის ასაკში ფორმირებას იწყებს აჰანკარა და დაახლოებითYამ
ასაკში ამბობს ბავშვი: «მე თვითონ!» დაახლოებით 5-6 წლის ასაკში იწყებს
ფორმირებას ცნობიერი «მე». ამიტომაც პედაგოგიის ვედური პრინციპების
თანახმად 5-6 წლამდე ბავშვისთვის არაფრის სწავლება არ შეიძლება. არ უნდა
ვასწავლოთ რა არის ცუდი და რა არის კარგი. 5 წლამდე ბავშვს უნდა მოვეპყრათ
როგორც მეფეს, 5 წლის შემდეგ კი როგორც მსახურს. 5 წლამდე მხოლოდ უნდა
გვიყვარდეს, შემდეგ კი მკაცრად უნდა აღვზარდოთ. ყველაფერი ეს და მათ შორის
აჰანკარა ფორმირებას ასრულებს 14-15 წლის ასაკში, როცა ადამიანი ბოლომდე
აცნობიერებს თავის განცალკევებულობას. იწყება ბუნტი, გარდატეხის ასაკი და ა.შ.
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
ამიტომ ნათქვამია, რომ 15 წლის შემდეგ ბავშვს უნდა მოვეპყრათ უკვე როგორც
მეგობარს. ის უკვე დამოუკიდებელი პიროვნებაა და მისთვის მკაცრად ჭკუის
სწავლება აღარ შეიძლება. ნებისმიერი ჩარევა იმ მხრივ, თუ რა არის სწორი და რა
არის არასწორი, მის მიერ აღქმული იქნება როგორც ძალადობა. ამ დროს
შეგვიძლია მივმართოთ მის გონებას, როგორც მეგობარს.
იმის მიხედვით, თუ როგორ ჩამოყალიბდება მთელი ეს სტრუქტურა,
ადამიანი ჩამოყალიბდება ან ნორმალური ფსიქიკით, ან დამახინჯებულით. რა
ხდება ადამიანის ზრდასთან ერთად? ის თავიდან ძალიან დაუცველი და უმწეოა.
იმდენად, რამდენადაც ის უმწეოა და მას არ აქვს ცრუ ეგოს და გონების
ფილტრები, ყველა ის შთაბეჭდილება, რომელსაც ამ დროს იღებს, ძალიან დიდ
კვალს ტოვებს მის ფსიქიკაში. რატომა, რომ ბავშვობაში გადატანილი ტრამვები
ყველაზე მძიმე და სერიოზულია? იმიტომ რომ ბავშვობაში ადამიანი ყველაზე
სათუთია და მას არა აქვს დამცავი მექანიზმები. ყველაფერი, რასაც აღვიქვამ და
შევიგრძნობ ბავშვობაში, იქნება ეს სიყვარული თუ შიში, დაილექება და შემდეგ
ძალიან ძლიერად იმოქმედებს მთელ ჩემს ცხოვრებაზე. ბავშვობაში განცდილი
მტკივნეული გამოცდილება ჩრდილს მიაყენებს რეალობის აღქმას მთელი
ცხოვრების მანძილზე.
როცა რეალობას აღვიქვამთ, ამას ვაკეთებთ არა ნეიტრალურად, არამედ
მთელი ჩვენი წინა გამოცდილების პრიზმაში. მაგალითად თუ რაიმე მტკივნეული
გამოცდილება მაქვს და ჩემს ჩიტაში ეს სამსკარა (შთაბეჭდილება) დაილექა, და ეს
სამსკარა ძალიან ძლიერია, იგი იქნება რეფერენტული წერტილი, ანუ ათვლის
წერტილი სხვა ნებისმიერი აღქმისათვის. ნებისმიერი ახალი აღქმა და შეგრძნება,
ასე თუ ისე მასთან კავშირში იქნება და «შეეხება» მას. ცხოვრების მთელი განცდა
ასე თუ ისე ამ ტკივილით იქნება შეფერილი. ბავშვობაში ტანჯული ადამიანები
მთელ შემდგომ ცხოვრებას მტკივნეული სამსკარების პრიზმით უყურებენ და ეს
ტკივილი და შიში გროვდება ჩიტაში. და საერთოდ ჩიტაში ინფორმაცია ილექება
ან როგორც შიში, ანუ ობიექტი, რომელსაც აღვიქვამ როგორც საფრთხეს (შიში
ყველაზე ძლიერი და ნეგატიური ემოციაა ადამიანში), ან როგორც რაღაც
დადებითი, ანუ ის რაც მე მიყვარს და მომწონს. ერთიც და მეორეც ძალიან საეჭვო
რამეა, თუ ისინი ძალიან ძლიერნი არიან. ყველა ეს ძლიერი სამსკარა, ამრუდებს
ჩემს რეალობის აღქმას. ასე ჩნდება ჩვენი შიშები და კომპლექსები.
უპირველეს ყოვლისა უნდა გავიგოთ, თუ რატომ ჩნდება შიში, როგორია
შიშის ბუნება. რეალურად ყველა ჩვენი პრობლემა შიშის შედეგად იქმნება.
რატომაა ადამიანი ხარბი? იმიტომ რომ მას ეშინია რაღაცის დაკარგვის, აქვს
დაუცველობის შეგრძნება. რატომაა ადამიანი ეჭვიანი? ისევ იმიტომ რომ
დაკარგვის ეშინია. ყველა ჩვენი მანკიერების ფესვებში რაღაც შიშები დევს,
გაუცნობიერებელი და არაცნობიერი... რაღაც ნეგატიური განცდები, რომლებშიც
ჩვენში დაილექა. სწორედ ისინი განაპირობებენ ჩვენს ეჭვიან, ხარბ, ავხორც,
ბრაზიან და ა.შ. ბუნებას. ქმნიან ყველაფერ იმას, რაც აფუჭებს ჩვენი და ჩვენი
გარშემომყოფების ცხოვრებას. და შიშების ყველაზე დიდ ნაწილს სწორედ
ბავშვობის ასაკში ვიღებთ. და ეს ფობიები, შიშები არა ერთი ცხოვრება მიგვყვება
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და ბევრი მათგანი წინა ცხოვრებებიდანაა გამოყოლილი. მაგალითად ადამიანს
აქვს კლაუსტროფობია (ჩაკეტილი სივრცის შიში), არადა ამ ცხოვრებაში
არავითარი მსგავსი სტრესი არ განუცდია, მაგრამ შეიძლება წინა ცხოვრებაში
ჩაკეტილ სივრცეში მოკვდა, ან მსგავსი რამ გადაიტანა. ან თუ წინა ცხოვრებაში
დაიხრჩო, (ან უბრალოდ იხრჩობოდა და გადარჩა), ამ ცხოვრებაში პანიკურად
ეშინია წყლის. რაღაც კუთხით კარმა, რომელსაც თან ვატარებთ, ეს
გაუცნობიერებელი შიშებია, რომლებიც ჩვენს ქვეცნობიერში და არაცნობიერში
იმყოფება.
როდესაც ვიზრდებით და ცნობიერება ასე თუ ისე ჩამოყალიბებულია, ახალი
მტკივნეული განცდები არ ტოვებენ ისეთ ტრაგიკულ სამსკარებს, როგორც
ბავშვობაში. ეს მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელიც ეხება ჩვენი ცნობიერი
გონების
(ბუდჰის)
ფუნქციას.
მოისმინედ
ყურადღებით,
ეს
ძალიან
მნიშვნელოვანია:
აირვედა ხსნის, რომ ჩვენი ცნობიერების ეს ოთხი კომპონენტი, შეესაბამება
ოთხ ძირითად სტიქიას (პირველელემენტს).
ჩიტა შეესაბამება ჰაერს. ის ძალიან ლაბილური და მოძრავია, ძალიან
ადვილად იგროვებს ინფორმაციას და ყველაზე მსუბუქი და მოძრავი ნაწილია
ჩვენი ფსიქიკისა.
მანას — შეესაბამება წყლის სტიქიას. ესაა ემოციები, და შესაბამისად ჩანდრა
(მთვარე) ვედურ ასტროლოგიაში მანასის (ჭკუის) სიმბოლოა.
აჰანკარას შეესაბამება მიწის სტიქია. ესაა ჩემი ეგოიზმი, ჩემი «ცრუ ეგო»,
რომელიც ძალიან მყარი და მყიფეა.
ბუდჰი შეესაბამება ცეცხლის სტიქიას. აქედან გამომდინარეა ჩვენი სემინარის
ერთ-ერთი სახელი — «როგორ დავწვათ კარმა». ამ ოთხი ელემენტიდან ცეცხლს
აქვს განსაკუთრებული თვისება — ტრანსფორმაციის უნარი. ცეცხლის ფუნქციაა
გადახარშოს, ტრანსფორმაცია გაუკეთოს ყველაფერს. სხვა თვისებები შესძინოს
ობიექტებს. ჩვენს კუჭშიც მოქმედებს «საჭმლის მომნელებელი ცეცხლი» (ჯატარაგნი), რომელიც ინელებს ყველაფერს, რასაც ვჭამთ.და როდესაც ეს ცეცხლი
სუსტია, საკვები, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, შხამებად, შლაკებად გარდაიქმნება.
ბენჟამენ ფრანკლინის გამოთქმაა: «ადამიანი იკვებება არა იმით, რასაც ჭამს,
არამედ იმით, რასაც მოინელებს». მონელებული საკვები ენერგიას და ძალას უნდა
გვაძლევდეს, ხოლო თუ საჭმლის მომნელებელი ცეცხლი სუსტია და საკვბევს
ბოლომდე ვერ ვინელებ, სისუსტეს და სიმძიმეს ვგრძნობ, გროვდება ტოქსინებიდა
იმის ნაცვლად, რომ გავძლიერდე, ვსუსტდები. ზუსტად იგივე ხდება ჩვენს ნატიფ
სხეულში, თუ ცეცხლის ელემენტი (იგივე ბუდჰი) სუსტია. მოუნელებელი საკვები
არის ჩვენი ფიზიკური სხეულის ავადმყოფობების მიზეზი, ხოლო მოუნელებელი
ემოციები, შეგრძნებები და განცდები არის ყველა ფსიქიკური ავადმყოფობის
მიზეზი. ფსიქიკური პრობლემები კი შემდეგ ფიზიკურში გადადის. რატომაა ასე
ადვილი ბავშვის ფსიქიკის ტრამვირება? სწორედ იმიტომ რომ მას სუსტი გონება
(ბუდჰი) აქვს. მოუნელებელი განცდა ჩვენს ქვეცნობიერში რჩება როგორც შხამი,
შიშების, წყენის და ა.შ. სახით.
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სწორედ ამიტომაა ყველაზე მთავარი ცეცხლის ელემენტთან (შესაბამისად
გონებასთან) მუშაობა. იოგა და ნებისმიერი სხვა ფსიქიკური ტრეინინგები,
ფსიქოტექნიკები ან სულიერი პრაქტიკები საბოლოოდ მიმართულია იმაზე, რომ ეს
ელემენტი განავითაროს ადამიანში. როცა «ბჰაგავად-გიტაში» კრიშნა აღწერს
იოგას, პირველად სიტყვა იოგას იგი ხმარობს კონტექსტში — «ბუდჰი იოგა» ანუ
გონების იოგა. ბუდჰი ეს ძალიან მნიშვნელობანი ელემენტა, რომელიც ეხმარება
ადამიანს, გადახარშოს ყველაფერი რაც მის თავს ხდება. თუ გონება ძლიერი მაქვს,
შხამი არ დაგროვდება. პირიქით, რაც განვიცადე ენერგიად და ძალად
გარდაიქმნება. მომცემს შესაძლებლობას რომ წინ ვიარო. ყველაფერი «ცუდის»
მიზეზი ადამიანის სუსტი გონებაა და ამ «ცუდის» მონელების შეუძლებლობაა. თუ
სწორად გადავხარშავ, რაც არ უნდა შემემთხვეს, ჩემთვის საბოლოოდ სასარგებლო
გახდება. და პირიქით, თუ სუსტი გონება მაქვს, რაც არ უნდა შემემთხვეს
დამაზიანებს, უფრო დამასუსტებს და სიტუაციასაც უფრო გაართულებს. წმინდა
ფრანცისკო ასიზელმა ძალიან კარგი რამ თქვა თავის ლოცვაში: «ო ჩემო ღმერთო,
ძალიან გთხოვ მომეცი მე აზრების სინათლე, რათა მივიღო ყველაფერი რისი
შეცვლაც არ შემიძლია, მომეცი სიმამაცე შევცვალო ის, რისი რისი შეცვლაც
შემიძლია, და მომეცი გონება, რომ ერთი მეორესგან გავარჩიო!» ანუ მომეცი მე
გონება (ბუდჰი), რომ მივხვდე რა უნდა მივიღო უბრალოდ, წინააღმდეგობის
გარეშე, რამეთუ ამის შეცვლა არ შემიძლია და რა უნდა შევცვალო... სინამდვილეში
ეს ყველაზე გავრცელებული შეცდომაა რასაც ადამიანები უშვებენ, ისინი ან
ებრძვიან იმას, რისი შეცვლაც არ ძალუძთ, ან არ მოქმედებენ იქ, სადაც რამის
შეცვლა შეიძლება. ამიტომ ფრანცისკო ასიზელის ყველაზე მთავარი თხოვნა
ბოლოშია: «მომეცი გონება, რომ ერთი მეორესგან გავარჩიო!»
უფრო ნათელი რომ გახდეს, მინდა დავასახელო ღმერთის იმ ასპექტების
სახელები, რომლებიც პასუხს აგებენ ამ ენერგიებზე, რადგანაც ისინი ბევრ რამეს
ხსნიან ჩვენი ცნობიერების ფუნქციონირებაში.
ჩიტაზე პასუხს აგებს ვასუდევა. მანასზე — ანირუდდჰა, აჰანკარაზე —
სანკარშანა და ბუდჰიზე — პრადიუმნა. ეს სანსკრიტული სახელები ძალიან
მნიშვნელოვანია ამ ფუნქციების გაგებისთვის.
ვასუდევა ნიშნავს ყველგანმყოფს (весдесушый) და ჩიტას აქვს ასეთი ბუნება
(ყველგანმყოფი). ანუ ისევ გაგახსენებთ, რომ ეს ის ინფორმაცილუი ველია
(მატრიცაა) სადაც ვცხოვრობთ.
ანირუდდჰა ნიშნავს დაუძლეველს. და ჩვენი ცნობიერების ეს ფუნქცია ძალია
სახიფათოა, რადგან როცა ადამიანი ამბობს: «მე მინდა» (და ყველაფერი ეს
ქვეცნობიერის დონეზე ხდება) ამის დაძლევა ძალიან ძნელია. როცა ჩნდება ეს
ირრაციონალური, ემოციონალურად შეფერილი სურვილები, და როდესაც
ადამიანი ამბობს: «მე მინდა და რაც გინდა მოხდეს!» მისი შეჩერება შეუძლებელია.
ის ქვემოთ მიდის და დეგრადაციას განიცდის. არჯუნა იგივეს ეუბნება კრიშნას: «მე
არ შემიძლია ვმართო ჩემი ჭკუა!» ჭკუასთან ძალიან ძნელია გამკლავება. იდეალურ
შემთხვევაში გონება უნდა მართავდეს ჭკუას, მაგრამ რეალურად პირიქით ხდება.
გონება ემსახურება ჭკუის მოთხოვნებს. ჭკუა ამბობს — «მინდა!» და ჩვენ აღარ
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ვფიქრობთ სწორია ეს თუ არა. ძლიერი გონება ეს ის გონებაა, რომელიც ეუბნება
ჭკუას, თუ რა უნდა გააკეთოს და რა არ უნდა გააკეთოს. სუსტი გონების ადამიანი
კი უბრალოდ თავისი კაპრიზებით ცხოვრობს და ეს დიდი პრობლემაა.
აჰანკარას განაგებს ძალიან მნიშვნელოვანი ღვთაება, რომელსაც ეწოდება
სანკარშანა. სანკარშანა ნიშნავს — იმას, ვინც თავისკენ იზიდავს ყველაფერს.
სწორედ ამ პრინციპით მოქმედებს ჩვენი ცრუ ეგო. მას უნდა, რომ ცენტრში
დააყენოს თავისი თავი და ყველას ყურადღება მიიპყროს. სწორედ ესაა ეგოს
ნეგატიური ფუნქცია, რომელიც ხელს გვიშლის ცხოვრებაში.
პრადიუმნა — ნიშნავს ძალიან კაშკაშას. ანუ იმას, ვინც კაშკაშა სინათლეს
ასხივებს. სხვაგვარად რომ ვთქვათ ცნობიერის ის ნაწილი, რომელზეც უნდა
ვიმუშაოთ არის გონება, რომელსაც შეუძლია ნათელი გახადოს ჩვენი ცხოვრება.
პირველი სამი ფუნქცია არაცნობიერია და ცნობიერი მხოლოდ მეოთხე
ფუნქციაა (ბუდჰი). და როდესაც პირველი სამი ფუნქცია ჭარბობა, ადამიანი
ავტომატურად ცხოვრობს. ის რეაგირებს გარეფაქტორიებზე როგორც დიდი
კარმული მანქანა. წინასწარგანსაზღვრულობის ის 70-75% რომელზეც ჩვენ
ვილაპარაკეთ ჩვენი კარმული ავტომატურებითაა განპირობებული. ჩვენ ერთგვარი
რეფლექტორული მანქანა ვართ, ჩვენ გვაქვს რეფლექსები, ინსტინქტები, შიშები და
გვაქვს პატარა, სუსტი გონება, რომელიც ბჟუტავს და ხან ინთება ხან ქრება. მაგრამ
სწორედ გონებას შეუძლია ჩვენი გადარჩენა და ჩვენი ცხოვრების ხარისხობრივი
შეცვლა. მხოლოდ ბუდჰის შეუძლია კარმის დაწვა. და სულიერი პრაქტიკის აზრი
ისაა, რომ გავიღვიძოთ. ადამიანს, რომელიც იღვიძებს, სანსკრიტულად «ბუდდჰა»
(ბუდა) ეწოდება. ბუდა ნიშნავს გამოღვიძებულს. სანამ მე ჩემი ინსტინქტების
ხელმძღვანელობით ვცხოვრობ და ვერ ვაცნობიერებ რას ვაკეთებ, რატომ ვაკეთებ
და რისთვის ვაკეთებ, მე ვცხოვრობ როგორც ძილში. სულიერი ცხოვრების აზრი კი
არის იმაში, რომ გავიღვიძოთ. და გაღვიძება ძალიან ძნელია. ვედების თანახმად
სიცოცხლის ადამიანური ფორმა ესაა შუალედური ფორმა ღრმა ძილის სფეროსა და
გამოღვიძების სფეროს შორის. ყველაფერს რაც ამაზე დაბლა დგას, მაგალითად
ცხოველებს, მათაც აქვთ გონება, ოღონდ მათ გონებას სძინავს. ისინი თავიდან
ბოლომდე ინსტინქტებით და რეფლექსებით ხელმძღვანელობენ. ისინი უბრალოდ
ისტუმრებენ თავის კარმას. არსებობს უფრო მაღალი სფეროები არსებებისა,
რომლებმაც უკვე გაიღვიძეს, მათ აქვთ ნათელი გონება და მუდამ ფხიზლად არიან.
ადამიანი კი შუალედური რგოლია პირველსა და მეორეს შორის. როგორც დილით
ვიღვიძებთ, ვერ ვაცნობიერებთ რატომ უნდა ავდგეთ და ისევ ვიძინებთ, ასევეა
ადამიანის სულიც, რომელიც ვერ აცნობიერებს სიფხიზლის საჭიროებას და არ
შეუძლია იმ პასუხისმგებლობის ტვირთვა, რასაც სიცოცხლის ადამიანური ფორმა
აკისრებს მას. «დამანებეთ თავი!» «მაცალეთ ძილი!» ამბობს იგი და აგრძელებს
ძილს. მაგრამ თუ ჩვენ გვაქვს სურვილი რომ გავიღვიძოთ, ასეთი შესაძლებლობაც
გვეძლევა.
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
ვედები ადიდებენ სწორედ სიცოცხლის ადამიანურ ფორმას და სწორედ
ადამიანს იმისთვის, რომ მას შეუძლია გაღვიძება (შეუძლია, მაგრამ ძალიან
ხშირად არ უნდა). სემინარის არსი კი ისაა, რომ ავხსნათ, თუ როგორ უნდა
გავიღვიძოთ. რომ გაღვიძება არც ისეთი საშიშია, ხოლო ძილი არც ისეთი კარგია
როგორც გვგონია. ადამიანის სიცოცხლის მიზანი სწორედ ესაა, რომ გონების
მეშვეობით შეძლოს გაღვიძება.
კიდევ ორ რამეზე გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას: პირველია ბავშვის
აღზრდა. სამწუხაროდ ისეთ დროში ვცხოვრობთ, როდესაც ადამიანებმა დაივიწყეს
თავისი დანიშნულება. დაივიწყეს ინდივიდუალურ დონეზეც და სოციუმის
დონეზეც. ვედური საზოგადოება თვლიდა, რომ საზოგადოების მიზანი
სრულყოფილი ადამიანების ჩამოყალიბება უნდა იყოს. თუ შევხედავთ ვედური
ცივილიზაციის რაღაც წესებს, შეიძლება ველური მოგვეჩვენოს ჩვენი
თვალთახედვიდან გამომდინარე, მაგრამ თუ კარგ ანალიზს გავუკეთებთ ამას,
დავინახავთ, რომ ყველაფერი გათვლილი იყო იმაზე, რომ შეექმნა ჯანმრთელი,
სრულყოფილი ადამიანი, რომელსაც რეალურის სწორად აღქმა შეუძლია. ახლა,
იმის გამო რომ ყველა ეს პრინციპი ირღვევა, ადამიანები ფსიქიკურად
არაჯანმრთელები
ხდებიან.
სტატისტიკით
აშშ-ს
52%
ფსიქიურად
არანორმალურია. ანუ ფსიქიური ჯანმრთელობის ნორმის ფარგლებს სცილდებიან.
ესაა იმ პრინციპების დამსახურება, რაც ჩვენი საზოგადოების საფუძველში დევს.
ეს დიდი თემაა და ამაზე ახლა არ ვილაპარაკებ, მაგრამ მინდა ავხსნა, თუ რას
ნიშნავს არანორმალური ადამიანი და რას ნიშნავს ნორმალური ადამიანი.
ჩვენს მიმღებ გონებას აქვს 5 ფუნქცია. მე დაწვრილებით ავხსნი ორ მათგანს,
რომლებიც ამ შემთხვევაში გვაინტერესებს. ერთს ჰქვია «რეალობის სწორი აღქმა»
მეორეს კი «რეალობის არასწორი (გამრუდებული) აღქმა». შეამჩნევდით, რომ
ყველა ადამიანი სხვადასხვაგვარად აღიქვამს სამყაროს. მკაცრად რომ ვთქვათ ჩვენ
ყველა არანორმალურები ვართ ცოტათი. რა არის რეალობის გამრუდებული აღქმა?
როცა მე სწორად აღვიქვამ ობიექტს, ეს ნიშნავს, რომ მე რაღაც ანალოგს ვუძებნიამ
ობიექტს (მოვლენას, საგანსა თუ ადამიანს) ჩემს მეხსიერებაში. და შესაბამისად
ვხედავ მას როგორიც არის და ნათლად ვხვდები თუ რას წარმოადგენს იგი ჩემი
გამოცდილების შესაბამისად. რეალობის გამრუდებული აღქმა ჩნდება მაშინ, როცა
ჩემს არაცნობიერში (თუ ქვეცნობიერში) დაგროვდნენ ძალიან ძლიერი ნეგატიური
ან პოზიტიური შთაბეჭდილებები (სამსკარები). ერთგვარი დომინანტები ჩემს
ცნობიერებაში. და რა ხდება როცა რეალობას ვუყურებ? როგორ ვიღებ ამას? მე
ვხედავ რაღაცას და სამსკარას, რომელიც ძალიან ძლიერია ამ რეალობაზე «ვაფენ».
და მე ვხედავ არა რეალობას, არამედ საკუთარ გამრუდებულ გამოცდილებას.
ამის კლასიკური მაგალითია ადამიანი, რომელიც ნახევრადბნელ ფარდულში
შედის და დახვეულ თოკს ხედავს. იგი ამ თოკს გველად აღიქვამს და ეშინია.
თმები ყალყზე უდგება და გარბის. რატომ დაინახა გველი და არა თოკი? იმიტომ
რომ აქვს გველის ქვეცნობიერი შიში და ეს შიში დაეფინა იმას, რაც სინამდვილეში
დაინახა. ეს შიში რომ არ ყოფილიყო, მიხვდებოდა, რომ ეს თოკია და არა გველი.
სწორედ ესაა რეალობის დამახინჯებული აღქმა.
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ნორმალურია ადამიანი, რომელსაც რეალობის ასე თუ ისე სწორად აღქმა
შეუძლია და არა საკუთარი შიშების და ცრუ ეგოს პრიზმაში. თუ ვინმემ ძალიან
მაწყენინა და გული მატკინა, სხვებსაც უნდობლად მოვეპყრობი ამის შემდეგ. არ
მაქვს საფუძვლიანი მიზეზი სხვაზე ეჭვის ქონისა, მაგრამ მაინც ეჭვს შევიტან
მასში. ასეთ ადამიანებთან ურთიერთობა ძნელია, ისინი ყველაში ცუდს და
საეჭვოს ხედავენ. მათი ნეგატიური გამოცდილდება პროეცირდება რეალობაზე და
ამახინჯებს მას. ასეთ ადამიანს ვერ გადაარწმუნებ, იმიტომ რომ გიჟს ჰგონია, რომ
არაა გიჟი და მართალია.
თუ ჩვენი ქვეცნობიერი მახინჯდება (ის კი აისბერგის უზარმაზარ ნაწილს
შეადგენს), ამის შედეგად ჩემი ბუდჰი (გონება) არასწორად ფუნქციონირებს. და
ამის შედეგად სულიერ პრაქტიკაშიც არ შემიძლია სწორად მოქმედება. იმისთვის,
რომ ადამიანმა შეძლოს თავისი სიცოცხლის დანიშნულება აღასრულოს (ანუ
გაიღვიძოს), ადამიანს უნდა ჰქონდეს სწორად მომართული გონება. მაგრამ მთელი
ეს ქვეცნობიერი ჩვენს გონებაზე გავლენას ახდენს და თუ ბევრი ნეგატივია
დაგროვილი, ადამიანი ვერ შეძლებს სულიერი პრაქტიკის სწორად გავლას.
ამიტომ ვედური საზოგადოება პირველ რიგში სოციალურ მასშტაბებში ზრუნავდა
იმაზე, რომ ადამიანები გაზრდილიყვნენ ჯანმრთელები, ხოლო ჯანმრთელი
ადამიანი ეს ნიშნავს ადამიანს, რომელსაც ერთი მხრივ არა აქვს ძლიერი შიშები,
ხოლო მეორე მხრივ არა აქვს მიჯაჭვულობები სიამოვნებებისადმი. სამსკარები «+»
ნიშნით და სამსკარები «-» ნიშნით ერთნაირად სახიფათოა.
სამსკარები მინუს ნიშნით ეს შიშებია, და თუ ადამიანს ძლიერი შიშები აქვს
ის ვერ შეძლებს სხვების დაცვას და ვერ შეძლებს «გაცემას» ადამიანის ცხოვრების
აზრი კი გაცემაა, სიყვარულია... სინამდვილეში გაღვიძება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენს
გულში მხოლოდ სიყვარული დარჩეს და ყველანაირი შიში გაიფანტოს. შიშს
მივყავართ სიყვარულის დამახინჯებულ ფორმებამდეც. ტირანები ეს ის
ადამიანები არიან, რომლებსაც ძლიერ ეშინიათ. და ტირანი ცდილობს აიძულონ
ხალხი, რომ შეიყვარონ იგი. იმდენად დამახინჯებული ცნობიერება აქვთ,
ფიქრობენ რომ ასე გახდებიან ბედნიერები.
რითი არიან ცუდი ძლიერი პოზიტიური («+» ნიშნით) სამსკარები, ანუ ის
ძლიერი სიამოვნებები, რაზეც ადამიანი მიჯაჭვულია? ისინი აღვირახსნილ ვნებად
გარდაიქმნებიან (ნარკოტიკები, აზარტული თამაშები, ავხორცობა). ადამიანი
სიამოვნებების მონა ხდება და შეუძლია დაიწყოს თავისი დანიშნულება, დაეშვას
იმ დონეზე ქვემოთ, რომელსაც უნდა შეესაბამებოდეს. როდესაც ვირთხების
ტვინში ელექტროდი შეჰყავთ იმ ზონაში, რომელიც სიამოვნების შეგრძნებაზეა
პასუხისმგებელი, ვირთხები გამუდმებით აწვებიან ამ ელექტროდის ჩამრთველ
ბერკეტს და სიკვდილამდე გამოფიტვამდე აგრძელებენ ამას. სწორედ იგივე
ემართებათ ადამიანებს. თუმცა უნდა ავღნიშნოთ, რომ შიში უფრო სახიფათოა,
ვიდრე სიამოვნებისადმი მიჯაჭვულობა.
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ამიტომ როდესაც ბავშვის აღზრდა ხდება, ამბობენ რომ მას პირველად ორი
გურუ (მასწავლებელი) ყავს. პირველია დედა და დედამ უპირობო და უანგარო
სიყვარული, სრული დაცვა უნდა მისცეს მას, და ეს სიყვარული ადამიანს შიშისგან
თავისუფლებას აძლევს. თუ ადამიანმა ბავშვობაში მიიღო სიყვარულის ეს
«ვიტამინი» მას არ ექნება შიში. ის იქნება ნორმალური და სრულფასოვანი. არ
იქნება ეჭვიანი, ბრაზიანი, სხვების ექსპლუატატორი. თვითონაც სიყვარულის
გაცემისკენ ექნება მიდრეკილება... ამიტომ პირველი და ყველაზე მთავარი გურუ
ადმიანისთვის არის დედა. მანუს კანონებში წერია, რომ დედა ათასჯერ უფრო
ღირსია პატივისცემისა, ვიდრე მამა, რადგანაც დედა ასწავლის ადამიანს ყველაზე
მთავარს. ეს განსაკუთრებული ნიჭია ქალისა რომელიც ღმერთმა უბოძა მას. მამა
ვერ შეძლებს შვილის ისეთ სიყვარულს, როგორიც დედას შეუძლია.
ახლა იმის შესახებ თუ რა უნდა მისცეს შვილს მამამ: მამამ უნდა ასწავლოს
საკუთარი თავის შეზღუდვა და კონტროლი. დედა იცავს შიშებისგან, მამა კი
სიამოვნებებისადმი მიჯაჭვულობებისგან. თუ ადამიანი არ იქნა აღზრდილი მამის
მიერ (და ესეც თანამედროვე ცივილიზაციის დიდი პრობლემაა), მას ძლიერი
მიდრეკილებები იქნება სიამოვნებებისადმი და თავის მოთოკვის უნარიც სუსტი
ექნება. დედა ბავშვს 5 წლამდე ზრდის, შემდეგ კი იგი მამამ უნდა აღზარდოს
(განსაკუთრებით ბიჭი). თუ ბავშვობაში ეს ორი გურუ არ ყავს ადამიანს, ის
სრულფასოვანი ვერ გაიზრდება.
ახლა გადავიდეთ შედარებით პრაქტიკულ საკითხებზე. ანუ რაა საჭირო
იმისთვის, რომ კარმამ არ დაგვძლიოს და მისგან განვთავისუფლდეთ... მინდა
დაგამშვიდოთ, რომ მიუხედავად იმისა, თუ არ გყავდათ მზრუნველი დედა ან
მკაცრი მამა, არაფერი არაა დაკარგული და ყველაფრის გამოსწორება შეიძლება.
განვიხილოთ ის საკითხი, თუ როგორ ვურთიერთქმედებთ ამ სამყაროსთან.
და ხშირად ეს ურთიერთქმედება არაა პოზიტიური. მაგრამ თუ მე გავიგე ჩემი
პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის და ღმერთის წინაშე, უნდა ვიზრუნო, რომ
ჩემი ურთიერთქმედება ამ სამყაროსთან არ მამძიმებდეს ნეგატიური ფაქტორებით
და პირიქით, პოზიტიურს მაძლევდეს.
არის
ერთი
ძალიან
არსებითი
ფორმა
ჩვენი
გარესამყაროსთან
ურთიერთქმედებისა, რომელიც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ჩვენს
ცნობიერებაზე. ესაა კვება. არის კარგი გამოთქმა: «შენ ხარ ის, რასაც ჭამ!»
უპანიშადები ამტკიცებენ, რომ ერთი მესამედი იმისა, რასაც ვჭამთ, სხეულის
შენებაზე მიდის, მესამედი ნაწილი მოუნელებელი სახით და ტოქსინების სახით
გარეთ გამოიყოფა და მესამედი — საჭმლის ყველაზე ნატიფი ენერგეტიკული
ნაწილი, რომელიც ჩვენს ჭკუად გარდაიქმნება და დიდ გავლენას ახდენს ჩვენი
ცნობიერების ფორმირებაზე. ადამიანები ვერ ხვდებიან ამას და ეს თანამედროვე
ცივილიზაციის ერთ-ერთი უდიდესი მანკია, რომ ადამიანები ყურადღებას აღარ
აქცევენ, თუ რას ჭამენ სწორედ ნატიფ ასპექტში. უხეში ასპექტი ასე თუ ისე
ყველასთვის გასაგებია, მაგრამ ხალხს არ ესმის, რომ პირველ რიგში მისი ნატიფი
ასპექტის მნიშვნელობა უნდა გაიგოს. რასთან ასოცირდება პატარა ბავშვისთვის
საჭმელი? სიხარულთან და სიყვარულთან, დაცულობასთან... საჭმელი
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საშუალებაა, რომ სიყვარული ვიგრძნოთ და სიყვარული გავცვალოთ ერთმანეთში.
თავდაპირველად, უფრო ტრადიციულ და ჯანმრთელ საზოგადოებაში საჭმელს
სწორედ ეს ფუნქცია ჰქონდა. ვედებში ნათქვამია, რომ ის, თუ როგორ იმოქმედებს
საჭმელი ჩვენს ცნობიერებაზე, დამოკიდებულია იმაზე, თუ ვინ დაამზადა
საჭმელი, რადგან იმ ადამიანის ცნობიერება, ვინც საჭმელს ამზადებს, აღიბეჭდება
ამ საჭმელზე. ასევე დამოკიდებულია იმაზე, თუ ვინ მოგვაწოდა საჭმელი, იმირომ
რომ მიწოდებაც სხვადასხვაგვარად შეიძლება. და ასევე საჭმელზე აღიბეჭდება იმ
ადამიანის ცნობიერება, ვინც მას ჭამს. ალბათ გინახავთ დოკუმენტური ფილმი
წყლის შესახებ: წყალს რომ უთხრა — «მიყვარხარ», იგი რეაგირებს და
სტრუქტურას იცვლის. მისი კრისტალები ძალიან ლამაზ ფორმას იღებენ. ჩვენ
დაახლოებით 90% წყლისგან შევდგებით, ასევე წყლისგან შედგება ძირითადად
საკვებიც. ნებისმიერი საკვები პირველ რიგში ინფორმაციული გარემოა და იმის
მიხედვით, თუ რას ვჭამთ, ჩვენ შევჭამთ ან სიძულვილს, სიბრაზეს, ეგოისმს... ან
სიყვარულს და სიხარულს... ნებისმიერ ნორმალურ საზოგადოებაში იმისათვის,
რომ ადამიანს შეეძლოს თავისი დანიშნულების შესრულება და სრულფასოვნად
ფორმირება, ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა კვებას და სწორედ ამ სამ ასპექტს:
ვინ და ცნობიერების როგორ მდგომარეობაში ამზადებს საკვებს, როგორი
განწყობითაა მიწოდებული ეს საკვები და როგორი განწყობით ვჭამთ მას.
უკვე ავღნიშნეთ, რომ ვედური ცივილიზაციის მიზანი მაქსიმალურად
ჰარმონიული და ჯანმრთელი ადამიანის შექმნა იყო. ყველა წესი და კანონი ამას
ემსახურებოდა, რომ ესწავლებინა ადამიანისთვის ბუნებასთან და საკუთარ
თავთან ჰარმონიაში ყოფნას. მინიმუმამდე დაეყვანა ყველა ტანჯვა და ხარვეზი,
რაც ადამიანის ჭკუაში იყო, რათა შეძლებოდა სწორად ევოლუცია. ჩვენი
თანამედროვე ცივილიზაცია ამაში ვერ გვიწყობს ხელს, მაგრამ მიუხედავად ამისა
არავის შეუცვლია ჩვენი არსებობის მთავარი მიზანი და ამ ცოდნის სულ მცირე
ნაწილაკებსაც კი შეუძლიათ ხარისხობრივად შეცვალონ ჩვენი ცხოვრება.
დავუბრუნდეთ ისევ შიშს, მის ბუნებას. უკვე ვთქვით, რომ ქვეცნობიერში
უამრავი შიში დევს და შიში ჩვენი ყველაზე დიდი მტერია. შიში გვიშლის ამ
სამყაროს სწორად აღქმაში, სხვებთან სწორად ურთიერთობაში, სიყვარულში და
ა.შ. იმიტომ რომ შიში და სიყვარული, ეს ორი შეუთავსებელი ცნებაა. იქ სადაც
სიყვარულია, შიში არ არსებობს, ხოლო სადაც შიშია სიყვარული არაა. და შიშის
ბუნება კარგად უნდა გვსმოდეს.
იმ მოდელთან შესაბამისად, რაც გუშინ განვიხილეთ, შიშის ბუნება ძალიან
მარტივია. ვედები ხსნიან, თუ როგორ ჩნდება იგი. ადამიანი კონცენტრაციას
აკეთებს რაღაც მეორადზე (მატერიაზე). ეს დასაწყისია. ამის შედეგად ის ზურგს
აქცევს ღმერთს და ამის რეზულტატად ადამიანის გონება მახინჯდება. გონება
იღებს შეცვლილ და დამახინჯებულ ფორმას, რომელსაც ჰქვია შიში.
ეს ხდება შემდეგნაირად: არის სული, ცნობიერების ცენტრი და არის ჩიტა,
რომელზეც უკვე ვილაპარაკეთ, ანუ ცნობიერების მატერიალური იმიტაცია. გუშინ
ავხსენი, რომ ცნობიერების მატერიალური იმიტაცია, იგივე მატერიალური
სუბსტრატი, მატერიალური გარემო, რომელშიც ცნობიერება ფუნქციონირებს,
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ძალიან მოძრავია (ლაბილურია). ჩვენი სული ირეკლავს ცნობიერებას ჩიტაში და
ჩიტა ცოცხლდება. ეს მატერია იძენს თითქოს ცნობიერების თვისებებს. როგორც
ღრუბლები, რომლებიც მთვარეს ფარავენ და ამ დროს თავად არიან განათებულნი
მთვარის შუქისგან. ეს შუქი მთვარისგან მოდის, მაგრამ ისე ჩანს, თითქოს ის
ღრუბლებიდან მოდის. და ეს მატერია, რომელშიც სულმა აირეკლა თავისი
ცნობიერება, ატარებს რხევად (ლაბილურ) ბუნებას. სული იყურება ჩიტას ამ
«რხევებში» და ფიქრობს: «ეს მე ვარ!» ისევე როგორც სარკეში ყურებისას ჩვენს
ანარეკლს საკუთარ თავთან ვაიგივებთ. და ჩვენ გვიჩნდება შიში, რადგანაც
ანარეკლი, რომელიც ჩიტაში ჩნდება, მუდმივად იცვლება. ძალიან უბრალო
ანალოგია: მთვარე, რომელიც ირეკლება ტბის ზედაპირზე. თუ ტბა
დამშვიდებულია, მთვარეს ისეთს ვხედავთ როგორიც არის, მაგრამ თუ ტბა
ღელავს და ტალღებია, მთვარე «ტყდება» და უფორმო ხდება. მთვარე უყურებს
თავის თავს და ვეღარ სცნობს. ფიქრობს: «რა დამემართა? ნაწილებად გავიხლიჩე?»
დაახლოებით იგივე ემართება ჩვენს ეგოს. სული მთლიანია, მაგრამ იმდენად,
რამდენადაც მატერიაში აირეკლა თავი და რამდენიმე ნაწილად გაიხლიჩა, იგი
განუწყვეტლივ შფოთავს და ღელავს.
ვედების მიხედვით სულს სამი ფუნდამენტური ნიშან-თვისება გააჩნია:
სატ — მარადიულობა, ყოფიერება. ანუ სული არის (მარად). და შემიძლია
ჩემს შიგნით აღმოვაჩინო სიცოცხლის წყურვილი, რომელიც ჩემი ცნობიერების
ცენტრიდან მოდის. ცნობიერების ცენტრია: «მე ვარ!» «მე ვარსებობ!»
ჩიტ — ცოდნა, ანუ გაგება იმისა, რომ «მე ვარ».
ანანდა — ნეტარება.
მაგრამ როცა სული მატერიაში ირეკლება და საკუთარ თავს მატერიასთან
აიგივებს, შიში იპყრობს. რატომ ეშინია ადამიანს სიკვდილის? იმიტომ რომ
სიკვდილი არაბუნებრივია. სული მარადიულია, მაგრამ იგი არეკლილია
მატერიაში და გრძნობს რომ აქ ყველაფერი მარადიულად ცვალებადია, გრძნობს,
რომ ყველაფერი ხელიდან ეცლება. სულს უნდა მარადიულობა, უნდა ცოდნა და
უნდა ნეტარება, მაგრამ სად ეძებს მათ? მატერიაში!.. და შეუძლია იპოვოს
მარადიულობა მატერიაში? არ შეუძლია!
ყველა ფსიქოლოგიური კრიზისი, მოზარდობის ასაკის კრიზისი სწორედ
ამასთანაა დაკავშირებული საფუძველში. სულს ვერ გაუგია — სხეული რატომ
შეიცვალა? საშუალო ასაკის და სიბერის კრიზისი — ეს ყველაფერი გარდატეხის
წერტილებია. სულს მარადიულობა და სტაბილურობა უნდა და როცა
დროებითობას ეჯახება, ეშინია. რატომ ვიშენებთ სახლებს? რა არის სახლი?
სიმყარის და სტაბილურობის სიმბოლო. გვჭირდება, რომ მოვიწყოთ ჩვენი
არსებობა ისე, თითქოს არასოდეს მოვკვდებით. ფულისადმი სწრაფვაც იგივე
ფსიქოლოგიური ტენდენციაა. ვცდილობთ თავი დავიცვათ ამის საშუალებით,
რადგანაც მარადიულობა გვინდა, ჩვენი სულის ბუნებრივი თვისება.
ადამიანები ასევე ეძებენ ცოდნას (ჩიტ), მაგრამ ეძებენ სად? მატერიაში!.. ამის
მაგალითია ინტერნეტი, რომლის საშუალებითაც ვიღებთ ჩვენთვის ხელსაყრელ
«ცოდნას».
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და სულის მესამე ყველაზე მაღალი მოთხოვნილებაა ნეტარება (ანანდა). და
სად ვეძებთ ნეტარებას? ისევ მატერიაში!.. პრობლემა კი იმაშია, რომ სულს არ
შეუძლია მატერიაში იპოვოს არც მარადიულობა, არც ცოდნა და არც ნეტარება.
ამიტომ იგი ყოველთვის დაუკმაყოფილებელია და ყველა ფსიქოლოგიური
პრობლემა ჩნდება სულის მატერიასთან თვითგაიგივების გამო. იოგა ხსნის
ადამიანის ტანჯვის მიზეზებს. ნებისმიერი სულიერი პრაქტიკის მიზანი
ტანჯვისგან განთავისუფლებაა.
იოგა ამბობს, რომ არსებობს ტანჯვის 5 მიზეზი, რომლებიც ჩადებულია ჩვენს
ფსიქიკაში. ყველა ტანჯვის საფუძველი «ავიდია» ანუ უმეცრებაა. ავიდია არ
ნიშნავს ცოდნის არ არსებობას. ავიდია ნიშნავს არასწორ ცოდნას ანუ სულის
არასწორ გაიგივებას მატერიასთან. სული უყურებს თავის დამახინჯებულ
ანარეკლს და ფიქრობს, რომ ეს «მე ვარ!». სწორედ ესაა უმეცრება. ამის გაგება
ადვილია. ჩვენ გვაქვს თვისება გავაიგივოთ თავი იმასთან, რაც არ ვართ. ადამიანის
რომელი გამოგონება იყენებს ამას? კინო!.. რა ხდება კინოში? ადამიანი ზის ბნელ
დარბაზში, უყურებს ეკრანს და ძალიან მალე ივიწყებს სადაც ზის. ის უკვე
შიგნითაა, ეკრანს მიღმა, იგი ხდება მთავარი გმირი, ის კოცნის ჰოლივუდის
ვარსკვლავებს, ყველაფერს განიცდის... ზუსტად იგივე ემართება სულს, როცა იგი
იყურება თავის ანარეკლში, თავისი ჭკუის ეკრანზე და შედეგად ჩნდება ავიდია,
ანუ უმეცრება. ეს ავიდია ჩადებულია ჩვენს ჩიტაში, ანუ ჩვენი ცნობიერების «მყარ
დისკში».
ტანჯვის მეორე მიზეზი ავიდიის შემდეგ არის ასმიტა — ანუ ეგო. ასმიტა და
აჰანკარა თითქმის სინონიმებია. ასმიტა ნიშნავს — «მე ვარ!», ხოლო აჰანკარა
ნიშნავს — «მე ვმოქმედებ!»
შემდეგი მიზეზებია «რაგა» და «დვეშა» — ანუ მიყვარს და მძულს.
ორმაგობითი სისტემა, რომლითაც მუშაობს ჩვენი ჭკუა.
მეხუთე პრობლემაა — «აბჰინივეშა» — სიცოცხლის წყურვილი, არსებობის
წყურვილი, სიამოვნების წყრუვილი, რაიმე ცხოვრებისეული გამოცდილების
წყურვილი და შესაბამისად სიკვდილის შიში.
ეს ყველაფერი გვიჩვენებს, თუ როგორ გამოვლინდება უკვდავი მარადიული
სულის თვითგაიგივება დროებით მატერიასთან ჩვენი ცნობიერი ჭკუის დონეზე,
ჩვენი
მოქმედებების
დონეზე,
რამეთუ
სიცოცხლის
წყურვილით
გონებადაბინდული ადამიანისაბოლოოდ საკუთარ თავს ანადგურებს. ადამიანები,
რომლებსაც ყველაზე მეტად სწყურიათ სიცოცხლე, როგორც წესი ყველაზე მალე
კვდებიან. ჩვენს გონებაში (ბუდჰი) ეს გამოვლინდება, როგორც გადარჩენის
ინსტინქტი და მცდელობა რომ ცხოვრებისგან ბოლომდე «გამოვწუროთ» რაც
შეგვიძლია. საბოლოოდ კი ამ ყველაფერს ტანჯვამდე მივყავართ. სულიერი
პრაქტიკა უნდა დაგვეხმაროს, რომ ამ 5 ტანჯვისგან განვთავისუფლდეთ.
ახლა მე დავხატავ კარმის ციკლს. ყველაფერი, რაც აქამდე ვილაპარაკეთ,
კარმის ფილოსოფიის აღწერა იყო. თუ როგორ იღებს კარმა ჩვენს ჭკუაში ფორმას.
რა არის კარმა თავისი არსით. კარმა ეს არის ჩვენს მიერვე დაგროვებული და
მოუნელებელი (გადაუმუშავებელი) გამოცდილება. თუ ჩვენბ გვაქვს ავიდია, იგი
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გვაიძულებს მოქმედებას და სწორედ ასეთ მოქმედებას (ავიდიით გამოწვეულს)
ეწოდება კარმა. რისგანაა გამოწვეული მოქმედება, რომელიც ბადებს შედეგს
(კარმას)? სიამოვნების სურვილით და ტანჯვისგან განთავისუფლების სურვილით.
ესაა კარმის განსაზღვრება. ყველა ჩვენი კარმული ქმედება ამ ორი მიზეზითაა
გამოწვეული: ან მინდა სიამოვნება, ან მინდა ტანჯვისგან გაქცევა და ყველაფერ
იმას, რასაც ამ ორი მიზეზით ვაკეთებთ, კარმა ეწოდება. მე ვმოქმედებ ამ ორი
სურვილის ბიძგით და შედეგად ჩიტაში ჩნდება კვალი, შთაბეჭდილება (სამსკარა).
უკვე ვთქვით, რომ რაღაც ნაწილი ამ სამსკარებისა განსაკუთრებულად
ძლიერი და მკაფიოა. რაღაც კარმული ქმედებები ძლიარ კვალს ტოვებენ და ეს
ძლიერი სამსკარები გვაიძულებენ ცხოვრებაში შემდგომ მოქმედებას. როცა
ადამიანი კვდება მას უჩნდება არარეალიზებულობის შეგრძნება. ფიქრობს ამ
დროს, თუ რისი გაკეთება ვერ მოასწრო რა დარჩა აღსასრულებელი... ეს
შეგრძნებები სწორედ სამსკარებიდან მოდიან და ითხოვენ რეალიზაციას. და ყველა
ეს არარეალიზებული სამსკარა შეადგენს შემდეგი ცხოვრების პროგრამას.
სანსკრიტულად ამ პროგრამას ეწოდება «ვასანა».
ვინც ვედურ ასტროლოგიაში ერკვევა, იცის რომ არსებობს უხილავი
(ბურუსით მოცული) პლანეტა რახუ. ჩვენს ჰოროსკოპში რახუ არის ძალიან
ძლიერი,
არარეალიზებული
სურვილების
სიმბოლო,
რომლებიც
წინა
ცხოვრებებიდან თან მოვიტანეთ. იქ, სადაც რახუ ზის (ჰოროსკოპში), რაღაც
მომენტში გაგვიჩნდება დაუძლეველი სურვილები საკუთარი თავის სწორედ ამ
სფეროში რეალიზაციისა. თუ რახუ მეათე სახლშია, მაშინ გვექნება ძლიერი
მიდრეკილება კარიერული რეალიზაციისკენ. თუ იგი მეოთხე სახლშია, გვექნება
დაუძლეველი სურვილი ოჯახური ბედნიერებისა და ოჯახური მყუდროებისა. თუ
რახუ მეხუთე სახლშია, გვექნება დიდი სურვილი საკუთარი თავის
შემოქმედებითად რეალიზაციისა.
ვასანა, ეს ჩვენი კარმული პროგრამაა, რომელიც თან მოვიტანეთ წინა
ცხოვრებიდან და კარგი ასტროლოგი გვაჩვენებს, თუ რა მომენტებში რა
სურვილებს განვახორციელებთ. ყველა პლანეტა სიმბოლოა შინაგანი ნატიფი
ძალისა. იოგა სუტრა ხსნის თუ რა არის ვასანა: ესაა რაღაც ქსოვილისმაგვარი,
კვანძების უამრავი რაოდენობით, ჩვენ ვიბადებით გარკვეული პროგრამით, ეს
პროგრამა იმყოფება ჩვენში და რაღაც მომენტებში ეს კვანძები აქტივაციას
განიცდიან და ამოქმედდებიან. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ვასანა ეს პროგრამაა,
რომელიც ჩვენს ტენდენციებს, მიდრეკილებებს, სურვილებს და შესაბამისად
ხასიათს განაპირობებს.
ხშირად ამბობენ, რომ პატარა ბავშვი, ეს თეთრი (დაუწერელი) ფურცელია. ეს
შეცდომაა. ბავშვის არაცნობიერში უამრავი სამსკარა დევს, რომლებიც
რეალიზაციას ითხოვენ ადრე თუ გვიან. მიუხედავად ამისა, კარმა-ვასანა
ბოლომდე ვერ განსაზღვრავს ჩვენს მომავალს. შესაძლებელია ყველაფერი ამის
გამოსწორება. ადამიანი იბადება ამ ტენდენციებით, მაგრამ ის, თუ როგორ
განვითარდებიან ისინი, დამოკიდებულია აღზრდაზე, ურთიერთობებზე და ა.შ.
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თუ ჭკუაში რაღაც პროგრამა გაქვთ, შესაბამისად ვისახავთ გეგმებს და
მიზნებს ამ პროგრამის განხორციელებისთვის. ცნობიერების ზედაპირულ დონეზე
(ტბის ზედაპირზე) ეს გეგმები და ფიქრები გამოვლინდება ტალღებად. მათ ჰქვიათ
«ვრიტი» (ტალღა). და კარმა, რომელმაც რაღაც სამსკარები ჩადო ჩიტაში, გამოდის
ზემოთ, ქვეცნობიერში სურვილების სახით, ხოლო ცნობიერ დონეზე იგი იქცევიან
აზრებად (ფიქრებად). ამ აზრებს კი საბოლოოდ ქმედებებამდე მივყავართ. მე
რაღაც გავაკეთე, ამის შედეგად გამიჩნდა გამოცდილება, ამ გამოცდილებამ
გამოიწვია რომ შემდეგ ცხოვრებაში დავიბადე გარკვეული პროგრამით, ამ
პროგრამამ განაპირობა გარემოს განსაზღვრული აღქმა და ეს აღქმა იწვევს იმას,
რომ მე ისევ ვიწყებ კარმულ მოქმედებას. და რა მხრივაა ეს წრე ჩაკეტილი? ის
მთლად ბოლომდე ჩაკეტილი არაა, რადგან აქ შესაძლებელია ცვლილებებიც
მოხდეს, მაგრამ სტანდარტულ შემთხვევებში ეს წრე ჩაკეტილია. შედეგად ჩნდება
ავადმყოფობები, რომლებთან ერთადაც ვიბადებით, ან რომლებიც გვიან
გვიჩნდება, ჩნდება ტანჯვები, რომლებსაც ვებრძვით, ფორმირდება ჩვენი
გარეგნობა და ა.შ. ვედებში ნათქვამია, რომ კარმა განსაზღვრავს ჩვენი სიცოცხლის
ხანგრძლივობას, გამოცდილებას, რომელსაც გავივლით ამ ცხოვრებაში, ჩვენს
გარეგნობას, დაბადების ადგილს და ატმოსფეროს, იმას თუ როგორი მშობლები
გვეყოლება და ა.შ.
და მე მაქვს ერთი შეკითხვა, რომელსაც თუ გამოიცნობთ, ძალიან მარტივი
გახდება ყველაფერი: სად შეიძლება ამ ჩაკეტილი წრის გაწყვეტა? სადაა ამ ჯაჭვის
სუსტი რგოლი? კარმა ინახება არაცნობიერში, მაგრამ ცნობიერის დახმარებით ჩვენ
შეგვიძლია დავამარცხოთ ეს არაცნობიერი. შეგვიძლია გავიღვიძოთ. საბოლოოდ
ჩვენ ცნობიერებაზე უნდა ვიმოშაოთ. როცა ვსაუბრობთ ჩვენი კარმის შეცვლაზე,
ვსაუბრობთ ჩვენი აზრობრივი სურათის აზრობრივი ცნობიერების შეცვლაზე. თუ
ამას შევცვლით, შევცვლით ცნობიერებასაც. შევძლებთ კარმის დაწვას, სამსკარების
და ვასანების შეცვლას და ა.შ.
ვედების თანახმად ჭკუას ტალღური ბუნება აქვს და აზრებს, რომლებიც ტბის
ზედაპირზეა, «ვრიტი» ანუ ტალღები ეწოდება, და როდესაც ადამიანი ბედნიერია,
ეს ტალღები თანდათან მშვიდდება, ხოლო როცა ადამიანი ნერვიულობს, შფოთავს
და ღელავს, მისი ჭკუის ზედაპირზე მაღალი სიხშირის ტალღები ჩნდებიან.
სადამდე მივყავართ შიშს სუფთა ფიზიოლოგიურ დონეზე? რას აკეთებს ადამიანი,
როცა ეშინია? იგი იძაბება (ხანდახან ძლიერ სპაზმებამდეც კი). ეს რეალურად ისაა,
რაც ჩვენს ცნობიერებას ემართება. ჩვენი ცნობიერებაც იწყებს კანკალს და
იკუმშება. და პირიქით, როცა ადამიანი კარგად გრძნობს თავს, როცა
მოდუნებულია და სასიამოვნოდ გრძნობს თავს, ცნობიერებაც ფართოვდება. და
ტალღები ასეთი ცნობიერების ზედაპირზე ფართო, მშვიდი და სასიამოვნო ხდება.
ორი სიტყვით გრაფიკული გამოხატულება იმისა, რაზეც უნდა ვიმუშაოთ,
ესაა აღწერა იმისა, თუ როგორ მუშაობს ჩვენი ჭკუა ახლა. ყველანაირი შფოთვები,
ნერვიულობა, მღელვარება, სტრესი... და ადამიანები ისე მივეჩვიეთ ამას, რომ ამის
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გარეშე ცხოვრება ვერც კი წარმოგვიდგენია. რატომ უყვარს ბევრს როკ მუსიკა? რა
არის როკ მუსიკა? რა არის საერთოდ მუსიკა? მუსიკა ესაა საშუალება მოვიყვვანოთ
ჩვენი ცნობიერება ან ჩვენი ჭკუა გარკვეულ რიტმში. და ადამიანები ისე ეჩვევიან ამ
დაბალ რიტმებს, რომ მძიმე როკის გარეშე ცხოვრება არ შეუძლიათ.
ნებისმიერი სულიერი პრაქტიკის მიზანი არის ის, რომ შევცვალოთ ჩვენი
ცნობიერების მუშაობის რეჟიმი, რომ დავაწყნაროთ იგი. გავხადოთ უფრო ნათელი
და მკაფიო. და ბოლოს და ბოლოს გავაფართოვოთ იგი. შეკუმშული, შეჭმუხნული
ცნობიერება, შეშინებული ადამიანის ცნობიერება — ეს ყველაზე დიდი საფრთხეა.
ჩვენი ცხოვრების ყველაზე დიდი პრობლემაა. ასეთი ადამიანი თვითონ განიცდის
უსიამოვნებებს და სხვებსაც გადასცემს, თავის გარშემო ავრცელებს მათ. შიშის,
პანიკის, საფრთხის ეპიდემია გამოდის ამ დროს ჩვენი ჭკუიდან. და პირიქით, თუ
ადამიანი ბედნიერია, იგი სხვებსაც გადასცემს ამ ბედნიერებას.
ახლა მე მინდა გადმოგცეთ, თუ როგორ გვეხმარება სხვადასხვა სულიერი
პრაქტიკის ფორმები, როგორც ვედური, ასევე სხვა ტრადიციების, რომ მიზანს
მივაღწიოთ. ხანდახან ადამიანები ავადმყოფურად არიან განწყობილნი
ტრადიციის და იდეოლოგიის (რელიგიის) სხვა ფორმებთან და მხოლოდ
საკუთარს თვლიან ჭეშმარიტად. ამბობენ: ჩემი ღმერთი ჯობია შენსას, ჩემი
რელიგია ჯობია და ა.შ. ღმერთი ერთია და სულიერი პრაქტიკის მეთოდებიც
უნივერსალურია. რაც არ უნდა ავიღოთ: ლოცვა, მედიტაცია, პრანაიამა, ასკეზები,
საბოლოოდ, თუკი ადამიანი სწორად აკეთებს ამას, იგი განაწყობს საკუთარ
ცნობიერებას სხვა რიტმზე. და თუ მიუკერძოებლად, მეცნიერული კუთხით
შევხედავთ და სხვადასხვა სულიერი პრაქიკის მიმოხილვას გავაკეთებთ, ჩვენ
დავინახავთ რომ მათ სწორედ აქამდე მივყავართ. ისინი ანთავისუფლებენ
ადამიანს კარმისადმი მონობისაგან. ისინი ეხმარებიან ადამიანს, რომ გაიღვიძონ,
გახდნენ გაცნობიერებულნი და უფრო მაღლა წავიდნენ სულიერ განვითარებაში.
მინდა კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე ვისაუბრო. მინდა რომ პასუხი
გავცეთ კითხვაზე: როგორ უნდა იმოქმედოს ადამიანმა, რომ ახალი კარმა არ
შეიქმნას? ხანდახან ადამიანები ამბობენ, რომ კარმა უნდა გავაუმჯობესოთ.
არსებობს წიგნების მთელი სერია «კარმის დიაგნოსტიკაზე», «კარმის გაწმენდაზე»,
«კარმის გაუმჯობესებაზე» და ა.შ. მაგრამ სინამდვილეში კლასიკური მიდგომაა,
რომ კარგი კარმა არ არსებობს. კარმა ყოველთვის პრობლემატურია. პატანჯალი
იოგა სუტრებში ამბობს, რომ ავიდია ეს მიწაა და ამ მიწაზე ჩვენ ვთესავთ კარმის
თესლებს. ეს თესლები სამსკარების, ჩვენი შთაბეჭდილებების სახით ადრე თუ
გვიან გაიზრდებიან. როდესაც იზრდებიან, გვაბრუნებენ ახალ წრეზე და ასე
ვტრიალებთ როგორც ციყვი რგოლში. ერთ ადგილს ვტკეპნით და არსობრივად
ერთი და იგივე პრობლემებს ვწყვეტთ მრავალი ცხოვრების განმავლობაში.
მაშასადამე რა უნდა ვქნათ იმისთვის, რომ კარმა აღარ შევქმნათ და
სულიერად განვვითარდეთ? იმისთვის რომ ჩემმა ქმედებებმა ევოლუცია
გამოიწვიოს სულიერების გზაზე და პრობლემები არ შეგვიქმნან? გუშინ ვახსენე,
რომ არსებობს ძალიან საშიში ელემენტი ჩვენს ცნობიერებაში, რომელსაც ეწოდება
აჰანკარა ანუ ცრუ ეგო და რომელიც გვიბიძგებს ქმედებებისაკენ.
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აჰანკარას აქვს ორი ასპექტი: ერთი კარგი, ერთი ცუდი. არსებობს აჰანკარას
ფუნქციონალური ასპექტი. ეს ნიშნავს: იმისათვის რომ მე ვიმოქმედო, უნდა
გავიგო (მესმოდეს) თუ ვინ ვარ. უნდა მქონდეს ჩემი «მე». წარმოვიდგინოთ რომ
დავივიწყე ამ წუთას, თუ ვინ ვარ. თუ დავივიწყებ, რისთვის მოვედი აქ
(სემინარზე) ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში აღმოვჩნდები... სხვაგვარად რომ
ვთქვათ, მოქმედებისთვის ადამიანს უნდა ჰქონდეს საკუთარი «მე», საკუთარი
თავის ნათლად შეგრძნება. ჩემი «მე»-ს შეგრძნება განსაზღვრავს ჩემს
ქმედითუნარიანობას. თუ არ ვიცი ვინ ვარ, ვერ ვიმოქმედებ. ეს «მეს»
ფუნქციონალური ნაწილია. ადმიანებს, რომლებიც აღწევენ მწვერვალებს
მატერიალურ ან სულიერ პრაქტიკაში, ყოველთვის ძლიერი აჰანკარა აქვთ. მათ
საკუთარი თავის ღირსების დიდი შეგრძნება აქვთ.
მაგრამ არსებობს აჰანკარას მეორე ასპექტი: რეპრეზენტატიული ფუნქცია. ანუ
ჩემი თავის გარე პროეცირებას ვახდენ. ჩემთვის ცოტაა, რომ ვარ ისეთი როგორიც
ვარ. მე კიდევ მჭირდება, რომ სხვა ადამიანებმაც იცოდნენ, როგორი ვარ. მინდა
რომ აღფრთოვანებულნი იყვნენ ჩემით. აუცილებლად უნდა გავაგებინო სხვებსაც,
როგორი ვარ. შთაბეჭდილება უნდა მოვახდინო ყველაზე. სწორედ ესაა ჩვენი «მე»-ს
შხამიანი ნაწილი. არსებობს ნორმალური, ანუ რეალური ნაწილი და არსებობს
ნაწილი რომელიც ტკბება იმის წყალობით, რომ აფართოებს თავის «მე»-ს.
ყველანაირად ვცდილობ, რომ სხვებსაც ის ვაფიქრებინო საკუთარ თავზე, რასაც მე
ვფიქრობ. სწორედ ამას ჰქვია სიამაყე. და ჩვეულებრივ რით ამაყობს ადამიანი?
როგორ მუშაობს ეს მექანიზმი? ეს მუშაობს ამგვარად: რომ ჩემ თავს მივაწერ ყველა
ჩემს მიღწევას. როცა ადამიანს კითხავთ, თუ ვინ არის და რას წარმოადგენს, ის
მოყვება თავის მიღწევებზე, წარმატებებზე... რატომ უხარია ადამიანს ასე ძლიერ
წარმატებები და რატომ განიცდის წარუმატებლობების დროს? იმიტომ რომ მანამ,
სანამ რამე საქმიანობას დავიწყებთ, ჩვენ გვინდა მივიღოთ გარკვეული შედეგი
(ნაყოფი) ამ საქმიანობის შედეგად. სანამ ჩვენ მივიღებდით ამ ნაყოფს, უკვე
მივითვისეთ იგი. ეს შედეგი საკუთარი «მე»-ს ნაწილი გავხადეთ. ჩვენ წინასწარ
გვინდა ვიყოთ ის, რაც ჯერ არ ვართ. მოვიყვან ერთ მაგალითს ჩემი ცხოვრების
პრაქტიკიდან. ერთ ადამიანს იმდენად უნდოდა, რომ აკადემიკოსი ყოფილიყო,
რომ როდესაც არჩევნები ტარდებოდა (ფარული კენჭისყრით), ის წინასწარი
ნერვიულობისგან უბრალოდ მოკვდა.
ეს კარმის ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმია: ჩვენ მივაწერთ საკუთარ თავს
ჩვენი შრომის ნაყოფებს აჰანკარას ამ რეპრეზენტატიული ფუნქციის საშუალებით.
ადამიანი ხდება ამაყი თავისი წარსული მიღწევების გამო. ხანდახან, როცა
არაფერი აქვს საამაყო, რაღაც სასაცილოთი იწყებს ტრაბახს. როცა რაღაცას
მივაღწიე, მიჩნდება შეგრძნება, რომ მე უფრო დიდი გავხდი. ჩემი «მე»
გაფართოვდა. საკუთარი მნიშვნელოვანობის შეგრძნებით ვივსები და უფრო
სრულფასოვნად შევიგრძნობ რომ «მე ვარსებობს». მგონია რომ შრომის ნაყოფებით
რეალიზაციის გარეშე ნამდვილი არსებობა არ შემიძლია. და პირიქით, როცა
წარუმატებლობას განვიცდი, ეს დარტყმაა აჰანკარაზე. მე უფრო «ცოტა» გავხდი.
დავპატარავდი. სინამდვილეში ეს ილუზიაა და არაფერი განსაკუთრებული არ
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
მომხდარა, მაგრამ მე მენგრევა ჩემი წარმოდგენები ჩემი თავის შესახებ, რომელიც
თავადვე შევთითხნე. ზოგი თავის მოკვლას წყვეტს იმის გამო რომ დიდი ვალები
აქვს, ან ცოლი გაექცა და ა.შ...

*
რატომ ვტკბები კარმული ნაყოფებით და წარმატებებით? სწორედ იმიტომ,
რომ ჩემი ცრუ ეგო ტკბება. თავისთავად მატერიალური ნაყოფები, სიამოვნების
წყარო არაა, რადგან სულს არ შეუძლია მატერიით ტკბობა. ნებისმიერი ჩვენი
მიღწევა მხოლოდ რამდენიმე დღის ან ცოტა მეტი ხნის განმავლობაში გვახარებს.
ტკბობას განვიცდით რაღაცის მითვისების დროს, აჰანკარას ზრდის დროს.
კარმული ქმედება, ესაა ქმედება, რომელიც მიმართულია იმაზე, რომ მივიღოთ ამ
ქმედების ნაყოფები. და როცა ვიღებ ამ ნაყოფს ან პირიქით, არ ვიღებ, და ვტკბები
ცრუ ეგოს საშუალებით, რა ხდება ამის შემდეგ? რჩება ძალიან ღრმა სამსკარა,
კვალი — ან ძალიან ძლიერი ტანჯვა წარუმატებლობისგან, ან ძალიან ძლიერი
სიხარული წარმატების გამო და იმის შეგრძნების გამო, რომ «მივაღწიე» ამას.
ამიტომ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, რომ კარმა არ შევქმნათ? უნდა ვიმოქმედოთ
ჩვენი შრომის ნაყოფებთან მიჯაჭვულობების გარეშე.
«ბჰაგავად-გიტაში» კრიშნა სწორედ ამ საიდუმლოს უხსნის არჯუნას. ეს
ძალიან მარტივი საიდუმლოა, რომელსაც რატომღაც თითქმის ვერავინ ვერ მიყვება
რეალურად. «იმოქმედე, მაგრამ იმოქმედე არა ნაყოფებისთვის, არამედ თავად
მოქმედებისთვის!» იმოქმედე ისე, რომ თავად მოქმედება იყოს შენი რეალიზაცია!
შეცდომა, რომელსაც ვუშვებთ, არის ის, რომ შრომის ნაყოფებში ვეძებთ
რეალიზაციას. ეს უანგარო მოქმედება მოვალეობის გამო, შედეგებზე
მიჯაჭვულობის გარეშე რა თქმა უნდა ნაყოფებსაც განაპირობებს, შედეგები
აუცილებლად მოვა და თანაც გაცილებით მეტი, მაგრამ როცა შედეგზე ვართ
კონცენტრირებული, ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევთ თავად მოქმედებას და
გაცილებით უფრო უხარისხოდ ვმოქმედებთ. თუ ვაკეთებ ჩემს გასაკეთებელს და
შედეგებზე არ ვზრუნავ, ეს შედეგები საუკეთესოა. Lეონარდო დავინჩი რომ
საბოლოო შედეგზე ყოფილიყო კონცენტრირებული, შეძლებდა «მონალიზას»
დახატვას?
უკვე ავღნიშნეთ, რომ გონების მეშვეობით შემიძლია დავწვა კარმა და
გავარღვიო ჩაკეტილი წრე. როცა ბუდჰი აქტივაციას განიცდის, როცა გონების
ცეცხლი ინთება, პირველ რიგში ვაცნობიერებ, რომ მარადიული და უკვდავი ვარ.
უნდა გავაცნობიერო, რომ არაფრის არ უნდა მეშინოდეს და ასევე უნდა მივხვდე,
რომ ჩემი მოქმედებების ნაყოფები მე არ მეკუთვნის. ალექსანდრე მაკედონელმა
მოითხოვა, რომ სიკვდილის სარეცელზე გაშლილი ხელებით წაეყვანათ, რატომო?
რომ კითხეს, უპასუხა: «ხალხმა დაინახოს, რომ თან არაფერი მიმაქვს იმ ქვეყნად
და ხელცარიელი მივდივარო...»
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გონიერი ადამიანი აცნობიერებს, რომ მისი ცხოვრების დანიშნულება
მოქმედებაა და ამ მოქმედებაში თავისი გულის, სიყვარულის, თავისი
ცნობიერების ჩადებაა და მონურად არ უნდა იყოს დამოკიდებული თავისი
შრომის ნაყოფებზე. გონების მეშვეობით უნდა მივხვდე, რომ წარმატებაც და
წარუმატებლობაც არ უნდა მაღელვებდეს. კრიშნა იძლევა იოგის არაჩვეულებრივ
განსაზღვრებას, იოგა არაა ფეხებით მაღლა დოგმა და ლოტოსის პოზაში ჯდომა.
კრიშნა
ამბობს,
რომ
ერთნაირი
დამოკიდებულება
უნდა
გვქონდეს
წარმატებისადმი და წარუმატებლობისადმი. არ უნდა მივეჯაჭვოთ საკუთარი
შრომის ნაყოფებს. უნდა ვიყოთ აუღელვებელნი, მაშინაც როცა გვაქებენ და
მაშინაც როცა გვაძაგებენ. უნდა ვაკეთოთ ყველაფერი სიყვარულით და არ
ვინერვიულოთ მომავალზე. ეს არ ნიშნავს რომ არ უნდა ვიმოქმედოთ და ამით
ვთქვათ უარი ნაყოფებზე. მოქმედება საჭიროა და აუცილებელია! ბჰაგავად-გიტა,
ეს მოქმედების ფილოსოფიაა და არა უმოქმედობის! კრიშნა ამბობს: «თუ ასე იქნები
განწყობილი ცხოვრებისადმი, მუდამ ჩემთან იქნები დაკავშირებული. შენ
დააკავშირებ შენს პატარა ცნობიერებას უზენაეს ცნობიერებასთან. და შენი პატარა
ცნობიერება აბსოლუტურად ბედნიერი იქნება». (ეს ციტატა არაა, შინაარსი და
დასკვნაა «ბჰაგავად-გიტას» ციტატიდან).
სამადჰის, ანუ ღმერთთან დაკავშირების დროს, ჭკუა აბსოლუტურად მშვიდი
ხდება. მშვიდი ჭკუა გვჭირდება იმისთვის, რომ უმაღლესი ჭეშმარიტება
გავაცნობიეროთ. იოგები ამბობენ, რომ ჩვენი ცნობიერების ტბის სიღრმეში განძია,
რომელსაც ვერ ვხედავთ, რადგანაც ტბა დაბინძურებულია და ღელავს. თუ
რომელიმე სულიერი პრაქტიკის შედეგად ადამიანმა შეძლო ცნობიერების ტბის
დაწყნარება, იგი ხედავს ამ განძს. ხედავს საკუთარ თავს და აბსოლუტურად
ბედნიერი ხდება. იგი საკუთარ თავს უბრუნდება.
ყველა ჩვენი პრობლემა დისჰარმონიის შედეგია, რომელსაც თავად ვიქმნით.
ღმერთმა მოგვცა გონება და ეს გონება მისი შეცნობისთვისაა საჭირო, ჩვენ კი რას
ვაკეთებთ? არასაჭირო რაღაცეებისთვის ვიყენებთ მას. აიურვედა ამბობს, რომ
ჩვენი ყველა ავადმყოფობის მიზეზი გონების არასწორად გამოყენებაა. მაგალითად
ჩვენ ვჭამთ იმას რაც არაა სასარგებლო, ვჭამთ იმაზე მეტს, ვიდრე საჭიროა, გვაქვს
სექსი იმაზე გაცილებით მეტი ვიდრე საჭიროა... მთელი თანამედროვე
ცივილიზაცია გონების არასწორი გამოყენების შედეგია. ადამიანები გამუდმებით
ცდილობენ, აღიგზნონ თავი. ცხოველები არასწორად არ იყენებენ გონებას, რადგან
მათ გონება არც გააჩნიათ თითქმის. მათ იმდენად აქვთ გონება, რამდენადაც
თავისი კარმის გასტუმრებისთვის ჭირდებათ. ლომს რომ ანახო ეროტიული
ფილმი ლომების მონაწილეობით, ის არ აღიგზნება. მას წელიწადში ერთხელ აქვს
სექსი და რამდენი ეროტიული ფილმიც არ უნდა ანახო, ამას ვერ შეუცვლი. ის
ჰარმონიაშია ბუნებასთან. ადამიანი კი განუწყვეტლივ ცდილობს, რომ გამოვიდეს
ჰარმონიული მდგომარეობიდან.შეუძლებელია მარწყვი ჭამო ზამთარში და ის
სასარგებლო იყოს. ასეთი მარწყვი არღვევს ჩვენს ჰარმონიას, ჩვენს ბუნებრივ
მდგომარეობას.
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ახლა დავუბრუნდეთ ასტროლოგიას. ორი სიტყვით ასტროლოგია ესაა
ინსტრუმენტი სულიერი განვითარებისათვის. იგი ეხმარება ადამიანს, რომ
გააცნობიეროს, თუ როგორ იცხოვროს ბუნებასთან ჰარმონიაში. მიკროკოსმოსი და
მაკროკოსმოსიერთ ნიმუშზეა აგებული. ვედური ასტროლოგიის 7 პლანეტა
შეესაბამება ჩვენი სხეულის 7 ჩაკრას (9 პლანეტაა, მაგრამ ჩაკრებს 7 შეესაბამება).
ჩვენი სხეული ეს მიკრო სამყაროა. ვედები ამბობენ, რომ სამყაროში მოქმედებენ
ნატიფი ძალები და თუ ჩვენ მათთან ჰარმონიაში მოვიყვანთ თავს, ისინი ხელს
შეგვიწყობენ, რომ ჩვენი არსებობა ბედნიერი გავხადოთ. ასტროლოგია ხსნის, თუ
როგორ მოვახდინოთ ეს ჰარმონიზირება. აგია ჩაკრას (მესამე თვალი) შეესაბამება
მზე და მთვარე და აქ, ამ ჩაკრაში იმყოფება ჩვენი გონება (ბუდჰი). სწორედ ეს ჩაკრა
მართავს ჩვენს ცნობიერ «მე»-ს. ამიტომ იოგები ძირითადად გალობენ მანტრას —
«ომ». ეს მანტრა სწორედ აგია ჩაკრას შეესაბამება. თუ ადამიანს მზე და მთვარე
კარგ მდგომარეობაში აქვს ჰოროსკოპში, შესაბამისად მას კარგად ექნება
განვითარებული ეს ჩაკრა. შემდეგ მოდის ვიშუთჰა (ყელის) ჩაკრა. ამ
ასტროლოგიურ სახლს აკონტროლებს მერკური. შემდეგია ანაჰატა (გულის) ჩაკრა,
შემდეგ მანიპურა ჩაკრა (მზის წნული), სვასთისთჰანა ჩაკრა (გამრავლების
ორგანოები, რომლებსაც მართავს იუპიტერი) და ბოლო მულადჰარა ჩაკრა
(მართავს სატურნი). ხოლო რახუ და კეტუ (ფარული პლანეტები) არის «იდა» და
«პინგალა», ის ორი არხი, რომლებიც წარმოადგენენ სიმპათიკურ (პინგალა) და
პარასიმპათიკურ (იდა) ნერვულ სისტემას.
ასტროლოგია გვაძლევს საშიალებას, რომ დავინახოთ რომელი ცენტრებია
დასუსტებული და ვიმუშაოთ მათზე. გვეხმარება შევიცნოთ, რა სახით ვარ
დაკავშირებული ამ სამყაროსთან ნატიფ დონეზე. და ბოლოს და ბოლოს როგორ
ვარ დაკავშირებული ღმერთთან მთელი ამ სისტემის მეშვეობით. მაგალითად თუ
მიდიხართ ასტროლოგთან და ხედავს, რომ რაღაც პრობლემები გაქვთ სატურნთან,
იგი გეტყვით, რომ გექნებათ უძილობა, აგზნებული გონება, დეპრესიები, და
გაძლევთ მოულოდნელ რჩევას. რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ამ ყველაფრისგან
განვთავისუფლდეთ... არსებობს ჰომოლოგიური რიგები ამ სამყაროში. მე სამყაროს
ნაწილი ვარ და რაღაც რიტმში (რეზონანსში) ვიმყოფები ამ სამყაროსთან. და
პრობლემები, რომლებიც ახლა მაქვს, შედეგია ამ ჰარმონიის დარღვევისა. რაღაც
სუსტი პლანეტა, რომლითაც დავიბადე, შედეგია იმისა, რომ წინა ცხოვრებაში
ვაკეთებდი იმ ქმედებებს, რომლებიც ამცირებდნენ და ზიანს აყენებდნენ ბუნების
იმ ნაწილს, რაზეც პასუხს აგებს ესა თუ ის პლანეტა. არსი იმაშია, რომ თუ სწორად
გამოვიყენებთ ასტროლოგიას, ის დაგვეხმარება, რომ უფრო ჰარმონიულნი ვიყოთ
ბუნებასთან და გავიგოთ ჩვენი დანიშნულება. მოქმედება ნაყოფებზე
მიჯაჭვულობის გარეშე ყველაზე ეფექტური მაშინაა, როცა ვიცი თუ რა არის ჩემი
შესაძლებლობები და ჩემი საქმიანობის სფერო. ასტროლოგია კი მეხმარება გავიგო,
თუ რომელი სფეროა საჩემო. ასევე მეხმარება იმ შეცდომების გამოსწორებაში,
რომლებიც დავუშვი. ამაზე ძალიან ბევრი ლაპარაკი შეიძლება, მაგრამ აქ
შევჩერდები.
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აჰანკარა აკეთებს იმას, რომ «გამოგვყოფს» მთლიანისგან და გვანცალკევებს.
შეუძლია მოჭრილ თითს იყოს ბედნიერი? ვედური კულტურის მიზანია, ისევ
მიაერთოს ადამიანი ერთ მთლიანს.
ახლა კი ყველაზე მთავარი, რაც ამ სემინარში მინდა გადმოგცეთ. ბჰაგავადგიტაში კრიშნა პირველივე თავებში გვიხსნის, რომ უნდა დავაკვირდეთ საკუთარ
თავს და დავფიქრდეთ. იგი ამბობს, რომ არის უნივერსალური მეთოდი ყველა
ჩვენი პრობლემის დაწვისა. ის აღნიშნავს ამ მეთოდს სიტყვით «იაგია», რაც ნიშნავს
მსხვერპლშეწირვას. რაც საბოლოოდ ნიშნავს უარის თქმას საკუთარ ცრუ ეგოზე,
ცრუ წარმოდგენებზე საკუთარი თავის შესახებ, რომლებიც ჩვენი უმეცრების
ფესვებს წარმოადგენენ. კრიშნა ამბობს, რომ ადამიანი ყველა შემთხვევაში აკეთებს
მსხვერპლშეწირვებს, მაგრამ თუ ამას არასწორად აკეთებს, ბედნიერებას ვერ
მოიპოვებს, ხოლო თუ სწორად აკეთებს ბედნიერი იქნება ამ სამყაროშიც და იმ
სამყაროშიც.
პრანაიამა ერთ-ერთი მსხვერპლშეწირვაა. როცა მე ვზღუდავ ჩემს სუნთქვას,
როცა გადამყავს იგი არაცნობიერი სფეროდან ცნობიერში. პრანაიამის არსი ორ
სიტყვაში სწორედ ესაა, რომ არაცნობიერ პროცესს (სუნთქვას) ცნობიერ პროცესად
ვაქცევ. და ეს ძალიან ღმად მოქმედებს ჩემს ცნობიერებაზე. იგი ამშვიდებს მას და
ცნობიერება ხდება უფრო მშვიდი, სუფთა და ღრმა. უბრალოდ დაჯექით და
დაიწყეთ მშვიდად დაკვირვება თქვენს სუნთქვაზე. თქვენ იგრძნობთ, რომ მთელი
სხეული და ცნობიერება დუნდება და მშვიდდება.
კრიშნა ამბობს, რომ პრანაიამა ერთ-ერთი ფორმაა მსხვერპლშეწირვებისა. და
კიდევ ჩამოთვლის მსხვერპლშეწირვების სხვადასხვა ფორმებს, მაგრამ ის ამბობს
რომ არსებობს ყველაზე ძლიერი მსხვერპლშეწირვა (იაგია), რომელსაც უწოდებს
სიტყვას «ჯაპა». და მინდა რამდენიმე სიტყვა ვთქვა ამის შესახებ. ესაა ბგერის
მოქმედება ჩვენს ცნობიერებაზე. პრანაიამა, ასტროლოგია და კიდევ სხვა ბევრი
მეთოდი რა თქმა უნდა ხელს უწყობს ცნობიერების ჰარმონიზაციას, მაგრამ
ყველაზე ძლევამოსილი მეთოდი ეს ბგერაა.
რეალობის სწორად აღქმა შეგვიძლია იმდენად, რამდენადაც გაწმენდილია
ცნობიერება. და არსებობს ცნობიერების გაწმენდის ძალიან ძლიერი მეთოდი,
რომელიც გვეხმარება, რომ გადავრთოთ ჩვენი ცნობიერება სხვა რეალობის
აღქმაზე. ჩვენ ვხედავთ იმ რეალობას, რომელიც გვინდა რომ დავინახოთ, და არა
ისეთს, როგორიც სინამდვილეშია და რომელსაც ჩვენ ვერ შევიგრძნობთ. და თუ
ცოტათი მაინც შევცვლით ცნობიერებას, შევძლებთ რომ ცოტათი მაინც
შევიგრძნოთ ეს სხვა რეალობა. ახლა ვიმყოფებით ვირტუალურ რეალობაში,
რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ უბადრუკი ნაწილია ჭეშმარიტი რეალობისა.
ვცდილობთ დავტკბეთ ამით, მაგრამ ჩვენ არსით გაცილების მეტის ღირსები ვართ
და მეტი შეგვიძლია. შეგვიძლია პირდაპირ სულით აღვიქვათ რეალობა და არა
განპირობებული მექანიზმებით. და საშუალება ცნობიერების მომართვისათვის
არის ბგერა.

53

ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
სანსკრიტი უნიკალური ენაა. ამბობენ რომ ის მოსულია ჩვენთან სხვა
რეალობიდან და სხვა ენებისგან განსხვავებით სანსკრიტული ანბანი აწყობილია
ძალიან მეცნიერულად. ყველამ ვიცით რომ არსებობს 5 სტიქია. ამ სტიქიებს
შეესაბამება გრძნობათა 5 ორგანო. ასევე გრძნობათა 5 ობიექტი... სმენა, შეხება,
ყნოსვა, გემოვნება და მხედველობა, რომლებსაც შეესაბამება 5 შესაბამისი
გრძნობის ობიექტი... არსებობს 25 თანხმოვანი სანსკრიტში და თვითოეულ
სტიქიას 5 მათგანი შეესაბამება. ბგერების საშუალებით ადამიანს შეუძლია, რომ
გადართოს თავისი აღქმა სხვადასხვა ნატიფ ენერგიებზე. თუ ადამიანი სწორად
გამოთქვამს მათ, ისინი ტრანსფორმაციას უკეთებენ ჩვენს შინაგან ენერგიებს.
არსებობს ოთხი ნახევრადხმოვანი სანსკრიტში: «ია», «რა», «ლა» და «ვა». ისინი
შეესაბამებიან 4 ნატიფ ელემენტს (ჩიტა, აჰანკარა, მანას და ბუდჰი). აჰანკარას
შეესაბამება «ია» (აქედან მოდის რუსული «я»). არსებობს სამი ენერგია, რომლებიც
მოქმედებენ ამ სამყაროში. ესენია: მოქმედების ენერგია (ბალა), სურვილის ენერგია
(გიანა) და ნების ენერგია (კრია). ამათი შესაბამისია 3 სისინა ბგერა, რომლებიც
რუსულში შეესაბამებიან «с», «ш» და «щ».
და არსებობს 14 ხმოვანი სანსკრიტში, რომლებიც ასევე განსაზღვრულ
ელემენტებს შეესაბამება. პირველი ბგერა სანსკრიტში, ისევე როგორც სხვა ენებში
არის «ა», რომელიც განსაზღვრავს სულს და უკანასკნელი ბგერებია «ჰა» და
ცხვირისმიერი «მ». «აჰამ» სანსკრიტზე ნიშნავს «მე»-ს. სხვაგვარად რომ ვთქვათ
სანსკრიტთან შესაბამისად ბგერები წარმოადგენენ მთელ სამყაროს და მთელ
რეალობას და თუ ადამიანი სწორად წარმოთქვამს ბგერებს, მას შეუძლია
გამოიძახოს სხვადასხვა ენერგიები ნატიფი რეალობიდან. ის რაც ადრე მანტრების
საშუალებით მიიღწეოდა, ჩვენს დროში მიიღწევა «იანტრების» საშუალებით.
იანტრა ნიშნავს მექანიზმს, მანქანას... ჩვენ ვცხოვრობთ მექანიზმების საუკუნეში
და ჩვენს სურვილებს იანტრების საშუალებით ვანხორციელებთ.
კრიშნა ტყუილად არ ამბობს, რომ ცნობიერების ტრანსფორმაციის ყველაზე
ძლიერი მეთოდი ბგერაა. ბგერით ფორმულებში შეკუმშული, კომპრესიული
სახითა ჩადებული ცოდნაა. კრიშნა ხსნის, რომ ბგერაში «ომ» მთელი ვედური
ცოდნაა ჩადებული. და როდესაც «ომ»-ს წარმოვთქვამთ, ეს ცოდნა შიგნიდან
იხსნება ჩვენში... (ავღნიშნავ რომ «ომ» შედგება სამი ბგერისაგან: «ა» «უ» და «მ»).
ბგერა იყო მატერიალური სამყაროს პირველი ელემენტი, რომლისგანაც შეიქმნა
ყველაფერი დანარჩენი. და სწორედ ბგერას შეუძლია, რომ ამ სამყაროს მიღმა
გაგვიყვანოს. ბგერაში რა თქმა უნდა მანტრებთან და ლოცვებთან ერთად
იგულისხმება სიმღერა და მუსიკა, რომლებიც ასევე წმენდენ ჩვენს ცნობიერებას,
თუ სწორად არიან შერჩეულნი. არსებობს სამკურნალო მანტრები, არსებობს
მანტრები, რომლებიც კონკრეტული ჩაკრებისთვისაა განსაზღვრული, მაგრამ
ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს მანტრებს, რომლებიც სულიერი
განვითარებისთვისაა განკუთვნილი.
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ბგერა და ბგერის მნიშვნელობა ვედებში
ვედებში წერია რომ არსებობს ბრაჰმანის (ყოვლისმომცველი სულის) 2 ფორმა.
ერთი ფორმა ჩვენი აღქმის მიღმა იმყოფება და მიუწვდომელია ჩვენთვის. მას
ეწოდება პარაბრაჰმანი, ანუ ტრანსცენდენტული რეალობის ის უდიდესი ნაწილი,
რომელსაც ჩვენი გრძნობათა ორგანოებით და ჭკუით ვერ აღვიქვამთ.
ბრაჰმანის მეორე ფორმას ეწოდება შაბდა ბრაჰმანი (შაბდა — «ბგერა»). ვედები
ამტკიცებენ, რომ ბრაჰმანი შესაძლებელია მისაწვდომი გახდეს ჩვენთვის ბგერის
საშუალებით. ბგერა არა მარტო ადამიანთა შორის ურთიერთობის საშუალებაა,
არამედ ხიდია ჩვენსა და უმაღლეს რეალობას შორის. მას ყველა რელიგიაში, ყველა
იდეოლოგიაში უდიდესი მნიშვნელობა უკავია. ბგერა არის საშუალება,
რომლითაც ჩვენი ვიწრო ცნობიერება შეიძლება დაუკავშირდეს უზენაეს
ცნობიერებას. მიუხედავად იმისა, რომ წარმოდგენები და თეორიები ბგერის
მნიშვნელობის და ფუნქციის შესახებ ყველგანაა, ისე სისტემატურად და
სრულყოფილად ჩამოყალიბებული, როგორც ვედებშია, არც ერთ იდეოლოგიაში
არაა. თავად ვედებს შაბდა ბრაჰმანსაც უწოდებენ. თავად ვედები ამტკიცებენ რომ
ბრაჰმანი ჩვენამდე მოდის ვედური ცოდნის, მანტრების საშუალებით და ამ
მანტრების გამეორებისას ადამიანს შეუძლია ეს უმაღლესი ცოდნა თავის
ცნობიერებაში «შეუშვას».
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ვედები ამბობენ რომ არსებობს ორი რეალობა. ის რეალობა, რომელშიც ჩვენ
ვიმყოფებით ხასიათდება განსხვავებით სიტყვასა და იმ ობიექტს შორის,
რომელსაც ეს სიტყვა აღნიშნავს. ყველა ობიექტს თავისი ბგერითი დასახელება აქვს
და აღმნიშვნელი სიტყვის გარეშე ობიექტს არსებობა არ შეუძლია. ბავშვი რომ
იბადება, სახელს ვარქმევთ, იმიტომ რომ სხვაგვარად გაგვიჭირდება მასთან
ურთიერთობა. თუ შევქმნით რაიმე ახალ ნივთს, სახელი უნდა დავარქვათ
იმისათვის რომ ღირებულება ქონდეს...
მაგრამ მატერიალურ სამყაროში ობიექტსა და ობიექტის სახელს შორის
განსხვავებაცაა და ეს ამ სამყაროს ფუნდამენტალური მახასიათებელი თვისებაა. ეს
სამყარო დუალისტურია. აქ ყველაფერი დაყოფილია და არსსა და დასახელებას
შორის არის განსხვავება. (უფრო მარტივად რომ ავხსნა, ავიღოთ კონკრეტული
ობიექტი, მაგალითად მსხალი. იმისთვის რომ ეს ობიექტი გამოვხატოთ, მას რაღაც
დასახელება უნდა მივცეთ. ჩვენ ვეძახით მსხალს, მაგრამ თუ პატარა ბავშვს
ვეტყვით რომ ამ ობიექტს ჰქვია «ზღმარტლი» მისთვის ეს მსხალი მთელი
ცხოვრება ზღმარტლი იქნება (თუ არავინ შეუსწორა რა თქმა უნდა)).
მაგრამ არსებობს მეორე რეალობა. ის რეალობა, სადაც არ არის განსხვავება
ბგერასა და ობიექტს შორის. ამ სამყაროში სიტყვა «წყალი» მხოლოდ წყლის
აღმნიშვნელი სიტყვა კი არაა, არამედ თავად წყალია.
«დასაბამიდან იყო სიტყვა, და სიტყვა იყო ღმერთთან და ღმერთი იყო
სიტყვა». აქ სულიერი სამყაროს სწორედ ეს დამახასიათებელი თვისებაა
გამოხატული. ანუ სიტყვა ღმერთი თავად ღმერთისგან ცალკე არსებობს და ამავე
დროს სიტყვა ღმერთი თავად ღმერთია. ანუ აბსოლუტურ რეალობაში არაა
განსხვავება სიტყვასა და ობიექტს შორის. ბგერა არის ობიექტი და ობიექტი არის
ბგერა. სამყარო შეიქმნა ბგერებით. ღმერთმა თქვა: «იყოს სინათლე!» და იქმნა
სინათლე.
დავუბრუნდეთ 2 რეალობას, რომელთაგანაც ერთი სულიერია და
აბსოლუტურია, მეორე კი უხეში და მატერიალურია. მივყვეთ თანმიმდევრულად,
თუ როგორ ხდება ბგერის «გაუხეშება»:
ბგერა გაუხეშებას განიცდის 4 სტადიის გავლის შედეგად. ნატიფი სულიერი
სამყარო, რომელიც ბგერით (ტალღურ) ბუნებას ატარებს, გაუხეშებისას, ანუ
მატერიალურ სამყაროდ გარდაქმნისას, არსით ინარჩუნებს ამ ბუნებას (კვანტური
ფიზიკაც ამტკიცებს რომ ყველაფერი ტალღური ბუნებისაა). ფაქტიურად მთელი ეს
სამყარო გამყარებული, გაყინული ბგერითი ტალღაა (მიაქციეთ ყურადღება თავად
ქართულ სიტყვას — «სა-მყარო») სულიერი ბუნება ძალიან ნატიფი და
დინამიურია. ამ სამყაროში კი იმის გამო მოვხვდით რომ ჩვენი თავის
«რეალიზაცია» მოგვინდა, როგორც ღმერთებისა, ჰოდა ღმერთმა შეგვიქმნა
მატერიალური სამყარო, სადაც ვართ იმის ილუზიაში, რომ ჩვენ ვმართავთ
მოვლენებს და ჩვენ ვართ ღმერთები.
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იმ 4 სტადიის შესახებ, რომლებსაც გადის ბგერა გაუხეშებისას, ბიბლიაში
უკვე სისტემატიზებურად და ცოდნის სახით არ წერია. ვეცდები ეს ინფორმაცია
წარმოვადგინო ვედური შეხედულებებიდან გამომდინარე:
ბგერას აქვს 4 ფაზა (დონე). ის, რასაც ჩვენ ვუწოდებთ ბგერას, და რაც ყურით
გვესმის, მისი მხოლოდ ერთი ასპექტია. ამ ბგერას ეწოდება «ვაიკარია» (უხეში
ბგერა).
მეორე, უფრო ნატიფი დონეა ფიქრები, რომლებიც ასევე გვესმის, მაგრამ
შედარებით ცუდად და მხოლოდ ჩვენს ჭკუაში (თუმცა არიან ადამიანები,
რომლებსაც სხვისი ფიქრებიც ესმით). ამ ვიბრაციას ეწოდება «მადჰიამა» (ფიქრები)
არის მესამე დონე, რომლის აღქმაც კიდევ უფრო რთულია. ეს არის იდეის
ვიბრაცია. სანსკრიტულად ეწოდება «პაშიანტი» (ანუ ის რაც ჩანს). ამ ვიბრაციის
აღწერისას ვედები ამბობენ რომ «პაშიანტის» დონეზე ბგერას გააჩნია ფერი.
სხვაგვარად რომ ვთქვათ თუ გულისყურით მოვუსმენთ ჩვენს სიღრმეში ამ
ვიბრაციას, შევძლებთ მის «დანახვას». პირველი ეს სამი დონე ადამიანისთვის
მისაწვდომია გარკვეული პრაქტიკის შედეგად. მესამე დონე, ყველაზე მაღლა დგას
ამ სამს შორის და მას იდეის, თესლის, «ობრაზის» ფორმა აქვს.
ვედების მიხედვით ყველანაირი ქმნილების პროცესი ხდება ნატიფიდან
უხეშის მიმართულებით. შეუძლებელია უხეში მატერიიდან წაროიქმნას ნატიფი
მატერია (რასაც სკოლაში გვასწავლიდნენ, რომ ოკეანის «ბულიონში» ცილების
შეკავშირების და ევოლუციის შედეგად მივიღეთ ადამიანი). ანუ ჯერ არის იდეა
და შემდეგ იდეის გან-ხორციელება.
ნატიფი იდეის ვიბრაციის დონეზე, მასში უკვე არსებობს სურვილის ენერგია.
და ყველა იდეა, რომელიც ჩვენ მოგვდის თავში, სურვილის ენერგიითაა
განმსჭვალული. ანუ უყველაფრის სათავე, რასაც ვაკეთებთ, ეს ფონია იდეის
ვიბრაციისა, რომელსაც სურვილიც შეგვიძლია რომ ვუწოდოთ.
მაგალითად გაჩნდა სურვილი რომ ავაშენო ცათამბჯენი. მესამე ნატიფ
დონეზე ეს სურვილი იღებს «ობრაზის» ანუ იდეის ფორმას. მეორე ანუ ჭკუის
დონეზე ეს იდეა იშლება სქემებად, გეგმებად, ნახატებად, ვიზუალიზაციებად.
ვედები ამბობენ რომ თუ პაშიანტის დონეზე სურვილის ენერგია დევს, მადჰიამას
(აზრების) დონეზე კი უკვე ცოდნის ენერგიაა ჩადებული (გიანას, ანუ გაგების,
ჩაწვდომის ენერგია). მესამე ეტაპზე კი ამ აზრების და იდეების განხორციელება
ხდება ბეტონად, კარკასებად და ა.შ.
რაც უფრო ნათლად წარმოვიდგენ დასაწყისში რაიმეს ანუ რაც უფრო ძლიერი
იქნება იდეის თესლი, მით უფრო მეტი ალბათობაა იმისა რომ ეს იდეა
განხორციელდება.
ბგერის ეს სამი დონე მისაწვდომია ადამიანისთვის და განსხვავება ბგერასა და
ობიექტს შორის მით უფრო ნაკლებია, რაც უფრო ნატიფია ეს დონე. მეოთხე ანუ
ყველაზე უხეშ დონეს ეწოდება «ვაიკარია» და მასში ჩადებულია შემოქმედების,
რეალიზაციის ენერგია.
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ჩვენი ცხოვრება ბგერების ამ სამი დონის თამაში და ტრანსმუტაციაა. ანუ
თავიდან ბგერა იდეის და სურვილის დონეზეა, მერე გეგმის და სქემის დონეზე,
შემდეგ კი ცხოვრებაში რეალიზაციის დონეზე. შემდეგ ჩნდება ახალი სურვილი და
ა.შ. და რამდენად გვჭირდებოდა სინამდვილეში ის რაც ვინატრეთ და შემდეგ
განვახორციელეთ ეს სხვა თემაა...
ახლა კი იწყება მთავარი: ვედები ამბობენ, რომ არსებობენ ბგერები,
რომლებსაც პრინციპულად განსხვავებული ბუნება აქვთ მატერიალური
ობიექტების აღმნიშვნელი ბგერებისგან. ეს არის ბგერები, რომლებსაც ჩვენი
ცნობიერების ამაღლება შეუძლიათ მაღალ საფეხურებამდე. ამ ბგერებს
სანსკრიტულად ეწოდება მანტრები. ანუ მანტრები არის განსაკუთრებული
ბგერები და ვიბრაციები, რომლებშიც განსაკუთრებული ძალაა ჩადებული.
მანტრას შეუძლია ჩვენი ცნობიერების ჰარმონიზაცია მოახდინოს. ჩვენ
ვიმყოფებით მატერიალური ბგერების ოკეანეში და ყველა მხრიდან გვბომბავენ ამ
ბგერებით, რეკლამებით, რომლებიც ცდილობენ ჩვენში ჩადონ სურვილები მესამე
ნატიფ დონეზე. რაც მეტია ასეთი ბგერა, მით უფრო ქაოტური ხდება ჩვენი გონება
და ცნობიერება. სტრესები, სხვადასხვა ავადმყოფობა და ა.შ. დაუბალანსებელი და
არაჰარმონიული ცნობიერებიდან მოდის, რადგანაც ცნობიერება «დაავადებულია»
ამ მატერიალური ბგერებით. ყველა ბგერა ატარებს რაღაც ენერგიას. ეს ენერგიები
ჩვენს ცნობიერებაში ბგერასთან ერთად ხვდება და აბინძურებს მას ბევრი მავნე და
არასაჭირო ინფორმაციით. თავში განუწყვეტელი «შიშინი» და «ხარვეზებია»
როგორც გაფუჭებულ რადიოში და ამაში ყველა დარწმუნდება თუ თავის ფიქრებს
ყურს დაუგდებს.
მაგრამ ღმერთის წყალობით არსებობს განსაკუთრებული ბგერები,
რომლებსაც შეუძლიათ ჩვენი ცნობიერების ჰარმონიულ მდგომარეობაში მოყვანა.
თუ ჩვენს ცნობიერებას რადიომიმღებს შევადარებთ, მანტრებს შეუძლიათ
გარკვეულ ტალღაზე მომართონ ჩვენი რადიომიმღები, იმისთვის რომ საჭირო
ინფორმაცია მივიღოთ სულიერი სამყაროდან. თუ ამ ბგერებს სისტემატიურად
ვიმეორებთ, ცნობიერება თანდათან იწმინდება და შედის რეზონანსში
(ჰარმონიაში) ყოფიერების მაღალ სფეროებთან.
იოგები ყველა ჩაკრას ხედავენ როგორც ვიბრირებად კვანძებს, რომლებსც
თავისი ფერი და თავისი ბგერა (ვიბრაციის სიხშირე) აქვთ. ყველა ჩაკრას თავისი
ფუნქცია და თავისი გავლენა აქვს ნატიფ და უხეშ სხეულზე. მაგალითად თუ
ვიმეორებთ ბგერას «ლამ», იგი შეესაბამება «მულადჰარა» ჩაკრას (ყველაზე ქვემოთა
ჩაკრას). ეს ჩაკრა რეზონანსშია მიწის ელემენტთან და თუ ადამიანი ხშირად
იმეორებს ამ ბგერას, ადამიანს გაუჩნდება შინაგანი საყრდენი (სიმტკიცე) გონებაში.
გახდება უფრო სტაბილური და მყარი.
შემდეგ (სექსუალურ) ჩაკრას აქვს ვიბრაცია — «ვამ» (გარდა ამისა ჩაკრის
თვითოეულ ფოთოლს შესაბამისი მანტრებიც გააჩნია).
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მზის წნულის ჩაკრას შეესაბამება «რამ» და ამ ბგერაში არის ცეცხლის ენერგია
(მზის წნული კი უპირატესად ცეცხლის ელემენტს უკავშირდება).
გულის ჩაკრის (ანაჰატა ჩაკრის) ვიბრაციაა «იამ» (სული სწორედ გულის
მიდამოშია მოთავსებული).
ყელის ჩაკრას შეესაბამება «ჰამ», მესამე თვალის ჩაკრას — «ომ» და ა.შ. ეს
მაგალითები მოვიყვანე მექანიზმის ასახსნელად.
შედარებისთვის ავიღოთ მაგნიტი. ეს იგივე რკინაა, ოღონდ ჩვეულებრივი
რკინისგან განსხვავებით მას გარკვეული სახით «ჰარმონიზირებული» ტალღური
სტრუქტურა აქვს. და თუ ამ მოწესრიგებულ სტრუქტურას ჩვეულებრივ რკინას
მივუახლოვებთ, ისიც იძენს მაგნიტის თვისებას. სწორედ ასეთი მექანიზმით
მოქმედებენ მანტრები. ხდება ჩვენი ცნობიერების ჰარმონიზაცია და ზედმეტი
სურვილები, სხვადასხვა არასაჭირო ვიბრაცია ტოვებს ჩვენს ცნობიერებას.
ყველა ვედა და საერთოდ ყველა ბგერა მოდის პირველსაწყისი მარცვლიდან
«ომ» (აუმ).
იმისათვის რომ მანტრის (ლოცვის) გამეორება ეფექტური იყოს, ადამიანმა
ბგერის სამივე საწყის დონეზე სისტემატურად უნდა გაიმეოროს იგი. ზოგიერთ
მანტრას ყველა შემთხვევაში აქვს ეფექტი, როგორც არ უნდა გავიმეოროთ იგი,
მაგრამ ეფექტი მით უფრო ძლიერი და სუფთა იქნება, რაც უფრო ყურადღებით და
კონცენტრაციით გავიმეორებთ მათ.
იმ ადამიანის ბგერას, რომელმაც ცნობიერება გაიწმინდა, გულმართალია და
არამოძალადე, გაცილებით უფრო დიდი ძალა ექნება, ვიდრე ჩვეულებრივი
ადამიანისას. თუ ადამიანს არასოდეს არ უთქვამს ტყუილი, მისი ნებისმიერი
სიტყვა რეალობა ხდება. ამაზეა დაფუძნებული დიდი ბრძენების და წმინდანების
კურთხევის ან წყევლის ძალა.
ვედებში წერია, რომ კალი იუგაში ყველაზე მარტივი და ეფექტური მეთოდი
ცნობიერების გასუფთავებისთვის მაჰა მანტრის გამეორებაა:

ჰარე კრშნა ჰარე კრშნა
კრშნა კრშნა ჰარე ჰარე
ჰარე რამა ჰარე რამა
რამა რამა ჰარე ჰარე.
«ჰარე» არის წოდებითი ფორმა ღმერთის სახელისა «ჰარი». ეს მანტრა
შინაარსობრივად ძალიან ბევრ მნიშვნელობას ატარებს. ერთ-ერთია: «წაიღე ჩემი
გონებიდან ყველაფერი ის ჭუჭყი, რაც არ მჭირდება!»
«კრშნა» ნიშნავს ყოვლისმიმზიდველს, ყველაზე ლამაზს...
«რამა» ნიშნავს იმას ვინც ყველას სიხარულს ანიჭებს (სიხარულის
მომნიჭებელს).
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ეს არის უნივერსალი მანტრა, რომელსაც არ ჭირდება ინიცირება (მრავალი
სხვა მანტრისგან განსხვავებით), იძლევა ყველაზე სწრაფ ეფექტს, არ საჭიროებს
მკაცრ წესებს და შეიძლება გამეორება ყველგან, ყოველთვის და გონებაშიც კი...
როგორც ნარადა მუნი ამბობს ვედებში, ეს არის ყველაზე მარტივი და საუკეთესო
გზა კალი იუგაში ცნობიერების გასაწმენდად და ჩვენი ცნობიერების ღმერთთან
დასაკავშირებლად. ამიტომაც ქვია «მაჰა მანტრა» (მაჰა — დიდი, უდიდესი).
თუმცა ავღნიშნავ რომ ვედებში მოწოდებულია ყველა მანტრისა და ლოცვის
გამეორება, რომელიც ღმერთთან გვაკავშირებს. ყველა რელიგიაშია ასეთი
მანტრები და მათ გააჩნიათ ტრანსცენდენტული, არამატერიალური ბუნება.
ეფექტი ერთი შეხედვით არ ჩანს, მაგრამ დროთა განმავლობაში უეჭველია. (ყველა
რელიგიაში მოწოდებულია მანტრების გამეორება სულიერი მოძღვრის მითითების
ქვეშ და თვითნებურად მხოლოდ საწყის სტადიაზე და თანაც ზოგიერთი მანტრის
გამეორება შეიძლება).
აქვე განვმარტავ მსგავსებას და განსხვავებას მანტრასა და ლოცვას შორის.
მანტრა არის ბგერითი ვიბრაცია, რომელიც სანსკრიტზეა და თავისი უნიკალური
სტრუქტურის გამო სხვა ენაზე თარგმნისას ძალა აკლდება (თუმცა არ ეკარგება).
თანაც მანტრების უმეტესობაში მხოლოდ ღმერთის სახელებია. მაგალითად მაჰა
მანტრაში არ არის არც ერთი სიტყვა გარდა ღმერთის სახელებისა. ლოცვებში კი
უკვე კონკრეტული სიტყვები ემატება, რომლებიც კონკრეტულ სურვილებს და
მოწოდებებს აღნიშნავენ ღმერთისადმი. მათ თავისი გამეორების წესი აქვთ.
კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს ბგერის მნიშვნელობას და ვიტყვი, რომ
«ვედანტა სუტრაში» ანუ მთელი ვედების ნაღებში და საბოლოო არსში ერთ-ერთ
ბოლო სუტრად წერია:
«ხსნა ბგერაშია! ხსნა ბგერაშია! ხსნა ბგერაშია!»
სამჯერაა გამეორებული და ეს მიუნიშნებს ამ დებულების უტყუარ
ჭეშმარიტებაზე.
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კურკუმა — ინდური სანელებელი

კურკუმას აიურვედული დახასიათება:
 გემო: მწარე, ცხარე, მწკლარტე.
 გემო მონელების შემდეგ: ცხარე
 ენერგეტიკა: გამათბობელი
 ქსოვილები: მოქმედებს სხეულის ყველა ქსოვილსა და ელემენტზე.
 სისტემები: საჭმლის მომნელებელი, სისხლის მიმოქცევის და სასუნთქი
სისტემა.
 მოქმედება:
მასტიმულირებელი,
ветрогонное,
აუმჯობესებს
ნივთიერებათა ცვლას, შეხორცებას, გააჩნია ანტიბაქტერიული
მოქმედება.
 ჩვენება: სუსტი საჭმლის მონელება, ცუდი სისხლის მიმოქცევა,
ხველება, ამენორეა, ფარინგიტი, კანის დაავადებები, დიაბეტი,
ართრიტი, ანემია, ჭრილობები და დაჭიმვები.
 გაფრთხილება: მწვავე სიყვითლე და მწვავე ჰეპატიტი, მაღალი პიტა
(ცეცხლი), ფეხმძიმობა.
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კურკუმა ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული აიურვედული სანელებელია.
ითვლება, რომ კურკუმა იძლევა ბედნიერებას, რადგანაც ღვთაებრივი დედის
ენერგიის მატარებელია. ამ სანელებელს შეუძლია გაწმინდოს სხეულის
ენერგეტიკული არხები და ეფექტურია ჩაკრების გაწმენდისთვის. ასევე ხელს
უწყობს მყესების ელასტიურობის გაზრდას, ამიტომ სასარგებლოა მათთვის, ვინც
ჰათჰა-იოგათია დაკავებული.
კურკუმას გააჩნია გამოხატული ანტიბიოტიკური თვისებები, მაგრამ
ფარმაკოლოგიური ანტიბიოტიკებისგან განსხვავებით იგი აუმჯობესებს საჭმლის
მონელებას და ხელს უწყობს ნაწლავური მიკლოფლორის აღდგენას, რაც კარგ
საშუალებად ხდის მას ქრონიკული და დასუსტებული ავადმყოფებისთვის.
კურკუმა შესანიშნავად წმენდს სისხლს, ათბობს მას და ხელს უწყობს ახალი
სისხლის უჯრედების წარმოქმნას. კარგი საშუალებაა საჭმლის მონელების
გასაუმჯობესებლად. ამის გამო კარგია პიტა-დოშას მატარებელი ხალხისთვისაც.
ასევე ამცირებს მიდრეკილებას ტკბილი და ცხიმიანი საკვებისადმი.
სასარგებლოა ვატა (მოჭარბებული ეთერის და ჰაერის სტიქია) და კაპჰადოშას მქონე ადამიანებისთვისაც, განსაკუთრებით კარგად ამცირებს კაპჰა-დოშას
(მოჭარბებული მიწის და წყლის სტიქია).
კურკუმა კარდამონთან, იმბირთან ქინძთან, ფენჰელთან და კორიცასთან
ერთად შედის სატვური ტიპის სანალებლების რიგში, ანუ ხელს უწყობს
სათნოების მოდუსის გაძლიერებას.
კურკუმა ხელს უწყობს ორგანიზმის გაწმენდას «ამე»-ბისგან (შლაკებისგან).
ალოეს წვენთან ერთად კურკუმა იხმარება კლასიკური აიურვედული პრეპარატის
— «ტრიფალას» ნაცვლად და აბალანსებს სამივე დოშას.
ენერგეტიკული არხების განმწმენდი თვისების გამო კურკუმას იყენებენ
ენერგიის ბლოკირების მდგომარეობების დროს. ენერგიის ბლოკირება ხშირად
გამოიხატება დათრგუნულობაში, დაძაბულობაში, დაჭიმულობაში, რომლებსაც
ხანდახან თან ახლავს ენერგეტიკული «ამოხეთქვები». ეს მდგომარეობები ყველაზე
ხშირად ახალგაზრდებს აქვთ. ენერგიის ბლოკირებას საბოლოოდ მივყავართ
ენერგიის უკმარისობისკენ, რაც ძნელად ექვემდებარება მკურნალობას. ამიტომ
იმისთვის, რომ არ დავუშვათ ენერგიის ნაკლებობა, სანამ ის უბრალოდ
ბლოკირებულია, სასურველია რომ რაც შეიძლება ხშირად გამოვიყენოთ საჭმელში
კურკუმა (და სხვა სასარგებლო სანელებლები).
კურკუმა ხელს უწყობს საჭმლის მომნელებელი ცეცხლის (აგნის) ნორმალურ
დონეზე შენარჩუნებას. კარგადაა ცნობილი, რომ კარგი ჯანმრთელობა
დაკავშირებულის საჭმლის მონელების ნორმალურ ცეცხლთან. ისევე როგორც სხვა
სატვიური სანელებლები — კარდამონი, ქინძი და ფენჰელი — კურკუმასაც
შეუძლია საჭმლის მონელების ბალანსირება.
— კურკუმა ძალიან კარგი საშუალებაა ჰემოროიდალური დაავადებების
მკურნალობისთვის. ამ შემთხვევაში მზადდება პასტა წყლით, ან გელი. გელის
დასამზადებლად შეგვიძია გამოვიყენოთ ერბო. ჰემოროიდალური დაავადებების
(ბუასილის) დროს კარგია კურკუმის საჭმელთან ერთად მიღებაც. — კურკუმა
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კარგია ღვიძლის მკურნალობისთვის და გაწმენდისთვის, განსაკუთრებით
ყველანაირი ჰეპატიტის დროს. — ეფექტრურია კურკუმა ჭარბცხიმიანობის
მკურნალობისას (განსაკუთრებით ალოესთან ერთად). — მისი გამოყენება კარგია
ხველების დროსაც (ლორწოვანი ნახველის გამოტანისთვის). — ასევე შეგვიძლია
ვიხმაროთ ყელში გამოსავლებად ფარინგიტის და ლარინგიტის დროს. — ასთმის
ალერგიული ხასიათის ვარიანტის დროს სასარგებლოა კურკუმას ფხვნილი,
გაცხელებული ერბოსთან და არარაფინირებულ შაქართან ერთად (უნდა მივიღოთ
ასთმური შეტევების დროს). — წარმოადგენს საგულე საშუალებას და გამოიყენება
გულის მატონიზირებელ საშუალებად. — პოზიტიური გავლენა აქვს
არტერიოსკლეროზის დროს. (პიტა ტიპის ადამიანებმა უნდა მიიღონ ალოესთან
ერთად). — გამოიყენება ჰიპოტონიის მკურნალობისთვის. — კარგად აჩერებს
სისხლდენებს. ჭრილობაზე კურკუმას ახალი ფესვის დადება ბუნებრივად და
შრამების გარეშე ახორცებს მას. — ასევე გამოიყენება დიაბეტის მკურნალობისას,
მენსტრუაციის დარღვევის დროს, გენიტალური ჰერპესის დროს, მკერდის
სიმსივნის დროს. — ძალიან კარგი საშუალებაა კანის დაავადებების
(განსაკუთრებით ფურუნკულების და აკნეს) მკურნალობისთის.
სპორტულ მედიცინაში კურკუმაზე დამზადებული გელები კარგად ხსნიან
კუნთების და მყესების დაჭიმვებს (გელი მზადდება ერბოზე, შეფარდებით 1:4). ამ
გელის გამოყენება შეგვიძლია ართრიტების დროსაც. ალოეს წვენი კურკუმასთან
ერთად მკურნალობს პოდაგრას.
როგორც ტოქსინების მოსაშორებელი და ქსოვილების გამაჯანსაღებელი
საშუალება კურკუმა სხვა საშუალებებთან ერთად ეფექტურად გამოიყენება კიბოს
მკურნალობის დროს. ამ დროს დოზირება საკმაოდ მაღალი უნდა იყოს.
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საყოველთაო სიყვარულის კრისტალი1

უამრავ მიმართვაში, განსაკუთრებით ბოლო დროს რაც გავრცელდა, ბევრი
ითქვა ადამიანებში საყოველთაო სიყვარულის გამოვლენის ძალასა და
საჭიროებაზე — ყველაზე ძლიერ ენერგიაზე, რაც კი რამ მონაწილეობს სამყაროს
ქმნადობის პროცესში, სწორედაც რომ ამის საშუალებით ქმნიან სამყაროს
დემიურგი-ღმერთები და პირველმქმნელები. ეს ენერგია ითვლება ყველაზე უფრო
ძალმოსილ იარაღად ნებისმიერი სირთულისა და დაბრკოლების გადასალახავად,
ასევე ნეგატიური ენერგიისა და გარშემომყოფი ადამიანების მხრიდან
გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად.
საყოველთაო სიყვარული აგრეთვე ითვლება თავდაცვის საკმაოდ ძლიერ და
საიმედო იარაღად — არავის და არაფერს არ შეუძლია მოგაყენოთ ზიანი, თუ თქვენ
წარმოადგენთ საყოველთაო სიყვარულის აქტიურ წყაროს და ამავდროულად,
თქვენ თავად არ შეგიძლიათ ვინმესთვის ზიანის მიყენება და ასევე თუ თქვენ
გამუდმებით გრძნობთ ამ მაღალ ენერგიას.
ბევრ ადამიანს ესმის ამის, მაგრამ არ შეუძლიათ გაატარონ ის პრაქტიკაში,
რადგან არ იციან რა არის საყოველთაო სიყვარული, სად აიღონ ის და საერთოდ,
როგორ განეწყონ ამ ვიბრაციის ენერგიის მიმართ. ეს კი ნამდვილად ითვლება
სირთულედ, რადგან ჩვენი სამყარო დიდიხნის განმავლობაში ცხოვრობდა დაბალ
ვიბრაციებში, როცა სასწაულებად ნათლავდნენ ღვთიური ენერგიების
გამოვლინებებს. ადამიანები გაცილებით ახლოს და კომფორტულად იმყოფებიან
სიხარულის ენერგიასთან, ვიდრე საყოველთაო ღვთიურ ენერგიასთან, რომელიც,
თავის მხრივ, ფლობს უმაღლეს ვიბრაციებს — რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს,
განსხვავება ამ ენერგიებს შორის ვიბრაციის დონეზე ძალზე მცირეა და ამიტომ მათ
შორის არსებული შუალედური მდგომარეობა უნდა მივიჩნიოთ ადამიანის ერთერთ ბუნებრივ შესაძლო მდგომარეობად.
მაგრამ მე-5 სიმკვრივის მაღალვიბრაციული ენერგიის შემოსვლის შედეგად,
მიმდინარეობს საყოველთაო ენერგიის კონცენტრაციის აწევის პროცესი, ძველი
1

მთარგმნელი Narilla.
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ენერგიების დიდი ნაწილი დუალურად არსებობს, შემდეგ კი ნელ-ნელა
უახლოვდება შემოქმედს, რათა გამოვლინდეს და თავად გახდეს თანაშემოქმედი.
ხოლო რაც უფრო უახლოვდება ჩვენი სამყარო ამგვარი ტრანსფორმაციის
დასასრულს, მით უფრო საჭირო იქნება, რომ ადამაინებმა რაც შეიძლება მეტი
სინათლე გამოასხივონ, რათა ვიბრაციის დონეზე წყვეტა ჩვენსა და დედამიწის
ენერგიებს შორის იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი. სამწუხაროდ, ჩვენ საკმაოდ
ჩამოვრჩებით ამგვარ თანაფარდობას.
ამ ამოცანის გადასაჭრელად შამბალას მოძღვრებმა შექმნეს საყოველთაო
სიყვარულის კრისტალები, რომლებშიც კონცენტრირებულია თეთრი ფერის
ნათება და წარმოადგენენ საყოველთაო სიყვარულის წყაროს. მისი ნაწილები ყველა
ადამიანის მკერდშია მოთავსებული, თუმცა ეს კიდევ არ ნიშნავს იმას, რომ
თითოეული მას ავლენს. არც ის უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ესაა მხოლოდ და
მხოლოდ ინსტრუმენტი, რომელსაც ატარებს ყოველი ადამიანი, მაგრამ ისიც
მოგეხსენებათ, რომ ყოველ ინსტრუმენტს სჭირდება თავისი ოსტატი. თვითონ
ადამიანზე, მის მისწრაფებაზე, სურვილსა და ცნობიერების დონეზე არის
დამოკიდებული ამ ინსტრუმენტის მუშაობა — კრისტალის ინტენსიური და
ძლიერი ნათება. თუ ადამიანი მიისწრაფვის სინათლისკენ, მაშინ მას დაეხმარება
მთელი სამყარო — სინათლის იერარქია, დემიურგი-ძალები; მაგრამ თუ მას
ეზიდება თავისკენ სიბნელე და გამუდმებით ვარდება ბოროტებაში, მაშინ
ვერანაირი კრისტალები ვერ შემოაბრუნებს სინათლისკენ, მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ თავად არ გააკეთებს არჩევანს, რომელიც მის მოქმედებებზეც
აისახება. კრისტალი არ გააკეთებს ადამიანის მაგივრად რაიმე სამუშაობს, არ
ჩაუტარებს მას ცხოვრების გაკვეთილებს.
კრისტალის გასაძლიერებლად, ადამიანმა უნდა მოახდინოს კონცენტრაცია
და შექმნას შესაბამისი ფიქრის ობიექტი: «საყოველთაო სიყვარულის სხივი!» და
გამოუშვას ის კრისტალის გავლით. მასთან მიმართებაში, საკმარისია, რომ ჩვენი
ყურადღების ფოკუსირება მოვახდინოთ მასზე, რითაც მისი მუშაობის ეფექტი
უფრო გაძლიერდება. რაც უფრო მეტს და დიდხანს იმუშავებს ადამიანი
საყოველთაო სიყვარულის კრისტალთან, მით უფრო მეტად აივსება ამ ენერგიით
ჩვენი ნატიფი სხეულები, მის გარშემო სივრცე და ადამიანები, რომლებიც მის
ირგვლივ იმყოფებიან.
როგორც ცნობილია, ეს კრისტალები განუწყვეტლივ გასცემენ საყოველთაო
სიყვარულის ენერგიას, მაშინაც კი, როცა ადამიანი მიზანმიმართულად არ არის
კონცენტრირებული მასზე. მაგრამ მთავარი მისი ღირებულება და ღირსება ისაა,
რომ ის თვითონ არის ერთგვარი კამერტონი იმისათვის, რათა ადამიანი გადაეწყოს
მაღალი ვიბრაციის ენერგიაზე. მართლაც, ის არის თავისებური გენერატორი,
რომელსაც თავისი დანიშნულების შესასრულებლად და თავისი მოქმედების
ეფექტის გასაძლიერებლად სჭირდება მხოლოდ გულწრფელი სურვილი და
მონდომება გამოასხივოს და იცხოვროს მაღალი ვიბრაციის საყოველთაო
სიყვარულის ენერგიით.
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ოლეგ ბოკაჩოვი

შვიდი ძალა ხელში1

ადამიანის სხეულს წაგრძელებული ფორმა აქვს, რადგანაც ემსახურება
პრანის უდიდეს ნაკადს დედამიწის არსიდან (დედამიწის ბირთვიდან) მზის
არსამდე (მზის ბირთვამდე). ხელი — ესაა პრანის ჰორიზონტალური, დამხმარე
ნაკადი, რომელიც ძირითადი, ვერტიკალური სვეტიდან გამოდის. ხელი ეხმარება
ადამიანის ვერტიკალურად განლაგებულ სხეულს.
ხელის არსი გამოვლინების მიზნით ორ ურთიერთსაწინააღმდეგო
ტენდენციაში ვლინდება: პირველი — სულის სახელით გავრცელდეს გარემოში,
მეორე — მისცეს სულს საშუალება, რომ უკეთ იგრძნოს თავი.
ცეცხლოვანი ნაკადით ხდება გავრცელება. მასში ძირითადად ძვლები
მონაწილეობენ. შეგრძნება ხდება ხელის პერიფერიული გამოვლინებებით, რბილი
ქსოვილებით — წყლის თვისებით. ურთიერთსაწინააღმდეგო თვისებები: ცხელი
და ცივი, აქტიური და პასიური, ამგზნები და დამამშვიდებელი, მამაკაცური და
ქალური, ახდენენ ადამიანის ხელის, ისევე როგორც მთელი სამაყროს ფორმირებას.

1

მთარგმნელი Atman.
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ხელის რაღაც წერტილებში მისი არსებები უფრო სწრაფად მოძრაობენ,
სხვებში — უფრო ნელა, ერთ წერტილებში ისინი დომინირებენ, უფრო
არსობრივნი არიან და ვრცელდებიან, სხვებში — მორჩილნი, რბილნი,
მგრძნობიარენი და შემწოვნი არიან. შედეგად ფორმირდება ხელისგულის და
მთლიანი ხელის კონკრეტული ფორმა. ხელის გავრცელება და შეგრძნება სწორედ
ამ ფორმით ვლინდება. ხელი დაკავშირებულია თავის წყაროსთან, მის ნაკადში
იმყოფება და მასთან ერთად მიისწრაფვის მიზნისკენ. ამიტომ ხელისგულს
წაგრძელებული ფორმა აქვს და არა მრგვალი.
გავრცელებადი და მგრძნობიარე ძალების თანაფარდობისა და ხელის ფორმის
მიხედვით ჩვენ შეგვიძლია მრავალი რამ გავიგოთ ადამიანზე. მაგალითად მშრალი
და უხეში ხელი მიუთითებს გავრცელებადი ნაკადების სიჭარბეზე, რაც
მეტყველებს ადამიანის აქტიურ ბუნებაზე. ფუმფულა და რბილი ხელი,
შესაბამისად დამახასიათებელია ადამიანისთვის, რომელსაც უყვარს კომფორტი,
მოდუნება და სიამოვნებები. ნატიფი და დახვეწილი ხელი აჩვენებს
არისტოკრატიულობას, რადგანაც იგი უფრო მეტადაა ჩართული გვარის
ცენტრალურ არსობრივ ნაკადში და წაგრძელებულ ფორმას ღებულობს. ფართე
ხელისგული მიანიშნებს უფრო მეტად პერიფერიული ძალების მეტ გამოყენებაზე,
რაც გულისხმობს დანიშნულებას უფრო უხეშჳ საქმიანობისთვის. ამიტომ ხელი
უფრო ფართე ხდება.
შვიდი ძალა არსებობს როგორც მთელს სამყაროში, ასევე ხელში:
 ძვალი აჩვენებს სურიას (მზის, ანუ გამაცნობიერებელი არსის) ძალას;
 მგრძნობიარე ქსოვილები აჩვენებენ ჩანდრას (მთვარის, ანუ
გაცნობიერების პროცესის) ძალას;
 სივრცე, რომელიც ხელს უკავია, აჩვენებს გურუს (იუპიტერის, ანუ
სივრცის შეგრძნების) ძალას;
 ხელის თავისებურებების, ხაზების და ნიშნების მრავალფეროვნება
აჩვენებს შანის (სატურნის, ანუ ჰაერის შეგრძნების) ძალას;
 ხელის ენერგიულობა აჩვენებს მანგალას (მარსის, ანუ ცეცხლის
შეგრძნების) ძალას;
 ხელის სირბილე და მგრძნობიარობა აჩვენებს შუკრას (ვენერას, ანუ
წყლის შეგრძნების) ძალას;
 ხელის, როგორც პიროვნების, მისი აზრების და ემოციების
გამომხატველი საშუალების, მოხაზულობა და მარჯვედ გამოყენების
უნარი აჩვენებს ბუდჰას (მერკურის, ანუ მიწის შეგრძნების) ძალას.
ხელის, როგორც ჩვენი არსების გამოვლინების ინსტრუმენტის აგებულება
კანონზომიერია. თუკი გამოვიყენებთ შვიდი ძალის საკვანძო ცოდნას ხელის
კვლევისათვის, შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ კიდევ მრავალი კანონზომიერი მოვლენა,
რომელთა მეშვეობითაც მნიშვნელოვნად იზრდება ადამიანის, მისი წარსულის და
მომავლის ამოცნობის შესაძლებლობა.
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ლაშა თოფურია

მუდრა — თითების იოგა

«მუდრა»-თითების იოგა ჯანმრთელობის, სიცოცხლის ენერგიის და შინაგანი
სიმშვიდის გამომუშავებისა და შენარჩუნებისთვის.
რა არის მუდრები და როგორ შევასრულოთ ისინი?
მუდრებს უწოდებენ ხელის თითების განლაგების გარკვეულ მდგომარეობას.
იოგებისთვის ისინი გარკვეული ენერგეტიკული კონფიგურაციების წარმოქმნას
აღნიშნავენ, რომლებიც იძლევიან საშუალებას ზეგავლენა მოვახდინოთ სხეულსა
და სულზე. მუდრები ხსნიან სტრესს, ტკივილს, დაძაბულობას, სხეულიდან
გამოყავთ ტოქსინები, აუმჯობესებენ ორგანოების მუშაობას, ამაღლებენ ტონუსს
და სხეულის დამცავ ძალებს, გვეხმარებიან კონცენტრაციაში, სიმშვიდის
მოპოვებასა და გარე სამყაროსთან ჰარმონიულად არსებობაში.
ამავდროულად, გარდა ხელისა, არსებობს თვალის, სხეულის და ასევე
სუნთქვის ტექნიკები, რომლებსაც ასევე მუდრებს უწოდებენ.
ყველა მუდრა — თითების, თვალისა თუ სხეულის, ფიგურალურად გამოხატს
ცნობიერების გარკვეულ მდგომარეობას, ან ცნობიერების პროცესს. სხვაგვარად
რომ ვთქვათ, ამ ჟესტებს შეუძლიათ ცნობიერების ისეთი მდგომარეობის
გამოწვევა, რასაც ისინი გამოხატავენ. როგორ ვლინდება ეს კონკრეტულად?
მაგალითად, როცა ვინმე გულმოდგინედ აკეთებს «უშიშრობის» ჟესტს, დროთა
განმავლობაში შიშებისგან თავისუფლდება.
როგორ სრულდება მუდრები?
მუდრების შესრულება მარტივია და ადვილად შეგიძლიათ მას
რეგულარული პრაქტიკის სახე მისცეთ. ეს ის შემთხვევაა, როცა შეგიძლიათ
დაკავდეთ იოგით დამოუკიდებლად, ფაქტიურად ნებისმიერ გარემო-პირობებში,
რაც ოპტიმალური ვარიანტია იმისთვის, ვინც დროში შეზღუდულობის გამო ვერ
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ახერხებს ამა თუ იმ სავარჯიშოს შესრულებას. მუდრების შესრულება
შესაძლებელია: ფეხზე მდგომ, მჯდომარე და წოლით მდგომარეობებში. ხელები
უნდა გვეჭიროს მკერდის სიმაღლეზე.
ზოგიერთი მუდრის გამოყენება თითქმის ნებისმიერ დროს არის
შესაძლებელი — თავისუფალი დრო თუ გამოგიჩნდათ, ან სტრესულ სიტუაციაში,
მაგალითად, საცობში. იოგის ინსტრუქტორების რჩევით, ასეთ დროს ხელები უნდა
დავიწყოთ მუხლებზე, ოდნავ წამოვწიოთ, ან გავაჩეროთ ისეთ მდგომარეობაში,
როგორც მოსახერხებელი იქნება. დასაწყისისთვის უნდა გავათანაბროთ სუნთქვა:
ამოსუნთქვა უფრო დიდხანს უნდა გრძელდებოდეს, ვიდრე ჩასუნთქვა
(მაგალითად, ჩასუნთქვა — 3 თვლა, ამოსუნთქვა — 5 თვლა). ამის შემდეგ,
შეგიძლიათ დაიწყოთ მუდრების შესრულება ორივე ხელით. დაუძაბავად,
მსუბუქად ვაწვებით თითების ბალიშებს და ამავდროულად, ვინარჩუნებთ
თანაბარ სუნთქვას ცხვირით.
თუ გსურთ გაუმკლავდეთ რომელიმე კონკრეტულ პრობლემას, შეგიძლიათ
აირჩიოთ 2-3 შესაფერისი სავარჯიშო და თითოეული მუდრა ყოველდღიურად 1015 წუთის განმავლობაში აკეთოთ. ძირითადი მუდრები:

გიან მუდრა (ცოდნის ჟესტი)
ეს მუდრა შესასრულებლად ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი და ამავდროულად
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია. ის წარმოადგენს უნივერსალურ საშუალებას
სულიერი დაძაბულობის და აშლილობის მოსახსნელად. გიან მუდრა აწესრიგებს
აზროვნებას,
აუმჯობესებს
კონცენტრაციას
და
ახდენს
ოპტიმიზმის
სტიმულირებას. ყველა ფიზიკურ დაავადებას საფუძველში ხომ შეუსაბამო
სულიერი მდგომარეობა უდევს. თუ გავიხსენებთ, ამ მუდრით გამოსახავენ
სხვადასხვა გასხივოსნებულ ადამიანს, ასევე თუ კარგად დავუკვირდებით, ეს არის
ჟესტი რომელსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვიყენებთ, როგორც «ოკ» (ანუ
ყველაფერი კარგადაა) აღნიშვნას.
ის ასევე დადებითად მოქმედებს უძილობის, დეპრესიის და ჰიპერტონიის
დროს (არეგულირებს წნევას).
პოზიცია: საჩვენებელი და ცერა თითების წვერები მსუბუქად ეხება
ერთმანეთს, დანარჩენი სამი თითი გასწორებულია.
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მუდრა ნიჟარა (შანკხა)
ეს მუდრა კარგად მოქმედებს ყელის დაავადებების დროს, აძლიერებს და
ამყარებს ხმას. მისი შესრულების დროს სასურველია «ომ» მანტრის წარმოთქმა.
რეკომენდებულია მსახიობებისთვის, მომღერლებისა და მათთვის, ვისაც ხმის
დაძაბვა ხშირად უხდება.
პოზიცია: ორი ერთად შეერთებული ხელი მოგვაგონებს ნიჟარას. მარცხენა
ხელის ცერა თითი მოქცეულია მარჯვენა ხელის ოთხი თითის შუაში, ხოლო
მარჯვენა ხელის ცერა თითი ეხება მარცხენა ხელის შუა თითის წვერს.

მუდრა ძროხა (სურაბხი)
ეს მუდრა გამოიყენება ტკივილების, კერძოდ: ხერხემლის ტკივილის,
რადიკულიტის და სახსრების ანთების დროს.
პოზიცია: მარცხენა ხელის ნეკა თითი ეხება მარჯვენა ხელის არათითს,
მარჯვენა ხელის ნეკა თითი ეხება მარცხენა ხელის არათითს, ამასთან მარჯვენა
ხელის შუა თითი უერთდება მარცხენა ხელის საჩვენებელ თითს, ხოლო მარჯვენა
ხელის შუა თითი მარჯვენა ხელის საჩვენებელთან მიგვაქვს. ცერა თითები
დაშორებულია და ერთმანეთს არ ეხებიან.
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შუნია (ცის მუდრა)
კარგია მათთვის, ვისაც აწუხებს ყურის დაავადებები და ცუდი სმენა.
ზოგიერთ შემთხვევაში, ცის მუდრის რამდენიმე წუთის განმავლობაში
შესრულებისას, შესაძლებელია სმენის გაუმჯობესება, ხოლო მისი დიდი დროით
და სისტემატიურად შესრულება ყურის ზოგიერთი დაავადების სრულ
განკურნებას იწვევს.
პოზიცია: შუა თითი იხრება ისე, რომ ბალიშით ედება ცერა თითის ძირს,
ხოლო ცერა თითი იდება შუა თითზე. დანარჩენი თითები გაშვებული და
მოდუნებულია.

ვაიუ (ქარის მუდრა)
ამ მუდრის დანიშნულებას წარმოადგენს «ქარის» (ჰაერის) შესუსტება
სხეულის სხვადასხვა ნაწილში, რომლის გადამეტებული კონცენტრაციაც
გამოიხატება ისეთი დაავადებების დროს, როგორიცაა რევმატიზმი, იშიაზი,
ხელების, კისრის და თავის კანკალი. ქრონიკული დაავადებების დროს საჭიროა ეს
მუდრა პრანა მუდრასთან ერთად მონაცვლეობით ვაკეთოთ.
პოზიცია: საჩვენებელი თითი იხრება ისე, რომ ბალიშით ედება ცერა თითის
ძირს, ხოლო ცერა თითი ზევიდან ედება საჩვენებელს. დანარჩენი თითები
გამართული და მოდუნებულია.
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ლინგა მუდრა (ენერგიის ამწევი)
ეს მუდრა დაგეხმარებათ გაციების და ფილტვების ანთებისას, რადგან ის
ახდენს ორგანიზმის დამცველი ძალების (იმუნიტეტის) მობილიზებას. ასევე
გამოიყენება ზედმეტი წონის შემთხვევაში, ოღონდ გარკვეულ დიეტასთან ერთად.
პოზიცია: ხელის გულები მიდებულია ერთმანეთზე, თითები გადაჭდობილი,
ხოლო ერთი ხელის ცერა თითი შემოჭდობილია მეორე ხელის ცერა თითზე.

აპან ვაიუ მუდრა (სიცოცხლის გადამრჩენი)
ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მუდრა, რომლის ცოდნა აუცილებელია
ყველასათვის, რადგან მას შეუძლია გაგიხანგრძლივოთ სიცოცხლე. მისი
გამოყენება განსაკუთრებით რეკომენდებულია გულის შეტევის, ინფარქტის და
გულის უკმარისობის დროს. სავალდებულოა, რომ შესრულდეს ორივე ხელით,
რაც საბოლოო ჯამში შვებას მოგიტანთ და შესაძლოა ფატალური შედეგიც
თავიდან აგაცილოთ.
პოზიცია: საჩვენებელი თითი მოხრილია ისე, რომ წვერით ედება ცერა თითის
ძირს, ხოლო შუა, ცერა და არათითები ერთდება ბალიშებით, ნეკი გაშვებული და
მოდუნებულია. ეს მუდრა სრულდება ორივე ხელით.
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პრანა მუდრა (სიცოცხლის მუდრა)
ამ მუდრის გამოყენების მიზანი არის ორგანიზმში ენერგეტიკის ბალანსირება
და მისი სიცოცხლის უნარიანობის გაზრდა. ამ მუდრის გამოყენება
რეკომენდებულია გადაღლილობის და გამოფიტვის დროს. ამას გარდა, ის
დადებითად მოქმედებს მხედველობაზე და ხელს უწყობს სიმკვეთრის გაზრდას.
დაგეხმარებათ თვალის სხვადასხვა დაავადების მკურნალობის დროსაც. ასევე
სასარგებლოა მათთვის, ვისაც ნერვული დაძაბულობის პირობებში უხდება ყოფნა,
რადგან დადებითად და დამამშვიდებლად მოქმედებს განწყობაზე.
პოზიცია: არათითის, ნეკის და ცერა თითის ბალიშები მსუბუქად ეხება
ერთმანეთს. დანარჩენი თითები გასწორებულია.

პრიტხვი (მიწის მუდრა)
ამ მუდრის დანიშნულებაა გააუმჯობესოს ფსიქოლოგიური და ფსიქიკური
მდგომარეობა. გამოიყენება ფსიქიკური აშლილობის, ისტერიკის და სტრესის
შემთხვევაში. ამაღლებს თავდაჯერებულობას.
პოზიცია: ბალიშების მსუბუქად დაჭერით ვაერთებთ ცერა და არათითს.
დანარჩენი თითები თავისუფალია.
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ვარუნა (წყლის მუდრა)
ეს
მუდრა
განკუთვნილია
კუჭსა
და
ფილტვებში
სითხის
ოპტიმიზირებისთვის.
ასევე
სასარგებლოა
ღვიძლის
დაავადებების
მკურნალობისთვისაც, ხოლო პირველად დახმარებას გაგიწევთ კოლიტის და
მუცლის შებერილობის შემთხვევაში.
პოზიცია: მარჯვენა ხელის ნეკა თითი იხრება, ხოლო იგივე ხელის ცერა
თითი ედება ზევიდან. მარცხენა ხელი იჭერს მარჯვენა ხელს და ამავდროულად,
მარცხენა ხელის ცერა თითი ზემოდან ედება მარჯვენა ხელის ცერა თითს.

აპანა (ენერგიის მუდრა)
ამ მუდრას აქვს ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტი, ასევე ორგანიზმიდან
გამოჰყავს შხამები და შლაკები. დაგეხმარებათ საკვებით მოწამვლის დროსაც.
სასარგებლოა და აქტიურად გამოიყენება შარდსადენი სისტემის დაზიანების
შემთხვევაში.
პოზიცია: ბალიშებით ვაერთებთ შუა, არათითს და ცერს. დანარჩენი თითები
გაშვებული და მოდუნებულია.
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იოგა1

იოგა ინდური ფილოსოფიის ექვს «ორთოდოქსულ» (ანუ ვედების
ავტორიტეტზე დამყარებულ) მიმდინარეობათაგან (დარაშნა) ერთ-ერთს ეწოდება,
მაგრამ იოგურ ტექნიკას მეტ-ნაკლებად ძველინდური აზროვნების თითქმის ყველა
მიმდინარეობა აღიარებს (მიმანსასა და ჩარვაკის გარდა), რის გამოც იოგა ინდურ
სისტემათა უმეტესობის საერთო ელემენტს წარმოადგენს (ბუდიზმის ჩათვლით).
თვით ტერმინი «იოგა» არაერთმნიშვნელოვნად განიმარტება: იგი ნიშნავს
შეერთებას, მონაწილეობას, წესრიგს, აგრეთვე ღრმა ფიქრს, ჭვრეტას, თუმცაღა,
უფრო ხშირად მას სანსკრიტული ძირიდან — «იუჯ» — წარმოშობილად მიიჩნევენ,
რაც ძალისხმევას, ვარჯიშს ნიშნავს.
იოგას უძველესი წარმოშობა აქვს. იგი ჯერ კიდევ რიგვედაში, ინდური
რელიგიის ლიტერატურის უძველეს ძეგლშია ნახსენები. შემორჩენილია იოგას
პოზაში მყოფი ადამიანების ფიგურები, რომლებიც ძვ.წ. III ათასწლეულითაა
დათარიღებული. როგორც ჩანს, მისი წინამორბედი ძველ დრავიდთა (ინდოეთის
უძველესი მაცხოვრებლები) შამანიზმი იყო, მაგრამ მან არიელთა რელიგიის დიდი
გავლენაც განიცადა. უპანიშადებში იგი საკმაოდ ხშირად მოიხსენიება, ხოლო
მაჰაბჰარატაში ნათქვამია, რომ იოგა ვედების სამსხვერპლო რიტუალის
1
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შემცვლელიაო, მაგრამ მიუხედავად ამისა იოგას უმთავრესი პრინციპები ძვ.წ. II
საუკუნის დასაწყისში მცხოვრებმა ფილოსოფოსმა პატანჯალიმ ჩამოაყალიბა
«იოგა-სუტრაში» — იოგას პირველ კლასიკურ სახელმძღვანელოში.
იოგას მთავარი მიზანია ღვთაებრივი არსის წვდომა და ამით უკვდავებისა და
თავისუფლების მოპოვება. ადამიანის კითხვაზე, თუ რატომაა ღვთაება
მიუწვდომელი და ხილული სამყაროსაგან განსხვავებით უხილავი, ბრაჰმანიზმი
პასუხობს: «ღვთაება აქვეა, ახლოსაა, იგი შენშია, მაგრამ შენ არ ძალგიძს მისი
ჭვრეტა, რადგან სიცრუესა და ილუზიაში ხარ ჩაფლული. მისი უშუალო შეცნობა
და აღქმა კი ვარჯიშითაა შესაძლებელი, რითაც შენ შეიძენ უნარს მარადიულის
საიდუმლოს შეცნობისა». ამ მიზანს ემსახურება იოგა. დათრგუნავს რა სხეულს
თავშეკავებით, დაძლევს შიშს, დარდს, ყოველგვარ ადამიანურ ვნებას, იოგი
თავისით აღწევს უმაღლეს მდგომარეობას. იგი არა მარტო სხვა მოკვდავთ
აღემატება, არამედ ერწყმის ღვთაებრივ ბუნებას და ღმერთად იქცევა, ნათქვამია
მაჰაბჰარატაში. სხვა სიტყვით რომ ვთქვათ, იოგა განიმარტება, როგორც ხსნის გზა
თვითგაღმერთების მეოხებით.
თავისი ფილოსოფიური წინამძღვრობით იოგა სანქიას მეტაფიზიკასთან
სიახლოვეს ამჟღავნებს (სანქია ძვ. ინდური ფილოსოფიის ერთ-ერთი
მიმდინარეობაა, რომელიც ბრძენ კაპილას მიერაა შექმნილი ძვ.წ. VIII საუკუნეში).
მისი აზრით არაცნობიერი სტიქიური პროცესები ასეთივე ბრმა სტიქიური
ბუნებისაგან წარმოიშობა, რომელსაც პირველმატერია — პრაკრიტი ეწოდება,
მაგრამ ამგვარი დებულებით სანქია მატერიალიზმამდე არ მიდის. მისთვის
სულიერი სამყაროს არსებობაც ისეთივე უეჭველია, როგორც ფიზიკურისა. აქედან
გამომდინარე, სანქია ასკვნის, რომ ცნობიერებას დამოუკიდებელი წარმოშობა აქვს.
იგი თავდაპირველად ამგვარ წყაროდ ერთიან სულს — პურუშას მიიჩნევდა,
მაგრამ შემდგომ მისი შეხედულება იმ აზრისკენ გადაიხარა, რომლის მიხედვითაც
არსებობს სულიერ ერთეულთა ურიცხვი რაოდენობა, რომლებიც უსხეულო
არასებათა მთელ სამყაროს ქმნიან (ეს ყოველივე რაღაცით ლაიბნიცის
«მონადოლოგიასაც» მოგვაგონებს). ამრიგად, სანქიას ფილოსოფია მკვეთრად
გამოხატული დუალიზმით ხასიათდება და ორ — მატერიალურ და სულიერ,
მარადიულ, ურთიერთდაპირისპირებულ სამყაროს არსებობას აღიარებს,
რომელთა «შეთავსებითაც» იქმნება იმგვარი სამყარო, როგორსაც ჩვენ აღვიქვამთ.
იგი იმდენად არასრულყოფილია, რომ მთლიანად ტკივილითა და ტანჯვითაა
განმსჭვალული. აქედან გამომდინარე, ადამიანი, რომელიც სხეულის მონობაში
იმყოფება, სულისა და მატერიის ურთიერთკავშირის შესუსტებისაკენ უნდა
ისწრაფვოდეს. კაპილას ამ კონცეფციის მიხედვით, პატანჯალიც ადამიანს
პრაკრიტის ტყვეობაში მყოფად მიიჩნევდა. მისი აზრით, იოგმა უარი უნდა თქვას
ხილულ საგანთა სურვილზე. ადამიანი, რომელსაც არ შეუცნია თავისი
ზებუნებრივი სიდიადე და ვერ აცნობიერებს საკუთარ მე-სა და ღვთაებას შორის
იგივეობას, მატერიის მონად რჩება. აქვე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ მიუხადავად
პატანჯალისა და უპანიშადების ფილოსოფიას შორის არსებული სხვაობისა, «იოგასუტრაში» ასახული პრაქტიკა ბევრად არ განსხვავდება ძველისაგან, რის გამოც
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პატანჯალის სახელმძღვანელო მათთვისაც უმაღლეს ავტორიტეტად და სამაგიდო
წიგნად რჩება, ვინც შესაძლოა ამ უკანასკნელის შეხედულებებს არ იზიარებს.
შემდგომში «იოგა-სუტრას» იდეები განავითარეს და გააღრმავეს მისმა
კომენტატორებმა — ვიასამ და ვიჩასპატმა.
«იოგა-სუტრას» მიხედვით, საბოლოო მიზნის მისაღწევად იოგმა 8
საფეხურიანი გზა უდა გაიაროს.

პირველ ეტაპს იამა (თავშეკავება) ეწოდება, იგი ელემენტარულ ასკეზასა და
ეთიკური ნორმების დაცვას მოითხოვს (ცოცხალი არსებებისადმი ზიანის
არმიყენება, უანგარობა, სიმართლე, მოთმინება, უბიწოება).
მეორე საფეხურია ნიიამა (სიწმინდე). იგი პირველის მსგავსია და გულის,
სხეულისა და გონების დისციპლინას გულისხმობს. მისი საფუძველია წმინდა
ტექსტებზე ფიქრი, სხეულებრივი და სულიერი სიწმინდე, სურვილთა მოთოკვა
და სტიქიური ძალების კონტროლი. ამ ეტაპზე იოგა დიდ ადგილს უთმობს
ადამიანის არსების სიღრმისეულ პოტენციალს, რომლის ცენტრიც (კუნდალინი),
იოგას თანახმად, ხერხემლის ქვედა ნაწილში მდებარეობს. მისი სიმბოლოა
რგოლებად დახვეული გველი (მწარმოებლური, სექსუალური ძალის ძველი
ემბლემა),
კუნდალინის
ენერგიის ვიბრაცია
სწორედ
იქიდან ხდება
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
განსაკუთრებული კვანძების (ჩაკრა) მეშვეობით. კუნდალინის ძალის ფლობა
სულის უმაღლესი დაძაბულობის პირობაა. ესაა არა მისი დათრგუნვა (როგორც ეს
ქრისტიანულ ასკეტიკაშია), არამეად მისი შემოქმედებით აქტივობად გარდაქმნა.
ყველაზე დიდი გავრცელება მესამე ეტაპმა — ასანამ ჰპოვა, რადგან იგი
მჭიდრო კავშირშია ე.წ. «ჰათჰა-იოგასთან», რომელიც ადამიანის სხეულებრივ
ცხოვრებას, მის ჯანმრთელობას ეხება. ასანა სხეულის გარკვეული მდგომარეობაა,
რომელშიც იოგი გარკვეული ხნის მანძილზე იმყოფება. მოგვიანებით
დაახლოებით 840 000 ასანა იქნა შემუშავებული, ძირითადად სამედიცინო
მიზნებისათვის. პატანჯალი და მისი მიმდევრები კი ასანებს სხეულის,
ფიზიოლოგიური
პროცესების
დასაუფლებლად
იყენებდნენ,
რომლებიც
დაბრკოლებას წარმოადგენენ სულიერი აღმასვლის გზაზე.
იოგაში უდიდესი მნიშნველობა აქვს სუნთქვას, რომლის მოწესრიგებასაც მე-4
საფეხური პრანაიამა (პრანას ფლობა) ახდენს. სიტყვა «პრანა», ვივეკანანდას
განმარტებით, სუნთქვას არ ნიშნავს. იგია ენერგია, რომელიც მთელ სამყაროს
მსჭვალავს. სუნთქვის მეოხებით ადამიანს ჩაკრებიდან მომდინარე, «სასიცოცხლო
დენთა» მართვა შეუძლია. მას ძალუძს მიიღოს და შეინარჩუნოს კოსმიური ძალა,
რომელიც მის რიტმს სამყაროულ რიტმთან თანხმიერს გახდის, ეს კი იოგს დროის
გამთიშავი ზემოქმედებისაგან ათავისუფლებს. არსებობს უტყუარი ცნობები იმის
შესახებ, რომ ზოგიერთი იოგი სიბერეშიც ახალგაზრდულად გამოიყურებოდა,
ხოლო ცნობილი მკვლევარი მირჩა ელიადე იცნობდა იოგს, რომელიც დღეში სულ
10 ჩასუნთქვას ახდენდა.
შემდგომი ნაბიჯი იოგას გზაზე გრძნობათა ალაგმვაა, რომელსაც პრატიაჰარა
ეწოდება. ადამიანი ამ დროს ემიჯნება ყოველივე იმას, რაც მას თვითჩაღრმავებაში
ხელს უშლის. იგი სულს ერთგვარ ფოკუსში აქცევს და საკუთარ შინაგან სამყაროს
მიაპყრობს. ჩამოთვლილი 5 საფეხური იოგას მრავალ სხვა მისტიკურ
სწავლებასთან
და
სკოლასთან
აახლოვებს,
რადგან
მასში
სულიერი
თვითსრულყოფილების ზოგადადამიანური გამოცდილებაა აღბეჭდილი. რაც
შეეხება იოგას დამამთავრებელ ეტაპს — სამიამას, იგი სანქიას ფილოსოფიის
აშკარად გამოხატულ ნიშნებს ატარებს. თუ პირველი 5 საფეხური მჭიდროდაა
დაკავშირებული ერთმანეთთან და ადვილად გადადის ერთიმეორეში სამიამას
სხვადასხვა ეტაპის გარჩევა კიდევ უფრო რთული საქმეა. მასში სამი ასპექტი
გამოიყოფა: დჰიანა (ცნობიერების კონცენტრაცია), დჰარანა (ჭვრეტა) და ბოლოს
ზეშემეცნება — სამადჰი. დჰიანა სხვადასხვა ხერხით მიიღწევა. მათ შორის რაიმე
ფრაზაზე, სიტყვასა ან სხეულის ნაწილზე (მაგ. ცხვირის წვერზე, ენაზე და ა.შ.)
მთელი გულისყურის ხანგრძლივი მიპყრობით (ამგვარი ილეთები იოგასაგან
თანამედროვე აუტოტრეინინგმაც ისესხა). დჰიანასა და დჰარანას ძნელად
შესამჩნევი ნიუანსები განასხვავებს ერთმანეთისაგან. ისინი უკვე არ
კმაყოფილდებიან სამყაროსაგან ნეგატიური განდგომით, არამედ ახდენენ «აზრის
დაკავებას» რაიმე გარკვეულ საგანზე, რომელიც თანდათანობით ზედმეტი ხდება
და ქრება. რჩება მხოლოდ გონებაზე აღმატებული აუმღვრეველი ინტუიცია,
ცნობიერება თავისი წმინდა სახით, ამ დროს ადამიანს პრაკრიტის სამეფოსთან

78

აპოკრიფის-17: 10.2016 (G5.2 e.n.)
მხოლოდ უწვრილესი ძაფიღა აკავშირებს. «იგი (ადამიანი) არაფრისაკენ არ
მიისწრაფვის და ისევე აზროვნებს, როგორც ჯირკი», ნათქვამია «მოქშა-დჰარმაში»
(მაჰაბჰატას ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი). გარეშე დამკვირვებელს ამგვარი
ექსტატური მდგომარეობა — (სამადჰი) გულყრას ან ლეთარგიულ ძილს აგონებს.
ცნობილია, რომ XIX საუკუნის ცნობილი ინდოელი რელიგიური მოღვაწე
რამაკრიშნა სამადჰიში ყოფნის დროს ისეთ მდგომარეობამდე მიდიოდა, რომ მას
სიცოცხლის არავითარი გარეგნული ნიშანი არ ეტყობოდა. ეს ის მდგომარეობაა,
როდესაც იოგი აღწევს თავის მიზანს; მთლიანად წყდება მატერიალურ (მისთვის
ცნობილ, ილუზორულ) სამყაროს და ღვთაებას ერწყმის. იმისდა მიხედვით, თუ ამ
მიზნის მისაღწევად რას ენიჭება უმთავრესი მნიშნველობა, იოგას სამ სახეს
განარჩევენ (სხვა ნიშნების მიხედვით იოგათა რაოდენობა კი მეტია): ჯნიანა-იოგა,
რომელიც ღვთაბასთან შერწყმას შემეცნების გზით აღწევს, კარმა-იოგა — აქტიური
მოქმედების გზა და ბჰაკტა-იოგა — ღვთაებასთან ემოციური მიახლება, გულის
გზა. ამჯერად ჩვენ ეს უკანასკნელი გვაინტერესებს, რადგან თეოსოფები
გვსაყვედურობენ, რომ როდესაც ჩვენ, ქრისტიანები უარვყოფთ იოგას
ფილოსოფიურ-მედიტაციურ ფორმას, თურმე გვავიწყდება, რომ არსებობს
«ბჰაკტი-იოგაც», რომელიც ღვთაებისა და ადამიანის უანგარო სიყვარულს
ეფუძნება და ამდენად ძალზე ახლოა სიყვარულის ქრისტიანულ გაგებასთან. ამას
ისიც ემატება, რომ იოგას ვარჯიშების დანერგვას თანამედროვე კათილოკე
ბერებიც ცდილობენ, ამიტომაც ქრისტიანული მოძღვრების ფონზე, იოგას
შეფასებისას, უპირველეს ყოვლისა, უპრიანია დავსვათ კითხვა: ერთნაირად
მოიაზრება თუ არა სიყვარულის ცნება ქრისტიანობასა და ინდუიზმში? მაცხოვრის
უმთავრესი მცნებაა: «შეიყვარე უფალი ღმერთი შენი, ყოვლითა გულითა შენითა,
ყოვლითა სულითა შენითა და ყოვლითა გონებითა შენითა, ყოვლითა გონებითა
შენითა» და «შეიყვარე მოყვასი შენი ვითარცა თავი შენი» (მათე 22,37-39). ერთი
შეხედვით შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ «ბჰაკტი-იოგაც» იგივეს ამბობს, მაგრამ ეს
მხოლოდ გარეგნული დამთხვევაა. აქ საჭიროა გავარკვიოთ უმთავრესი: ვინაა
სიყვარულის ობიექტი და როგორია თავად ეს სიყვარული. ქრისტიანობაში
ღვთისადმი სიყვარულს პიროვნული ხასიათი აქვს. ადამიანის პიროვნებას უყვარს
ღვთაებრივი პიროვნება. ადამიანის პიროვნება ქრისტიანობის მიხედვით, ესაა
ხატი ღვთისა, რომელსაც გააჩნია სიყვარული, სიბრძნე, თვითშემეცნება,
შემოქმედებითი ძალა და თავისუფლება. ღვთის პიროვნება კი აბსოლუტური
არსია. ინდუიზმი პიროვნულ ღმერთს არ სცნობს, იქ აბსოლუტი მხოლოდ
აბსოლუტური ენერგიაა, უპიროვნო ძალა, რომელიც საკუთარი თავიდან ქმნის
სამყაროს თავისი ყოფიერების კანონებითა და რიტმებით, ანუ აუცილებლობით.
პიროვნული ყოფიერება მუდამ შესაბამისობაშია ისეთ ცნებებთან, როგორიცაა
სიყვარული და ჭეშმარიტება. ადამიანის ინდივიდუალობა პიროვნულ ხასიათს
იძენს
ან
კარგავს
მისი
(ადამიანის)
ჭეშმარიტი
დანიშნულების
განხორციელებასთან დამოკიდებულებით. ამასთან, ღმერთთან ურთიერთობის
დროს ადამიანი ბუნებითაც არ ხდება ღმერთი, ხოლო ეს უკანასკნელი არ სპობს
ადამიანის ინდივიდუალობას.
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ინდუიზმში აბსოლუტი ერთადერთ ყოფიერებად, ერთადერთ ჭეშმარიტად
არსებულ არსად მოიაზრება. ინდუიზმისათვის პიროვნება თვითგამოხატვა კი არ
არის, არამედ თვითშეზღუდვაა. ინდური ტრიმურტი სამი პიროვნება კი არ არის,
არამედ იგი აბსოლუტის მყოფობის სამ მოდუსს წარმოადგენს — ბრაჰმას, ვიშნუსა
და შივას (შექმნა, შენახვა, მოსპობა) მათი მრავალნაირი ავატარების
(გამოვლინებების) სახით. ამდენად, ამგვარი ღვთაების სიყვარული — ესაა
უპიროვნო ძალის, ან ნიღბის სიყვარული. ადამიანის ჭეშმარიტი არსება, იოგას (და
საერთოდ ინდუიზმის) მიხედვით, არის ატმანი, დანარჩენი ილუზიაა. ატმანი
უსახო, უსასრულო და თვისებებს მოკლებულია. «ერთი ატმანი არსებობს და
მყოფობს ყველა სულდგმულში», ვკითხულობთ უპანაშადებში. ადამიანი — ესაა
აბსოლუტი, რომელიც თანდათანობით იმეცნებს, რომ იგი (მისი ატმანი) და
აბსოლუტი
(ბრაჰმანი)
იგივეობრივნი
არიან.
ამდენად,
ადამიანის
ინდივიდუალობაც ილუზიაა. მაშ, ვინაა სიყვარულის სუბიექტი? თუ მოყვარული
სხეულებრივი ადამიანია, მაშინ გამოდის, რომ უყვარს ილუზიას, ხოლო თუ
მოყვარული ატმანია, მაშინ საკუთარ სიყვარულთან ანუ ეგოცენტიზმთან და
თვითგაღმერთებასთან გვაქვს საქმე, ე.ი. თუ ადამიანს უყვარს უყვარს სხვა
ადამიანი, როგორც ინდივიდუმი, მას უყვარს მირაჟი და ილუზია, ხოლო, თუ
ადამიანს ატმანი უყვარს, მაშინ, რადგან ატმანი ერთია, ამიტომ მას საკუთარი თავი
უყვარს. ინდუიზმის უმთავრესი «დოგმატია»: «შენ ხარ ის» (სანსკ. «ტატ ტვამ ასი»).
რა სიყვარულზე შეიძლება ამ შემთხვევაში ვილაპარაკოთ, როცა სიყვარულის
ობიექტი და სუბიექტი ერთი და იგივეა: ატმანს უყვარს საკუთარი თავი ბრაჰმანის
სახით და პირიქით. მაშ ვინ უყვარს და ვის ერწყმის იოგი, თუ ყოველივე ილუზიაა,
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ხოლო მისი ატმანი აბსოლუტის იგივეობითია? ამის გამოა, რომ იოგი
სიყვარულსაც ისეთივე დამღუპველ ვნებად მიიჩნევს, როგორც სიძულვილს,
რადგან იგი მას მატერიალურ ე.ი. ილუზორულ სამყაროზე აჯაჭვავს. გარდა ამისა,
ინდუიზმისთვის უცხოა მონანიების ცნება და ცოდვილობის განცდა. ამის გამო
სიყვარული, როგორც ემოცია, ვნებიან ხასიათს ატარებს. ინდუიზმი
ერთმანეთისაგან არ განასხვავებს სულიერ და სექსუალურ სიყვარულს და მათ
ერთიან, ოღონდ სხვადასხვაგვარად ორგანიზებულ ძალად მიიჩნევს. ამიტომაც,
იოგას ზოგიერთი სისტემა ახდენს კუნდალინის ხელოვნურ აღგზნებას, რის
შედეგადაც ბჰაკტი გადაიქცევა ეგზალტირებულ, ექსტატურ და აფექტურ
სიყვარულად, ანუ ცრურელიგიური შინაარსის მქონე ვნებად, ხოლო ამგვარი
ექსტატური მდგომარეობა ილუზორულ სამყაროსგან გათავისუფლებად,
აბსოლუტთან შერწყმად და, ამდენად, ადამიანის უმაღლეს მიზნად ცხადდება.
ყოველივე ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, ცხადი ხდება იმ მოსაზრების
აბსურდულობა, რომლის მიხედვითაც იოგას პრაქტიკა თითქოს ისიხასტური
ლოცვის მსგავსია.

ის, რომ ისიხაზმში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სხეულის პოზას და
სუნთქვის რეგულაციას, იმის მანიშნებელია, რომ ადამიანი, როგორც პიროვნება,
სულიერ-სხეულებრივი მონადაა და ლოცვაში სულთან ერთად სხეულიც
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მონაწილეობს. ამის გამო, სხეულის და ზოგიერთი ფიზიოლოგიური პროცესის
(განსაკუთრებით სუნთქვის) გაკონტროლება აუცილებელი ხელისშემწყობი
პირობაა ისეთი ურთულესი, ღრმა და მისტიკური ლოცვის აღსრულებისას,
როგორსაც ისიხასტი ბერების ე.წ. «გონებისმიერი ლოცვა» წარმოადგენს. იოგს კი
სხეულის კონტროლი იმიტომ სჭირდება, რომ მისმა ატმანმა უფრო ადვილად
დააღწიოს თავი სხეულს და საერთოდ მატერიალურ სამყაროს, ვითარცა ილუზიას.
ისიხასტი ბერი ასკეზით, ლოცვით, მარხვით თრგუნავს და მოაკვდინებს არა
სხხეულს, არამედ ვნებებს. მათ შორის ავხორცობის ვნებასაც (იოგური
ტერმინოლოგიით კუნდალინის ენერგიას), ხოლო ლოცვის დროს მთელ გონებას
გულში «ათავსებს», ე.ი. მისი ყოველი აზრი ლოცვისას გულში კონცენტრირდება,
გულიდან გამოედინება და მთლიანად ღვთისაკენაა მიმართული, რის შედეგადაც
ქრისტიანი მოღვაწე ღირსი ხდება ღვთის შეუქმნელ ენერგიებთან თანაზიარებისა,
ღირსი ხდება თაბორის ნათლის ხილვისა და ეს ენით აუწერელი მდგომარეობა
არის სწორედ ის, რასაც ქრისტიანულ ასკეტიკაში თეოზისი, განღმრთობა ეწოდება,
როცა ადამიანი ხდება ღმერთი არა ბუნებითად, არამედ მადლის მიერ. მაგრამ ეს
ყოველივე ქრისტიანი ასკეტისაგან უდიდეს შრომას, მოთმინებასა და ძალისხმევას
მოითხოვს. სწორედ ამის გამო უკრძალავენ ღვაწლმოსილი ბერები გამოუცდელთ
თვითნებურად, სულიერი მოძღვრის მეთვალყურეობის გარეშე შეუდგნენ
მოღვაწეობის იმ გზას, რომელსაც ხიბლში ჩავარდნის უდიდესი საშიშროება
ახლავს თან. კერძოდ, გამოუცდელი ბერი გონების ნაცვლად გულში სწორედ
ავხორცულ (კუნდალინის) ძალას ათავსებს, ისე, რომ თვითონ ამას ვერ
აცნობიერებს და ეროტიკული სიტკბოება ღვთის ხილვით გამოწვეული ნეტარება
ჰგონია. (სხვათაშორის ამგვარი «მისტიკა» ძალზედ გავრცელდა კათოლიკურ
სამყაროში, განსაკუთრებით ქალთა შორის(კატერინა სიენელი, ტერეზა
სავილელი), როდესაც, ექსტაზის დროს, მაცხოვარს ისე მიმართავდნენ როგორც
საყვარელ მამაკაცს. ასე რომ, იოგა არამარტო ახლოს არაა ქრისტიანულ
მისტიკასთან (არადა ზოგიერთები ამ უკანასკნელზე იოგას გავლენის შესახებაც კი
ლაპარაკობენ?!), არამედ იგი სრულიერ სამყაროში თვითნებური შეჭრა და კავშირი
დაცემულ სულებთან, რასაც ინდუიზმი აბსოლუტთან ზიარებად და
მატერიალური სამყაროსაგან თავის დაღწევად ასაღებს. იოგებისათვის ღვთაების
უმაღლეს ავატარად თავის ქალებითა და გველებით შემკული სიკვდილის
ქალღმერთი კალი ითვლება და ეს ფაქტიც ცხადად ადასტურებს ამ სწავლების
აშკარა დემონურ წარმომავლობას.
ატმანი უსახო, უსასრულო და თვისებებს მოკლებულია. «ერთი ატმანი
არსებობს და მყოფობს ყველა სულდგმულში», ვკითხულობთ უპანაშადებში.
ადამიანი — ესაა აბსოლუტი, რომელიც თანდათანობით იმეცნებს, რომ იგი (მისი
ატმანი) და აბსოლუტი (ბრაჰმანი) იგივეობრივნი არიან.
იოგა არის ერთგვარი ვარჯიშების სისტემა, რომელსაც თავისი პრაქტიკული
გამოყენებითი დანიშნულება აქვს და რომელიც ხელს უწყობს ორგანიზმს უკეთ
იმუშაოს და შეასროლოს თავისი ფუნქციები. მაგრამ არასწორი დამოკიდებულებაა,
როცა იოგას უკავშირებენ რელიგიას.
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გზა შინისაკენ:
ამერიკელი იოგის მოგზაურობა1
პროლოგი
ძლივ-ძლივობით გამოვძვერი თუ არა მდინარე ბაჰმატის ყინულივით ცივი
წყლიდან, რომელიც ჰიმალაების ყინულებიდან იღებს სათავეს, ჩემმა მზერამ
ფერფლის ორი გროვა დააფიქსირა: ერთი — საკრემაციო ორმოსგან, მეორე კი
სამსხვერპლო კოცონისგან დარჩენილი. მხოლოდ ქვედა ტანზე მოსახვევი მქონდა
შემოხვეული, და ცივი ქარი ძვლებამდე ატანდა. მძიმე სევდამ შემიპყრო. რას
ვაკეთებდი აქ — მარტოსული, სიცივისგან აკანკალებული, გამოფიტული, მშიერი
— სახლისგან ასე მოშორებით? ნუთუ ყველა ჩემი ძიება ამაო აღმოჩნდა? მე
შევცქეროდი ვარსკვლავებს, რომლებიც ბებერი ბანიანის ხის მიღმა მოჩანდნენ.
ღამის ფრინველები სევდიანად ებაასებოდნენ ერთმანეთს. ნაპირის გასწვრივ
სამსხვერპლო კოცონები ანათებდნენ, და მათ ცეცხლში წმინდა ადამიანები
გრძელი, მუხლებამდე თმით, ძღვნად მთის ბალახებს სწირავდნენ. როცა კოცონი
ჩაიწვებოდა, ფერფლს იღებდნენ და მთელს სხეულზე ისვამდნენ. რიტუალის
დამთავრების შემდეგ, ისინი წმინდა ადგილისკენ მიემართებოდნენ — ტაძრისკენ,
სადაც მოხვედრაზე ვოცნებობდი.

ეს ხდებოდა 1971 წლის გაზაფხუზე, პაშუპატინათჰში, ნეპალში. ამ ღამეს აქ
უამრავი მწირი შეიკრიბა. მე თითქმის ოცი წელი მისრულდებოდა, და იმისათვის,
რომ ამ წმინდა ადგილზე მოვხვედრილიყავი, ნახევარი მსოფლიო გავიარე, და
ბოლოს და ბოლოს ჩემი მშობლიური სახლიდან, რომელიც ჩიკაგოს შემოგარენშია,
აქ ჩამოვაღწიე. ამ წმინდა ადგილას, სიმშვიდის ატმოსფეროში, მინდოდა
ღმერთისთვის შემეთხოვა, რომ გზა ეჩვენებინა ჩემთვის. ერთი საათით ადრე
გულისფანცქვალით მიუახლოვდი უძველესი ტაძრის მაღალ, ქვიან ჭიშკარს,
რომელიც მითიური ლომების, გველების, ღმერთებისა და ქალღმერთების
1

თარგმანი Atman-ის მიერ.
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გამოსახულებებით იყო მორთული. მაგრამ როგორც კი ქვის საფეხურებზე შევდგი
ფეხი, მცველმა ხელკეტი გამომიქანა და მკერდში მდრუზა. მე მუხლებზე დავეცი,
ჰაერი ძლივს შევისუნთქე, ხოლო მცველმა, რომლის ორივე მხარესაც
პოლიციელები იდგნენ, მიყვირა: «შენ უცხოელი ხარ! მოშორდი აქედან!» მათი
მეთაური, სამხედრო ფორმით, წინ გამოვარდა და გაცეცხლებული მზერით
მიმითითა აბრაზე: «უცხოელებისთვის შესვლა აკრძალულია».
«მოშორდი! — იყვირა მან, — კიდევ ერთხელ შემოყოფ ცხვირს — ცოცხალი
ადგილი არ დაგრჩება. ციხეში ჩაგაგდებენ, და არც კი ვიცი რას გიზამენ იქაური
ტუსაღები». მან განკარგულება გასცა, რომ მისი ხელქვეითები უფრო ყურადღებით
ყოფილიყვნენ. სულით დაცემული, მდინარის ნაპირს გავუყევი. ცხოვრების აზრის
ძიებამ დედამიწის ამ მოშორებულ ნაწილში მომიყვანა. უკან დასახევი გზა აღარ
იყო.
როცა ვუყურებდი, თუ რას აკეთებდნენ წმინდა ადამიანები, უცებ ელდა მეცა.
მუხლებზე დავიჩოქე სამსხვერპლო კოცონთან და ხელები თბილ ფერფლში
ჩავყავი. ამ ფერფლით სხეულის ღია ნაწილები დავიზილე, დახლართული
თმებიდან მაზოლებიან, გაუხეშებულ ფეხის ტერფებამდე. ფერფლის მძაფრი
მტვერი ნესტოებს მიწვავდა, ყელში ხვდებოდა და პირს მიშრობდა. შემდეგ ძველი
ქსოვილის ორი ნაჭერი შემოვიხვიე, რომელიც მდინარეში მრავალჯერ განბანვის
შედეგად გაუფერულებულიყო და ისევ ჭიშკრისკენ გავეშურე. გული გიჟურად
მიცემდა.
გუშაგებად ისევ იგივე მცველები იდგნენ ხელკეტებით, მაგრამ მე ვერ მიცნეს
და შესვლის უფლება მომცეს. როგორც კი ფართო, შიდა ეზოში მოვხვდი, ვიფიქრე:
«თუ აქ შემიპყრობენ, მომკლავენ». რამდენიმე ათასი მწირი სტიქიური, ქაოტური
ბრბოსგან შემდგარ რიგში ირეოდა და საკურთხეველის დანახვას ცდილობდა.
უშვებდნენ მხოლოდ სათითაოდ. მოთმინებით დავიკავე რიგი ყველაზე ბოლოში
და ნელ-ნელა წინ მივიწევდი. უეცრად გვერდით სწორედ იმ პოლიციელმა
მეთაურმა ჩამიარა, რომელმაც ცოტა ხნის წინ აბრაზე მიმითითა. შიშისგან სუნთქვა
შემეკრა და ვცდილობდი სხვა მხარეს მეყურებინა. მაგრამ ის შემობრუნდა და
პირდაპირ შემსკენ გამოემართა, ყურადღებით აკვირდებოდა რა ჩემს ფერფლში
ამოგანგლულ სახეს, შემდეგ კი რაღაც მკითხა ადგილობრივ დიალექტზე. მე, რა
თქმა უნდა, ვერაფერი გავიგე. ერთი სიტყვაც რომ მეთქვა ინგლისურად,
ყველაფერი დამთავრდებოდა. ისე, რომ პასუხსაც არ დალოდებია, დაჟინებით
ამათვალიერ-ჩამათვალიერა, შემდეგ კი, ამჯერად გაცილებით უფრო ხმამაღლა
კითხვების მთელი გროვა მომაყარა. ჭკუაში გამიარა ფიქრებმა ნეპალის საშინელ
ციხეში, ან კიდევ უარეს ადგილას დაკარგული წლების შესახებ. მე უძრავად
ვიდექი მტკიცე სახით, რადგან მესმოდა, რომ იგი განსწავლული იქნებოდა
ადამიანის ქცევაში საეჭვო დეტალების შემჩნევაში. მიცნო თუ არა? ვერ
გავრკვეულიყავი სიტუაციაში.
უცებ თავში მხსნელი აზრი დამებადა. ხელისგული პირთან მივიტანე და
მეორე ხელი აქეთ-იქეთ გავიქნიე. ჩვეულებრივ ასეთი ჟესტით მაუნა-ბაბები, —
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ისინი, ვინც მდუმარების აღქმას ინახავენ, — სხვებს აგებინებენ თავიანთი აღქმის
შესახებ.
მეთაურმა მაგრად მომკიდა მხარში ხელი და ბრბოდან გამომათრია. სად
მივყავარ? მაპატიმრებენ? რაღაც იყვირა ხმამაღლა. მაშინვე ორმა პოლიციელმა
მოირბინა. ბრბოს რიგის გავლით მიმათრევდნენ, სანამ ხალხის მაქსიმალური
თავშეყრის ადგილს არ მივაღწიეთ. ბრბოს თავზე ხელკეტების აწევით,
პოლიციელები მრისხანედ ყვიროდნენ. იქნებ საჩვენებელი დასჯა უნდა მოეწყოთ
ჩემთვის? ან განრისხებული ბრბოსთვის უნდა მივეცი ჩასაქოლად, მათი
სიწმინდეების შეურაცხყოფის გამო? პოლიციელები უფრო და უფრო ხმამაღლა
ყვიროდნენ და ხალხს აქეთ-იქით ფანტავდნენ. მე შიშით შეპყრობილი ველოდი,
თუ რა მოხდებოდა. უცებ საკურთხევლის წინ აღმოვჩნდი — ნათელი, ფერადი
ხედის წინ, სადაც სანდალის ხის კეთილსურნელოვანი არომატიც იფრქვეოდა.
საკურთხევლის წინ მასიური ქვის ხარი აღმართულიყო. თავად საკურთხეველზე
შივას ქვის სიმბოლო იყო, მორთული ლამაზად მოქსოვილი აბრეშუმებით და
მბრწყინავი ოქროთი და ძვირფასი ქვებით. მეთაურმა ხელკეტი ასწია და მხარზე
ხელი უფრო მაგრად მომიჭირა. ნუთუ გადაწყვიტა ღმერთის გამოსახულების წინ
დამსაჯოს?
თავისი ლეიტენენტებით გარშემორტყმულმა, განკარგულებით მიმართა
მღვდელმსახურს, რომელიც მაშინვე საკურთხევლისკენ გაემართა. მე მოლოდინით
ვკანკალებდი. ტაძრის შიგნითა შენობიდან წითელი აბრეშუმით შემოსილი
მაღალი ქურუმი გამოჩნდა. შუბლზე მკაფიო წითელი წრე ჰქონდა დახატული,
ხოლო ყელზე ოქროს ყელსაბამი და რუდრაკშას გამხმარი ნაყოფის მძივი ეკეთა.
ღრმა და ჰიპნოტური ხმით წარმოთქვა: «ომ ნამაჰ შივაია».

მიუხედავად ცივი ქარისა, ჩემი დამატყვევებელ პოლიციელ მეთაურს
სხეულიდან ოფლი წურწურით მოსდიოდა; ქურუმს ყვირილით უთხრა რაღაც, რაც
ვერ გავიგე. ქურუმმა ყურადღებით მოუსმინა, თავი დაუკრა, თვალები დახუჭა და
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მცირე ხნით გაჩუმდა. მოუთმენელი ბრბო მოთხოვნის ნიშნად ახმაურდა. მაშინ
მღვდელმსახური წელში გაიმართა, ღრმად ჩაისუნთქა და მაგიური შელოცვების
კითხვა დაიწყო უძველესი სანსკრიტული წერილებიდან. უცებ, ჩემდა გასაკვირად,
თავზე აბრეშუმის თავსაბურავი გამიკეთა. შემდეგ ბეჭებზე აბრეშუმის მოსასხამი
მომახვია, ყელზე ჟასმინის და «ღამის დედოფლის» ყვავილებით დაწნული
გირლიანდა ჩამომკიდა, შუბლზე სანდალის პასტა წამაცხო და ზაფრანიანი წყალი
დამალევინა. გაოგნებისგან გაშეშებულმა თანდათან გავაცნობიერე, რომ პოლიცია
მოწოლილ ბრბოს იმისთვის აკავებდა, რომ ჩემთვის ღვთაებისადმი თაყვანისცემის
და წმინდა ადგილას ლოცვების აღვლენის შესაძლებლობა მოეცათ. პოლიციელთა
მეთაურმა მორჩილად დაიჩოქა ჩემს წინაშე, ერთმანეთზე მიდებული
ხელისგულებით კურთხევა მთხოვა, შემდეგ კი გვერდზე გაიწია.
ნუთუ მართლა ვერ მიცნო ვინ ვიყავი? თუ მიცნო და უბრალოდ აღტაცებული
იყო ჩემი სიმტკიცით? ამას უკვე ვეღარასოდეს გავიგებ. როგორიც არ უნდა
ყოფილიყო
ნამდვილი
მიზეზი,
საკუთარ
თავს
დაუმსახურებლად
აღმაღლებულად ვთვლიდი. მე ადამიანური კანონი დავარღვიე და სასჯელს
ვიმსახურებდი, მაგრამ ღმერთი მოწყალე აღმოჩნდა. ვიდექი რა საკურთხევლის
წინ, ფერფლით შეღებილი ხელებითა და ფეხებით, მწირის ღატაკურ სამოსში,
დახლართული გრძელი თმით, რომელზეც სასაცილოდ გამოიყურებოდა აბრეშუმი
და ყვავილები, მაგრად დავხუჭე ცრემლებით სავსე თვალები, ხელისგულები
ერთმანეთს მივადე და ლოცვა აღვავლინე ღმერთისადმი, რომ ეჩვენებინა ჩემი გზა,
რომ მყოფნოდა ძალები მოგზაურობის გასაგრძელებლად...
მდინარის ნაპირას დავბრუნდი და ცივ მიწაზე ჩამოვჯექი. უმთვარო ღამე
იდგა. შავ ცაზე ვარსკვლავები ბრწყინავდნენ. მსუბუქ ქარს ტყიდან ჟასმინის
არომატი მოჰქონდა და მხოლოდ «ფილინის» ხმა არღვევდა მდუმარებას.
თვალებით მდინარის მიმავალ ნაკადს ვაცილებდი და ვკითხულობდი, ამჯერად
საით გამომრიყავს ჩემი ბედის მდინარე? და საერთოდ როგორ მოვხვდი ამ ახალ
ცხოვრებაში — ასეთ უცხოში ყველაფრის მიმართ, რასაც აქამდე მასწავლიდნენ, და
ასე ახლობელში ჩემი სულისათვის?

ნაწილი პირველი. მოგზაურობა აღმოსავლეთში
მე და ჩემი საუკეთესო მეგობარი დენი მისი სახლის ცივ და ნესტიან
სარდაფში, ჭრიალა კიბეებით ჩავდიოდით. მოულოდნელად გავიფიქრე:
«ტყუილად მივდივარ იქ!». გული გამალებით მიცემდა. სარდაფის შუაში რკინის
კაუჭებზე შტანგა ეკიდა სხვადასხვა წონის გირებით. დენიმ დაიტრაბახა:
«მამა ყოველდღე სწევს ამას».
მე სულ რაღაც შვიდი წლის ვიყავი, გამხდარი, არც სიმაღლით
გამოვირჩეოდი, მოკლე შავი თმით, მუქი ფერის კანით და ყავისფერი თვალებით.
როცა უზარმაზარ შტანგას შევეხე, უსუსურად ვიგრძენი თავი.
დენი ჩემსკენ მობრუნდა, თითი ტუჩთან მიიდო და მიჩურჩულა:
«რიჩი, რაღაც მინდა გაჩვენო, ოღონდ არავის უთხრა, კარგი?»
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თაროზე აძვრა და სადღაც დამალული ბრინჯაოსფერი გასაღები ჩამოიღო.
შემდეგ ხის კარადასთან მიმიყვანა, რომელშიც ორივენი თავისუფლად
დავეტეოდით, გასაღებით გაახსნა და ორივე კარი ფართოდ გამოაღო. დენიმ
ჟურნალების დასტაზე მიმითითა.
«მიდი, — გამიღიმა მან, — ნახე».
მე დათვალიერება დავიწყე. ჟურნალში შიშველი ქალების მრავალი ფოტო
იყო შეუფერებელ პოზებში. ჩემი პატარა სხეული კანკალმა აიტანა. აქამდე
არასოდეს
მენახა,
რა
ჰქონდათ
გოგონებს
ტანსაცმლის
მიღმა.
მოულოდნელობისგან ავჩქარდი.
«ხო მაგარია?» — მკითხა დენიმ.
არ ვიცოდი რა მეპასუხა და მხოლოდ თავი დავუქნიე. ჟურნალი დავხურე და
თავის ადგილზე დავდე.
«მოიცა, ჯერ არ გინახავს ყუთში რა დევს! — დენიმ ყუთი გამოსწია, ყუთში
ორი პისტოლეტი და რამდენიმე ხელყუმბარა იდო. — მამა დატენილს ინახავს
ამათ,
ყუმბარებიც ნაღდია». დენიმ ერთი მე მომაწოდა:
«აჰა, გამომართვი».
ხელში ცივი მეტალის სიმძიმე ვიგრძენი.
«ხო, კარგი რამეა», — ჩავილაპარაკე მე. ვცდილობდი რა არ მენახვებინა ჩემი
შიშI, ფრთხილად დავაბრუნე ხელყუმბარა ყუთში.
«მოიცა რიჩი, კიდევ რაღაცას გაჩვენებ!» — დენიმ კიდევ სხვა კარები გამოაღო
კარადაში, მის მიღმა ერთგვარი საკურთხეველი იყო, რომელზეც ჩარჩოიანი ფოტო
იდო. ფოტოდან გამჭოლად მიყურებდნენ ვიღაცის არც თუ კეთილი თვალები.
შეძრულმა, გავაცნობიერე, რომ ადოლფ ჰიტლერის პირისპირ ვიდექი. ორივე
მხრიდან ფოტო გაფორმებული იყო სახვევებით, რომლებზეც ნაცისტური სვასტიკა
იყო გამოსახული. ქვემოთ კი მახვილი ეკიდა, მბრწყინავ სახელურზე სვასტიკით.
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
ჩემი გული შეიძრა, და ცნობიერებაში საშინელმა ხატ-სახეებმა გაირბინა. მე
ხშირად მქონდა გაგებული უფროსებისგან, ნაცისტების მიერ ებრაელების მასიურ
განადგურებაზე, რომლის დროსაც ჩვენი ნათესავები დაიღუპნენ. ეს მოგონებები
ჯერ კიდევ საღი იყო. 1941 წლიდან, როცა ნაცისტებმა ჩვენი მშობლიური ლიტვა
დაიპყრეს, ჩემი ბაბუის ოჯახისგან არანაირი ცნობა აღარ მიგვიღია.
დენიმ ჩამსისინა:
«ეს საიდუმლოა, მაგრამ ჩემი მშობლები ვერ გიტანენ».
ცხელი ბურთი დამადგა ყელზე.
«რატომ? რა დავაშავე ასეთი?»
«იმიტომ რომ შენ ებრაელი ხარ. მშობლები თვლიან, რომ თქვენ მოკალით
იესო».
«რა?!» — მე გაოგნებული ვიდექი. ეს სიტყვები სრულ უაზრობად მეჩვენა.
«მამა თვლის, რომ ღმერთიც ვერ გიტანთ».
უცებ დენის მშობლების მძიმე ნაბიჯების ხმასთან ერთად ჩვენს თავზე ჭერმა
დაიჭრიალა. არ ვიცოდი რა მექნა: გავქცეულიყავი, დავმალულიყავი თუ მეტირა.
«დენი, შენც ვერ მიტან?»
«არა, შენ ჩემი საუკეთესო მეგობარი ხარ. მაგრამ რადგანაც მაინც ებრაელი
ხარ, ვინ იცის, შეიძლება ოდესმე მეც შემძულდე. თუმცა ეს სულაც არ მინდა».
მეგონა, რომ სულ ცოტაც და გონებას დავკარგავდი.
დენიმ კარადა ჩაკეტა და ზემოთ, სამზარეულოში ამიყვანა, სადაც მისი დედა
გველოდებოდა ვანილის ორი ნამცხვრიანი თეფშით და ცივი რძით სავსე ორი
ჭიქით. მან ფართოდ გაწელილი პირით გამიღიმა. მალე დენის მამაც გამოჩნდა —
მამაკაცი კვადრატული ყბებით, მოკლედ შეჭრილი ჭაღარა თმით, წვრილი
ღრმადჩამჯდარი თვალებით და ყინულისმაგვარი ნახევარღიმილით. მის
გვერდით ძალიან უმწეოდ ვიგრძენი თავი.
იქნებ ნამცხვარი მოწამლულია? — გავიფიქრე მე. მაგრამ რაღა დამრჩენოდა?
შემეშინდა შემოთავაზებულ სასუსნავზე უარის თქმა.
«ჭამე რიჩი, რა გჭირს?» — ფიქრი შემაწყვეტინა დენის დედამ.
მე ჭამა დავიწყე და მთელი ძალით ვცდილობდი, რომ შიში არ დამენახვებინა.
ყოველ მოკბეჩილ ლუკმასთან ერთად შევთხოვდი ღმერთს შემწეობას.
სახლში მოჩვენებასავით გაფითრებული დავბრუნდი. ჯერ კიდევ პატარა
ბავშვი ვიყავი და ვერ ვხვდებოდი, რა ხდებოდა. მხოლოდ ერთს ვაცნობიერებდი
— ძალიან დიდი ტკივილი მომაყენეს.
დედა ნაზი ღიმილით შემხვდა. როცა შევედი წინსაფრით იდგა და ცომს
აბრტყელებდა სასადილო მაგიდაზე.
«ვაშლის შტრუდელს გიკეთებ რიჩი. შენს საყვარელს».
«დე, — ვკითხე მე, — მართალია, რომ ღმერთი ვერ მიტანს?»
«რა თქმა უნდა არა! ღმერთს უყვარხარ, — მერე შუბლშეჭმუხნულმა მკითხა.
— და რატომ მეკითხები ამას?»
ვერ გავბედე სიმართლე მეთქვა:
«არ ვიცი. უბრალოდ, საინტერესოა».
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დაკითხვისთვის რომ თავი ამერიდებინა, ჩემს საძინებელში გავიქეცი.
მე მჯეროდა დედაჩემის. ვიცოდი, რომ ღმერთს ვუყვარვარ. საწოლზე ვიწექი,
ჭერს ვუყურებდი და მთელი ძალით ვცდილობდი გამეგო, როგორ შეიძლებოდა
ერთ ღმერთში ორი შეუთავსებელი გრძნობა — სიყვარული და სიძულვილი
არსებობდეს.
ბავშვური უშუალობით საიდუმლოდ ვლოცულობდი ღმერთისადმი —
ფიქრით, ან ჩურჩულით. ჩვეულებრივ ამას ძილის წინ ვაკეთებდი, ლოგინში.
ლოცვის დროს ვგრძნობდი, რომ ღმერთი მიცავდა. ეჭვიც არ მეპარებოდა, რომ
ღმერთს ესმოდა ჩემი, და რომ ჩემთან იყო. მაგრამ მაინც, მრავალი კითხვა მქონდა
მასთან დაკავშირებით.
ვინ არის ღმერთი? როგორია იგი — როგორც უზარმაზარი ღრუბელი თუ
როგორც ოდნავ შესამჩნევი ჩრდილი? ან იქნებ ღმერთი — მეგობარია, რომელსაც
ყველა ჩემი ლოცვა ესმის და ამასთან იმდენად რეალურია, რომ ფიქრებში
შემიძლია თითქმის შევეხო მას?

*
ჩემი მშობლები, ჯერალდ და ადელ სლავინები, არ იყვნენ რელიგიურები ამ
სიტყვის ჩვეულებრივი გაგებით. მათი რწმენა ღმერთისადმი უფრო
მადლიერებაში, სულგრძელობაში, ოჯახისადმი გულითად მიჯაჭვულობასა და
თავგანწირულ ერთგულებაში გამოიხატებოდა. ისინი დიდი დეპრესიის
პერიოდში გაიზარდნენ და ადრეული ბავშვობიდან იძულებულნი იყვნენ
მუხლჩაუხრელად ეშრომათ, რათა ოჯახი გამოეკვებათ. ჩვენთვის, თავისი
შვილებისთვის, ყველაფერი საუკეთესო უნდოდათ, ამიტომ იმაზეც ზრუნავდნენ,
რომ განებივრებულები არ ვყოფილიყავით. მშობლები ყველანაირად ხელს
უწყობდნენ ჩვენში მადლიერების გრძნობის განვითარებას ყველაფერი იმისათვის,
რაც გაგვაჩნდა. 1955 წელს, როცა ოთხი წელი შემისრულდა, ჩვენი ოჯახი
ჩიკაგოდან სოფელ შერვუდის ტყეში გადავიდა, რომელიც ჰაილენდ პარკში,
ილინოისის შტატში მდებარეობს. იქ ჩემს ორ ძმასთან ერთად ბუნებაში
ვიზრდებოდი, დიდი ქალაქის საფრთხეებისა და საცდურებისგან მოშორებით.
ჩვენი წყნარი სოფელი ვაკეზე იყო გაშენებული და გარშემო ტყე ერტყა. სხვა
ბავშვებთან ერთად ერთმანეთის მსგავსი სახლების რიგებს შორის ან
დაცარიელებულ სახლებში ვთამაშობდით.
«ჩვენი რიჩი — ძალიან კარგი ბიჭია, მაგრამ საერთოდ არ ჰგავს სხვებს, —
ამბობდნენ ჩემს შესახებ მშობლები. — ვის ჰგავს ასეთი?» მე მართლა უჩვეულო
ჩვევები მქონდა, და არავინ იცოდა საიდან მოვიდნენ ისინი.
მაგალითად, ცხრა წლამდე უარს ვამბობდი, რომ საჭმლის ჭამის დროს სკამზე
დავმჯდარიყავი. მერჩივნა იატაკზე მჯდომს მეჭამა, მიუხედავად იმისა, რომ
მშობლები მიშლიდნენ ამას. კომპრომისის სახით ნება დამრთეს, რომ ფეხზე
მდგარს მეჭამა, რესტორნებშიც კი. ჩვეულებრივ ასეთ სიტუაციებში ოფიციანტი
ჩემთვის სკამის მოტანას გვთავაზობდა, რაზეც დედა მხრების აჩეჩვით პასუხობდა:
«მას არ უყვარს სკამები».
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ტრადიციები და წინასწარმეტყველები
ჩემი მშობლები დიდ ყურადღებას უთმობდნენ საკუთარ გარეგნობას და
ყოველთის გემოვნებით ეცვათ. რაც შემეხება მე, კატეგორიულ უარს ვამბობდი
ახალი ტანსაცმლის ტარებაზე, და დედას უხდებოდა, რომ რამდენჯერმე გაერეცხა
ისინი, სანამ ნახმარივით არ გამოჩნდებოდნენ. მხოლოდ ამის შემდეგ ვიცვამდი.
თუ ახალ ფეხსაცმელს მიყიდიდნენ, სპეციალურად ვფხეკდი ქვით, სანამ
გაცვეთილ სახეს არ მიიღებდნენ. როცა მშობლებმა ახალი ავტომობილი შეიძინეს,
ერთი პერიოდი უარს ვამბობდი უკანა სავარძელში ჯდომაზე და ძირს, სავარძლებს
შორის ადგილას ვჯდებოდი.
მე მრცხვენოდა, რომ მქონოდა ისეთი რამ, რაც სხვებს არ ჰქონდათ. ჩემი
კუმირები ღატაკები და უსახლკაროები იყვნენ. ერთხელ მამამ რესტორანში
წაგვიყვანა, მე მთელი დღესასწაული ჩავუშალე და სუფრიდან ყველაზე
მოულოდნელ მომენტში გამოვიქეცი. მიზეზი ის იყო, რომ ოფიციანტი ჩემი
თანაკლასელი აღმოჩნდა, და ვერ დავუშვებდი, რომ მე მომმსახურებოდა. ბაბუა
ბილმა მანქანაში მიპოვა და მომიხდა მისთვის ამეხსნა ჩემი ქცევის მიზეზი.
«ყველაფერი რიგზეა რიჩი, — მიპასუხა მან. — შენ სწორად მოიქეცი. ვამაყობ
შენით».
ბილ სლავინმა, ბაბუამ მამის მხრიდან, მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ჩემს
ცხოვრებაში. ის ღრმად მორწმუნე ადამიანი იყო, და ეს ვლინდებოდა იმ
სიყვარულში, რომლითაც გარშემომყოფებისადმი იყო განწყობილი. მე
აღტაცებული ვიყავი იმით, თუ როგორი სიმშვიდით და უბრალოებით იცავდა
თავის ძველმოდურ ტრადიციებს და სიბრძნე ჰყოფნიდა, რომ ცხოვრების
ამერიკულ წესთან შეეთავსებინა ისინი. როცა მთელი ოჯახი სუფრასთან
იკრიბებოდა, ვამჩნევდი, რომ ბაბუა ჩუმად ლოცულობდა იმ დროს, როცა
დანარჩენები უკვე სადილს მიირთმევდნენ.
მიუხედავად იმისა, რომ მამას არ ჰქონდა ჩემი ებრაულ სკოლაში ტარების
საშუალება, იგი ცდილობდა, რომ სულიერი განათლება მოეცა ჩემთვის. როცა
ცამეტი წელი შემისრულდა, მამამ მიმართა რებე ლიპისს თხოვნით, რომ ჩემთვის
ბარ მიცვას [ებრაული სრულწლოვანების] რიტუალის ყველაზე მარტივი ვარიანტ
ჩაეტარებინა. დიდებული რაბინი ჭაღარა თმით გულმოდგინებით მასწავლიდა
ძირითად ლოცვებს, ისე რომ ცენტიც არ აუღია ამაში. ერთხელ ვკითხე მას:
«რებე, თუ შეიძლება ამიხსენით, რას ნიშნავს ეს ლოცვები?»
მისი კეთილი ყავისფერი თვალები ცრემლებით აივსო, და ისეთი
სიყვარულით ჩამიხუტა, რომელსაც ვერასოდეს დავივიწყებ. მღელვარებისგან
აკანკალებული ხმით რებემ მიპასუხა:
«რიჩი, მე მომწონს შენი გულწრფელი სურვილი ლოცვების აზრის გაგებისა.
სამწუხაროდ ასეთი რამ უფრო და უფრო იშვიათია».
«როგორ უნდა ვილოცო, რებე?»
მისი სწორი სახე თვალების გარშემო მცირედი ნაოჭებით ღიმილით
გაიბადრა, ამის გამო თბილად და მყუდროდ ვიგრძენი თავი. ისევე როგორც
ნებისმიერი ბავშვი, მეც ვსაჭიროებდი სითბოს.
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აპოკრიფის-17: 10.2016 (G5.2 e.n.)
«თალმუდი, — დაიწყო რებემ, — ეს ებრაული კანონების წიგნია, დაწერილი
ათასობით წლის წინ რაბინების მიერ. როგორც თალმუდი ასწავლის, ჩვენ უნდა
შევთხოვოთ ღმერთს იმის შესახებ, რომ ძალა მოგვცეს ცდუნებების, ეჭვებისა და
დაბრკოლებების დასაძლევად და მისი ნების აღსასრულებლად. ეს უკეთესია,
ვიდრე ღმერთისათვის ჩვენი სურვილების შესრულების თხოვნა».
როცა ცამეტი წელი შემისრულდა, დაბადების დღეზე ჩემმა უფროსმა ძმამ
მარტიმ პიტერის, პოლის და მერის პირველი ალბომი მაჩუქა. ეს იყო ფოლკ-ტრიო
გრინვიჩ ვილიჯიდან. თავის სიმღერებში ისინი ომის, უსამართლობის და
სოციალური უთანასწორობის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ, მაგრამ ყველაზე მეტი
შთაბეჭდილება მოახდინა
სიმღერებმა,
რომლებიც ღმერთისადმი იყო
მიმართული. თვალებდახუჭული ვუსმენდი ამ ალბომს და ყოველი სიტყვა
მაგნიტივით მიზიდავდა. პირველი სიმღერა ფირფიტაზე ამ სიტყვებით იწყებოდა:
«Early in the morning, about the break of day — I ask the Lord to help me find my way»
(«დილით, სანამ მზე გამოანათებს, ღმერთს ვევედრები: ჩემი გზა გაანათე»). ისევ და
ისევ ვუსმენდი ამ ლოცვას და ვერც კი წარმომედგინა, რა როლს ითამაშებდა ჩემს
ცხოვრებაში.
ცხოვრების აზრის ძიებაში ისეთ ფოლკ-მომღერლებს ვუსმენდი, როგორებიც
იყვნენ პიტ სიგერი და ბობ დილანი, და მათი შემოქმედება მეამბოხე სულს
აღვივებდა ჩემში. თუ ფოლკ-მუსიკა ტექსტების დიდი სიღრმის გამო ეხმიანებოდა
ჩემს გულს, ბლუზი ყმაწვილურ და მძაფრ ემოციებს იწვევდა ჩემში. ბლუზი — ეს
ვნებისა და სევდის მუსიკაა. ყოველი ნოტით, ყოველი სიტყვით ბლუზმენი თავისი
გულის სევდას ავლენს და ამაში ჰპოვებს შვებას. ვისმენდი რა სხვის ტირილს
დაკარგულ სიყვარულზე, მე თვითონაც მოვთქვამდი, და ვტიროდი ჩემს
დაკარგულ სიყვარულზე ჯერ კიდევ მანამ, სანამ განვიცდიდი მას.
განსხვავებით ჩემგან, თვითანალიზისადმი მიდრეკილი, მორცხვი და
მგრძნობიარე ბავშვისგან, ჩემი უფროსი ძმა მარტი გარშემომყოფების გაბრაზების
ფენომენალურ ნიჭს ფლობდა. მაიმუნივით მოუსვენარმა მეტსახელად შესაბამისი
სახელი მიიღო — მანქი [სიტყვისგან Monkey]. 1965 წელს, როდესაც თოთხმეტი
წელი შემისრულდა, მე ჩავაბარე საშუალო სკოლაში, რომელიც ეს-ესაა მარტიმ
დაამტავრა. როგორც კი დამინახა, ზოგიერთი მასწავლებელი აღშფოთდა: «ოღონდ
ეს არა! კიდევ ერთი მანქი!» ასე დამერქვა სწავლის პირველი დღიდანვე «პატარა
მანქი». მხოლოდ წლების შემდეგ მივხვდი იმ ირონიას, რაც ამ მეტსახელში იდო
[მეტსახელი წინასწარმეტყველური აღმოჩნდა, რადგანაც სიტყვა Monk ასევე
ნიშნავს «ბერსაც»].
სკოლაში როგორც ახალბედა ორთაბრძოლების ჯგუფში ჩამწერეს. ვერ
ვიტყვი, რომ ამისთვის კარგი მონაცემები მქონდა, მაგრამ თუკი რაიმე
გამიტაცებდა, ამ გატაცებას მთლიანად ვუძღვნიდი თავს. მწვრთნელიც და
მეგობრებიც მომავალ ჩემპიონს ხედავდნენ ჩემში. მე თვითონაც მომწონდა
რთული მიზნების დასახვა და მათი მიღწევა. მაგალითად, შემეძლო ნებისმიერი
სტიპენდია ან გრანტი მომეპოვებინა, როგორც კი მოვისურვებდი. მაგრამ რაღაც
უცნაური დამემართა. დავიწყე ცხოვრების აზრზე ფიქრი, უფრო მაღალზე ვიდრე
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სიმდიდრე, საზოგადოებრივი მდგომარეობა და წარმავალი გატაცებები. როგორ
შემეძლო ბედნიერი ვყოფილიყავი კეტილმოწყობილ ჰაილენდ პარკში, როდესაც
სულ რაღაც რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით, ჩიკაგოს გეტოში ზანგები
იტანჯებოდნენ? როგორ შემეძლო გამხარებოდა სპორტული ჯილდოები, როდესაც
ჩემს უფროს მეგობრებს საშინელ ვიეტნამის ომში იძახებდნენ? მე და ჩემი
მეგობრები ამ კითხვებზე პასუხებს ვეძებდით და ეჭვქვეში ვაყენებდით იმ
ცხოვრების საფუძვლებს, რომლითაც იმჟამად ვცხოვრობდით.

*
მე მხურვალედ თანავუგრძნობდი მარტინ ლუთერ კინგ—უმცროსს და მის
მოძრაობას სამოქალაქო უფლებების მოპოვებისათვის. მე ვფიქრობდი მალკოლმ
იქსის სიტყვებზე და ვკითხულობდი წიგნებს სოციალური რეფორმების შესახებ.
ჩემს საუკეთესო მეგობრებთან, ბასუნთან და გერისთან ერთად, რომლებსაც ათი
წლის ასაკიდან ვიცნობდი, ავტოსამრეცხაოზე მოვეწყვე და სასწავლო წლის
განმავლობაში მეცადინეობების მერე ვმუშაობდი, ხოლო ზაფხულის არდადაგების
დროს — მთელი სამუშაო დღით. სამუშაო მძიმე იყო, მაგრამ მე მომწონდა იგი.
ჩვენთან ერთად მუშაობდნენ მოზრდილი აფრო-ამერიკელები ჩიკაგოს სამხრეთ
ნაწილის გეტოდან — ადამიანები სრულიად სხვა სამყაროდან, რომელიც მყუდრო
ჰაილენდ პარკის მიღმა მდებარეობდა. მათთან მუშაობისას ჩვენ თითქოს სოულის
კულისებს მიღმა აღმოვჩნდით. ეს იყო სამყარო, საოცრად განსხვავებული იმისგან,
რაც ჰაილენდ პარკში გვინახავს. სიღატაკემ, რასობრივმა დისკრიმინაციამ და
ალკოჰოლიზმმა ცხოვრების ფსკერზე დაუშვეს ეს ადამიანები, და როცა მათთან
ერთად ვისმენდი ბლუზის და სოულის მომღერლების გოდებას, ჩემი გული
იფლითებოდა. თხუთმეტი წლის მოზარდს მოსვენებას არ მაძლევდნენ კითხვები,
რომლებზე პასუხებსაც ვერსად ვპოულობდი.
შემდეგ კი ჩემი ახლო მეგობარი გარდაიცვალა. იგი ჩემზე სულ რაღაც ერთი
წლით უფროსი იყო. მისი ავტომობილი მოყინული გზატკეცილზე მოცურდა და
მიჩიგანის ტბის ცივ წყალში ჩაიძირა. მაშინ სერიოზულად დავფიქრდი იმაზე, თუ
ვინ ვიყავი და რისთვის ვცხოვრობდი. მეჩვენებოდა, რომ მთელი მსოფლიო
უფსკრულისკენ მიცურავდა გაურკვევლობის ყინულზე.
განმარტოებისთვის სახლის სარდაფში გადავედი საცხოვრებლად და
კედლებზე სიბნელეში მანათობელი ფსიქოდელიური პლაკატები გავაკარი. ჭერზე
სათევზაო ბადეები იყო ჩამოკიდებული, ხოლო სივრცეში ჟასმინის
კეთილსურნელების სქელი კვამლი ირხეოდა. და როცა სტრობოსკოპს ვრთავდი,
რეალობა უკან იხევდა და სიზმრების სამყაროში გადავდიოდი.
ყველასგან სარდაფში განმარტოებული, სამოციანების რევოლუციურ მუსიკას
ვუსმენდი. ბიტლების სიმღერა «A Day in the Life უფრო გააძლიერა ჩემში
ცხოვრების ჭეშმარიტი აზრის ძიების წყურვილი.
თვალებდახუჭული ვუსმენდი, როგორ მღეროდა ჯორჯ ჰარისონი «Within
You, Within You» და მის სიტარასთან ერთად ვტიროდი შინაგანი სიმშვიდის
წყურვილით. ისევდაისევ ვრთავდი რეი ჩარლზის «Old Man River»-ს და
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სუნთქვაშეკრული ვუსმენდი ამ სიმღერას ჩაგრულთა ხვედრის შესახებ. როცა ბი
ბი კინგს ვუსმენდი, მისი გიტარის მძაფრი ბგერები გულში მწვდებოდა, და
განცვიფრებული ვიყავი, რატომ მანიჭებდა ასეთ სიამოვნებას სევდიანი
სიმღერების მოსმენა. ერთხელ გვიან საღამოს, როცა უკვე მერამდენედ
ვცდილობდი ჩემს ცხოვრებაში გარკვევას, ყურსასმენებში გაიჟღერა ჯონი
რივერზის სიმღერამ «Look to Your Soul for the Answer» («პასუხისთვის შენს სულში
ჩაიხედე»). მე ღრმად ჩავისუნთქე, თვალები გავახილე და საზეიმოდ განვაცხადე:
«დიახ! სწორედ ასეა საჭირო!»

*
მე და ჩემი მეგობრები ახალი აღმაფრენით გადავეშვით 1960-იანების
კონტრკულტურაში. სკოლაში, სადაც ძირითადად კონსერვატიულად განწყობილი
ოჯახების შვილები, სპორტსმენები და აქტივისტები სწავლობდნენ, ჩვენ
უმცირესობაში აღმოვჩნდით. გრძელი თმა მოვუშვით და ექსპერიმენტები
დავიწყეთ მარიხუანათი და ლსდ-თი, ხოლო ჩვენი მშობლების და მათი თაობის
ღირებულებები უარვყავით.
ამასთან მე ორად ვიხლიჩებოდი. არ მინდოდა ვინმეს იმედები გამეცრუებინა.
ვფიქრობდი სპორტისთვის თავი დამენებებინა, მაგრამ ჩემი მეგობრების და
მწვრთნელის ღალატიც არ მინდოდა. მითუმეტეს, რომ სკოლის ხელმძღვანელობა
ფიქრობდა, რომ ჩემი წყალობით სკოლის გუნდი ჩემპიონატებში მიიღებდა
მონაწილეობას. ერთხელ მწვრთნელმა ყველას თანდასწრებით განაცხადა:
«როცა პატარა მანქი გამარჯვებისთვისაა განწყობილი, მშიერი ვეფხვივით
გამოვარდება ხოლმე ხალიჩაზე. ის ჩემპიონთა ჯიშიდანაა. სამწუხაროა, რომ მას არ
შეუძლია სპორტზე კონცენტრაცია».
არ ვიცოდი რა მექნა და ღმერთს ვთხოვე დახმარება.
მალე, შეჯიბრებაზე გამოსვლის დროს, ჩემი მოწინააღმდეგე ორთაბრძოლის
დაწყებიდან ხუთ წამში ბეჭებზე დავდე. ხალხი ღრიალებდა ჩემი გამარჯვების
ნიშნად, მე კი მუხლდაჩოქილი ვიყავი და ფეხზე ვერ ვდგებოდი პარალიზებული.
მხრის ძვალი სახსრიდან ამომვარდნოდა და მკერდის კუნთები გაეგლიჯა. მთელს
სხეულში საშინელმა ტკივილმა დამიარა. იმ წამს, როცა მხარი ამომვარდა, ჩემს
ცხოვრებაში პირიქით, ყველაფერი თავის ადგილზე დადგა. მთელი სხეულით
ვკანკალებდი. მაყურებელი შეშფოთებული მიყურებდა, მე კი უხმოდ მადლობას
ვწირავდი უფალს. ახლა უკვე თავისუფალი ვიყავი.
ყველაფერი, რაზე უარის თქმაც თავად მიჭირდა, ბედის წყალობით
თავისითვე სამუდამოდ მიდიოდა ხოლმე ჩემი ცხოვრებიდან.

*
ჰარი ლისი, რომელთან მეგობრობამაც საბოლოო ჯამში ყველაზე საოცარი
გავლენა მოახდინა ჩემს ცხოვრებაზე, კეთილი, კომუნიკაბელური და რაც მთავარია
თავგადასავლების დაუდეგარი მაძიებელი იყო. ჰარი იმ მეამბოხეების რიცხვს
განეკუთვნებოდა,
რომლებმაც
ბოლომდე
იპოვეს
საკუთარი
თავი
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კონტრკულტურაში.
პირველი
სასწავლო
წლის
შემდეგ,
საზაფხულო
არდადაგებზე, მე და ჰარი კალიფორნიაში წავედით სამოგზაუროდ. იქ სრული
თავისუფლებით ვტკბებოდით «სანსეტ სტრიპზე» და ჰეიტ-ეშბერში. «ყვავილების
შვილთა» ამ სამოთხეში ბევრი შესანიშნავი ადამიანი გავიცანით — ისეთივე
იდეალისტები, როგორებიც ჩვენ ვიყავით. გვხვდებოდნენ სხვანაირი ადამიანებიც
— დამანგრეველი, უხეში, გარყვნილი ხასიათის მქონენი ან უბრალოდ
სიამოვნებებისადმი დახარბებულნი, მაგრამ მათგან ვცდილობდით შორს
დაგვეჭირა თავი.
1969 წელს სკოლის საუკეთესო მეგობრებთან: ბასუნთან, სტივთან და
ჰარისთან ერთად ფლორიდაში, მაიამი დეიდის კოლეჯში ჩავაბარე. როგორც ჩემი
თანატოლების უმეტესობა, მე ახალგაზრდა, ჭირვეული და თავგადასავლების
მაძიებელი ვიყავი, მაგრამ სწორედ მაშინ დავიწყე საკუთარ თავში იმ სურვილის
აღმოჩენა,
რომელიც
ყველა
დანარჩენს
ჩრდილავდა.
ეს
სურვილი
სულიერებისადმი გადაულახავი სწრაფვა იყო. იგი დღითიდღე ზრდებოდა.
ვიღაცამ მათხოვა წიგნი — «მსოფლიოს უდიდესი რელიგიები». მე ხარბად
დავეწაფე თვითოეულ სიტყვას და არაფრით შემეძლო სულიერი ცოდნისადმი
წყურვილის დაცხრობა. შემდეგ, სხვა წიგნების კითხვისას, აღმოვაჩინე უხმო
მედიტაციის უძველესი ინდური მეთოდი წმინდა მარცვალზე «ომ». საკუთარი
თავის სიღრმეში მოგზაურობისას აღმოვაჩინე სხვა რეალობა, იმდენად საოცარი,
რომ უფრო და უფრო ღრმად მინდოდა მასში შესვლა.
ერთ დილას, სტუდენტურ ქალაქში ვნახე განცხადება ლექციის შესახებ,
რომელიც ტრანსცენდენტულ მედიტაციას ეძღვნებოდა. ლექციაზე წვერებიანი
გრძელთმიანი
ამერიკელი
სახელად
მაიკლი
ჰყვებოდა
ცნობიერების
მეცნიერებაზე, რომელიც მაჰარიში მაჰეშა იოგის სწავლებაზე იყო დაფუძნებული.
ამან ძალიან დამაინტერესა. მაიკლმა ფლორიდის ჰოლივუდში მიმიწვია, სადაც
ყველანაირი ვალდებულებების გარეშე შემეძლო ინდივიდუალური მანტრის
მიღება მედიტაციისთვის. საკურთხეველზე ყვავილი, ძვირფასი ნაჭერი და
ოცდათხუთმეტი დოლარი დავდე, რის შემდეგაც ყურში მანტრა ჩამჩურჩულეს,
რომელიც ერთი მარცვლისგან შედგებოდა. მას შემდეგ ყოველდღიური მედიტაცია
ჩემი ცხოვრების ყველაზე მთავარი ნაწილი გახდა.
სულიერების თესლი მალე იზრდებოდა ჩემში. მაგრამ მასთან ერთად
იზრდებოდნენ ფარისევლობისა და ფანატიზმის აუტანლობის სარეველები.
მოვუშვი რა თმები საყოველთაო ნორმების პროტესტის ნიშნად, მე გავხდი სამიზნე
მათთვის, ვინც ვერ იტანდა ჰიპებს, მათ შორის პოლიციელებისთვის. ისინი
რეგულარულად მაჩერებდნენ, მჩყრეკდნენ და ყველანაირად თავს მაბეზრებდნენ.
როცა ვხედავდი იმ ზიზღს, რასაც ჩემი გრძელი თმა, რწმენა და შეხედულებები
იწვევდა, საკუთარ თავს მოწამედ აღვიქვამდი და ცოტათი ვამაყობდი კიდეც ამით.
პატივად ვთვლიდი, როცა მაღალი იდეალების გამო მდევნიდნენ. ეს გაცილებით
უკეთესი იყო, ვიდრე ბრბოს აზრის გაზიარება და მოდის აყოლა. ამასთან ერთად
ვხვდებოდი, რომ იმათი სიძულვილი, ვისაც მე ვძულდი — ეს იგივე მანკიერებით
ავადმყოფობას ნიშნავდა. ამიტომ ვცდილობდი დამენგრია ის საზღვრები,
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რომლებიც ადამიანებს ყოფდნენ, და აღმომეჩინა ყველა რელიგიის საიდუმლო
არსი, გამეცნობიერებინა ღმერთის ერთიანობა.
კოლეჯში ფსიქოლოგიით და სხვა ჰუმანიტარული მეცნიერებებით
დავინტერესდი, მაგრამ მედიტაცია და მუსიკა ყოველთვის პირველ ადგილზე
რჩებოდა ჩემს ცხოვრებაში. ქალაქ ოპა ლოკაში, კოლეჯთან ახლოს, სახლში,
რომელსაც ყველა «საფერფლეს» ეძახდა, ცხოვრობდა მუსიკოსი ჯეიმს ჰარმონი
მეტსახელად ჯიმი-დათვი. ის მაღალი იყო, გრძელ თმას და წვერს ატარებდა. ის
ტუჩის ჰარმონიკაზე უკრავდა და სოლისტი იყო ჯგუფში Burning Waters Blues
Band.
დათვმა უმცროსი ძმასავით შემიყვარა. ერთხელ ამაყი ღიმილით მაჩუქა
თავისი ტუჩის ჰარმონიკებიდან ერთ-ერთი:
«ძამიკო, ტუჩის ჰარმონიკაზე დაკვრას გასწავლი».
«მაგრამ მე ნოტები არ ვიცი», — მორცხვად ვუპასუხე მე.
«ეს არაა მნიშვნელოვანი. შენ იცი რას ნიშნავს ღრმა გრძნობა, ბლუზში კი ესაა
მთავარი».
მას შემდეგ ჰარმონიკა ჩემი მუდმივი თანამგზავრი გახდა.

*
კოლეჯში შავკანიან სტუდენტებს დავუმეგობრდი და ერთ-ერთი მათგანის
მეშვეობით მარტინ ლუთერ კინგ-უმცროსის თანამოაზრე გავიცანი. ეს იყო
გამხდარი, მაგრამ ძალიან მტკიცე ნების მქონე ქალი, რომელიც მეთაურობდა
მოძრაობას სამოქალაქო უფლებებისათვის. ორმოც წელზე გაცილებით მეტის
იქნებოდა, მე კი სულ რაღაც თვრამეტის ვიყავი, ამიტომ დედას ვეძახდი, ის კი
შვილს მეძახდა. ხშირად ვსაუბრობდით დოქტორ კინგის ქადაგებებზე და ერთად
განვიცდიდით მის ტრაგიკულ სიკვდილს. როგორც ბაპტისტს შეეფერებოდა, ის
კეთილი და მოწყალე იყო, მაგრამ ამასთან მტკიცე და უშიშარი. ერთხელ თავის
ორგანიზებულ შავკანიანთა სამოქალაქო უფლებების დასაცავად მოწყობილ
მსვლელობაზე დამპატიჟა. როგორი გაუკვირდა და გაუხარდა, როცა მივედი —
თეთრი ყმაწვილი შავკანიანების მარშში მონაწილეობდა. ხელი ჩამკიდა და ამაყად
გაუძღვა მსვლელობას.
ბევრს გაუკვირდა ჩემი იქ ყოფნა. თეთრი რასისტები გვისტვენდნენ და
გვემუქრებოდნენ, როცა ახლოს ჩავუვლიდით. პოლიციელები დემონსტაციულად
გვაქცევდნენ ზურგს და ჩვენსკენ ბოთლები და ქვები ცვიოდა. დედამ გაიღიმა,
როცა სამასზე მეტმა ადამიანმა ერთად დაიწყო სემ კუკის სიმღერა «A Change Is
Gonna Come» da «We Shall Overcome».
მარშის კულმინაცია იყო — მიტინგი პარკში. ყველა გასაშლელ სკამებზე
დაჯდა, მე კი დედის გვერდით დავჯექი. შემდეგ ის მიკროფონთან მივიდა და
სიტყვა წარმოთქვა. იგი ამხელდა თეთრკანიანების შავკანიანებისადმი
უსამართლობას და მოუწოდებდა «ძალადობის გარეშე აჯანყებისაკენ».
მისი თავდაჯერებული ხმა მთელ პარკში გუგუნებდა.
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«ძალადობა იმ ბოროტების გზამდე მიგვიყვანს, რომელიც ჩვენმმა
მდევნელებმა აირჩიეს. ჩვენ უშიშრები უნდა ვიყოთ და ერთად დავიცვათ ჩვენი
უფლებები, მაგრამ არა ცეცხლით და მახვილით, არამედ ერთიანობით და
ყოვლისშემძლე უფლისადმი რწმენით. ბოიკოტი გამოვუცხადოთ ყველაფერს,
რასაც
რასობრივი
დისკრიმინაციის
სუნი
ასდის.
მჩაგვრელებისადმი
წინააღმდეგობის გაწევით, ჩვენ თავად არ უნდა ვთქვათ უარი ჭეშმარიტებაზე».
მისი ხმა თრთოდა და თვალებში ცრემლები უბრწყინავდა, როცა თავისი
მასწავლებლის სიტყვებს იმეორებდა:
«ამერიკა — ეს თავისუფლების ქვეყანაა. ჩვენ არ დავიხევთ უკან, სანამ
მონობის ბორკილებს ბოლომდე არ გადავაგდებთ. და მაშინ ცაში ხელებაწვდილნი
ვიყვირებთ:
«როგორც იქნა თავისუფლები ვართ! როგორც იქნა თავისუფლები ვართ!» მამა
კინგს ოცნება ჰქონდა. ამ ოცნების საფასურად სიცოცხლე გაიღო. და ჩვენ ამ
ოცნებისთვის ვიცოცხლებთ. ამინ».
პარკი აპლოდისმენტების ხმამ შეძრა. დედა თავის ადგილზე დაბრუნდა,
ჩემსკენ დაიხარა და ჩუმად მკითხა:
«მოგეწონა?»
მე ენერგიულად დავუქნიე თავი.
შემდეგი ორატორი მოულოდნელად პოლემიკაში შევიდა მასთან — მისი
გამოსვლა ღიად მოუწოდებდა აჯანყებისაკენ:
«იმის იმედი, რომ რასისტების დამარცხება ძალადობრივი მეთოდების გარეშე
შეგვიძლია, მამა კინგთან ერთად მოკვდა! — წარმოთქვა მრისხანე ხმით. — ძმებო
და დებო, გაიღვიძეთ! ცეცხლს ცეცხლით ებრძვიან. ამერიკამ იარაღით ხელში
მოიპოვა თავისუფლება. ამიტომ უნდა დავიფიცოთ, რომ დევნას დავუწყებთ
თეთრ ექსპლუატატორებს და გადავწვავთ მათ ქალაქებს».
შეკრებილთა ნახევარმა თანხმობის ნიშნად დაიყვირა, ხოლო დანარჩენებმა
შეცბუნებულებმა გააქნიეს თავები. გაოფლიანებული ორატორი მუშტების
მოღერებით აგრძელებდა თავის სიტყვას:
«თეთრები ფიქრობენ, რომ ჩვენ მუდამ კმაყოფილნი ვიქნებით ავტობუსების
უკანა ნაწილში ჯდომით და ვიცხოვრებთ გეტოში, როგორც ციხეში, — რისხვამ
გაიელვა მის თვალებში, როცა თითი ჩემსკენ გამოიშვირა და დაიყვირა: — ძმებო
და დებო, შეხედეთ! დღესაც კი, ჩვენს მსვლელობაზე, თეთრი ადამიანი
უსირცხვილოდ მეთაურობს მსვლელობას, ჩვენ კი, შავკანიანები უკან მივყვებით!»
ორატორის მომხრეებმა სიბრაზისგან დაიხუვლეს.
ორატორი აგრძელებდა ჩემს მხილებას, როგორც ყველაფერ იმის სიმბოლოსი,
რომელიც სძულდათ და ვერ იტანდნენ. ის შურისძიებისკენ მოუწოდებდა ყველას.
დედა წამოხტა, რომ ჩემს დასაცავად სიტყვა ეთქვა, მაგრამ მისი ხმა ორატორის
მრისხანე ყვირილმა დაფარა. ამასთან მას მიკროფონი და დემონსტრანტთა
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უმეტესი ნაწილის მხარდაჭერა ჰქონდა. დედამ ნაზად მომკიდა ხელი და მწუხარე
ხმით მითხრა:
«შვილო, მაპატიე ძალიან გთხოვ. ღმერთია მოწმე, მე დაგაყენე მსვლელობის
სათავეში. შენ მომენდე და ამის გამო საფრთხეში აღმოჩნდი, ხელზე ხელი
მომიჭირა და ამოიოხრა. — ახლა კი წადი. ღმერთი იყოს შენი მფარველი».
ვცდილობდი ყურადღება არ მიმეპყრო და ჩუმად გავიპარე მიტინგიდან.
დედა ყურადღებით მადევნებდა თვალყურს და მზად იყო აუცილებლობის
შემთხვევაში დავეცავი. მე მაოცებდა ის ფაქტი, რომ ადამიანები, რომლებიც
თანასწორობისთვის და სამართლიანობისთვის იბრძოდნენ, მზად იყვნენ
დაუფიქრებლად გაენადგურებინათ ყველა, ვინც მათგან განსხვავდებოდა.
პარკიდან გამოვაღწიე და მშვიდად ამოვისუნთქე. მიუხედავად ამ დღის
მოვლენებისა, მე უფრო დიდი მოწიწება ვიგრძენი მამა კინგისადმი და მისი
მიმდევრებისადმი. ისინი უმოწყალოდ ებრძოდნენ როგორც გარე, ასევე შინაგან
მტრებს. სამხრეთული მზის ქვეშ ხეტიალობდი და გამახსენდა ერთი გამოთქმა,
რომელიც ნათელს ჰფენდა მიმდინარე დღის მოვლენებს: თუ ადამიანს არა აქვს
იდეალი, რომლისთვისაც მზადაა სიცოცხლე გასწიროს, მაშინ მის სიცოცხლეს
ფასი არა აქვს. და მაშინ ყველაფერს მივხვდი. მარტინ ლუთერ კინგ-უმცროსს
ჰქონდა ოცნება, რისთვისაც ცხოვრობდა და რისთვისაც მოკვდა. მისმა ოცნებამ
მსოფლიო შეცვალა. განა ნებისმიერ ჩვენგანს არ შეუძლია ამის მიღწევა, თუ თავისი
მოწოდებისადმი ერთგულებას ბოლომდე შეინარჩუნებს?

*
სასწავლო წელი დასრულდა და არდადაგები დაიწყო. ზაფხულის ცხელ დღეს
გზატკეტილის ნაპირზე ვიდექი სადღაც პენსილვანიაში და გზად მიმავალი
მანქანის გაჩერებს ვცდილობდი, ქარი კი გრძელ თმას მიწეწავდა. ნიუ-იორკში
მივდიოდი, ჩემს მეგობართან. ცხრამეტი წლის ვიყავი, 168 სმ სიმაღლის
ორმოცდაათ კილოზე ოდნავ მეტს ვიწონიდი. უნდა ვაღიარო, რომ სხეულის ასეთი
აღნაგობით საკმაოდ უმწეოდ ვგრძნობდი თავს ყოველთვის, როცა გზა მიმავალი
მანქანის დაჭერა მიხდებოდა. სამი საათის შემდეგ ჩემს წინ 59 წლის გამოშვების
ჟანგიანმა პლიმუთმა დაამუხრუჭა. ავტომობილთან მივირბინე და მძღოლს
მადლობა გადავუხადე:
«მადლობა! ძალიან დიდი მადლობა, სერ!»
მძღოლმა ფანჯრიდან შუა თითი გამომიყო და გაბრაზებულმა შემომხედა:
«ჯობია სამუშაო იშოვო, უსაქმურო!» — უეცრად მსხვილი ხელი თმაში
ჩამავლო და ღია ფანჯრისკენ შემითრია. მაშინვე დამწვრის და თამბაქოს სუნი
მეძგერა. მძღოლმა გადააპურჭყა, ბინძურად შეიგინა და თან დაამატა:
«ეი, მათხოვარო! იარაღი რომ მქონდეს დაუფიქრებლად მიგაცხრილავდი!»
და მანქანა საბურავების კივილით მოწყდა ადგილიდან.
ავტომობილის შავი კვამლისგან სულშეხუთულმა ამოვახველე და ვიგრძენი,
როგორ იფეთქა ჩემში წყენამ, მაგრამ მაშინვე ვცადე მისი შეკავება. ჩემი მიზანი ხომ
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სულიერი ცხოვრება იყო. ავტოსტოპით მოგზაურობისას არაერთხელ გავმხდარვარ
სამიზნე იმათთვის, ვინც ეძებდა, რომ სხვაზე ამოენთხია თავისი ბრაზი და
გაღიზიანება. მაგრამ მე ვიმედოვნებდი, რომ ეს განსაცდელები სულიერ ზრდაში
დამეხმარეობოდა. ვიცოდი, რომ მოთმინება და სიმტკიცე უნდა მესწავლა და
დაბრკოლებების გადასალახად უნდა მელოცა.
სამოცდაათიან წლებში გრძელი თმა უბრალოდ მოდა არ იყო, ეს იყო ღია
გამოწვევა მთელი საზოგადოებისადმი მასში გამეფებული ფულისა და
ძალაუფლების კულტით. იმ წლებში გრძელი თმა რწმენის ერთგვარი სიმბოლო
იყო. მე და ჩემს მეგობრებს უბრალოდ კი არ გვჯეროდა ჩვენი იდეალების, არამედ
ცხოვრებაშიც ვანხორციელებდით მათ. ერთი წლით ადრე, როცა ჩიკაგოში,
დემოკრატიულ კონვენციაზე პროტესტით გამოვდიოდით ომის წინააღმდეგ,
ცრემლმდენი გაზით დაგვშალეს. პოლიციელებს არ ვუყვარდით და ხშირად
გვიჭერდნენ ხოლმე სტუდქალაქში. და ეს ყველაფერი მხოლოდ იმის გამო, რომ
ჩვენ ცხოვრების აზრს ვეძებდით და გვჯეროდა იდეალების, რომლისთვისაც
მხოლოდ ცხოვრება კი არა, სიკვდილიც ღირდა. და თუმცა მე თვითონ ცუდს
არავის ვუსურვებდი, ჩემი გარეგნული იერი ჩემს მიმართ არაკეთილ განწყობას
უნერგავდა გარშემომყოფებს.
კიდევ რამდენიმე საათის ლოდინის შემდეგ კეთილად განწყობილმა
ახალგაზრდამ გამიჩერა და გამიყოლა თავის სახლამდე, გეტისბურგში. იქ მარტო
ჩამოვჯექი ტყის ნაკადულთან. ხეებსა და ქვებს შორის მიმავალი წყლის რაკრაკი
დამამშვიდებლად მოქმედებდა ჩემზე. მეჩვენებოდა, რომ ნაკადულმა ისეთი რამ
იცოდა, რაც ყოფიერების საიდუმლოს კარს გამიხსნიდა.
თუკი ამ ნაკადულივით, უბრალოდ გავყვები მოწოდებას, — ვფიქრობდი მე,
— მაშინ შესაძლოა ბუნებამ თავად გამიხსნას თავისი საიდუმლო და უმაღლეს
მიზნამდე მიმიყვანოს.
რამდენიმე დღის შემდეგ, ნიუ-იორკში, ჩემმა მეგობარმა ჰეკეტმა როკფესტივალზე «ღანდალლ’ს Iსლანდ» წამიყვანა. სცენაზე ერთიმეორეს მიყოლებით
გამოდიოდნენ სხვადასხვა ჯგუფები და შემსრულებლები — ჯიმი ჰენდრიქსით
დაწყებული Mountain-ით დამთავრებული. შესვენების დროს გასეირნება
გადავწყვიტე და ახალგაზრდა ამერიკელი მომიახლოვდა გადაპარსული თმით. ის
მთლიანად თეთრებში იყო ჩაცმული და რომელიღაც უჩვეულო ბერად აღვიქვი.
ზედმეტი ლაპარაკის გარეშე გამომიწოდა თხელი წიგნი და შესაწირი მთხოვა. მე
ვუთხარი, რომ ფული არ მქონდა, სანამ ვსაუბრობდით, ბარიგა მომიახლოვდა და
ჰაშიში შემომთავაზა. მე მასაც იგივე გავუმეორე, და ეს ორნი ერთმანეთთან
კამათით გამეცალნენ. ბერს ჩემთვის წიგნის გამორთმევა დაავიწყდა, მე კი ისე, რომ
არც კი დამიხედავს, ჩანთაში ჩავიდე იგი.
მომდევნო დღეს, როცა ბრუკლინში ვიყავი ჰეკეტთან, ჰარიმ დამირეკა და
სტუმრად დამპატიჟა ჩვენს საერთო მეგობართან — ფრენკთან, რომელიც ჩერი
ჰილში ცხოვრობდა ნიუ-ჯერსის შტატში. როცა მივედი, ჰარი და ფრენკი
მუხლდაჩოქილნი იდგნენ დიდ რუქაზე, რომელიც სასტუმრო ოთახში, ხალიჩაზე
იყო გაშლილი.
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«რამდენიმე დღეში ევროპაში ვაპირებთ წასვლას, — მითხრა ჰარიმ, — და
შენც ჩვენთან მოდიხარ».
მე ერთი ცენტიც კი არ მქონდა და ჩიკაგოში ვაპირებდი დაბრუნებას, რათა
მთელი ზაფხული მემუშავა. მაგრამ ფრენკმა დამარწმუნა, რომ სამივესთვის
ჰქონდა სამყოფი ფული.
«კარგი, — ვუპასუხე მე, — მაშინ წამოვალ».
ისღა დამრჩენოდა, რომ ჰეილენდ პარკში ცავსულიყავი და მშობლებისთვის
ამეხსნა ვითარება. აქამდე არავინ ჩვენი ოჯახიდან ამერიკის საზღვრებს არ იყო
გაცდენილი. რას იტყვიან მშობლები? ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად მივდიოდი
სახლში, სადაც მთელმა ჩემმა ბავშვობამ ჩაიარა.
მრგვალ სასადილო სუფრასთან ვიჯექი და მასზე დალაგებულ კერძებს
ვათვალიერებდი. დედა მზად იყო ყოველდღე გაემზადებნა ჩვენთვის
სადღესასწაულო სუფრა. ოთახში ბალახების და სანელებლების სასიამოვნო
არომატი იდგა.
«გადავწყვიტე ჰარისთან ერთად ევროპაში წავიდე», — განვაცხადე მე. სუფრის
წევრებს სახეები გაუქვავდათ. მათი მზერის ქვეშ ნერვიულად ვაქანავებდი
საპილპილეს ჩემი თეფშის თავზე.
«ეს ჩემს მსოფლმხედველობას გააფართოვებს, რას ფიქრობთ?»
პასუხი არ ყოფილა. მე სამზარეულო მოვათვალიერე: ლამაზად იყო
შეღებილი. ელექტრო პლიტა და მაცივარი ერთი ფირმის იყო. ერთიც და მეორეც —
ვარდისფერი. ეს დედაჩემის საყვარელი ფერია.
«სამაგიეროდ ბევრ ახალს გავიგებთ. არ ინერვიულოთ, სექტემბერში
დავბრუნდები, როცა არდადაგები დამთავრდება. სამ დღეში მივემგზავრებით».
სიჩუმე იდგა. დედა ისე გამოიყურებოდა, თითქოს ახლო ნათესავის
სიკვდილის ამბავი გაიგო.
«რიჩი, — უეცრად აქვითინდა იგი, — რად გინდა ეს ყველაფერი? რას შეჭამ
იქ? ან სად დაიძინებ?» ნერვიულად გააქნია თავი და ჩემს მოლბობას შეეცადა: «შენ
ხომ ჯერ ბავშვი ხარ. ვინ დაგიცავს იქ?»
მამამ განაცხადა:
«შვილო, სრულ ჭკუაზე ხარ? ეს სამყარო — სახიფათო ადგილია. შენ კი
ახალგაზრდა და გამოუცდელი ხარ. ნებისმიერი რამ შეიძლება შეგემთხვეს».
ღრმად ჩაისუნთქა და დაამატა:
«მე დაგიშლიდი წასვლას, მაგრამ მაინც არ დამიჯერებ». მამა თვალს არ
მაცილებდა და ისე მიყურებდა, იმ იმედით, რომ გადავიფიქრებდი, მაგრამ
ვცდილობდი არ შემემჩნია. მაშინ ნერვიული ხმის კანკალით მითხრა:
«მე დღე და ღამე ვიღელვებ შენზე, სანამ არ დაბრუნდები».
ჩემმა ძმამ ლარიმ კი წამოიძახა:
«მაგარია! მეც წავიდოდი! — მაგრამ დაინახა რა გაბრაზებული მშობლები,
უცბად სერიოზული გახდა, — რიჩი, იშვიათად მაინც მოგვწერე წერილები».
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ნაწყვეტი იოგანანდა
პარამაჰამსას წიგნიდან
«იოგის ავტობიოგრაფია»1
(მონაკვეთი ეხება ბიბლიურ ციტატებს)

ჩემი მასწავლებელი (შრი იუქტეშვარა) შესანიშნავი სიცხადით ახდენდა
ქრისტიანული
ბიბლიის
განმარტებას.
სწორედ
გურუსგან,
რომელსაც
ოფიციალური კავშირი არ ჰქონდა ქრისტიანობასთან, მე ვისწავლე ბიბლიის
უკვდავი არსის გაგება და ქრისტეს სიტყვების ჭეშმარიტების დანახვა, ყველაზე
ურყევისა და ამაღელვებელის, რაც კი ოდესმე თქმულა: «ცა და მიწა გადავლენ და
ჩემი სიტყვები არ გადავლენ...»
— ჩემთვის გაუგებარია ისტორია ადამისა და ევას შესახებ! — ვთქვი ერთხელ
გაცხარებულმა, მაშნ როცა ახალი დაწყებული მქონდა წმინდა წერილების
ალეგორიებთან ჭიდილი — რატომ დასაჯა ღმერთმა არა მხოლოდ დამნაშავე
წყვილი, არამედ მათი უდანაშაულო შთამომავლებიც?
მასწავლებელს უფრო ჩემი სიცხარე ართობდა, ვიდრე ჩემი უმეცრება.
— «დაბადების წიგნი» ღრმად სიმბოლურია და არ შეიძება მისი სიტყვასიტყვით გაგება, — თქვა მან — «სიცოცხლის ხე» ადამიანის სხეულის «ბაღში»
მდებარეობს. ზურგის ტვინი ამოტრიალებულ ხეს ჰგავს, სადაც ფესვები ადამიანის
თმებია, ხოლო ტოტები — იმპულსების გამტანი და შემომტანი ნერვებია.
ნერვული სისტემის ხეზე მრავალი სიამოვნების მომტანი ნაყოფი, ანუ გრძნობაა:
მხედველობა, სმენა, ყნოსვა, შეხება და გემოვნება. მათით დატკბობა ადამიანს

1

მთარგმნელი: Atman.
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კანონიერად შეუძლია. მაგრამ მას აკრძალული ჰქონდა სექსი — «ვაშლი» სხეულის
ცენტრში (სხეულის ბაღის «შუაში»).
«გველი» განასახიერებს დახვეულ სპინალურ ენერგიას, რომელიც სასქესო
ორგანოების სტიმულირებას ახდენს. «ადამი» — ეს გონებაა, ხოლო «ევა» —
გრძნობები. როცა ემოციას, ანუ «ევას ცნობიერებას» ნებისმიერ ადამიანში
სქესობრივი იმპულსი ძლევს, მისი გონება, ანუ «ადამი» ასევე მარცხდება.
ღმერთმა ადამიანის გვარი შექმნა იმით, რომ საკუთარი ნებით მამაკაცის და
ქალის სხეულების მატერიალიზება მოახდინა და მიანიჭა ამ გვარს უნარი, რომ
მსგავსივე «წმინდა» მეთოდით შეექმნა შვილები... ადამში, ანუ მამაკაცში ჭარბობდა
გონება, ხოლო ევაში — ქალში — გრძნობები. ასე იყო გამოხატული დუალიზმი,
ანუ პოლარულობა, რომელიც ფენომენალურ სამყაროებს უდევს საფუძვლად.
გონება და გრძნობა ყოველ ადამიანურ არსებაში ზეციური სიხარულის კავშირშია
მანამ, სანამ მისი ჭკუა გველის ენერგიის ცხოველური მიდრეკილებებით არ
ცდუნდება.
შესაბამისად ადამიანის სხეული არა მხოლოდ ცხოველთა ევოლუციის
შედეგია, არამედ ღმერთის მიერ შემოქმედების სპეციალური აქტითაა შექმნილი.
ცხოველური ფორმები ძალიან უხეშნი არიან სრული ღვთაებრიობის
გამოსავლენად. მხოლოდ ადამიანური არსება იყო დაჯილდოვებული ჭკუის
უზარმაზარი შესაძლებლობებით — ჭკუის «ათასფურცლოვანი ლოტოსით», ასევე
ოკულტური ცენტრებით ხერხემლის არხში... ადამი და ევა დაეცნენ ადამიანის
პირველადი ღვთაებრივი ნეტარების მდგომარეობისგან. როგორც ღმერთი
აფრთხილებდა, მათი უკვდავი მდგომარეობა დაიკარგა. მათ ფიზიკური კანონების
ზემოქმედების ქვეშ ჩაიგდეს თავი, რის მიხედვითაც სხეულებრივი დაბადება
სხეულებრივი სიკვდილით უნდა დამთავრებულიყო.
«სიკეთის და ბოროტების» ცოდნა, რაც გველმა ევას შესთავაზა, მაიას
(ილუზიის) დუალისტურ განპირობებულობას მიეკუთვნება. გონებისა და
გრძნობის, ანუ ადამისა და ევას არასწორი გამოყენების გამო ადამიანი
ცდომილებაში ვარდება და უარს ამბობს ღვთაებრივ უფლებაზე. ყოველი
ადამიანის პირადი პასუხისმგებლობაა, რომ «მშობლიური» ანუ დუალური
ბუნებიდან ერთიანობის ანუ ედემის ბუნებამდე ამაღლდეს. გურუსთან ამ საუბრის
შემდეგ სხვა თვალით შევხედე «დაბადების წიგნს»...
«თეოლოგები არასწორად განმარტავდნენ ქრისტეს სიტყვებს, — ამბობდა
მასწავლებელი, — ისეთ ადგილებში როგორც:
«...მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე; ვერავინ მივა მამაჩემთან, თუ არა
ჩემს მიერ». (იოანე 14.6) — იესოს არასოდეს უგულისხმია, რომ იგია ღმერთის
ერთადერთი ძე. ამ ღრმა სიტყვებით მან გამოთქვა ის, რომ ვერავინ მიაღწევს
უსასრულო აბსოლუტს, ტრანსცენდენტულ მამას, რომელიც ქმნილების მიღმაა,
სანამ არ გამოავლენს თავის თავში «ძეს», ანუ ქრისტეს ცნობიერებას ქმნილების
შიგნით. იესო, რომელმაც მიაღწია სრულ ერთიანობას ქრისტეს ამ
ცნობიერებასთან, სრულად აიგივებდა თავს მასთან, რამეთუ მისი საკუთარი ეგო
დიდი ხანია გამქრალი იყო».
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