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ავტორის შესახებ

`erTaderTi Cemi sazrunavi is aris, rom gavxado adami-
ani absoluturad, upirobod  Tavisufali~ _ amtkicebda 
indoeli filosofosi, me-20 saukunis erT-erTi udidesi 
sulieri lideri jidu kriSnamurti. adamiani, romelmac 
uari Tqva mesiis rolze WeSmaritebis siyvarulis gamo, 
romelsac is `ugzo qveyanas~ uwodebda: `WeSmariteba, es 
ugzo qveyanaa, _ ambobda is _ da Tqven ver SeZlebT mas-
Tan misvlas, romeli gziTac ar unda isargebloT, ro-
goric ar unda iyos religiuri mimarTuleba, Tu skola~. 
kriSnamurti mogzaurobda msoflios sxvadasxva qveyana-
Si, gamodioda leqciebiT, mouwodebda adamianebs uari 
eTqvaT TavianT ideologiur Sexedulebebze da damou-
kideblad eazrovnaT. filosofosi msjelobda rwmenis 
bunebaze, WeSmaritebaze, ubedurebebze, Tavisuflebaze, 
sikvdilze. 

jidu kriSnamurti 1895 wlis 11 maiss daibada in-
doeTSi, madanapaleSi, brahmanis ojaxSi. gardaicvala 
1986 wels amerikis SeerTebul StatebSi, kaliforniaSi. 
bavSvobidanve gansakuTrebul Tvisebebs amJRavnebda da 
mas uwinaswarmetyvelebdnen, rom kacobriobis didi mas-
wavlebeli gaxdeboda. is maswavlebeli da mwerali gaxda. 
1920 wlidan moyolebuli ZiriTadad amerikis SeerTebul 
Statebsa da evropaSi cxovrobda. 1829 wels man kavSiri 
gawyvita Teosofiur sazogadoebasTan _ internaciona-
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lur-religiur organizaciasTan, romelsac ani bezanti1 
xelmZRvanelobda. kriSnamurts miaCnda, rom adamiani ar 
unda gahyves sulier da fsiqologiur liderebs saku-
Tari Tavis CaTvliT. sakuTari cnobierebis kvleva misi 
wignebis mTavari Temaa. mas sjeroda, rom misi mimdevrebi 
SeZlebdnen Cawvdomodnen im codnas, romelic man Tavisi 
sikvdilis Semdeg datova.       

`pirveli da ukanaskneli Tavisufleba~ jidu kriS-
namurtis erT-erTi pirveli wignia. mTeli am wlebis gan-
mavlobaSi is yvelaze kiTxvadi wignia mis SemoqmedebaSi da 
yvelaze xSirad gamoicema. saubrebis am wignSi ganxilu-
lia cxovrebis fundamenturi sakiTxebi. ratom aris ada-
mianebis cxovrebaSi ase bevri araadamianuri? rogor varT 
Cven mowyobili? ra aris CvenSi iseTi, rac xels uSlis 
Cvens namdvil Sinagan Tavisuflebas? ra aris CvenSi ise-
Ti, rac gvaiZulebs vitanjoT da Tavisufali cxovrebis 
saSualebas gvispobs? SeuZlia Tu ara adamians Secvalos 
sakuTari Tavi? SesaZlebelia Tu ara, rom konfliqtebis, 
problemebis, omebis gareSe vicxovroT? ratom upirisp-
irdeba erTi xalxi meores, adamianebis erTi jgufi meo-
res, erTi adamiani meores? am da sxva umniSvnelovanes da 
uarsebiTes sakiTxebzea msjeloba am wignSi. 

გია ბერაძე

1. ani bezanti (1847-1933) _ indoeTis erovnul-ganmaTavisuflebe-
li moZraobis moRvawe qali, warmoSobiT ingliseli, indoeTSi Teo-
sofiur swavlebas xelmZRvanelobda.



ჯიდუ კრიშნამურტი____________________________

პირველი და უკანასკნელი 
თავისუფლება
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პირველი ნაწილი

თავი I                                                                                

შესავალი

sxvebTan urTierToba, maSinac ki, Tu Cven kargad vic-
nobT erTmaneTs, Zalian Znelia. me SeiZleba gamoviyeno 
sityvebi, romelTac SesaZloa TqvenTvis da CemTvis sx-
vadasxva mniSvneloba hqondes. gageba maSin modis, roca 
Cven, Tqven da me vxvdebiT erTsadaimave doneze da erTsa-
daimave dros. es mxolod maSin xdeba, roca, adamianebs 
Soris namdvili miziduloba arsebobs _ colsa da qmars 
Soris, axlobel adamianebs Soris. ai, es aris namdvili 
urTierToba. myisieri gageba maSin Cndeba, roca Cven vx-
vdebiT erTsadaimave doneze erTsadaimave dros. 

Zalian Znelia sxvebTan urTierToba, urTierToba _ ad-
vili, nayofieri, qmediTi. me ubralo sityvebs viyeneb da 
ara teqnikur terminebs, imitom, rom ar vfiqrob TiTqos 
raRac teqnikuri Sinaarsis gamoTqmas SeuZlia dagvexma-
ros Cveni Zneli problemebis gadaWraSi. ase rom, me ar 
gamoviyeneb teqnikur, fsiqologiur da samecniero ter-
minebs. sabednierod, arasodes mikiTxavs wignebi arc 
fsiqologiaze da arc religiaze. me minda yvelaze mar-
tivi sityvebiT, romliTac vsargeblobT Cvens yoveldRi-
ur cxovrebaSi, gamovxato ufro Rrma azri, magram amis 
gakeTeba Zalian Znelia, Tu Tqven mosmena ar SegiZliaT. 
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mosmena _ xelovnebaa _ imisaTvis, rom SegeZlos marTla 
mousmino, unda miatovo an gverdze gadado yvela cru-
rwmena, yvela winaswar miRebuli formulireba, yovel-
dRiuri saqmianoba. roca Tqveni goneba aRqmisunariani 
iqneba, yvelafris gagebas advilad SeZlebT. Tqven us-
menT maSin, roca mTeli Tqveni yuradReba raRaciskenaa 
mimarTuli, magram, samwuxarod adamianebis umravlesoba 
winaaRmdegobis Sirmis miRmidan usmens. Cven vimalebiT 
Cveni crurwmenebis, religiuris Tu sulieris, fsiqolo-
giuris Tu samecnieros, an Cveni yoveldRiuri sazrunave-
bis, survilebis da SiSis Sirmis miRma. da am SirmebiT 
garSemortymulni vusmenT. sinamdvileSi ki Cvens sakuTar 
xmebs vusmenT, Cvens sakuTar JReradobas da ara imas, Tu 
ras gveubnebian. ukiduresad Znelia moiSoro Seni aRz-
rda, crurwmenebi, azrebi, midrekilebebi, winaaRmdegoba 
da verbaluri gamoTqmis sazRvrebs miRma usmino ise, rom 
myisierad gaigo. ai erT-erTi is siZnele, romlis daZleva 
mogviwevs.

Tu Cveni saubrebis ganmavlobaSi rame iseTi iqneba naTq-
vami, rac Tqvens azrebs da rwmenas ewinaaRmdegeba, ubral-
od usmineT. nu SeewinaaRmdegebiT. SeiZleba Tqven marTali 
xarT da me vcdebi, magram roca erTad movusmenT da er-
Tad vimsjelebT, Cven WeSmaritebas mivagnebT. WeSmariteba 
SeuZlebelia vinmesgan mogeceT. Tqven unda aRmoaCinoT is, 
imisTvis ki, rom aRmoaCinoT, goneba mudmivi aRqmis mdgo-
mareobaSi unda iyos. uSualo aRqma SeuZlebelia, roca ar-
sebobs winaaRmdegoba, usafrTxoebis da Tavdacvis wyur-
vili. gageba modis imis gacnobierebiT, rac aris. zustad 
icode is, rac aris _ realoba _ misi interpretaciis, gan-
sjis Tu gamarTlebis gareSe. sinamdvile. ai, sibrZnis uda-
vo sawyisi. da Tu Cven viwyebT mis interpretacias, Cveni 
ganpirobebulobis, Cveni crurwmenebis enaze gadayvanas,  
swored maSin gvisxlteba xelidan WeSmariteba. bolos da 
bolos, es samecniero kvlevas hgavs. rom icode, ra aris 
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47. გიორგი გურჯიევი – გრძნეულთა ბრძოლა

48. გიორგი გურჯიევი – დანახული რეალური სამყაროდან

49. გიორგი გურჯიევი – ცხოვრება რეალურია მხოლოდ მაშინ,

                                        როცა „მე ვარ“

50. გ. გურჯიევი – ბელზებელის ნაამბობი შვილიშვილისთვის. წიგნი I-IV

51. ეკჰარტ ტოლე – აწმყოს ძალა

52. ირაკლი ბრაჭული – ზეკაცის ჰერმენევტიკა

53. ნონა ხიდეშელი – მეტამორფოზა

54. ნონა ხიდეშელი – Carpe diem

55. ალექსანდრე ბერკმანი – ანარქიზმის ანბანი

56. ავტორთა ჯგუფი – სპინოზას ფილოსოფია

57. ჟან-პოლ სარტრი – ეგზისტენციალიზმი ჰუმანიზმია

58. ჯონ სტიუარტ მილი – სოციალიზმი

59. ჯონ სტიუარტ მილი – თავისუფლების შესახებ

60. ჯონ სტიუარტ მილი – ქალთა დაქვემდებარება

61. დევიდ ჰიუმი – რელიგიის ბუნებრივი ისტორია

62. ლუდვიგ ბინსვანგერი – ეგზისტენციალური ანალიზი

63. გაბრიელ მარსელი – იყო და ფლობდე


