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რუდოლფ შტაინერი 

მამაო ჩვენო1 

ეზოთერული2 მიმოხილვა 

ბერლინი, 28 იანვარი, 1907 წ.3 

ის, რის თქმასაც ვაპირებ დღეს, განეკუთვნება შემდეგ საკითხს: სად და როგორ 

გვიმჟღავნებენ რელიგიური სარწმუნოებები სრულიად კონკრეტულ მაგალითებზე 

თავის სულიერ-მეცნიერულ, ან როგორც ჩვენ ვამბობთ, იდუმალთმეტყველურ4 

საფუძველს? 

ამ დღევანდელი მოხსენებით მსურს მიგანიშნოთ მეტად მნიშვნელოვან 

მოვლენაზე, რომელიც რელიგიის იდუმალთმეტყველურ ბუნებას გვაცნობს. როგორც 

ხედავთ, საქმე ეხება თითქმის ყველასთვის ცნობილ, იმ სულიერ ფაქტს, რომელიც 

თავის საკუთარ თავში მალავს უღრმეს ჭეშმარიტებებსა და იდუმალთმეტყველურ 

საფუძვლებს, რაშიც მხოლოდ ჩაღრმავებაა საჭირო, რომ დავინახოთ, თუ როგორი 

სიბრძნითა და იდუმალებითაა კაცობრიობის სულიერ ცხოვრებაში ყველაფერი 

ერთმანეთთან დაკავშირებული. 

ამოსავალ წერტილად ავიღოთ ქრისტიანული ლოცვა. ყველამ იცით, თუ რას 

უწოდებენ დღეს ქრისტიანულ ლოცვას. ამ თემაზე აქ ხშირად გვისაუბრია და ალბათ 

ზოგიერთ თქვენთაგანს აინტერესებს, თუ როგორ მიმართებაშია ქრისტიანული ლოცვა 

სულიერი მეცნიერების მსოფლმხედველობასთან. ამ მსოფლმხედველობის წყალობით 

სულიერი მეცნიერების მოძრაობის მონაწილეებს უკანასკნელ წლებში ბევრი რამ 

სმენიათ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ამაღლდეს ადამიანი, ადამიანის სამშვინველი5 

სამყაროს ღმრთივ-სულიერ ძალებამდე. ეს ხდება, როგორც იცით, მედიტაციის 

მეოხებით. ასეთ დროს განიცდიან ისეთ სულიერ შინაარსს, რომელიც მოგვეცა 

კაცობრიობის უდიდეს წინამძღვართაგან, ან რაც შემოგვრჩა უდიდეს კულტურათა 

სულიერი საგანძურიდან. რომელთა წიაღში ჩაღრმავება კაცს აძლევს იმის საშუალებას, 

რომ მშვინვიერად მცირე ხნით შეერწყას სამყაროში არსებულ ღმრთივ-სულიერ 

                                                
1 „მამაო ჩვენო“ — ქრისტიანთა მთავარი ლოცვა, რომელიც თვით მაცხოვარმა ასწავლა 

თავის მოწაფეებს (მათე: თავი 6, 9-13). 
2 ეზოთერიზმი — ყოველ რელიგიურ მოძღვრებას აქვს ორი მხარე: ეგზოტერული და 

ეზოთერული (გარეგანი და საიდუმლო). რელიგიურ მოძღვრებათა ეზოთერულ, საიდუმლო 

მხარეს დაუფლებულნი იყვნენ დიდი ხელდასხმულნი: რამა, კრიშნა, ბუდა, ლაო ძი, 

ზარატუსტრა, მოსე, ჰერმესი (ეგვიპ.: ტოტი). ორფეოსი, პითაგორა, პლატონი და სხვანი, 

რომლებმაც თავიანთი სულიერი ცხოვრებით ნიადაგი შეუმზადეს ქრისტიანობას. 
3 ბერლინში. 1907 წლის 28 იანვარს წაკითხული ლექცია. 
4 სულიერი მეცნიერება — ზოგიერთი პოზიტივისტი მეცნიერი ან სრულებით უარყოფს 

მისტიკასა და ეზოთერულ (იდუმალთმეტყველურ) მეცნიერებას, ან ის მეცნიერების ფარგლებს 

გარეთ გააქვს და მას მხოლოდ რწმენის სფეროს მიაკუთვნებს. სულიერი მეცნიერება ანუ 

იდუმალთმეტყველება კი ისევე იკვლევს სულიერ სამყაროში მომხდარ მისტიურ ფაქტებს, 

როგორც ბუნებისმეტყველი გრძნობად სამყაროს. 
5 სამშვინველი — სიტყვა „სამშვინველს“ გერმანულში შეესატყვისება „die Seele“, 

რუსულში კი „Душа“. იდუმალთმეტყველებაში ადამიანი წარმოდგენილია როგორც 

სამწევროვანი არსება, რომელსაც გააჩნია სხეული. სამშვინველი და სული. 
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ნაკადებს. 

ვინც ეძლევა მედიტაციურ ჭვრეტას თუნდაც ყველაზე უბრალო სახით, და 

ჩვეულებრივ წარმოისახავს რომელიმე მნიშვნელოვან აზრობრივ შინაარსს – (თქვენ 

კარგად იცით, რომ ამისთვის არ შეიძლება ნებისმიერი აზრობრივი შინაარსის აღება, 

არამედ, სამედიტაციოდ უნდა შეირჩეს მხოლოდ ისეთი, რომელიც მოგვეცა ჭეშმარიტ 

ბრძენთაგან და ჰარმონიულ შეგრძნებებს თანხვდება), – ვინც ეძლევა მედიტაციურ 

ჭვრეტას და თავის გულში აცოცხლებს ასეთ სულიერ ფორმულას, იგი შეერწყმის 

ზესამყაროს, აღივსება ღმრთივ-სულიერი ძალებით და იწყებს ცხოვრებას 

(ჩვეულებრივი ადამიანისთვის დაფარულ) სულიერ სამყაროში. 

ასეთი კაცი პირველ ხანებში იკრებს შინაგან ძალას, რომ განიმტკიცოს თავისი 

მიძინებული სულიერი ნიჭი და უნარი, გააცოცხლოს და აღაზევოს ისინი. თუ მას 

აღმოაჩნდება საჭირო მოთმინება და გამძლეობა, რომ ეს ძალები შეიტკბოს სათანადო 

ზნეობრივი და გონებრივი სიმტკიცით, მაშინ დადგება ჟამი და, ასეთი მედიტაციური 

შინაარსი გაუღვივებს მას უშინაგანეს ძალებს, რომელნიც სთვლემენ ყოველი 

ადამიანის სულში. უბრალო ზნეობრივი ძალების გაძლიერებასა და ნათელხილვის 

უმაღლეს დონეს შორის არსებობს მრავალი შუალედური საფეხური, რომელთა 

დაუფლებაც შესაძლებელია ამგვარი მედიტაციის მეოხებით. მრავალი ადამიანისთვის 

უმაღლესი ნათელხილვის საფეხურის მიღწევა დამოკიდებულია დროის საკითხზე, 

მოთმინებასა და ენერგიაზე. ასეთი მედიტაციური წვრთნა ჩვეულებრივ განიხილება 

თავის ღმერთთან ამაღლებისა და ხილვის უფრო აღმოსავლურ გზად. დასავლეთში, 

კერძოდ კი, ქრისტიანულ ძმობაში მის ნაცვლად იყენებენ ლოცვას, – ლოცვას, რომლის 

წყალობით ქრისტიანი მიისწრაფვის თავის ღმერთისკენ; ლოცვის მეშვეობით იგი 

თავისებურად ცდილობს ზესამყაროებში შეღწევას. 

ახლა კი პირველ რიგში ნათელვყოთ რომ ის. რასაც დღეს ჩვეულებრივ ეძახიან 

ლოცვას, სულაც არ შეიძლება ჩაითვალოს ლოცვად პირველქრისტიანული გაგებითაც 

კი, რომ არაფერი ვთქვათ ქრისტიანული რელიგიის შემქმნელის, თავად იესო ქრისტეს 

მიერ ლოცვაში ჩადებულ აზრზე. ჭეშმარიტი ქრისტიანული აზრით, სრულებითაც არ 

ნიშნავს ლოცვას ის, როდესაც რომელიმე კაცი თავის ღმერთს გამოსთხოვს ისეთ რამეს, 

რაც აკმაყოფილებს მხოლოდ მის საკუთარ. პირად-ეგოისტურ სურვილს. როცა ვინმე 

ითხოვს საკუთარი სურვილების შესრულებას, ის, ბუნებრივია, ძალიან მალე ჰკარგავს 

უნივერსალობისა და ყოვლისმომცველობის მომენტს იმ მადლისას, რომლის 

მიღწევასაც ლოცვის წყალობით მიელტვიან. ზოგიერთს ჰგონია, თითქოს ღვთაებამ 

სწორედ რომ მისი სურვილები უნდა დააკმაყოფილოს. ვთქვათ, გლეხმა დათესა ესა 

თუ ის სათესი და ამასთან დაკავშირებით სჭირდება წვიმა, მის მეზობელს კი – მზიანი 

ამინდი. ერთი იწყებს ლოცვას წვიმისთვის, მეორე მზიანი დარისთვის. ასეთ დროს რა 

უნდა ჰქნას სამართლიანმა და მოწყალე ღვთაებამ? ან როგორი უნდა იყოს სამართალი 

ბედთა გამრიგესი, როდესაც ერთმანეთის პირისპირ დგას საომრად გამზადებული ორი 

ჯარი და თითოეული მათგანი ლოცულობს, რომ ბრძოლაში გამარჯვება მას დარჩეს. 

თანაც ამ დროს ყოველი მათგანი თავის გამარჯვებას სამართლიან საქმედ მიიჩნევს. აქ 

ნათლად ჩანს, თუ რაოდენ მცირეა ასეთი პიროვნული სურვილებით სავსე ლოცვაში 

კოსმიური გაგება და ნამდვილი ადამიანურობა; თანაც ნუ დავივიწყებთ, რომ ღმერთის 

გადაწყვეტილება შეიძლება აკმაყოფილებდეს მთხოვნელთა მხოლოდ ერთ მხარეს. 
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ამგვარად მლოცველნი ივიწყებენ იესო ქრისტეს მიერ მოცემული ლოცვის იმ ძირითად 

განწყობილებას, იმ მიმართებას, რომელიც უნდა სუფევდეს ყოველ ლოცვაში: „მამაო, 

თუ შესაძლოა განმარიდე ეს სასუმელი, რამეთუ არა ჩემი, არამედ აღსრულდეს ნება 

შენი“. ეს არის ქრისტიანული ლოცვის ძირითადი განწყობილება, როგორც ნათელი 

თანამგზავრი ტონი მლოცველის სულში, თუ კი მას ნამდვილად სურს ლოცვა 

ქრისტიანული გაგებით. ასეთ დროს ლოცვის ეს ფორმულა ზემოქმედებას ახდენს 

ეგოისტურ სურვილებზე, ეგოისტური ნების წადილზე ზუსტად ისე, როგორც ეს არის 

ნაგულისხმევი სიტყვებში: „არა ჩემი, არამედ აღსრულდეს ნება შენი“. ასეთი ლოცვის 

წყალობით ადამიანებს ძალუძთ სულიერ სფეროებში ამაღლება, რათა მათ შეძლონ 

ღმერთის განცდა. როდესაც აღწევენ ამ სულიერ განწყობილებას, ჭეშმარიტ 

განწყობილებას ლოცვისას, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი ქრისტიანული ლოცვა 

უკვე მედიტაციაა; მხოლოდ იგი უფრო გრძნობისმიერ ხასიათს ატარებს. 

თავდაპირველი ქრისტიანული ლოცვა იყო სხვა არაფერი, თუ არა მედიტაცია. 

ჩვეულებრივ, მედიტაცია ატარებს უფრო აზრობრივ ხასიათს. მისი წყალობით 

ადამიანი ცდილობს კაცობრიობის დიდი წინამძღოლების ნააზრევზე დაყრდნობით 

შეერწყას ღვთაებრივ სამყაროში მოქმედ, მიმდინარე ნაკადებს. ხოლო რაც შეეხება 

ლოცვას, ლოცვითაც მიიღწევა იგივე მხოლოდ ისე, რომ მას ახასიათებს უფრო მეტი 

გრძნობის სიჭარბე. 

ამრიგად, როგორც ლოცვის, ასევე მედიტაციის მეოხებით სულიერად ერწყმიან 

სამყაროში მიმდინარე ღმრთივ-სულიერ ნაკადებს, რაც უმაღლეს საფეხურზე 

გვევლინება ეგრეთ წოდებულ Unio mistica-დ, ღვთაებასთან მისტიურ შერწყმად. ასეთი 

შერწყმის დასაწყისი არის როგორც ლოცვაში, ასევე მედიტაციაშიც. ვერასდროს ვერ 

შეძლებდნენ უმაღლეს სულიერ არსებებთან კავშირში შესვლას, თავად ადამიანი რომ 

არ ყოფილიყო ამ ღვთაებრივ არსებებთან წილნაყარი. 

ადამიანს, როგორც ვიცით, აქვს ორგვარი ბუნება. პირველ რიგში მასშია 

ადამიანური არსების ის ოთხი ნაწილი, რომელიც არაერთხელ გვიხსენებია: ფიზიკური 

სხეული, ეთერული ანუ სასიცოცხლო სხეული, ასტრალური სხეული და „მე“. „მე“-ში 

კი ადამიანს გააჩნია მომავლის ჩანასახი: მანასი, ბუდჰი და ატმა, ანუ თვით-სული – das 

Geistselbst, სიცოცხლის-სული – der Lebensgeist და სულის-ადამიანი –– der 

GeistesinenSch. 

თუ გვსურს სწორად გავიგოთ ამ ორ არსთა ურთიერთკავშირი, ცოტა ხნით უნდა 

დავბრუნდეთ უკან, კაცობრიობის წარმოშობის დროისკენ. 

წინა ლექციებიდან იცით, რომ ადამიანი, როგორიც არის იგი დღეს, წარმოადგენს 

ორ არსთა შერწყმულ კავშირს: მომავლის ჩანასახი სამეული: მანასი, ბუდჰი და ატმა, 

ანუ სამი უმაღლესი ნაწილი და ოთხი ქვედა ნაწილი: ფიზიკური სხეული, ეთერული . 

სხეული, ასტრალური სხეული და „მე“; იცით, რომ ასეთ ადამიანად იგი განვითარდა 

შორეულ წარსულში, რომელსაც დედამიწის ლემურიულ ეპოქას ვეძახით. 

თუ ჩვენი ახლანდელი ეპოქის გაცნობიერებით მივბრუნდებით უკან – ბერძნულ-

რომაულ, ეგვიპტურ-ასურულ-ქალდეურ ეპოქებისკენ და გადავცდებით სპარსულ და 

ინდურ კულტურებს, და თუ შემდეგ გავიხედავთ სულ უფრო და უფრო შორს, 

თანდათან მივალთ უდიდეს ატლანტურ წარღვნამდე, რომელიც მოხსენებულია 

თითქმის ყველა ერის თქმულებებში, – მივალთ იმ წინაპრებთან, რომელნიც 
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ცხოვრობდნენ ევროპასა და ამერიკას შორის მდებარე ქვეყანაში, რომელსაც ჩვენ 

ატლანტიდას ვუწოდებთ. თუ კიდევ უფრო უკან დავიხევთ, მივალთ 

წარღვნისწინანდელ წინაპრებთან, რომელნიც ცხოვრობდნენ უძველეს დროს 

ავსტრალიასა და ინდოეთს შორის მდებარე, ქვეყანაში, – უძველეს ლემურიაში. 

მხოლოდ ამ ეპოქის. შუა ხანაში შეესხეულნენ ერთმანეთს ისინი, რასაც ვეძახით 

ადამიანის უმაღლეს სამებას (თვით-სულს, სიცოცხლის-სულსა და სულის-ადამიანს) 

და ადამიანის ბუნების ქვედა ნაწილებს (ფიზიკურ სხეულს, ეთერულ სხეულს, 

ასტრალურ სხეულსა და „მე“-ს). 

ამას წარმოვიდგენთ სწორად, თუ ვიაზროვნებთ შემდეგნაირად: იმ დროს, 

ლემურიულ ეპოქაში, დედამიწაზე ჯერ კიდევ არ იყო ფიზიკური ადამიანი 

დღევანდელი სახით, როგორც საზეო არსება; არსებობდა თანამედროვე ადამიანის 

მსგავსი უმაღლესი ცხოველი გარსი, – არსება ან არსებათა ერთობლიობა, რომელიც 

მაშინ ადამიანური ბუნების ოთხი ქვედა ნაწილისგან შედგებოდა. თავად იგი კი, რაც 

გვევლინება ადამიანის უმაღლეს არსად, ის, რაც ადამიანის ბუნებაში მარადიულია 

(რომელიც მომავალში თანდათან განვითარდება სამსახოვანი მადლის სახით: მანას, 

ბუდჰი და ატმა), იმ დროს დავანებული იყო ღვთაების წიაღში. თუ გვინდა 

თვალსაჩინოდ, თუმცა რამდენადმე ტრივიალურად გავიაზროთ ეს ფაქტი, თუ როგორ 

ხდებოდა ეს შერწყმა მაშინ, წარმოიდგინეთ, რომ ყველა ადამიანი, რომელიც ამჟამად 

ცხოვრობს დედამიწის ზურგზე და ისინი, რომელნიც ახლა სულიერ სამყაროში 

მკვიდრობენ, იმ დროისთვის იშენებდნენ სხეულებს, რომლებიც შესძლებდნენ 

ადამიანის სამშვინველის მიღებას, მსგავსად ღრუბელასი, რომელსაც შეუძლია წყლის 

შეწოვა. 

წარმოიდგინეთ წყლიანი ჭურჭელი. ამ წყალში თქვენ ვერასდროს ვერ 

განასხვავებთ წვეთებს ერთმანეთისგან, ვერ გაარჩევთ სად მთავრდება ერთი წვეთი და 

სად იწყება მეორე. ახლა კი წარმოიდგინეთ წყლის მასაში ჩაფლული რამდენიმე პატარა 

ღრუბელა. ყოველი პატარა ღრუბელა შეიწოვს ამ წყლის მასის ნაწილს. ის, რაც ადრე 

იყო ჭურჭელში მთლიანი მასის სახით, ახლა განაწილდება მრავალ ღრუბელაში. ასე 

მოხდა მაშინ ადამიანთა სამშვინველების დანაწევრება, თუ კი შეიძლება გამოვიყენოთ 

ეს ტლანქი შედარება. იმ დრომდე კი, ისინი დავანებულნი იყვნენ ღვთაების 

პირველსულის წიაღში, სხვაზე დამოკიდებულნი, ინდივიდუალობის გარეშე. 

შემდეგში ისინი შეითვისეს ადამიანთა სხეულებმა და ამის მეოხებით ადამიანები 

გახდნენ ინდივიდუალურნი, როგორც წყალი ღრუბელას მეშვეობით. – ის, რასაც მაშინ 

ითვისებდნენ ცალკეული სხეულები (ოთხი ქვედა სხეული), გრძელდება დღესაც, 

ვითარდება და მომავალში სულ უფრო და უფრო განვითარდება. ეგრეთ წოდებულ 

სულიერ მეცნიერებაში ანუ იდუმალთმეტყველებაში ეს ყოველთვის იწოდებოდა 

უმაღლეს სამებად. შუა ლემურიულ ეპოქაში შექმნილი ადამიანის სიმბოლურ 

გამოსახულებად მიჩნეულ იქნა, კერძოდ კი პითაგორელთა სკოლაში, -— სამკუთხედი 

და ოთხკუთხედი. ასე რომ, მთლიანი ადამიანისთვის მიიღება შემდეგი სქემა: 
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ეს უზენაესი, ეს მარადიული სამება, რომელიც ვითარდება გარდასხეულების6 

გზით, შეიძლება განხილულ იქნას (რაც ახლა ადვილად შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ) – 

ორი თვალსაზრისით. ერთის მხრივ, იგი ადამიანის უხსოვარდროინდელი 

შემადგენელი ნაწილია, ხოლო მეორეს მხრივ, ღვთაებრივი არსების ის ნაწილი, 

რომელიც. მაშინ ღვთაებამ ადამიანებს უძღვნა, როგორც გარკვეული წილი ან წვეთი 

თავისი საკუთარი შინაარსისა, ახლა რომ ოთხსხეულიან ადამიანურ ჭურჭელში 

დამკვიდრებულა. ასე რომ, ის, რაც დღეს დავანებულია ჩვენში, – ადამიანებში, 

როგორც დამოუკიდებელი, ინდივიდუალური რამ, ღვთაების წვეთმარგალიტია. 

როგორც ხედავთ, ადამიანური ბუნების სამი უმაღლესი ნაწილი მარადიულია. და ჩვენ 

შეგვიძლია · მას შევხედოთ არა მარტო როგორც ადამიანური ბუნების სამ უმაღლეს 

საწყისს, არამედ, როგორც თვით ღვთაებრიობის სამ საწყისსაც. ის, რაც არის ადამიანის 

ბუნების სამი უმაღლესი ნაწილი, იმავდროულად წარმოადგენს ადამიანებთან 

ყველაზე უფრო ახლომდგომ სამ ქვედა ნაწილს ღვთაებისას. თუ თქვენ მოისურვებთ ამ 

ღვთაებათა საწყისების გადათვლას, რომლებმაც მისცეს ადამიანებს თავიანთი წვეთი 

სამშვინველი, მაშინ მოგიწევთ, – მათ შორის, როცა ადამიანებთან იწყებთ ფიზიკური 

სხეულით, შემდეგ გადადიხართ ეთერულ სხეულზე, ასტრალურ სხეულსა და „მე“-ზე, 

ადიხართ მანასამდე, და ასე ატმამდე, – თქვენ მოგიწევთ დაწყება მანასიდან, და 

გადასვლა ბუდჰისა და ატმაზე, და შემდეგ ასვლა ისეთ საწყისებთან, რომელნიც 

                                                
6 ინკარნაცია — სულიერი სამყაროებიდან ადამიანის სამშვინველის დედამიწაზე 

განსხეულება, მისი ხორციელი შობა. 

    რეინკარნაცია — გარდასხეულება, ხელახლა დაბადება. ინკარნაციის ხელახლა გავლა. 
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ატმაზე უფრო მაღლა დგანან, და რომელთათვის თანამედროვე ადამიანმა შეიძლება 

წარმოდგენა იქონიოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი იგი ხელდასხმულის მოწაფე 

გახდება. ამრიგად ხედავთ, რომ ადამიანის სამი საწყისი, რომელსაც იგი ატარებს. 

როგორც თავის შინაარსს, შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ღვთაებრიობის სამი 

პრინციპი ანუ ღვთაებრიობის სამი რაობა. 

ახლა მიმოვიხილოთ ეს სამი პრინციპი არა როგორც ადამიანური, არამედ 

როგორც ღვთაებრივი საწყისები და დავახასიათოთ ისინი მათი ბუნებისდა დარად. ის 

უმაღლესი პრინციპი, რომელიც ადამიანში გვევლინება ატმად, რომელსაც იგი 

განივითარებს თავისი მიწიერი ცხოვრების ბოლოს, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თავის 

ახლანდელ პლანეტარულ გზაზე, ჩვენ შეგვიძლია მისი პირველი არსი სულიერი 

მეცნიერებიდან ანუ იდუმალთმეტყველებიდან გამომდინარე დავახასიათოთ და 

შევადაროთ იმას, რაც თანამედროვეთათვის ჯერჯერობით ცნობილია მხოლოდ 

მინიშნებით, კერძოდ კი იმას, რაც ადამიანს გააჩნია საკუთარ თავში როგორც – 

ნებელობა. ძირითადი ბუნება ამ უმაღლესი ღვთაებრივი პრინციპისა ადამიანში 

ატარებს ნებისყოფის, ანუ ნებელობის თავისებურად გამოვლენის ნიშნებს. ის, რაც 

დღეს ადამიანის შინაგან არსებაში ყველაზე უფრო სუსტადაა გამომუშავებული – მისი 

ნებელობა, მომავალში, როცა ადამიანი სულ უფრო და უფრო ამაღლდება, გახდება 

მისი უძირითადესი და უმაღლესი პრინციპი. 

დღევანდელი ადამიანი უფრო შემმეცნებელი არსებაა და მისი ნებელობა ჯერ 

კიდევ მრავალ ასპექტში შეზღუდულია. ჩვეულებრივ ადამიანს შეიძლება ესმოდეს მის 

გარშემო არსებული მთლიანი სამყარო თავისი მრავალფეროვნებით მხოლოდ 

გარკვეულ საზღვრამდე. მაგრამ დაფიქრდით, იქედანაც კი, რაც იცის, რა ცოტა რამ 

შეიძლება რომ მან გამოიყენოს: რაოდენ მცირე ხელეწიფება მას მისი შემეცნებიდან. 

მაგრამ ის, რაც მას დღეს კიდევ არ გააჩნია, მომავალში აუცილებლად ექნება; მისი 

ნებელობა სულ უფრო და უფრო გაძლიერდება, ვიდრე იგი არ მიაღწევს თავის 

უდიდეს მიზანს, რომელსაც იდუმალთმეტყველებაში უდიდესი მსხვერპლის გაღებას 

ეძახიან. იგი მდგომარეობს ნებელობის იმ სიძლიერეში, როდესაც ნებელობის მქონე 

არსება (ამ შემთხვევაში ადამიანი), აღზევდება იმ მდგომარეობამდე, როცა მას შეუძლია 

გაიღოს საკუთარი თავი ბოლომდე. ის მცირედი კი არ მისცეს მხოლოდ, რისი მიცემაც 

ძალუძს ადამიანს თავისი სუსტი გრძნობებისა და ნებისყოფის მეშვეობით, არამედ მან 

უნდა გაიღოს მთელი თავისი ცხოვრება; როცა მას შეუძლია გადმოღვაროს თავისი 

თავი იმ არსების დარად. რომელიც აღწევს თვით ნივთიერებამდე. 

თქვენ ნათლად წარმოიდგენთ, თუ რა იგულისხმება უდიდესი მსხვერპლის 

გაღების ქვეშ, ღვთაებრივი ბუნების ნებელობის ამ უმაღლეს გამოხატულებაში, თუ კი 

წარმოიდგენთ, რომ დგახართ სარკის წინ და სარკეში ხედავთ თქვენს სახეს. ეს სურათ-

ხატი, რა თქმა უნდა, ილუზიაა, რომელიც ძალიან გგავთ თქვენ. ახლა წარმოიდგინეთ, 

რომ გარდაიცვალეთ, მსხვერპლად შეეწირეთ – საკუთარი სიცოცხლით: გრძნობით, 

აზროვნებიო, ერთი სიტყვით, მთელი არსებით ამ სურათ-ხატის გაცოცხლებას; თქვენ 

ეს სურათხატი უნდა აქციოთ იმად, რაც ხართ თავად თქვენ. მსხვერპლად გაიღოთ 

საკუთარი თავი და ანაცვალოთ სიცოცხლე სურათ-ხატს, ეს არის ის, რასაც ყველა 

დროის იდუმალთმეტყველება ეძახის ემანაციას, ღვთაებრიობის გადმოდინებას. რომ 

შეგძლებოდათ ამისი გაკეთება, ნახავდით, რომ უკვე საერთოდ აღარ იქნებოდით, 
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რადგან თქვენ შესწირავდით ყველაფერს სურათ-ხატისთვის სიცოცხლისა და 

ცნობიერების მინიჭებას. როდესაც ნებისყოფა აღწევს იმ საფეხურს, რომელზედაც მას 

ძალუძს ჰქმნას ის, რასაც ეწოდება უდიდესი მსხვერპლის გაღება, მაშინ იგი ჰქმნის 

სამყაროს, დიდს ან მცირეს, და ეს სამყარო ანარეკლია, რომელიც ღებულობს თავის 

დანიშნულებას თვით შემომქმედის არსებისგან. ამით ჩვენ დავახასიათეთ, თუ რა არის 

ღვთაებრივ არსებაში შემოქმედებითი ნებელობა. ის, რაც უნდა დავახასიათოთ 

როგორც მეორე პრინციპი, მეორე რაობა ღვთაებისა, რამდენადაც იგი უკვე 

გადმოიღვარა კაცობრიობაში, ესეც მოცემულია ამ შედარებაში: ეს არის თვით 

ანარეკლი. 

ცოცხლად წარმოიდგინეთ რომელიმე ღვთაება, რომელიც ჰქმნის სამყაროს და 

იმავდროულად გვევლინება ამ შექმნილ სამყაროს ცენტრად. თუ აქ, ამ დარბაზის 

სივრცეში წარმოიდგენთ წერტილს, რომელიც გარემოცულია ამ ექვსი კედლის 

ნაცვლად ბურთისებური ზედაპირით (და არეკლილია შიგნითა მხრიდან), მაშინ 

დაინახავთ თქვენს საკუთარ თავს როგორც ცენტრს და ერთდროულად ყოველმხრივ 

არეკლილს. თქვენ გექნებათ ნებელობის კონცენტრაციის მქონე ღვთაების სურათ-ხატი, 

რომელიც აირეკლება ყოველ მხარეს. ეს სარკე იმავდროულად ღვთაების და თვით 

სამყაროს სურათ-ხატია. განა რა არის სამყარო? იგი სხვა არაფერია, თუ არა 

ღვთაებრივი არსების სარკე. 

სამყარო ცოცხლობს და მოძრაობს. და ეს იმიტომ ხდება, რომ ღვთაება ემანირებს, 

როცა იგი მსხვერპლად ეწირება, როცა იგი ირეკლავს თავის სამყაროს, როგორც ეს 

ეხლახან ვნახეთ ანარეკლის გაცოცხლების მაგალითზე. 

მთელი სამყარო გაცოცხლებულია სამყაროსეული ნებელობით და ეს ვლინდება 

უსასრულო მრავალფეროვნებით. პროცესი უსასრულო მრავალფეროვნებისა, 

უსასრულო გამრავლებისა, ღვთაების ეს განმეორებები, ყოველ სულიერ მეცნიერებაში 

ანუ იდუმალთმეტყველებაში ნებელობის საპირისპიროდ იწოდება – საუფლოდ 

(სამყაროდ). ამრიგად, ნებელობა არის ცენტრი, ნებელობის სარკე კი საუფლო. ასე რომ, 

თქვენ შეგიძლიათ ნებელობა შეადაროთ ატმას, სულის-ადამიანს, საუფლო ანუ სარკე -

— ბუდჰის, ანუ სიცოცხლის-სულს. მაგრამ ეს საუფლო იმგვარია, რომ იგი გამოხატავს 

ღვთაების უსასრულო მრავალფეროვნებას, ღვთაების არსს. მიაპყარით მზერა ამ 

საუფლოს და მთელ მის გარემოს, რამდენადაც იგი იმავდროულად ჩვენი საუფლოც 

არის, ჩვენი სამყაროც (თავისი მრავალფეროვნებით), – მიაპყარით მზერა მის ხილულ 

ნაწილს: მინერალებს, მცენარეებს, ცხოველებსა და ადამიანებს. ყოველ ამ ცალკეულ 

არსებებში ვლინდება საუფლო, და ეს ახ– ლაც ბუნდოვნად, მაგრამ მაინც იგრძნობა 

ენის გამოხატულებაში. მეტყველებაში, რამდენადაც დედამიწის ეს დიადი ნაწილები 

იწოდება სამყაროს საუფლოებად: მინერალურ საუფლოდ, მცენარეულ საუფლოდ და 

ცხოველთა საუფლოდ. იგივეა ცალკეული ნა– წილების განხილვისას: ეს ნაწილნი, 

როგორც წესი, ღვთაებრივი ბუნების მატარებელნი არიან. ყოველ მათგანში ბუნება 

ირეკლება ისე, როგორც აირეკლებოდა ცენტრი მთლიან ბირთვში. ამგვარადვე – 

ადამიანი, რომელიც უმზერს სამყაროს იდუმალთმეტყველების მკვლევარის თვალით 

ანუ შინაგანი მზერით, ყოველ მინერალში, ყოველ მცენარეში, ყოველ ცხოველსა და 

ყოველ ადამიანში . ხედავს ღმერთის ანარეკლს, ღვთაებრიობის გამოხატულებასა და 

ანაბეჭდს. ღვთაება სამყაროში გვევლინება უსასრულო საფეხურებზე განლაგებულ 
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უსასრულოდ მრავალფეროვან არსებებში და იდუმალთმეტყველების თვალსაზრისით 

ანსხვავებენ ცალკეულ არსებებს – (როდესაც დგანან ისეთ მაღალ საფეხურზე, საიდანაც 

ამ არსებებს უყურებენ, როგორც ღვთაებრივ მოვლენებს) – იმით რომ, მათ არქმევენ 

სახელებს. სახელი არის ის, რასაც ადამიანი შემდეგ იაზრებს, როგორც ცალკეულ 

არსებას; ამ დიადი მრავალფეროვნების ცალკეული ნაწილები ერთმანეთისგან 

სახელებით განსხვავდებიან; სახელი არის უმაღლესი ადამიანური რაობის – სამების 

მესამე წევრი, რომელიც ღვთაებისგან გამომდინარეობს და შეესაბამება მანასს ანუ 

თვით-სულს. ასე უბრალოდ ასწავლიდა სხვადასხვა რელიგიების 

იდუმალთმეტყველება იმას, რაც გადმოიღვარა ღვთაებიდან და ჩაიღვარა თქვენში და 

იქცა თქვენს მარადიულ ხატად. 

თუ კი გინდათ გაიგოთ, რისკენ უნდა ამაღლდეთ ბოლოს, მაშინ მიხვდებით, რომ 

ეს ამაღლება უნდა ატარებდეს ნებელობის ხასიათს. 

თუ გინდათ ამაღლდეთ ბუდჰიმდე, რაც არის ამ ნებელობის, ამ ატმის 

მატარებელი, მაშინ უნდა იცოდეთ, რომ ღვთაებრივში იგი წარმოადგენს საუფლოს. 

და თუ გინდათ ამაღლდეთ იმისკენ, რომ შეიმეცნოთ საგანთა სახელები, მცნებები 

და იდეები, მაშინ ღვთაებრივში ეს გვევლინება როგორც სახელი. 

ის, რაც ახლა უნდა განვიხილოთ, ძველი მოძღვრებაა, რომელიც ამბობს, რომ 

სახელი, საუფლო და ნება შეადგენენ ღვთაების იმ ნაწილს, რომელიც ჩაიღვარა 

ადამიანურ ბუნებაში, როგორც მარადიული წილი. ასე ვიმეცნებთ იმას, რაც იწოდება 

ადამიანის უმაღლეს სამებად. 

რათა შევავსოთ ჩვენი წარმოდგენა, ახლა ისევ მივაპყროთ მზერა გარდამავალი 

ადამიანის ოთხ ქვედა ნაწილს. სამი უმაღლესი ნაწილის შესახებ ვიცით, რომ მათ 

შეიძლება შევხედოთ, კაცმა რომ თქვას, სხვა მხრიდანაც – (თუ კი განვიხილავთ 

როგორც ღვთაებრივ ნაწილებს). ამგვარადვე, ადამიანური არსების ოთხი ქვედა 

ნაწილი შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც გარდამავალი სამყაროს ნაწილები, როგორც 

ადამიანის ნაწილები. 

განვიხილოთ ფიზიკური სხეული. იგი შედგება ისეთივე ნივთიერებებისა და 

ისეთივე ძალებისგან, რასაც შეიცავს ჩვენს გარშემო არსებული ხილული, უსიცოცხლო 

სამყარო. ეს ფიზიკური სხეული ვერ იარსებებს, თუ კი მასში განუწყვეტლივ არ შევა 

ნივთიერებები და ძალები მის გარემომცველ ფიზიკურ სამყაროდან და თუ კი ისინი 

მას გამუდმებით არ აღადგენენ. უბრალოდ რომ ვთქვათ, ფიზიკური სხეული 

ყველაფრით, რაც ჩვენ მასში გვაქვს, არის განუწყვეტელი მოქმედების ადგილი. 

ნივთიერებათა ცვლის პროცესი ისე ჰქმნის მის გარეგან სამყაროს, რომ ნივთიერებები 

მასში დროებით რჩებიან. აქ უკვე არაერთხელ აღნიშნულა, რომ შვიდი წლის 

განმავლობაში ადამიანის მთელი ნივთიერი შემადგენლობა განახლდება. არცერთ 

თქვენთაგანში არ არის ახლა ის ნივთიერებები, რომლებიც ათი წლის წინ გქონდათ. 

ადამიანი თავის ფიზიკურ სხეულში განუწყვეტლივ ანახლებს ნივთიერებებს. ის, რაც 

ადრე იყო ჩვენს სხეულში, ახლა მდებარეობს სხვაგან, გარეგან ბუნებაში, ჩვენში კი 

შემოვიდნენ სრულებით სხვანი. სხეულის სიცოცხლეს განაპირობებს ნივთიერებათა 

განუწყვეტელი ცვლა. 

ჩვენ განვიხილეთ ადამიანური ბუნების სამი უმაღლესი ნაწილი, როგორც 

ღვთაების ნაწილები; ახლა ასევე განვიხილოთ ადამიანური ბუნების ოთხი ქვედა 
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ნაწილი, როგორც ღვთაებრივი ბუნების ნაწილები. 

ფიზიკური სხეული ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ჩვენი პლანეტის 

ნივთიერი ნაწილი. მისი სუბსტანცია აღებულია ჩვენი პლანეტისგან და ისევ მასვე 

უბრუნდება. ასევე ეთერული სხეულის განხილვისას ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ისიც 

იმ ეთერული სუბსტანციის ნაწილია, რომელიც ჩვენ გარს გვახვევია. იგივე ითქმის 

ასტრალურ სხეულზეც. 

განვიხილოთ სასიცოცხლო ანუ ეთერული სხეული ასტრალურ სხეულთან 

ურთიერთმიმართებაში. თქვენ იცით, რომ ასტრალური სხეული არის ყოველივე იმისი 

მატარებელი, რაც ცოცხლობს ადამიანში მიდრეკილების, სწრაფვის, სურვილებისა და 

ვნებების სახით. ყველაფერი, რაც მოედინება და მიერთვის ადამიანის სამშვინველს 

როგორც მისი სიხარული და მწუხარება, ტკბობა და ტკივილი, დაკავშირებულია მის 

ასტრალურ სხეულთან. რაც შეეხება სასიცოცხლო ანუ ეთერულ სხეულს, მასში 

მშვინვიერი თვისებები უფრო მკვეთრად, უფრო ხანგრძლივად აღიბეჭდება დ ამდენად 

მათი მატარებელი ეთერული სხეულია. 

სასიცოცხლო ანუ ეთერული სხეულის განვითარება, როგორც გახსოვთ, 

არაერთხელ შემიდარებია საათების მაჩვენებელ ისრისთვის: გაიხსენეთ რა იცოდით და 

რას განიცდიდით რვა წლის ასაკში და შეადარეთ ყრმობისდროინდელი ცოდნა და 

განცდები თქვენს დღევანდელ ცოდნასა და განცდებს. ცხადია, მათ შორის ძალიან 

დიდი სხვაობაა. ბავშვობის შემდეგ თქვენ მრავალი რამ ისწავლეთ და მრავალჯერ 

შეიცვალეთ წარმოდგენები; მას შემდეგ მრავალმა განცდამ სიხარულითა და 

მწუხარებით ჩაიარა თქვენს წინ, მაგრამ ყოველივე ეს როდი გამქრალა; ნებისმიერი 

ჩვენი მოქმედება ჩვენს სამშვინველში ღრმა კვალს ტოვებს. შეადარეთ ახლა ეს იმას, 

რაც არის თქვენი ტემპერამენტი, ხასიათი, მუდმივი სწრაფვები და თქვენ 

დარწმუნდებით, რომ თუ თქვენ 8 წლის ასაკში ფიცხი ბუნებისა იყავით, ალბათ 

ასეთად დარჩით კიდეც. ადამიანთა უმრავლესობა მთელი თავისი სიცოცხლის 

განმავლობაში ინარჩუნებს თავისი არსების საძირკველში ჩადებულ ნიშანთვისებებს. აქ 

უკვე მრავალჯერ გამახვილდა ყურადღება იმაზე, რომ იდუმალთმეტყველური 

სწავლება თეორიული დებულებები კი არ არის, არამედ იდუმალთმეტყველების 

მეოხებით ჩვეულებრივ ივითარებენ ეთერული სხეულის ეგზომ უმოძრაო, 

ჩამოყალიბებულ ფორმებს. თუ იდუმალთმეტყველების მოწაფემ გამოისწორა თავისი 

ტემპერამენტის ან თავის ძირითად მიდრეკილებათა ნაწილი მაინც, ეს უკვე დიდი 

მიღწევაა. მან ამით გადასწია ისარი რამდენადმე ჩქარა, ვიდრე ეს ჩვეულებრივ 

მოხდებოდა. 

ყველაფერი, რაც ესოდენ ნელა ვითარდება, ყველა ძლიერი მიდრეკილება, 

ტემპერამენტის ნიშან-თვისებები, ზნე-ჩვეულება, – ყოველივე ეს მკვიდრობს ეთერულ 

ანუ სასიცოცხლო სხეულში. ყველაფერი ის კი, რაც შედარებით მალე იცვლება, 

წუთების მაჩვენებელი ისრის მსგავსად, – დამკვიდრებულია ასტრალურ სხეულში. 

თუ ახლა ამას მიუსადაგებთ ჩვენს გარემოს, ანუ ცხოვრების გარეგან ყოფას, 

ნახავთ, რომ ზნე-ჩვეულების, ტემპერამენტისა და ძლიერი მიდრეკილებების 

მეშვეობით თქვენ დაკავშირებული ხართ თქვენს ეპოქასთან, თქვენს ერთან, თქვენს 

ოჯახთან. თავად იმ თვისებებს, ზნე-ჩვეულებებს, რომლებიც ადამიანს თავისში 

გააჩნია როგორც გარდაუვალი და უცვლელი რამ, ვიპოვით არა მარტო მასში, არამედ 
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იმ ადამიანებშიც, ვისთანაც იგი მეტნაკლებადაა დაკავშირებული, ანუ მის 

ახლობლებში და იმ ბუნებაში, რომლის წიაღშიც იგი გაიზარდა და ცხოვრობს; და 

მრავალ სხვაშიც. რომელიმე ერის ცალკეული წევრები შეიძლება შევიცნოთ მათი 

საერთო ჩვევებისა და ტემპერამენტის მიხედვით. ეს ძირითადი ნიშან-თვისება შეიცავს 

ადამიანურ მიდრეკილებასა და ჩვევას, რომელიც უნდა გარდაიქმნას, დაიხვეწოს, თუ 

კი კაცს სურს გაიაროს უმაღლესი სულიერი განვითარება; – ეს არის ის, რასაც შეიცავს 

მისი უმაღლესი არსება. ასეთ კაცზე იტყვიან, რომ იგი უთვისტომოა7, რადგან მან უნდა 

გარდაქმნას თავისი ეთერული სხეული, რომლის მეშვეობითაც იგი დაკავშირებულია 

თავის ერთან. 

ამრიგად, თუ ჩვენ განვიხილავთ საზოგადოებაში ერთობლივ ცხოვრებას, 

რომელშიაც ბავშვობიდან ვიმყოფებით, დავინახავთ, რომ თვისება, რომლის 

მეოხებითაც მივეკუთვნებით ოჯახს ან ერს, და რომელიც ერის სხვადასხვა წევრებს და 

ჩვენ ერთმანეთთან გვაკავშირებს მშობლიური გრძნობით, – სწორედ ეს თვისება 

აღმოჩნდება იმ საერთო თვისებების მსგავსი, რომელნიც არსებობენ ჩვენს ეპოქაში. 

დაფიქრდით, როგორ ცოტას გაუგებდით ერთმანეთს, თქვენს წინაშე რომ 

წარმდგარიყო რომელიმე ძველი ბერძენთაგანი. მისი ეთერული სხეული ერთობ 

განსხვავდება თანამედროვე ადამიანის ეთერული სხეულისგან. ეთერული სხეულის 

საერთო თვისებების წყალობით ადამიანებს ერთმანეთისა ესმით. მაგრამ ის, რის 

მეოხებითაც ადამიანები გამოეყოფიან საერთო გარემოს, ის, რის მეოხებითაც ისინი 

განსხვავდებიან ოჯახის ან ერის სხვა წევრებისგან და ხდებიან ცალკეული. 

დამოუკიდებელი არსებები (და არიან არა მხოლოდ ფრანგები ან გერმანელები ან 

ოჯახის წევრები, არამედ ხდებიან ოჯახის, ერის და ა. შ. ცალკეული წევრები, 

რომელთაც თავიანთი ერის ნიშან-თვისებათა და ზნე-ჩვეულებათა დაძლევის უნარი 

გააჩნიათ), ყოველივე ეს მკვიდრობს ასტრალურ სხეულში, ყოველივე ამისი 

მატარებელი – ასტრალური სხეულია. ასე რომ, ასტრალური სხეული პირველ რიგਰoੰ 

შეიცავს უფრო მეტ ინდივიდუალურს, პირადულს. 

ადამიანს, თავისი ეთერული ანუ სასიცოცხლო სხეულიდან გამომდინარე, 

შეუძლია ჩაიდინოს შეცდომა ” უწინარეს ყოვლისა, თანამოძმეთა მიმართ; მას შეუძლია 

აბუჩად აიგდოს ადამიანთა შორის არსებული მოვალეობები, რომლებიც 

განაპირობებენ საზოგადოებრივ ცხოვრებას. ის შეცდომები კი, რომლებიც უფრო 

ინდივიდუალურ ხასიათს ატარებენ და რომელთა მეოხებით ადამიანი. სცოდავს 

როგორც განსაკუთრებული პიროვნება, ეს არის . ის შეცდომები, რომლებიც 

გამოწვეულია ასტრალური სხეულის თვისებებით. 

ის, რაც გვევლინება საზოგადოების მიმართ ჩადენილ შეცდომად და რაც 

გამომდინარეობს ეთერული სხეულიდან შეცდომის სახით, იდუმალთმეტყველებაში 

ყველგან იმთავითვე განსაზღვრულია როგორც „ვალი“, როგორც „თანანადები“ (die 

Schuld). ჩვეულებრივ, ტრავიალურ სიტყვას „ვალს“ აქვს ზუსტად იგივე 

წარმომავლობა, რაც ზნეობის აღმნიშვნელ სიტყვა „მოვალეობას“, რომელიც ნიშნავს 

იმას, რომ ჩვენ მორალურად დავალებულნი ვართ სხვებისაგან. ვალი (ანუ 

თანანადები), ბუნებრივია, არის რაღაც ისეთი, რაც მომდინარეობს ეთერული სხეულის 

                                                
7
 უთვისტომო – იხ. ნიკოლოზ ბარათაშვილის „მერანი“. 
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შეცდომისაგან. მას კი, რაც შეცდომის სახით დაკავშირებულია ასტრალურ სხეულთან, 

– უწოდებენ გულისთქმას, ვნებას, ცდუნებას(die Versuchung). გულისთქმისა და 

ვნებების მეოხებით ყოველი ცალკეული ადამიანი თავის თავზე იღებს კერძო ცოდვას. 

ახლა რჩება კიდევ „მე“-ს მიერ ჩადენილი შეცდომა(ძie Verfehlung), რომელიც წმინდა 

პიროვნული ხასიათისაა. „მე“-ს ამ ცოდვაზე, რის მეოხებითაც შეიძლება იგი დაეცეს, 

მითითებულია ბიბლიაში, ძველ აღთქმაში (მითი სამოთხის შესახებ); მაშინ როდესაც 

ადამიანის სამშვინველი დაეშვა ღვთაების წიაღიდან და პირველად შემოვიდა მიწიერ 

სხეულში, ე. ი. შეწოვილ იქნა მიწიერი სხეულის მიერ, როგორც ღრუბელას მეშვეობით 

წყლის წვეთი, ადამიანის უმაღლესმა სამშვინველმა მიიღო მეობა, მიაღწია თავის „მე“-ს 

ყოფიერებას. 

ამ უმაღლეს სამშვინველს, მეობას, შეუძლია ჩაიდინოს შეცდომები თავის შიგნით. 

ადამიანი შეიძლება დაეცეს არა მარტო ეთერული ან ასტრალური სხეულის 

შეცდომებით, არსებობს აგრეთვე შეცდომების მეორე ძირითადი შესაძლებლობა, 

რომელიც განპირობებულია იმითი, რომ ადამიანმა საერთოდ მიაღწია 

დამოუკიდებლობას, რათა ცნობიერად თანდათან ავიდეს თავისუფლებისა და 

დამოუკიდებლობისკენ, ადამიანს უნდა გამოევლო თავკერძოობის, ეგოიზმის გზა. იგი 

დაეშვა როგორც სამშვინველი, რომელიც იყო ღვთაების წევრი, რომელსაც ადრე არ 

შეეძლო ეგოიზმში ჩავარდნა. ვერასოდეს ვერცერთი ორგანიზმის ნაწილი ვერ 

გაიაზრებს, რომ ის არის რაღაც დამოუკიდებელი. თუ მაგალითად ამას გაიაზრებს 

თითი, მაშინ ის უნდა გამოეყოს მთლიან სხეულს, – ასეთ შემთხვევაში კი, რა თქმა 

უნდა, გახმება. 

დამოუკიდებლობა, რომელიც უნდა განივითაროს - ადამიანმა, თავის მთლიან 

მნიშვნელობას შეიძენს მხოლოდ მაშინ, როდესაც დამოუკიდებლობის ძირითად ნიშან-

თვისებად გადაიქცევა უანგარობა, თავგანწირვა. ეს კი ვერ აღმოცენდებოდა, თუ კი ის 

არ წარმოიშვებოდა პატივმოყვარეობისგან, თავმოთნეობისგან. 

თავმოთნეობა შემოვიდა ადამიანურ სხეულში და ამის მეშვეობით ადამიანი 

გახდა თავკერძო, ეგოისტური არსება. ჩვენ ვხედავთ, თუ როგორ მისდევს „მე“ 

სხეულის ყოველგვარ გულისთქმას, ნდობას. ადამიანი არ ინდობს, ჭამს მოყვასს, იგი 

ბრმად ეძლევა ყოველნაირ წადილს და მთლიანად ჩაეფლო თავის მიწიერ ჭურჭელში, 

როგორც წყლის წვეთი ღრუბელათი შენაწოვარი. 

ადამიანს, რომ შეუძლია ცოდვის ჩადენა და რომ ის იქცა მეობის მქონე, შეიძლება 

ითქვას, დამოუკიდებელ არსებად, – ეს მითითებულია ძველ აღთქმაში (სამოთხის 

მითი). მაშინ, ადრე, იგი ივსებოდა საერთოდან, იმ წვეთის მსგავსად, რომელიც ჯერ 

კიდევ მდებარეობდა წყალში და იკრებდა თავის ძალებს წყლის საერთო მასიდან; ახლა 

მას ყველა თავისი მიდრეკილება საკუთარ თავში გააჩნია. 

სამოთხის მითში ეს გამოხატულია ვაშლის გემოსხილვით და არა სხვა 

შემთხვევით, რადგან, სიტყვათა ყველა ჭეშმარიტ მნიშვნელობას, რამდენადაც ისინი 

განეკუთვნებიან იდუმალთმეტყველებას, ერთმანეთთან აქვთ ღრმა შინაგანი კავშირი; 

განა შემთხვევითაა, რომ ლათინურ ენაში Malum ნიშნავს „ვაშლსაც“ და 

„ბოროტებასაც“. სიტყვა „ბოროტება“ · იღუმალთმეტყველებაში იხმარება სხვა 

არაფრისათვის, თუ არა იმ ცოდვის გამოსახატავად. რომელიც გამომდინარეობს „მე“-

დან. 



12 
 

ამრიგად, ბოროტება არის „მე“-დან გამომდინარე შეცდომა. ვალი (ანუ 

თანანადები) კი საზოგადოებრივი, ადამიანებთან ერთობლივი ცხოვრების დროს 

ეთერული სხეულიდან გამომდინარე შეცდომა. ცდუნება (ანუ განსაცდელში შესვლა) 

არის ის, რაც შეიძლება მოხდეს ასტრალურ სხეულთან დაკავშირებით, რამდენადაც მას 

ძალუძს კერძო, ინდივიდუალური შეცდომის ჩადენა. 

ამრიგად, ეთერული ანუ სასიცოცხლო სხეულის შეცდომა არის ვალი 

(თანანადები); 

ასტრალური სხეულის შეცდომა არის ცდუნება (განსაცდელში შესვლა); 

„მე“-ს შეცდომა არის – ბოროტება. 

ადამიანური ბუნების ოთხი ქვედა ნაწილისა და გარე სამყაროს 

ურთიერთმიმართების განხილვისას ვხედავთ, რომ ფიზიკური სხეული გამუდმებით 

ღებულობს ფიზიკურ ნივთიერებებს საკვების სახით და ამით ინარჩუნებს თავის 

არსებობას. ადამიანის ეთერული ანუ სასიცოცხლო სხეული საბოლოოდ ყალიბდება 

თავის თანამოძმეებთან ურთიერთობაში, რომელთა შორისაც იგი იზრდება; 

ასტრალური სხეული მკვიდრდება იმით, რომ არ ეძლევა ცდუნებას: და ბოლოს: „მე“ 

არსებობს იმით, რომ არ ვარდება ე. წ. ბოროტების გავლენის ქვეშ. 

ახლა წარმოიდგინეთ ადამიანური ბუნება მთლიანად (ქვედა ოთხეული და 

უმაღლესი სამება) ისე, რომ შეგეძლოთ თქმა: ყოველ ცალკეულ ადამიანში ცხოვრობს 

ღვთაების წვეთი · და ადამიანის განვითარება მიმართულია ღვთაებრივისაკენ, ღვთის 

უშინაგანესი ბუნების აღბეჭდვისკენ. თუ მან აღიბეჭდა ღვთაებრიობის; ეს უშინაგანესი 

ბუნება, მაშინ თანდათან, განვითარების გზით, მან გარდაქმნა თავისი საკუთარი 

არსება · ქრისტიანობაში წოდებულ „მამად“. ის, რაც ფარულად მკვიდრობს ადამიანის 

სამშვინველში, ის, რაც კაცობრიობას ეძლევა როგორც უდიდესი მიზანი, ეს – „მამაა 

ცათა შინა“. თუ კაცს სურს განვითარდეს ამ დონემდე, მას უნდა შეეძლოს თავისი 

უმაღლესი სამებისა და ქვედა ოთხეულის ისეთი განვითარება, რომ ისინი სწორი 

სახით ინახავდნენ: მის ფიზიკურ სხეულს; ეთერული ანუ სასიცოცხლო სხეული უნდა 

ცხოვრობდეს ისე, რომ გამოსყიდული ჰქონდეს - ყველაფერი, რაც დაკავშირებულია 

მის ვალთან (თანანადებთან); ასტრალური სხეული არ უნდა იძლიოს ცდუნებით და 

„მე“-სხეული – ბოროტებით. ადამიანი უნდა მიისწრაფვოდეს ზევით, ზეცისაკენ, 

მამისაკენ სამი უმაღლესი საწყისის მეოხებით, სახელის, საუფლოსა და ნებელობის 

მეოხებით. სახელს უნდა გრძნობდეს ისე, რომ იგი წმინდა უნდა გახდეს მისთვის. 

შეხედე საგნებს შენს გარშემო: არსებითად, თავიანთი მრავალფეროვნებით ისინი 

ღვთაების განცხადებანი არიან: როცა მათ სახელებს არქმევ, შენ მათ იმეცნებ, როგორც 

ცალკეულ წევრებს ღვთაების მსოფლწესრიგში. ყველაფერი, რაც შენს გარშემოა, წმინდა 

უნდა იყოს შენთვის, და სახელში, რომელსაც შენ წარმოსთქვამ, დაინახე ისეთი რამ, 

რის გამოცაა იგი ღვთაებრივი არსების ნაწილი. წმინდა ჰყავ იგი. და შეეზარდე 

საუფლოს, რომელიც ღვთით არის გადმოსული, და განვიოარდი და ისწრაფე ზევითკენ 

იმ ნებელობით, რომელიც გახდება ატმა – იმავდროულად ღვთაების წევრი. 

ახლა წარმოიდგინეთ ადამიანი, რომელიც მთლიანად ჩაფლულია მედიტაციაში 

ზემოთ აღწერილი აზრით და ეს აზრი, ეს განვითარების შვიდი საფეხური მან უნდა 

შეათანხმოს ლოცვის შვიდ თხოვნას. როგორ წარმოსთქვამს იგი ამას? 
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რათა გამოხატოს ის, რაც მისაღწევია ამ ლოცვით, იგი ვიდრე წარმოსთქვამდეს 

შვიდ თხოვნას, იტყვის: „მამაო, ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა...“ ამით მითითებულია 

ადამიანური ბუნების უშინაგანეს სულიერ საფუძველზე, რომელიც ქრისტიანული 

ეზოთერიზმის მიხედვით მიეკუთვნება სულიერ საუფლოს. პირველი სამი თხოვნა 

ეხება ადამიანური ბუნების სამ უმაღლეს ნაწილს, ადამიანის ღვთაებრივ შინაარსს: 

„წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი“. 

შემდეგ, სულიერ საუფლოდან გადმოვდივართ მიწიერ საუფლოში: „ვითარცა 

ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა“. – უკანასკნელი ოთხი თხოვნა მიეკუთვნება 

ადამიანური ბუნების ოთხ ქვედა ნაწილს. 

რას ვიტყვით ფიზიკურ სხეულზე, რომ იგი შენარჩუნებულ იქნას პლანეტარულ 

ცხოვრებაში? – „პური ჩვენი არსობისა მოგვეც ჩვენ დღეს“. 

რას ვიტყვით ეთერულ ანუ სასიცოცხლო სხეულზე? – „და მოგვიტევე ჩვენ 

თანანადებნი (ვალები) ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა“. აქ 

გამოისყიდება ის, რაც ხდება ეთერული ან სასიცოცხლო სხეულის შეცდომის 

მიზეზით. 

რას ვიტყვით ასტრალურ სხეულთან დაკავშირებით? – „და ნუ შეგვიყვანებ ჩვენ 

განსაცდელში“. 

რას ვიტყვით „მე“-ს შესახებ? – „არამედ გვიხსენ ჩვენ ბოროტისაგან 

(ბოროტებისგან)“. 

ამრიგად, „მამაო ჩვენოს“ შვიდ თხოვნაში თქვენ ხედავთ ადამიანის სულის 

ძახილს, როცა ის სწორი გზით მიისწრაფვის ზევით და ითხოვს ცალკეული ნაწილების 

ისეთ განვითარებას, რომ მან სამყაროში შესძლოს თავისი სწორი ცხოვრებისეული 

გზის პოვნა; რომ მან სწორად განივითაროს თავისი ბუნების ყველა წევრი. ასე რომ, 

„მამაო ჩვენო“ არის ისეთი ლოცვა, რომლის მეოხებითაც ადამიანი ლოცვის დროს, 

მისთვის საჭირო ჟამს, უნდა ამაღლდეს შვიდწევრა ადამიანური ბუნების 

განვითარების არსთან; ეს შვიდი თხოვნა, რომელიც წარმოიშვება სრულებით 

გულუბრყვილო ადამიანშიც, რომელსაც შესაძლებელია არ ჰქონდეს გაცნობიერებული 

ეს თხოვნები, მაინც გვევლინება ადამიანური ბუნების სულიერ-მეცნიერულ 

გამოხატულებად. 

ყველა მედიტაციური ფორმულა, რომელიც არსებულა ოდესმე დიდ რელიგიურ 

საზოგადოებებში, აღმოცენებულა იდუმალთმეტყველებიდან. აიღეთ ნებისმიერი 

ნამდვილი ლოცვა და გაარჩიეთ სიტყვა-სიტყვით. მასში ვერასოდეს ვერ იპოვით 

თვითნებურად ასხმულ სიტყვებს. ზოგს ჰგონია, თითქოს ადაძიახები ლოცვებით 

მისდევენ მხოლოდ ბუნდოვან გულისთქმას და ერთმანეთზე მიყოლებით კინძავენ 

დიდებულ სიტყვებს. არა, დიდ ბრძენკაცებს ლოცვის ფორმულები მოჰქონდათ 

სიბრძნის იმ წყაროდან, რომელიც ამჟამად სულიერ მეცნიერებად იწოდება. არ 

არსებობს ნამდვილი ლოცვის არცერთი ფორმულა, რომელიც არ წარმოშობილა 

შემეცნების დიად კერებში და დიდ ხელდასხმულს, ქრისტიანობის დამფუძნებელს – 

იესო ქრისტეს იმ წუთს, როცა იგი ასწავლიდა ამ ლოცვას, მხედველობაში ჰქონდა 

ადამიანური ბუნების შვიდი ნაწილი; მან თავის ლოცვაში მოგვცა ამ შვიდწევრა 

ადამიანური ბუნების გამოხატულება. 

ასეა აგებული ყველა ნამდვილი ლოცვა, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ არ 
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ექნებოდათ ზემოქმედების უნარი ათასწლეულთა მანძილზე. მხოლოდ ამგვარად 

აგებულ ლოცვას გააჩნია ძალა იმოქმედოს გულუბრყვილო ადამიანებზეც, რომელთაც 

ბოლომდე არა აქეთ გაცნობიერებული სიტყვების აზრი. 

ამ ნათქვამს კიდევ უფრო მეტი ნათელი მოეფინება, თუ ადამიანის სამშვინველს 

შევადარებთ ბუნებაში მომხდარ მოვლენებს. შეხედეთ მცენარეს: იგი უბრალოდ 

აღგაფრთოვანებთ და ამისთვის არ გჭირდებათ იმ უნივერსალური კანონების ცოდნა, 

რომლებმაც ეს მცენარე წარმოქმნეს. მცენარე არსებობს და თქვენ შეგიძლიათ მისი 

ჭვრეტით დატკბეთ. მაგრამ ის ვერ შეიქმნებოდა, თუ კი მასში არ ჩაიღვრებოდა ძველის 

ძველი კანონები. უბრალო გონება არ საჭიროებს ამ კანონების შემეცნებას, მაგრამ 

მცენარის შესაქმნელად აუცილებელი იყო, რომ იგი წარმოქმნილიყო სწორედ ამ 

კანონებით. ლოცვა ლოცვას უნდა ჰგავდეს და მისი თვითნებურად შექმნა არ შეიძლება. 

მცენარის მსგავსად იგი უნდა შეიქმნას სიბრძნის ძველისძველი კანონებით. არც ერთ 

ლოცვას არ ექნება ნამდვილი ღირებულება, თუ კი ის არ წარმოიშვება ამ უძველესი 

სიბრძნიდან. 

დღევანდელ კაცთათვის. რომელნიც იმეცნებენ მცენარეულსა თუ სხვა 

საუფლოებს, დადგა ჟამი, როცა შეიძლება მათი შეყვანა მსოფლიო კანონის სიბრძნით 

სავსე შინაარსში. ორი ათასი წლის განმავლობაში ქრისტიანი ლოცულობდა ისევე, 

როგორც ჩვეულებრივ უბრალო კაცი უმზერს მცენარეს. მომავალში ლოცვის ძალის 

შემეცნება მოხდება იმ უღრმეს პირველსიბრძნიდან. საიდანაც იგი გადმოიღვარა. 

ყველა ჭეშმარიტი ლოცვა, განსაკუთრებით კი ქრისტიანული ცხოვრების მთავარი 

ლოცვა – „მამაო ჩვენო“ – არსებითად ამ პირველსიბრძნის გამოვლინება გახლავთ.და, 

როგორც სინათლე ქვეყნად გვევლინება შვიდ ფერში, მთავარი ბგერა კი შვიდ ტონში. 

ასევე ღმერთისკენ შვიდგზის აღმავალი ცხოვრება ცხადდება შვიდ სხვადასხვა 

გრძნობაში (რომელიც მიეკუთვნება შვიდწევრიან ადამიანურ ბუნებას), – „მამაო 

ჩვენოს“ შვიდ თხოვნაში. 

ასე წარმოსდგება ანთროპოსოფის სულიერი მზერის წინ „მამაო ჩვენო“ 

შვიდწევრა ადამიანის გამოხატულებად. 
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