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Учені про «Бгаґавад-ґіту як вона є» 
 
Видана загальним накладом понад п’ять 
мільйонів екземплярів десятками мов світу, 
«Бгаґавад-ґіта» в перекладі і з коментарями 
Його Божественної Милості 
А.Ч. Бгактіведанти Свамі Прабгупади стала 
справжнім бестселером. «Бгаґавад-ґіта як 
вона є» по праву вважається найбільш 
авторитетним перекладом цього класичного 
твору світової літератури. Нижче наводяться 
кілька відгуків провідних учених світу про 
«Бгаґавад-ґіту як вона є». 
 
Це, безперечно, одне з найкращих видань 
«Ґіти» й одна з найкращих книг про науку 
відданого служіння. Переклад Прабгупади 
ідеально поєднує в собі смислову точність із 
релігійним прозрінням. 

Доктор Томас Дж. Гопкінс, 
декан факультету релігієзнавства 
коледжу Франкліна й Маршалла 

 
«Ґіта» може бути по праву названа 
літературним фундаментом великої 
духовної цивілізації Індії, найдавнішої з-
поміж усіх культур світу… Справжній 
переклад і коментарі — ще одне свідчення 
невмирущого значення «Ґіти». Свамі 
Бгактіведанта приніс на Захід яскраве 
нагадування про те, що наша найвищою 
мірою діяльна й однобока культура 
переживає кризу, а це може привести її до 



7 

самознищення, адже вона позбавлена 
внутрішньої глибини справжньої 
метафізичної свідомості. Без такої глибини 
всі наші пишномовні розмірковування про 
політику та мораль є не більше ніж 
пустопорожніми словами. 

Томас Мертон, 
учений-богослов, монах, письменник 

 
Жоден інший твір індійської літератури не 
цитують на Заході так часто й не люблять 
так сильно, як «Бгаґавад-ґіту». Той, хто 
береться за переклад цього твору, повинен 
не просто знати санскрит, але дуже глибоко 
розуміти і зміст, і вишукану словесну форму 
цієї книги, адже ця поема — симфонія, яка 
вчить розпізнавати присутність Бога в 
усьому. Його Божественна Милість 
А.Ч. Бгактіведанта Свамі Прабгупада, 
безумовно, відчуває глибоку любов до теми 
цього твору. Крім того, він привносить у 
нього ту особливу проникливість, якою має 
володіти коментатор, що потужно й 
переконливо обґрунтовує традицію бгакті 
[відданого служіння]… Свамі надав 
неоціненну послугу тим, хто вивчає 
«Бгаґавад-ґіту», наповнивши цей улюблений 
усіма індійський епос новим змістом. Хоч 
би яких поглядів дотримувався кожен з нас, 
усі ми повинні бути вдячні тому, хто ціною 
величезної праці створив цей блискучий 
твір. 

Доктор Геддес Макгрегор, 
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заслужений професор у відставці, 
викладач філософії Південно-

Каліфорнійського університету 
 
У цьому прекрасному перекладі Шрілі 
Прабгупаді вдалося передати дух бгакті, 
яким просякнута «Ґіта». Він дав тексту 
розлогий коментар, дотримуючись істинно 
авторитетної традиції Шрі Кришни 
Чайтаньї, одного з найвидатніших та 
найвпливовіших святих Індії. 

Доктор Дж. Стілсон Джуда, 
заслужений професор у відставці, 

викладач історії релігії та директор  
Бібліотеки Теологічного союзу, Берклі 

 
Якщо вважати, що практика є критерієм 
істини, як вважає Пірс та інші прагматики, 
то у «Бгаґавад-ґіті як вона є», безперечно, 
міститься певна істина, адже обличчя тих, 
що дотримуються її настанов, дихають 
радістю і спокоєм, що так рідко 
трапляються в сумному й безрадісному 
житті наших сучасників. 

Доктор Елвін Х. Пауелл, 
викладач соціології 

Державного університету Нью-Йорка 
 
Не важливо, є людина адептом індійської 
духовної культури чи ні, читання «Бгаґавад-
ґіти як вона є» принесе їй величезне благо, 
бо вона зможе зрозуміти «Ґіту» так, як її 
розуміє більшість індусів. Для багатьох ця 
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книга стане першим знайомством зі 
справжньою Індією, давньою Індією, 
Вічною Індією. 

Франсуа Шені, 
доктор богослов’я, 

Інститут політичних досліджень, Париж 
 
«Бгаґавад-ґіта як вона є» — це глибоко 
відчутий, з потужністю та розмахом 
задуманий і прекрасно реалізований твір… 
Я не бачив іншого видання «Ґіти», яке несло 
б у собі настільки важливий зміст, 
одягнений у бездоганну форму. Це, 
безсумнівно, цілісний і закінчений твір, 
який довгі роки займатиме гідне місце в 
інтелектуальному й моральному житті 
сучасної людини. 

Доктор Ш. Шукла, 
асистент кафедри лінгвістики, 

Джорджтаунський університет 
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«Бгаґавад-ґіта як вона є» 
присвячується 

Шрілі Баладеві Відьябгушані, 
авторові «Ґовінда-бгаш’ї», 

прекрасних коментарів 
до «Веданта-сутри»  
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Передісторія  
«Бгаґавад-ґіти» 

 

Хоча «Бгаґавад-ґіту» широко публікують 
і читають як закінчений твір, вона, 
насправді, є лише епізодом епічного твору 
на санскриті — «Магабгарати», — що 
описує історію з прадавніх часів і аж до 
Калі-юґи. Саме на початку цієї епохи, 
близько п’яти тисяч років тому, Господь 
Кришна повідав «Бгаґавад-ґіту» Своєму 
відданому другові Арджуні.  

Розмова ця — один із найвидатніших 
філософських і релігійних діалогів, відомих 
людству, — відбулася перед самим 
початком великої братовбивчої війни між 
сотнею синів Дгритараштри та їхніми 
двоюрідними братами Пандавами, або 
синами Панду. 

Дгритараштра й Панду були братами й 
належали до династії Куру, що починалася 
від царя Бгарати, попереднього правителя 
світу, від імені якого й походить, назва 
«Магабгарата». Дгритараштра, старший 
брат, народився сліпим, і тому трон, що мав 
належати йому, перейшов до молодшого 
брата, Панду. 

Панду помер у ранньому віці, а 
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піклування про його п’ятьох синів — 
Юдгіштхіру, Бгіму, Арджуну, Накулу й 
Сагадеву — перейняв на себе 
Дгритараштра, який по братовій смерті став 
царем. Так сини Дгритараштри й Панду 
виросли в одній царській родині. І ті, й другі 
навчалися військового мистецтва у 
досвідченого вчителя Дрони й дослухалися 
порад всіма шанованого «діда» роду, 
Бгішми. 

Проте сини Дгритараштри, особливо 
старший, Дурйодгана, ненавиділи Пандавів і 
заздрили їм. А сліпий недалекий цар 
Дгритараштра бажав, аби царство 
успадкували не Пандави, а його сини. 

Отже, Дурйодгана за згодою 
Дгритараштри задумав убити юних синів 
Панду, і тільки завдяки турботі й 
заступництву їхнього дядька Відури та 
двоюрідного брата, Господа Кришни, 
Пандави врятувалися від багатьох замахів 
на їхнє життя. 

Кришна ж був не звичайною людиною, а 
Самим Усевишнім Господом, який зійшов 
на Землю і грав роль принца в одній із 
тогочасних царських династій. У цій ролі 
Він також був племінником Кунті, або 
Притхи, дружини Панду й матері Пандавів. 
Як родич і як вічний захисник релігії, 
Кришна заступався за праведних синів 
Панду й оберігав їх. 

Однак якось хитрий Дурйодгана запросив 
Пандавів узяти участь в азартній грі. У 
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вирішальній партії Дурйодгана та його 
брати обманом отримали собі у власність 
Драупаді, цнотливу й вірну дружину 
Пандавів, і кривдячи, спробували роздягти її 
перед усіма принцами та царями, що 
зібралися там. Її врятувало лише 
божественне втручання Кришни, однак 
унаслідок цієї шахрайської гри Пандави 
втратили царство й були змушені жити у 
вигнанні впродовж тринадцяти років. 

Коли строк вигнання скінчився, Пандави 
почали справедливо вимагати, щоб їм знову 
дозволили царювати, та проте Дурйодгана 
відмовився повернути їм трон. Оскільки 
Пандави були принцами і їхнім обов’язком 
було правити, вони погоджувалися навіть на 
п’ять сіл, але Дурйодгана нахабно заявив, 
що не наділить їх навіть клаптиком землі, 
який був би достатній, аби встромити в 
нього голку. 

До цього моменту Пандави залишалися 
терплячими і стриманими, однак тепер війна 
здавалася неминучою. Коли ж правителі 
всіх держав поділилися, ставши або на бік 
синів Дгритараштри, або підтримавши 
Пандавів, Сам Кришна, як посланець 
Пандавів, поїхав у палац Дгритараштри 
домовлятися про мир. Проте Його заклики 
були відхилені, і тоді стало зрозуміло, що 
війни не уникнути. 

Пандави, люди найвищої моралі, на 
відміну від нечестивих синів Дгритараштри, 
визнавали Кришну за Всевишнього Бога-
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Особу, однак Кришна запропонував, що Він 
візьме участь у війні згідно з бажаннями 
супротивників. Кришна — Бог, і тому Він 
Сам не став битися, але одна зі сторін могла 
скористатись Його військовими силами, а 
друга мала тоді отримати Самого Кришну 
як радника й помічника. Бувши видатним 
політиком, Дурйодгана вхопився за 
можливість мати армію Кришни на своєму 
боці, Пандави ж палко бажали отримати 
Самого Кришну. Так Кришна перебрав на 
Себе обов’язки візниці і став правити 
колісницею уславленого лучника Арджуни. 
Це підводить нас до моменту, з якого 
починається «Бгаґавад-ґіта» — з двома 
вишикуваними в бойовому порядку арміями 
і стурбованим Дгритараштрою, який 
розпитує свого секретаря Саньджаю про те, 
що відбувається на полі бою. 

Отож, учасників подій розставлено по 
місцях, залишається тільки зробити стислі 
зауваження стосовно цього перекладу та 
пояснень. 

Зазвичай під час перекладу «Ґіти» 
англійською мовою перекладачі відкидають 
убік особу Кришни, аби очистити місце для 
власних тлумачень та філософських ідей. 
Вони розглядають історії «Магабгарати» як 
химерні міфи, а Кришну роблять поетичним 
засобом вираження ідей невідомого генія, 
або, у найкращому разі, Він стає 
другорядним історичним персонажем. 

Але особа Кришни — це і мета, і зміст 
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«Бгаґавад-ґіти», про що свідчить вона сама. 
І тому цей переклад та пояснення 
спрямовують читача саме в напрямку до 
Кришни, а не від Нього. 

У такому розумінні «Бгаґавад-ґіта як вона 
є» — унікальна книга. Також унікальним є 
те, що завдяки такому підходу «Бгаґавад-
ґіта» стає послідовним та зрозумілим 
твором. А оскільки Кришна —  і оповідач 
«Бгаґавад-ґіти», і її мета, то цей переклад 
природно стає єдиним, який показує цей 
великий твір в істинному світлі. 

Видавці 
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Передмова до  

англійського видання 
 

Спочатку я написав «Бгаґавад-ґіту як вона 
є» в тому вигляді, в якому ви бачите її зараз. 
Коли книгу було вперше надруковано, 
оригінал, на жаль, було скорочено на 
чотириста сторінок, і видання не включало в 
себе ілюстрацій і пояснень до більшості 
санскритських текстів «Шрімад Бгаґавад-
ґіти». У всіх інших моїх книгах — «Шрімад-
Бгаґаватам», «Шрі Ішопанішад» тощо — я 
спочатку наводжу санскритський вірш, 
потім англійську транслітерацію цього 
вірша, послівний переклад, літературний 
переклад і нарешті, коментарі. Такий спосіб 
дозволяє зберегти автентичність і науковість 
твору та робить його смисл очевидним, тому 
мене не дуже радувала необхідність 
скорочувати рукопис. Але згодом, коли 
попит на «Бгаґавад-ґіту як вона є» значно 
збільшився, різні фахівці, а також багато хто 
з моїх учнів попросили мене подати книгу в 
її первісному вигляді. Отже, тут ми 
пропонуємо читачеві оригінал цієї великої 
книги знання з повними коментарями, що 
подають ведичну мудрість такою, як вона 
передавалась ланками ланцюга учнівської 
послідовності. Це робиться з метою надати 
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рухові свідомості Кришни ще більшого 
розмаху і глибини. 

Наш рух свідомості Кришни має 
природний і духовний характер завдяки 
тому, що його засновано на вченні 
«Бгаґавад-ґіти як вона є». Поступово наш 
рух стає найпопулярнішим рухом у всьому 
світі, а надто серед молоді, проте й у людей 
старшого віку цікавість до нього зростає 
дедалі більше, настільки, що батьки моїх 
учнів заохочують нас тим, що стають 
довічними членами нашого чудового 
Товариства —  Міжнародного товариства 
свідомості Кришни. У Лос-Анджелесі 
багато з них приходили побачитися зі мною 
й висловити свою вдячність за те, що я 
поширюю цей рух по всьому світі, і деякі 
казали, що американцям дуже поталанило 
через те, що я розпочав рух свідомості 
Кришни саме в Америці. Але справжній 
засновник цього руху — Сам Господь 
Кришна, бо рух цей було розпочато дуже й 
дуже давно, і передавався він людям через 
ланки учнівської послідовності. Якщо мені й 
приписують деякі заслуги в його заснуванні, 
то насправді вони належать моєму вічному 
духовному вчителеві, Його Божественній 
Милості Ом Вішнупадові Парамагамсі 
Парівраджакачар’ї 108 Шрі Шрімад 
Бгактісіддганті Сарасваті Ґосвамі 
Магараджу Прабгупаді. 

Якщо ж тут і є моя особиста заслуга, то 
вона полягає лише в тому, що я спробував 
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подати «Бгаґавад-ґіту» такою, як вона є, без 
будь-яких змін. Досі практично всі видання 
«Бгаґавад-ґіти» були написані для 
задоволення чиїхось шанолюбних прагнень, 
однак ми намагаємось подати місію 
Всевишнього Бога-Особи, Кришни. Наше 
завдання — відобразити волю Кришни, а не 
якогось світського політика, філософа чи 
вченого, який має надто мало знань про 
Кришну попри свою обізнаність в інших 
речах. Коли Кришна каже: ман-ман бгава 
мад-бгакто мад-йадж м намаскуру..., 
ми, на відміну від так званих «учених», не 
заявляємо, що Кришна і Його внутрішній 
дух відмінні. Кришна абсолютний, і нема 
різниці між ім’ям Кришни, формою 
Кришни, Його іграми тощо. Абсолютне 
становище Кришни важко усвідомити тому, 
хто не є Його відданим, і хто не належить до 
системи парампари (учнівської 
послідовності). Здебільшого так звані 
«вчені», політики, філософи та свамі, не 
маючи досконалого знання про Кришну і 
роблячи спроби писати коментарі до 
«Бгаґавад-ґіти», намагаються вилучити 
Кришну з книги, вбити Його. Такі 
неавторитетні коментарі відомі як маявада-
бгаш’я, і Господь Чайтанья радив нам 
остерігатися їхніх несумлінних укладачів. 
Він ясно сказав, що кожен, хто намагається 
зрозуміти «Бгаґавад-ґіту» з погляду маяваді, 
припускається серйозної помилки. 
Внаслідок такої грубої помилки введений в 
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оману дослідник «Бгаґавад-ґіти» неодмінно 
загубить стежку духовного проводу й не 
зможе повернутися додому, назад до Бога. 

Наше єдине бажання — подати «Бгаґавад-
ґіту» такою, як вона є, і направити зумовлені 
душі до мети, заради якої Кришна сходить 
на цю планету раз у день Брагми, тобто 
кожні 8 мільярдів 600 мільйонів років. Цю 
мету сформульовано у «Бгаґавад-ґіті», і нам 
треба прийняти її такою, як вона є, в іншому 
разі немає рації намагатися зрозуміти 
«Бгаґавад-ґіту» та її оповідача, Господа 
Кришну. Спочатку Господь Кришна 
сповістив «Бгаґавад-ґіту» богові Сонця сотні 
мільйонів років тому. Нам треба прийняти 
цей факт і таким чином усвідомити 
історичне значення «Бгаґавад-ґіти» без 
хибного тлумачення її, покладаючись 
цілковито на авторитет Кришни. Тлумачити 
«Бгаґавад-ґіту», не посилаючись при цьому 
на волю Кришни, — велика кривда, і, щоб 
уникнути такої помилки, треба визнати 
Господа за Всевишнього Бога-Особу, саме 
так, як Його безпосередньо усвідомив 
Арджуна, перший учень Кришни. Таке 
розуміння «Бгаґавад-ґіти» визнають 
авторитети, і воно принесе благо всім 
людям та по-справжньому сприятиме 
здійсненню призначення людського життя. 

Рух свідомості Кришни необхідний для 
людського суспільства, адже він пропонує 
вищу досконалість життя. Яким чином — це 
вичерпно пояснено у «Бгаґавад-ґіті». На 
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жаль, світські сперечальники 
використовують «Бгаґавад-ґіту» з метою 
втілити у життя свої демонічні нахили і 
збити людей з правильного розуміння 
простих життєвих засад. Кожен повинен 
знати про велич Господа Кришни та про 
істинне становище живих істот. Кожен 
повинен знати, що жива істота вічно 
залишається слугою, і, якщо вона не 
служить Кришні, тоді вона служитиме 
ілюзії, підпорядкована різним поєднанням 
трьох якісних станів матеріальної природи, 
вічно блукаючи колом народження і смерті. 
Навіть нібито «звільнені» споглядальники-
маяваді змушені коритися цим законам. 
Знання, що міститься у «Бгаґавад-ґіті», є 
великою наукою і кожна жива істота 
повинна оволодіти ним для власної ж 
користі. 

Люди, особливо в нинішню епоху, Калі-
юґу, здебільшого захоплені зовнішньою 
енергією Кришни і помилково вважають, що 
вдосконалення матеріальних зручностей 
зробить їх щасливими. Вони не відають, 
якою сильною є матеріальна, тобто 
зовнішня енергія, яка обплутує їх 
невблаганними законами матеріальної 
природи. Жива істота — це щаслива 
невід’ємна частка Господа, і її природна 
функція — безпосередньо служити Йому. 
Людина, зачарована ілюзією, намагається 
стати щасливою шляхом різноманітного 
служіння своїм чуттям, але така діяльність 
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ніколи не принесе щастя. Замість служити 
власним чуттям, їй слід задовольняти чуття 
Господа. Це — вища досконалість життя. 
Цього бажає Господь, і Він вимагає цього. 
Треба усвідомити цю провідну думку 
«Бгаґавад-ґіти». Наш рух свідомості 
Кришни намагається донести її основні 
положення до людей усього світу й через те, 
що ми не забруднюємо змісту «Бгаґавад-ґіти 
як вона є», кожному, хто серйозно бажає 
отримати користь від вивчення «Бгаґавад-
ґіти», слід вдатись по допомогу до руху 
свідомості Кришни для дієвого 
усвідомлення «Бгаґавад-ґіти» під 
безпосереднім керівництвом Господа. Отже, 
ми сподіваємося, що вивчення «Бгаґавад-
ґіти як вона є» принесе людям найбільше 
благо, і якщо навіть одна людина стане 
істинно відданим слугою Господа, ми 
вважатимемо нашу спробу успішною. 

 
 
А.Ч. Бгактіведанта Свамі 
12 травня 1971 р., 
Сідней, Австралія 
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Вступ 
 

о аґйна-тімірндгасйа 
ґйнджана-алкай 
чакшур унмліта йена 

тасмаі р-ґураве намаӷ 
 

р-чаітанйа-мано-’бгша 
стхпіта йена бгӯ-тале 
свайа рӯпаӷ кад магйа 

дадті сва-паднтікам 
 

Я був народжений у пітьмі невігластва, але 
мій духовний учитель відкрив мені очі і 
розвіяв тьму світочем знання. Я схиляюся 
перед ним у глибокій шані. 
Коли ж Шріла Рупа Ґосвамі Прабгупада, 
який запровадив у матеріальному світі місію 
здійснення бажань Господа Чайтаньї, дасть 
мені притулок біля своїх лотосових стіп? 
 

ванде ’га р-ґуроӷ р-йута-пада- 
камала р-ґурӯн ваішав ча 

р-рӯпа сґраджта сага-ґаа- 
раґгунтхнвіта та са-джвам 

 

сдваіта свадгӯта паріджана- 
сагіта криша-чаітанйа-дева 

р-рдг-криша-пдн сага-ґаа- 
лаліт-р-вікхнвіт ча 

 

Я припадаю до лотосових стіп свого 
духовного вчителя і стіп усіх вайшнавів та 
висловлюю їм глибоку шану. Я припадаю до 
лотосових стіп ріли Рупи Ґосвамі та його 
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старшого брата Санатани Ґосвамі, а також 
Раґгунатхи Даса й Раґгунатхи Бгатти 
Ґосвамі, Ґопали Бгатти Ґосвамі і ріли 
Джіви Ґосвамі та висловлюю їм глибоку 
шану. Я віддаю сповнені шани земні 
поклони Господу Кр̣ишні Чайтаньї й 
Господу Нітьянанді, а також Адвайті Ачар’ї, 
Ґададгарі, рівасі та їхнім сподвижникам. 
Я схиляюсь у шанобливому земному 
поклоні перед Шріматі Радгарані й Шрі 
Кр̣ишною, а також їхніми супутницями Шрі 
Лалітою й Вішакхою. 
 

ге криша кару-сіндго 
дна-бандго джаґат-пате 

ґопеа ґопік-кнта 
рдг-кнта намо ’сту те 

 

О мій любий Кр̣ишно, Ти — друг нещасних 
і джерело творіння. Ти повелитель ґопі й 
коханий Радгарані. Я схиляюся перед Тобою 
у глибокій шані. 
 

тапта-кчана-ґаурґі 
рдге вриндваневарі 
вришабгну-суте деві 
прааммі гарі-прійе 

 

Я віддаю свою глибоку шану Радгарані, 
цариці Вриндавани, колір шкіри якої 
нагадує розпечене золото. Ти — донька царя 
Вришабгану, і Ти дуже люба Господу 
Кр̣ишні. 
 

вчх-калпа-тарубгйа ча 
крип-сіндгубгйа ева ча 
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патітн пванебгйо 
ваішавебгйо намо намаӷ 

 

Я підношу свої шанобливі поклони всім 
вайшнавам, відданим Господа. Вони наче 
побажай-дерева — здатні здійснити бажання 
кожного і сповнені співчуття до палих 
зумовлених душ. 

 

р-криша-чаітанйа  
прабгу-нітйнанда 

р-адваіта ґаддгара  
рвсді-ґаура-бгакта-вринда 

 

Я підношу свої поклони рі Кр̣ишні 
Чайтаньї, Прабгу Нітьянанді, рі Адвайті, 
Ґададгарі, рівасі й усім тим, хто простує 
шляхом відданого служіння. 
 

гаре криша гаре криша  
криша криша гаре гаре 

гаре рма гаре рма  
рма рма гаре гаре 

 

«Бгаґавад-ґіта» відома також як 
«Ґітопанішада». Вона є суттю ведичного 
знання й одна з найважливіших Упанішад у 
ведичній літературі. Звісно, існує безліч 
коментарів до «Бгаґавад-ґіти» англійською 
мовою, і можна висловити сумнів про 
необхідність ще одного. Тому це видання 
можна пояснити таким чином: нещодавно 
одна американка попросила мене 
порекомендувати їй англомовний варіант 
«Бгаґавад-ґіти». Певна річ, в Америці можна 
знайти чимало різних видань «Бгаґавад-
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ґіти» англійською мовою, проте жодне з 
тих, які я бачив не тільки в Америці, але й 
навіть в Індії, не можна з усією 
відповідальністю назвати авторитетним, бо 
майже в кожному з них коментатор 
висловлює власну думку, не торкаючись 
духу «Бгаґавад-ґіти» як вона є. 

Дух «Бгаґавад-ґіти» міститься в ній самій. 
Можна навести таке порівняння: якщо ми 
бажаємо вживати певні ліки, то ми повинні 
дотримуватися вказівок на етикетці. Ми не 
можемо приймати ліки згідно з власними 
примхами чи за вказівкою друзів. Їх слід 
приймати лише згідно з вказівками, що 
написані на етикетці, або за призначенням 
лікаря. Так само й «Бгаґавад-ґіту» треба 
розглядати і сприймати згідно з вказівками 
Самого її оповідача. Оповідач «Бгаґавад-
ґіти» — Господь рі Кр̣ишна. Він 
згадується на кожній сторінці «Бгаґавад-
ґіти» як Усевишній Бог-Особа, Бгаґаван. 
Певна річ, слово бгаґаван іноді може 
стосуватись будь-якої могутньої особи, чи 
будь-якого могутнього небожителя, і тут, 
без сумніву, слово бгаґаван вказує на 
Господа рі Кр̣ишну як на видатну особу, 
але разом з тим ми повинні знати, що 
Господь рі Кри̣шна — це Всевишній Бог-
Особа, що підтверджують такі великі ачар’ї 
(духовні вчителі), як Шанкара-ачар’я, 
Рамануджа-ачар’я, Мадгва-ачар’я, Німбарка 
Свамі, Шрі Чайтанья Магапрабгу та багато 
інших авторитетів ведичного знання в Індії. 
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Сам Господь у «Бгаґавад-ґіті» також 
стверджує, що Він — Усевишній Бог-Особа, 
і саме таким Його визнає «Брагма-самгіта» й 
усі Пурани, зокрема й «рімад-Бгаґаватам», 
що відома також як «Бгаґавата Пурана» 
(кришас ту бгаґавн свайам). Тому ми 
повинні сприймати «Бгаґавад-ґіту» так, як 
навчає Сам Бог-Особа. У четвертій главі 
«Ґіти» Господь каже: 
 

іма вівасвате йоґа 
проктавн агам авйайам 

вівасвн манаве прга 
манур ікшвкаве ’бравт 

 

ева парампар-прптам 
іма рджаршайо відуӷ 

са кленега магат 
йоґо нашаӷ паран-тапа 

 

са евйа май те ’дйа 
йоґаӷ проктаӷ пуртанаӷ 
бгакто ’сі ме сакх четі 

рагасйа гй етад уттамам 
 

Тут Господь повідомляє Арджуні, що 
система йоґи, викладена у «Бгаґавад-ґіті», 
спочатку була повідана богу Сонця, бог 
Сонця пояснив її Ману, а Ману передав її 
Ікшваку, й таким чином через учнівську 
послідовність ця система йоґи передавалася 
від одного оповідача до другого. Але з 
часом її було втрачено. Тому Господь 
вирішив знову повідати її, цього разу 
Арджуні, на полі битви Курукшетра. 
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Він каже Арджуні, що розкриває йому 
найвищу таїну, бо Арджуна — Його 
відданий і Його друг. Отже, Господь дає 
зрозуміти, що цей трактат, «Бгаґавад-ґіта», 
призначений передусім для Його відданих. 
Існує три класи трансценденталістів: ґ’яні, 
йоґи і бгакти або, відповідно, — 
імперсоналісти, прихильники медитації та 
віддані слуги Господа. Тут Господь ясно 
каже, що Він робить Арджуну першою 
ланкою нової парампари — ланцюга 
учнівської послідовності, адже попередній 
ланцюг був перерваний. Господь побажав, 
щоб Арджуна заново поширив Його вчення 
у тому ж вигляді, як його передавав бог 
Сонця, тобто Господь вирішив відновити 
парампару. Він хотів, аби Арджуна став 
авторитетом у розумінні «Бгаґавад-ґіти». 
Отже, ми бачимо, що «Бгаґавад-ґіту» було 
повідано Арджуні, бо він був відданий 
Господа, безпосередній учень Кр̣ишни та 
Його близький друг. Тобто найкраще 
зрозуміти «Бгаґавад-ґіту» може той, хто має 
якості, схожі на якості Арджуни. Іншими 
словами, треба бути відданим і перебувати у 
безпосередніх стосунках з Господом. Той, 
хто стає відданим Господа, вступає також у 
прямі стосунки з Господом. Це дуже 
складна тема, але стисло її можна пояснити 
так. Відданий перебуває в одному з п’яти 
різних станів взаємин з Усевишнім Богом-
Особою: 
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1. Можна бути відданим Господа у 
пасивному стані. 
2. Можна бути відданим в активному стані. 
3. Можна бути відданим як друг. 
4. Можна бути відданим як мати чи батько. 
5. Можна бути відданим як закохане 
подружжя. 

Арджуна перебував із Господом у дружніх 
стосунках. Звісно ж, існує величезна різниця 
між цією дружбою та дружбою, яку ми 
бачимо в матеріальному світі. Це — 
трансцендентна дружба, яка доступна не 
кожному. Звичайно, кожен перебуває з 
Господом у певних стосунках, і такі 
стосунки залежать від ступеня досконалості 
відданого служіння. Але за нинішнього 
стану нашого життя ми забули не лише 
Всевишнього Господа, але й наші вічні 
стосунки з Ним. Кожна з багатьох більйонів 
і трильйонів живих істот вічно має певні 
взаємини з Господом. Це називають 
сварупою. Шляхом відданого служіння 
людина може відродити свою сварупу, і 
такий ступінь відомий як сварупа-сіддгі — 
досконалість природного становища особи. 
Отже, Арджуна був відданий і перебував у 
дружніх стосунках з Усевишнім Господом. 

Треба зауважити, як Арджуна прийняв 
«Бгаґавад-ґіту». Про це сказано у десятій 
главі (10.12 – 14): 

 

арджуна увча 
пара брагма пара дгма 
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павітра парама бгавн 
пуруша вата дівйам 

ді-девам аджа вібгум 
 

гус твм ришайаӷ сарве 
деваршір нрадас татх 

асіто девало вйсаӷ 
свайа чаіва бравші ме 

 

сарвам етад рита манйе 
йан м вадасі кеава 

на гі те бгаґаван вйакті 
відур дев на днавӷ 

 

«Арджуна сказав: „Ти — Всевишній Бог-
Особа, Ти — найвища обитель, Ти — 
найчистіший і Ти — Абсолютна Істина. Ти 
— вічна трансцендентна первинна Особа. 
Ти ненароджений і найвеличніший. Такі 
великі мудреці, як Нарада, Асіта, Девала і 
В’яса підтверджують ці істини, які 
описують Тебе, і зараз Ти Сам сповіщаєш їх 
мені. О Кр̣ишно, я беззастережно приймаю 
як істину все, що Ти мені тут повідав. О 
Господи, ні демони, ні небожителі, не 
можуть зрозуміти Твоєї Особи”». 

Вислухавши «Бгаґавад-ґіту» від 
Усевишнього Бога-Особи, Арджуна визнав 
Кр̣ишну як парам брагму, Найвищого 
Брагмана. Кожна жива істота — Брагман, 
але Найвища жива істота, Всевишній Бог-
Особа — це Найвищий Брагман. Парам 
дгама означає, що Він — кінцевий притулок 
або вища обитель усього; павітрам означає, 
що Він чистий, — Його не може торкнутись 
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матеріальна скверна; пурушам означає, що 
Він найвищий володар насолод, ватам 
— Він першоджерело; дівйам — 
трансцендентний; ді-девам — Усевишній 
Бог-Особа; аджам — ненароджений; і 
вібгум — найвеличніший. 

Хтось може подумати, що Арджуна, як 
друг Кр̣ишни, казав Йому все це з лестощів, 
але щоб у читачів «Бгаґавад-ґіти» не 
виникало таких сумнівів, Арджуна в 
наступному вірші наводить достатні 
підстави для такої хвали, коли каже, що не 
тільки він, але й такі авторитети, як мудреці 
Нарада, Асіта, Девала та В’ясадева 
визнають Кришну за Всевишнього Бога-
Особу. Ці видатні особи поширюють 
ведичне знання так, як це схвалюють усі 
ачар’ї. Тому Арджуна каже, що приймає як 
повністю довершене все, що сказав Кришна. 
Сарвам етад рита манйе — «всі Твої 
слова я приймаю як істину». Арджуна 
зауважує також, що особистість Господа 
дуже важко зрозуміти, і що це неможливо 
навіть для великих небожителів. Це означає, 
що Господа не можуть пізнати навіть особи, 
які набагато перевершують у рівні розвитку 
людей. То чи може тоді зрозуміти Господа 
Шрі Кр̣ишну людина, яка Йому не віддана? 

Отже, «Бгаґавад-ґіту» слід читати, 
пройнявшись духом відданості. Людина не 
повинна вважати, що вона рівня Кр̣ишні, так 
само, як і не повинна думати, що Кр̣ишна — 
звичайна особа, або й навіть дуже видатна 
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особа. Господь рі Кр̣ишна — це 
Всевишній Бог-Особа. Таким чином, згідно 
з твердженнями «Бгаґавад-ґіти», або 
твердженнями Арджуни — людини, яка 
намагається зрозуміти «Бгаґавад-ґіту», — 
треба хоча б теоретично визнати рі 
Кр̣ишну за Всевишнього Бога-Особу, бо 
лише в такому смиренному душевному стані 
можна зрозуміти «Бгаґавад-ґіту». Якщо 
читати «Бгаґавад-ґіту» не в смиренному 
настрої, дуже важко буде зрозуміти її, бо 
вона є великим таїнством. 

Тож що таке «Бгаґавад-ґіта»? Її мета — 
визволити людство з невігластва 
матеріального існування. На своєму шляху 
кожна людина зустрічає багато труднощів, і 
Арджуна теж потрапив у скрутне 
становище, змушений брати участь у битві 
на Курукшетрі. Арджуна віддався Шрі 
Кр̣ишні і внаслідок цього йому була 
повідана «Бгаґавад-ґіта». Не тільки 
Арджуну, але й кожного з нас 
переповнюють тривоги, що супроводжують 
матеріальне існування. Власне, саме наше 
існування перебуває в атмосфері небуття. 
Насправді, ми зовсім не призначені бути під 
загрозою небуття. Наше існування вічне. 
Але тим чи іншим чином ми поміщені в 
асат. Асат означає «те, чого не існує». 

З величезної кількості людей, що 
страждають, мало хто здатний запитати себе 
про своє становище, про те, хто він такий і 
чому його поміщено в такі скрутні умови. 
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Доки в людини не пробудилося бажання 
питати, чому ж вона страждає, доки вона не 
усвідомить, що не бажає страждати, а, 
радше, хоче позбутися усіх страждань, її не 
можна вважати повновартісною людиною. 
Людина починається тоді, коли такі питання 
пробуджуються в її свідомості. В «Брагма-
сутрі» це названо брагма-джіґйс. Атхто 
брагма-джіґйс. Будь-яку людську 
діяльність треба вважати марною, якщо 
людина не ставить собі питання про 
природу Абсолюту. Тому «Бгаґавад-ґіта» є 
«відкритою» книгою лише для тих, хто 
запитує себе про природу своїх страждань, 
про своє походження і про те, що чекає його 
після смерті. Щирий учень також завжди 
плекає у своєму серці глибоку шану до 
Всевишнього Бога-Особи. Саме таким 
учнем і був Арджуна. 

Коли людина забуває істинну мету життя, 
Господь Кр̣ишна приходить саме для того, 
аби знову утвердити її. І навіть тоді з-поміж 
багатьох і багатьох людей, що пробудилися, 
знайдеться, можливо, тільки один, хто 
дійсно перейметься духом розуміння свого 
становища, — ось для нього й повідано 
«Бгаґавад-ґіту». Дійсно, всіх нас жере 
тигриця незнання, але Господь дуже 
милостивий до живих істот і особливо до 
людей. Саме тому Він повідав «Бгаґавад-
ґіту» і зробив Свого друга Арджуну Своїм 
учнем. 
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Як друг Господа Кр̣ишни, Арджуна 
перебував поза всяким невіглаством, але на 
полі битви Курукшетра його було введено в 
оману саме для того, аби він запитав 
Господа Кр̣ишну про проблеми життя і дав 
цим Господові можливість роз’яснити ці 
проблеми на користь прийдешніх поколінь 
та окреслити шлях життя людини. Тоді 
люди зможуть діяти відповідним чином і 
виконати призначення людського життя. 

Тематика «Бгаґавад-ґіти» охоплює п’ять 
основних істин. Перш за все в ній пояснено 
науку про Бога, а потім з’ясовано становище 
живої істоти, джіви. Є івара, тобто 
Володар, і є джіви, живі істоти, над якими 
Він панує. Якщо жива істота каже, що вона 
незалежна — це божевілля. Жива істота 
підпорядкована з будь-якого погляду, 
принаймні за її зумовленого життя. Таким 
чином, у «Бгаґавад-ґіті» описано івару, 
найвищого управителя та джів — 
підвладних живих істот. Обговорюються 
також пракриті (матеріальна природа), час 
(тривалість існування всього всесвіту, тобто 
прояву матеріальної природи) і карма 
(діяльність). Космічний прояв насичений 
різноманітною діяльністю. Всі живі істоти 
виконують певні дії. З «Бгаґавад-ґіти» ми 
повинні зрозуміти, хто такий Бог, що таке 
живі істоти, чим є пракриті, що таке 
космічний прояв, яким чином він 
розвивається під впливом часу, і в чому 
полягає діяльність живих істот. 
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Розглядаючи ці головні теми «Бгаґавад-
ґіти», ми дізнаємося, що Всевишній 
Господь, або Кр̣ишна, або Брагман, або 
Найвищий Правитель, або Параматман — 
можна використовувати будь-яке з цих імен 
— найвищий. Живі істоти однакові з 
Найвищим Правителем з якісного погляду. 
Як з’ясовуватиметься у подальших главах 
«Бгаґавад-ґіти», Господь керує всесвітньою 
діяльністю матеріальної природи. 
Матеріальна природа не є незалежна. Вона 
діє згідно з вказівками Всевишнього 
Господа. Як каже Кр̣ишна: майдгйкшеа 
пракритіх̣ сӯйате са-чарчарам — «ця 
матеріальна природа працює під Моїм 
наглядом». Ми бачимо, що в космічній 
природі все діє з надзвичайною 
узгодженістю, і нам слід розуміти, що за 
всіма космічними проявами стоїть 
правитель. Ніщо не може проявитися саме 
собою. Не зважати на правителя — це 
легковажно. Наприклад, дитина може 
думати, що автомобіль — дивовижна річ, бо 
він рухається, хоча його не тягне кінь, або 
якась інша тварина, але людина при 
здоровому глузді розуміє механіку дії 
автомобіля. Вона знає, що за механізмом 
завжди стоїть людина, водій. Так само 
Всевишній Господь — це правитель, з волі 
якого все рухається і працює. Що ж до джів, 
живих істот, то, як ми дізнаємося трохи 
згодом, Господь визначає їх Своїми 
невід’ємними частками. Часточка золота — 
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теж золото, крапля води з океану — також 
солона, й так само ми, живі істоти, як 
невід’ємні частки Найвищого Правителя, 
Ішвари або Бгаґавана, Господа Шрі Кр̣ишни, 
теж маємо всі якості Всевишнього Господа, 
але в дуже малій кількості, бо ми — крихітні 
івари, підпорядковані івари. Ми 
намагаємось управляти природою, ось і 
сьогодні ми штурмуємо космос та інші 
планети, й таке прагнення панувати 
властиве нам, бо воно присутнє у Кр̣ишні. І 
хоча схильність панувати над матеріальною 
природою присутня в нас, кожна людина 
повинна усвідомити, що не вона є 
Всевишнім Правителем. Це й пояснено у 
«Бгаґавад-ґіті». 

Що ж таке матеріальна природа? Її 
визначено у «Бгаґавад-ґіті» як нижчу 
пракриті, нижчу природу. Живу істоту 
визначено як вищу пракриті. Пракриті 
завжди підлегла — як нижча, так і вища. 
Пракриті — жіночого роду, і Господь 
наглядає за нею так само, як чоловік 
стежить за діяльністю дружини. Пракриті 
завжди залежна, підпорядкована Господові, 
який є її повелителем. Як живі істоти, так і 
матеріальна природа підлеглі Всевишньому 
Господові, який панує над ними. Згідно з 
Ґітою живі істоти, хоча вони і є 
невід’ємними часточками Всевишнього 
Господа, слід вважати пракриті. Це ясно 
сказано в п’ятому вірші сьомої глави 
«Бгаґавад-ґіти»: апарейам ітас тв анй 
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пракриті віддгі ме парм / джва-бгӯтм 
— «матеріальна природа є Моєю нижчою 
пракриті, але над нею існує інша пракриті 
— джіва-бгутам, жива істота». 

Матеріальна природа, власне, складається 
з трьох якісних станів: ґуи добра, ґуи 
страсті й ґуи невігластва. Над трьома 
ґуами панує вічний час, а поєднання трьох 
ґу природи під наглядом і в межах вічного 
часу спричиняє дії, які називають кармою. 
Ми чинимо ці дії з незапам’ятних часів і 
насолоджуємося або страждаємо від їхніх 
наслідків. Припустімо, наприклад, що я — 
ділок, і працював так старанно й розумно, 
що заощадив багато грошей. У цьому 
випадку я насолоджуюся плодами своєї 
діяльності. Але, нехай, далі в якій-небудь 
комерційній справі я втратив усе, що нажив, 
— тепер я вже страждаю від плодів своєї 
діяльності. Так само в будь-якій сфері життя 
ми насолоджуємось наслідками своєї 
діяльності або страждаємо від них. Це 
називається карма. 

Івара (Всевишній Господь), джіва (жива 
істота), пракриті (природа), кала (вічний 
час) і карма (діяльність) — усе це пояснено 
у «Бгаґавад-ґіті». Із переліченого щойно 
Господь, живі істоти, матеріальна природа й 
час — вічні. Прояв пракриті може бути 
тимчасовим, але він не є ілюзорним. Деякі 
філософи стверджують, що прояв 
матеріальної природи оманливий, однак, 
згідно з філософією «Бгаґавад-ґіти», або 
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філософією вайшнавів, це не так. Прояв 
усесвіту не вважають оманою, всесвіт — 
реальний, але тимчасовий. Його можна 
порівняти з хмарою, що в сезон дощів пливе 
небом й живить хлібні злаки. Сезон дощів 
закінчується, хмара йде далі, і колосся, 
напоєне дощем, тужавіє. Так само, 
матеріальний світ проявляється в певні 
проміжки часу, деякий час існує, а потім 
зникає. Так працює пракриті. Однак, цей 
кругообіг триває вічно. Тому пракриті 
вічна, — вона не оманлива. Господь каже 
про неї: «Моя пракриті». Матеріальна 
природа — це відокремлена енергія 
Всевишнього Господа. Так само, живі істоти 
— теж енергія Всевишнього Господа, але 
вони не відокремлені від Нього, а вічно 
споріднені з Ним. Отже, Господь, жива 
істота, матеріальна природа і час 
взаємопов’язані та вічні. Але остання 
категорія — карма — не вічна. Наслідки 
карми можуть сягати в глибочінь віків. З 
прадавніх часів ми зазнаємо страждань чи 
відчуваємо насолоду внаслідок нашої 
діяльності, але, отримавши досконале 
знання, ми матимемо можливість вплинути 
на плоди нашої карми, тобто змінити 
наслідки нашої діяльності. Нас втягнуто в 
різноманітну діяльність, але ми не знаємо, 
що треба робити, яку діяльність обрати, аби 
позбутися впливу всіх причин і наслідків 
нашої карми, однак, звернувшись до 
«Бгаґавад-ґіти», ми зможемо це зрозуміти. 
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Становище івари, Всевишнього Господа 
— це стан вищої свідомості. Джіви, або 
живі істоти, як невід’ємні частки 
Всевишнього Господа, також мають 
свідомість. І живих істот, і матеріальну 
природу визначено як пракриті, енергію 
Всевишнього Господа, але тільки одна з 
них, джіва, — свідома. Друга — пракриті 
— несвідома. У цьому полягає різниця між 
ними. Джіву-пракриті називають вищою, 
бо джва, як і Господь, має свідомість. 
Однак, Господь має вищу свідомість, і не 
слід казати, що джіви, живі істоти, також 
наділені вищою свідомістю. Жива істота не 
може мати вищої свідомості, незалежно від 
ступеня своєї досконалості, і теорія, яка 
наполягає на можливості цього, — 
помилкова. Джіва має свідомість, одначе не 
досконалу й не найвищу. 

Різницю між джівою та іварою буде 
з’ясовано в тринадцятій главі «Бгаґавад-
ґіти». Господь є кшетра-ґйа, тобто 
свідомий, так само, як і жива істота, але 
свідомість живої істоти поширюється лише 
на її тіло, тоді як свідомість Господа 
охоплює всі тіла, що існують. Він живе в 
серці кожної живої істоти й тому знає про 
всі душевні прагнення кожної окремої 
джіви. Ми не повинні забувати про це. 
Також там пояснено, що Параматман, 
Усевишній Бог-Особа, живе в серці кожного 
як івара, володар, і що Він спрямовує 
живу істоту в її діях, враховуючи її бажання. 
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Жива істота забуває, що їй треба робити. 
Обравши певний напрямок діяльності, вона 
врешті-решт заплутується в діях і протидіях 
своєї карми. Залишивши один тип тіла, вона 
потрапляє до іншого, так само, як ми 
вдягаємо та скидаємо одяг. Переселяючись 
так з одного тіла в інше, душа страждає від 
наслідків своїх минулих учинків. Якщо 
жива істота перебуває в ґуі добра, то вона 
має здоровий розум і знає, яка діяльність їй 
притаманна, вона має можливість змінити 
характер своєї діяльності. Отже, карма не 
вічна. Тому ми кажемо, що з п’яти 
перелічених предметів «Ґіти» (івара, 
джва, пракриті, час і карма) чотири — 
вічні, тоді як карма не вічна. 

Джіва схожа на івару, який має вищу 
свідомість, у тому розумінні, що свідомість 
як Господа, так і живої істоти — 
трансцендентні. Але свідомість не 
народжується у процесі розвитку матерії. Це 
помилкова ідея. «Бгаґавад-ґіта» не визнає 
теорію, яка стверджує, що свідомість 
розвивається на якомусь етапі ускладнення 
матерії за певного сполучення її елементів. 
Свідомість, яка огорнута оболонкою матерії 
в різних її станах та сполученнях, 
спотворюється, так само, як світло, що 
проходить крізь кольорове скло, здається 
кольоровим. Однак, свідомість Господа не 
підпадає під вплив матерії. Господь Кр̣ишна 
каже: майдгйакшеа пракритіӷ. Матерія не 
впливає на Його свідомість, коли Він являє 
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Себе в матеріальному всесвіті. Якби це було 
не так, то Він не був би спроможний 
говорити про трансцендентне, як Він це 
робить у «Бгаґавад-ґіті». Неможливо сказати 
про трансцендентний світ бодай щось, не 
звільнившись від матеріально оскверненої 
свідомості. Таким чином, матеріальна 
скверна не може торкнутись до Господа. 
Матерія забруднює тільки нашу свідомість. 
«Бгаґавад-ґіта» навчає, що нам слід 
очистити забруднену матерією свідомість, і 
коли свідомість очиститься й наші дії 
узгодяться з волею івари, це зробить нас 
щасливими. 

Неправильно думати, що ми повинні 
припинити будь-яку діяльність, — радше, 
треба очистити нашу діяльність від 
матеріальної скверни. Таку чисту діяльність 
називають бгакті. Діяльність у дусі бгакті 
на перший погляд видається звичайною, 
однак така діяльність вільна від 
матеріальної скверни. Необізнаній людині 
здається, що відданий діє чи працює, як і 
звичайна людина, але така обмежена особа 
не розуміє, що дії відданого чи Господа не 
забруднюються нечистою свідомістю чи 
матерією. Вони недосяжні для трьох ґу 
природи. Але ми повинні пам’ятати, що 
наша теперішня свідомість забруднена. 

Коли ми матеріально забруднені, можна 
сказати, що ми зумовлені. Під впливом 
враження, що ми є продуктами матеріальної 
природи, проявляється ілюзорна свідомість. 
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Це називають хибним его. Хто керується 
тілесною концепцією життя, той не може 
усвідомити свого становища. «Бгаґавад-
ґіту» було повідано задля того, щоб 
звільнити людину від тілесного уявлення 
про життя, і Арджуна став учнем Господа 
Кр̣ишни, аби отримати від Господа знання. 
Треба звільнитись від тілесної концепції 
життя, і в цьому найперше завдання 
трансценденталіста. Той, хто хоче стати 
вільним, визволитись, насамперед повинен 
усвідомити, що він не матеріальне тіло. 
Мукті, звільнення, означає свободу від 
матеріальної свідомості. У «рімад-
Бгаґаватам» є таке визначення звільнення: 
муктір гітвнйатх-рӯпа сварӯпеа 
вйавастхітіӷ — мукті означає звільнення 
від забрудненої свідомості матеріального 
світу й утвердження в чистій свідомості. Всі 
настанови «Бгаґавад-ґіти» призначені для 
того, щоб розбудити цю чисту свідомість, й 
тому у прикінцевій частині настанов «Ґіти» 
Кр̣ишна питає в Арджуни, чи очистилась, 
врешті-решт, його свідомість. Чиста 
свідомість проявляється в людині тоді, коли 
вона діє згідно з настановами Господа. В 
цьому суть чистої свідомості. Природно, що 
ми вже маємо свідомість, адже ми — 
невід’ємні частки Господа, однак, нам 
властиво перебувати під впливом нижчих 
ґу природи. Проте, Господь, будучи 
Всевишнім, ніколи не піддається їхньому 
впливу. Саме в цьому полягає відмінність 
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між Усевишнім Господом та крихітною 
індивідуальною душею. 

Що ж таке свідомість? Свідомість означає: 
«Я є». Тоді, що таке «Я»? Для свідомості, 
яку спотворює матерія, «Я є» означає: «Я — 
володар усього, що бачу навколо себе. Я — 
той, хто насолоджується цим усім». Світ 
рухається, бо кожна жива істота думає, що 
вона — володар і творець матеріального 
світу. Матеріальній свідомості притаманні 
дві психологічні особливості: перша — 
людина думає «Я — творець» і друга: вона 
думає «Я — той, хто насолоджується». Але 
насправді тільки Всевишній Господь є і 
творець, і володар насолод, жива ж істота, 
яка є невід’ємною часткою Всевишнього 
Господа, не здатна ані творити, ані 
насолоджуватись, її призначення — лише 
співпрацювати. Це її створили, і нею 
насолоджуються. Наприклад, частина 
машини співпрацює з усією машиною, 
частина тіла співпрацює з усім тілом. Руки, 
ноги, очі тощо — всі вони є частинами тіла, 
але, насправді, вони не вміють 
насолоджуватись. Насолоджується тільки 
шлунок. Ноги носять, руки постачають їжу, 
зуби жують, і всі частини тіла працюють 
задля вдоволення шлунка, бо шлунок — 
основний орган, який живить тіло. Тому все 
віддається шлункові. Людина живить 
дерево, поливаючи його коріння, і вона 
живить тіло, коли насичує шлунок, отже, 
для того, щоб тримати тіло в здоровому 
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стані, усі його частини повинні 
співпрацювати задля насичення шлунка. 
Аналогічно, Всевишній Господь — це той, 
хто насолоджується, і той, хто творить, а ми, 
підлеглі живі істоти, призначені 
співпрацювати задля Його вдоволення. Саме 
така співпраця допомагає нам по-
справжньому, так само, як їжа, яка 
потрапила в шлунок, дає користь усім 
іншим частинам тіла. Якщо рука вирішить 
забирати їжу собі, замість того, щоб 
віддавати її шлункові, вона залишиться 
незадоволеною. Центральною постаттю 
творіння й насолоди є Всевишній Господь, а 
живі істоти — лише співпрацівники. Їхня 
втіха — в такій співпраці. Взаємні стосунки 
між ними — це стосунки між паном і 
слугою. Якщо пан повністю вдоволений, то 
задоволений і слуга. Так само, має бути 
вдоволений і Всевишній Господь, хоча 
схильність стати творцем та 
насолоджуватись матеріальним світом 
властива і живим істотам, і це природно, 
адже ця схильність притаманна 
Всевишньому Господові, що створив цей 
проявлений космічний світ. 

Отже, у віршах «Бгаґавад-ґти» пояснено, 
що всеосяжне довершене ціле включає в 
себе Всевишнього правителя, 
підпорядкованих Йому живих істот, 
космічний прояв, вічний час та карму, тобто 
діяльність. Усі разом вони складають 
довершене ціле, і це всеосяжне довершене 
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ціле називають Найвищою Абсолютною 
Істиною. Довершене ціле, всеосяжна 
Абсолютна Істина — це Всевишній Бог-
Особа, Шрі Кр̣ишна. Всі прояви стаються 
завдяки Його різним енергіям, а Він — це 
всеосяжне довершене ціле. 

У «Ґіті» пояснено, що безособовий 
Брагман також підпорядкований довершеній 
Усевишній Особі (брагмао гі 
пратішхгам). Брагман, як більш 
докладно пояснено у «Брагма-сутрі», 
подібний до сонячного сяйва. Безособовий 
Брагман — це сяйливі промені Всевишнього 
Бога-Особи. Усвідомлення безособового 
Брагмана, так само, як і осягнення 
Параматмана, є неповним усвідомленням 
абсолютного цілого. З п’ятнадцятої глави 
«Бгаґавад-ґіти» ми дізнаємося, що 
Всевишній Бог-Особа, Пурушоттама, вищий 
як від безособового Брагмана, так і від 
часткового Свого поширення, Параматмана. 
Усевишній Бог-Особа є сач-чід-нанда-
віґрага. «Брагма-самгіта» починається 
такими словами: вараӷ парамаӷ кришаӷ 
сач-чід-нанда-віґрагаӷ / андір дір 
ґовіндаӷ сарва-краа-краам. «Ґовінда, 
Кр̣ишна — причина всіх причин. Він — 
головна причина, й Він — чиста форма 
вічності, знання і блаженства». 
Усвідомлення безособового Брагмана — це 
осягнення Його властивості сат (вічності). 
Усвідомити Параматмана означає осягнути 
Його властивості сат-чіт (вічного знання). 
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Але пізнати Бога-Особу, Кр̣ишну, означає 
усвідомити всі трансцендентні властивості: 
сат, чіт та ананду (вічність, знання і 
блаженство) у єдиній всеосяжній віґрасі 
(формі). 

Люди невеликого розуму вважають 
Найвищу Істину безособовою, але насправді 
Найвища Істина — це трансцендентна 
Особа, що й підтверджено в усій ведичній 
літературі. Нітйо нітйн четана 
четаннм (Катха Упанішада 2.2.13). Раз 
усі ми — окремі живі істоти і маємо свою 
індивідуальність, то і Найвища Абсолютна 
Істина також у кінцевому підсумку є Особа, 
й усвідомити Бога-Особу означає пізнати всі 
трансцендентні риси і властивості Його 
всеосяжної форми. Довершене ціле, 
Абсолют, не позбавлений форми. Якби Він 
не мав форми, або якби Він був меншим від 
чогось, тоді Він не міг би бути довершеним 
цілим. Всеосяжне ціле передбачає наявність 
у ньому всього, що тільки доступне нашому 
досвіду й нашій уяві, а також усього, що 
перебуває поза ними, інакше воно не буде 
всеосяжним цілим. 

Всеосяжне довершене ціле, Бог-Особа, 
володіє неосяжними енергіями (парсйа 
актір вівідгаіва рӯйате). У «Бгаґавад-
ґіті» також пояснено, як саме Кр̣ишна 
проявляє Свої різноманітні енергії. Світ 
явищ, або матеріальний світ, у який ми 
поміщені, також є довершеним у собі, адже 
двадцять чотири елементи, тимчасовим 
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проявом яких, згідно з філософією санкх’ї, є 
матеріальний всесвіт, досконало 
пристосовані для виробництва достатньої 
кількості ресурсів, необхідних для існування 
та підтримання всесвіту. В ньому немає 
нічого зайвого, і в ньому нічого не бракує. 
Нашому всесвіту, який підтримує енергія 
Абсолютного цілого, визначено певний 
строк, і коли цей строк закінчується, всі 
тимчасові всесвіти буде знищено згідно з 
досконалим устроєм матеріального світу. 
Крихітні довершені частки, тобто живі 
істоти, мають усі можливості пізнати 
всеосяжне довершене ціле, і будь-які 
недосконалості виникають внаслідок 
неповного знання про довершене ціле. 

Отже, «Бгаґавад-ґіта» містить у собі 
досконалу ведичну мудрість. 

Усе ведичне знання — непогрішиме, й 
індуси сприймають його як довершене й 
безпомилкове. Наприклад, коров’ячі 
екскременти — це випорожнення тварини, а 
згідно із смриті, або ведичними 
настановами, якщо хтось торкнувся до 
екскрементів тварини, то йому для 
очищення слід омитись. Проте, у ведичних 
Священних Писаннях коров’ячі 
випорожнення вважають очищувальним 
засобом. Здається, що тут є суперечність, 
але це — ведичний припис, і тому нам треба 
з ним погодитись. Зробивши так, людина не 
схибить. І справді, сучасна наука довела, що 
коров’ячі екскременти мають антисептичні 
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властивості. Таким чином, ведичне знання 
досконале, бо воно вище від сумнівів та 
помилок, а «Бгаґавад-ґіта» є суттю всього 
ведичного знання. 

Ведичне знання не є результатом 
досліджень. Наша дослідницька робота 
недосконала, бо ми досліджуємо предмети 
за допомогою недосконалих чуттів. Ми 
повинні прийняти досконале знання, яке 
передається, як це визначено у «Бгаґавад-
ґіті», через парампару (лінію учнівської 
послідовності). Ми повинні отримати 
знання з правильного джерела, що належить 
до парампари, яка починається від 
найвищого духовного вчителя, Самого 
Господа, і продовжується через 
послідовність духовних учителів. Арджуна, 
учень Господа Шрі Кр̣ишни, сприймає все, 
що каже йому Господь, без заперечень. Не 
можна приймати одну частину «Бгаґавад-
ґіти» й відкидати іншу. Ні, ми повинні 
прийняти «Бгаґавад-ґіту» без будь-яких 
тлумачень, без вилучень і не 
використовувати її матеріал заради власних 
примхливих амбіцій. «Ґіту» слід сприймати 
як найдосконаліший виклад ведичного 
знання. Ведичне знання отримують із 
трансцендентних джерел, і перше слово 
цього знання промовив Сам Господь. 
Господні слова є апаурушейа. Це означає, 
що вони відрізняються від слів світської 
особи, якій властиві чотири недоліки. 
Мирська людина неодмінно  припускається 
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помилок (1), завжди перебуває під впливом 
ілюзії (2), має схильність обманювати 
інших (3) та  обмежена своїми 
недосконалими чуттями (4). Той, хто має ці 
чотири недоліки, не може передати 
досконалу інформацію про всеосяжне 
знання. 

Недосконалі живі істоти не передають 
ведичне знання. Його було вкладено в серце 
Брагми, першої створеної живої істоти, а 
Брагма у свою чергу передав це знання 
своїм синам та учням у тому вигляді, в 
якому він отримав його від Господа. 
Господь є пурнам, абсолютно досконалий, і 
неможливо, щоб Він потрапив під вплив 
законів матеріальної природи. Тому людина 
повинна бути достатньо розумна, аби 
збагнути, що Господь — єдиний Володар 
усього, що є у Всесвіті, і що Він — 
споконвічний Творець, сотворитель Брагми. 
В одинадцятій главі Арджуна звертається до 
Господа як до прапітмаги (прадіда), бо до 
Брагми звертаються як до пітмаги (діда), а 
Господь — творець діда. Тому ніхто не 
повинен заявляти, що володіє чимось; 
людина повинна брати собі тільки те, що 
Господь виділив їй як її квоту для 
підтримання її існування. 

Відомо багато прикладів того, як слід 
використовувати речі, які виділив нам 
Господь. Це також пояснено у «Бгаґавад-
ґіті». Спочатку Арджуна вирішує, що йому 
не слід брати участі в битві на Курукшетрі. 
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Це було його власне рішення. Арджуна 
сказав Господові, що не зможе втішатися 
царюванням, убивши своїх родичів. Його 
рішення ґрунтувалося на тілесній концепції 
життя. Він гадав, що його тіло — це він сам, 
і що всі його родичі на тілесному плані — 
це його брати, племінники, свояки, діди 
тощо. Таким чином, він думав лише про 
задоволення вимог свого тіла. Господь 
повідав «Бгаґавад-ґіту» саме для того, щоб 
змінити такі погляди, й, зрештою, Арджуна, 
зрозумівши настанови Кр̣ишни, вирішив 
битися і сказав: карішйе вачана тава — «я 
діятиму так, як звелиш Ти». 

Люди в цьому світі живуть не для того, 
щоб сваритись між собою, як ті коти чи 
собаки. Людина має бути достатньо 
розумна, щоб, зрозумівши важливість 
людського існування, не діяти просто як 
тварина. Людина повинна усвідомити мету 
свого життя, і такі настанови містить уся 
ведична література, суть якої зосереджено у 
«Бгаґавад-ґіті». Ведична література 
призначена не для тварин, а для людей. 
Тварини можуть убивати інших тварин і 
перед ними не постає питання про гріх, але, 
якщо людина вбиває тварину заради 
задоволення свого невгамовного бажання 
насолоджуватися смаком, вона 
відповідатиме за порушення законів 
природи. У «Бгаґавад-ґіті» з’ясовано, що 
відповідно до трьох якісних станів 
матеріальної природи існує три види 
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діяльності: діяльність у добрі, у страсті та в 
невігластві. Існують також три різновиди 
їжі: їжа в добрі, в страсті й у невігластві. Все 
це зрозуміло пояснено, і якщо ми належним 
чином скористаємось настановами 
«Бгаґавад-ґіти», то все наше життя 
очиститься й, зрештою, ми зможемо досягти 
місця нашого вищого призначення, яке 
перебуває поза матеріальним небом (йад 
ґатв на нівартанте тад дгма парама 
мама). 

Цю трансцендентну обитель називають 
небом санатана, вічним духовним небом. 
Ми бачимо, що в матеріальному світі все 
тимчасове; воно виникає, існує протягом 
деякого часу, виробляє побічні продукти, 
виснажується й потім зникає. Такий закон 
матеріального світу, і наше тіло, плід, чи 
будь-що інше — все підкоряється цьому 
закону. Але за межами тимчасового світу 
існує ще й інший світ, про який ми маємо 
певні відомості. Природа того світу інша, 
вона вічна — санатана. Джіву також 
описано як санатану, вічну, і Господь теж 
описаний в одинадцятій главі як санатана. 
Ми маємо близькі стосунки з Господом, і 
через те, що якісно всі ми однакові (дгама 
— санатана, Всевишня Особа — санатана 
і живі істоти — теж санатана), то вся мета 
«Бгаґавад-ґіти» полягає в тому, щоб 
відродити наше вічне становище, нашу 
санатана-дгарму, вічний обов’язок, або 
істинне призначення живої істоти. Нас 
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тимчасово залучено до різноманітної 
діяльності, але вся наша діяльність може 
очиститись, якщо ми відмовимось від цієї 
тимчасової діяльності і присвятимо себе 
діяльності, яку визначив нам Усевишній 
Господь. Тоді наше життя стане чистим. 

І Всевишній Господь, і Його 
трансцендентна обитель — вічні, санатана, 
так само, як і живі істоти, і спілкування 
живих істот з Усевишнім Господом в 
обителі санатана являє собою досконалість 
людського життя. Господь дуже добрий до 
живих істот, бо вони — Його діти. Господь 
Кр̣ишна проголошує у «Бгаґавад-ґіті»: 
сарва-йонішу...ага бджа-прадаӷ піт, — 
«Я — батько всього сущого». Звичайно, 
існує багато видів живих істот, відповідно 
до їхньої різної карми, але Господь називає 
Себе батьком їх усіх. Тому Господь 
приходить на Землю, аби допомогти всім 
палим зумовленим душам виправитись і 
закликає їх повернутися до вічного 
(санатана) неба, де вічні живі істоти 
зможуть віднайти своє вічне становище у 
вічному спілкуванні з Господом. Господь 
або приходить Сам у різних втіленнях, або 
посилає Своїх довірених слуг, таких як Його 
сини чи Його наближені супутники, або 
ачар’ї, щоб виправляти зумовлених душ і 
рятувати їх. 

Отже, санатана-дгарма не має нічого 
спільного з жодним сектантським 
релігійним культом. Вона є вічним 
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призначенням вічних живих істот у 
стосунках з вічним Усевишнім Господом. 
Санатана-дгарма, як було сказано вище, 
стосується вічного призначення живої 
істоти, її вічного обов’язку. Шріпада 
Рамануджа-ачар’я пояснив слово санатана 
як «те, що не має ні початку, ні кінця», отже, 
коли ми кажемо про санатана-дгарму, ми 
повинні, покладаючись на авторитет 
Шріпади Рамануджа-ачар’ї, прийняти на 
віру те, що вона не має ні початку, ні кінця. 

Слово «релігія» має трохи інше значення, 
ніж санатана-дгарма. Релігія виражає ідею 
віри, а віра може змінюватись. Можна мати 
віру в певний спосіб поклоніння і можна 
змінити свою віру та прийняти іншу, але 
санатана-дгарма стосується такої 
діяльності, яка не може змінитись. 
Наприклад, рідкий стан — це невід’ємна 
властивість води, так само, як тепло — 
невід’ємна властивість вогню. Так само й 
вічну функцію вічної живої істоти 
неможливо відділити від самої живої істоти. 
Санатана-дгарма вічно притаманна живій 
істоті. Тому, коли ми говоримо про 
санатана-дгарму, ми повинні покладатися 
на авторитет ріпади Рамануджа-ачар’ї і 
вважати, що вона не має ні початку, ні 
кінця. Те, що не має ні початку, ні кінця, не 
може бути сектантським, бо його 
неможливо обмежити жодними рамками. І 
все ж таки, прихильники якихось 
сектантських вірувань можуть помилково 
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вважати, що санатана-дгарма теж є 
сектантською. Але якщо ми заглибимось у 
сутність предмета й розглянемо його в світлі 
сучасної науки, то побачимо, що санатана-
дгарма — це обов’язок, або вічне заняття 
кожної людини на Землі, мало того, — всіх 
живих істот у всесвіті. 

Релігійні вірування, що не є санатана, 
можуть мати початок у літописах людської 
історії, але немає початку історії санатана-
дгарми, бо вона притаманна живим істотам 
вічно. Щодо живих істот, то авторитетні 
писання кажуть, що жива істота не має ні 
народження, ані смерті. «Ґіта» підтверджує, 
що жива істота ніколи не народжується й не 
вмирає. Вона вічна, непідвладна нищенню і 
продовжує жити після руйнування 
тимчасового матеріального тіла. 
Посилаючись на поняття санатана-дгарми, 
ми повинні спробувати зрозуміти поняття 
«релігія», розглянувши санскритський 
корінь цього слова. Дгарма стосується того, 
що постійно існує з певним предметом, що 
йому притаманне. Ми доходимо висновку, 
що разом із вогнем існують тепло і світло, 
без тепла та світла слово «вогонь» втрачає 
свій смисл. Таким самим способом нам 
треба з’ясувати, що ж є суттєвою частиною 
живої істоти, частиною, яка постійно 
супроводжує її. Цей постійний супутник — 
вічне призначення живої істоти, її вічна 
властивість, і ця вічна властивість є її 
вічною релігією. 
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Коли Санатана Ґосвамі запитав рі 
Чайтанью Магапрабгу про сварупу живої 
істоти, Господь відповів, що сварупа, або 
вічне природне становище живої істоти — 
це служіння Всевишньому Богові-Особі. 
Якщо проаналізувати твердження Господа 
Чайтаньї, то легко побачити, що кожна жива 
істота змушена постійно служити іншій 
живій істоті. Жива істота різними способами 
служить іншим живим істотам, і, діючи так, 
вона насолоджується життям. Тварини 
перебувають на нижчому ступені розвитку і 
служать людям так само, як слуги служать 
своєму хазяїнові. «А» служить хазяїну «Б», 
«Б» служить хазяїну «В», а «В» служить 
хазяїну «Г» тощо. Так само ми бачимо, що 
друг служить другові, мати служить синові, 
дружина служить чоловікові, чоловік — 
дружині тощо. Якщо ми продовжимо 
дослідження в такому напрямку, стане 
очевидним, що в суспільстві живих істот усі 
без винятку кому-небудь служать. Політик 
пропонує широкому загалу виборців свій 
маніфест, аби переконати їх у своїй 
здатності служити їм. Тому виборці і 
віддають йому свої вирішальні голоси, 
сподіваючись, що він служитиме на користь 
суспільства. Власник крамниці служить 
покупцям, ремісник — тому, хто має гроші, 
промисловець служить сім’ї, а сім’я 
служить державі згідно з вічною природою 
вічної живої істоти. Отже, ми бачимо, що 
жодна жива істота не вільна від служіння 



55 

іншим живим істотам, і тому ми можемо з 
усією певністю підсумувати, що служіння є 
життєво необхідною потребою живих істот, 
і що служіння — це вічна релігія живої 
істоти. 

Однак, залежно від місця, часу й обставин 
людина сповідує різні віри й проголошує 
себе індусом, мусульманином, 
християнином, буддистом або 
прихильником якої-небудь іншої релігії чи 
секти. Проте всі такі означення — не 
санатана-дгарма. Індус може змінити свою 
віру й стати мусульманином, мусульманин 
може стати індусом, християнин може теж 
змінити свою віру і т.д. Але за всіх обставин 
зміна вірування не впливатиме на вічне 
призначення людини служити іншим. Індус, 
мусульманин чи християнин завжди кому-
небудь служать. Таким чином, сповідувати 
певне віровчення ще не означає сповідувати 
свою санатана-дгарму, тобто виконувати 
свій вічний обов’язок. Санатана-дгарма — 
це служіння. 

Саме служіння зв’язує нас із Усевишнім 
Господом. Всевишній Господь — це 
найвищий володар насолод, а ми, живі 
істоти, — Його слуги. Ми створені для Його 
насолоди, і якщо ми поділяємо таку вічну 
насолоду з Усевишнім Богом-Особою, то 
знаходимо щастя, якого неможливо досягти 
ніяким іншим способом. Ми не можемо 
бути щасливі незалежно від Нього, так само, 
як жодна частина тіла не може бути 
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задоволена, якщо вона не взаємодіє зі 
шлунком. Таким чином, якщо жива істота не 
служить Усевишньому Господові з чистою 
трансцендентною любов’ю, вона не може 
бути щасливою. 

У «Бгаґавад-ґіті» не схвалюється ні 
поклоніння різним півбогам, ні служіння їм. 
Про це сказано у двадцятому вірші сьомої 
глави. 

 

кмаіс таіс таір грита-ґйнӷ 
прападйанте ’нйа-деватӷ 
та та нійамам стхйа 
пракритй нійатӷ свай 

 

«Ті, чий розум украдений матеріальними 
бажаннями, віддають себе півбогам і 
дотримуються певних правил та приписів 
поклоніння згідно зі своєю природою». Тут 
прямо сказано, що півбогам, замість 
Усевишнього Господа, Кр̣ишни, 
поклоняються ті, ким володіє хтивість. Коли 
ми згадуємо ім’я Кр̣ишни, то це не означає, 
що ми вимовляємо якесь сектантське ім’я. 
«Кр̣ишна» означає «найвища насолода», і це 
ім’я вказує на те, що Всевишній Господь — 
вмістище, скарбниця всієї насолоди. Всі ми 
жадаємо насолод. нанда майо ’бгйст 
(Веданта-сутра 1.1.12). Живі істоти, як і 
Господь, наділені свідомістю, й вони 
прагнуть щастя. Господь безмежно 
щасливий, і якщо живі істоти дійсно 
бажають справжнього щастя, їм слід 
приєднатися до Господа, співпрацювати з 
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Ним, а також вступити у близькі стосунки з 
Господом та Його оточенням. 

Господь приходить у цей смертний світ, 
щоб наочно явити Свої сповнені щастя 
розваги у Вриндавані. Коли Господь Шрі 
Кришна був у Вриндавані, то хоч би що Він 
робив у гурті Своїх приятелів-пастушків, 
дівчат-пóдружок і всіх інших мешканців 
Вриндавани та корів, — усе було сповнене 
щастя. Все населення Вриндавани не бажало 
знати нічого, крім Кришни. Господь Шрі 
Кришна Сам відмовив Свого батька, 
Магараджа Нанду, поклонятися півбогові 
Індрі, бо в поклонінні півбогам немає 
потреби. Людям потрібно поклонятися 
винятково Всевишньому Господові, бо 
їхньою кінцевою метою є повернення у 
Його обитель. 

Обитель Господа Шрі Кришни описано в 
шостому вірші п’ятнадцятої глави 
«Бгаґавад-ґіти»: 

 

на тад бгсайате сӯрйо    
на ако на пвакаӷ 

йад ґатв на нівартанте    
тад дгма парама мама 

 

«Ту Мою найвищу обитель освітлює не 
сяйво сонця, не місяць і не вогонь чи 
електрика. І той, хто досягне її, вже ніколи 
не повернеться до матеріального світу». 

У цьому вірші описане вічне духовне 
небо. Звісно ж, ми маємо матеріальне 
уявлення про небо й коли думаємо про 
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нього, то пов’язуємо його з сонцем, місяцем, 
зірками тощо, але в цьому вірші Господь 
каже, що вічне небо не потребує ні сонця, ні 
місяця, ні вогню, ні будь-якого іншого 
джерела світла, бо духовне небо осяяне 
променями брагма-джйоті, джерелом яких 
є Всевишній Господь. Ми долаємо величезні 
труднощі, намагаючись досягти інших 
планет, але зовсім неважко дізнатися, якою 
є обитель Усевишнього Господа. Його 
обитель іменують Ґолокою. Її чудово 
описано у «Брагма-самгіті» (5.37): ґолока 
ева нівасатй акхілтма-бгӯтаӷ. Господь 
вічно перебуває у своїй обителі, яку 
називають Ґолокою, і все ж ми можемо 
наблизитись до Нього й у цьому світі, бо 
саме для цього Він приходить до нас і являє 
Свою істинну форму, сач-чід-ананда-віґрагу. 
Коли Він являє Свою форму, нам уже не 
треба губитись у здогадах, який же Він на 
вигляд. Аби покласти край вигадкам та 
припущенням, Він приходить до нас і 
проявляє Себе таким, який Він є, — як 
Ш’ямасундара. На жаль, нерозумні люди не 
сприймають Його серйозно, бо Він 
з’являється як один із нас і видає Себе за 
людину. Але це ще не підстава для того, 
щоб прирівнювати Господа до людини. 
Завдяки Своїй усемогутності Він може 
показати нам Свою істинну форму та 
проявити Свої розваги, які є точною копією 
Його розваг, що вічно тривають у Його 
найвищій обителі. 
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У променистому сяйві духовного неба 
плаває безліч планет. Найвища обитель, 
Кришналока, випромінює брагма-джйоті, а 
нематеріальні планети ананда-мая та чін-
мая плавають у цьому сяйві. Господь каже: 
пвакаӷ / йад ґатв на нівартанте тад 
дгма парама мама. Тому, хто 
спроможний досягти духовного неба, немає 
потреби повертатись назад, до 
матеріального світу. У матеріальному небі, 
навіть якщо ми досягнемо найвищої планети 
(Брагмалоки), не кажучи вже про Місяць, ми 
знайдемо ті ж самі умови життя, а саме: 
народження, хвороби, старість і смерть. 
Жодна планета матеріального всесвіту не 
вільна від цих чотирьох основ матеріального 
існування. 

Живі істоти подорожують з однієї планети 
на другу, проте це не означає, що ми 
можемо потрапити на якусь уподобану нами 
планету просто за допомогою механічних 
пристроїв. Якщо ми бажаємо дістатися до 
якоїсь іншої планети, то на те є певний 
спосіб. Про це також згадано в писаннях: 
йнті дева-врат девн пітрӣн йнті 
пітри-вратӷ. Немає потреби в механічних 
пристроях, якщо ми бажаємо здійснити 
міжпланетну подорож. «Ґіта» дає настанови: 
йнті дева-врат девн. Місяць, Сонце та 
інші вищі планети складають планетну 
систему, яка має назву Сварґалока. Є 
планети трьох різних категорій: вищі, 
середні та нижчі планетні системи. Земля 
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належить до середньої планетної системи. 
«Бгаґавад-ґіта» пояснює нам, як можна 
добратися до вищої планетної системи 
(Девалоки) дуже простим способом: йнті 
дева-врат девн. Треба лише поклонятися 
певному богові відповідної планети й таким 
чином можна потрапити на Місяць, Сонце 
чи будь-яку з планет у вищих сферах. 

Але «Бгаґавад-ґіта» не радить нам рушати 
на якусь із планет матеріального світу, бо 
якщо ми й потрапимо на найвищу планету, 
Брагмалоку, за допомогою якого-небудь 
механічного пристрою, подорожуючи, 
можливо, сорок тисяч років (а чи 
спроможний хтось стільки прожити?), ми 
все таки знайдемо там ті ж самі матеріальні 
проблеми: народження, смерть, хвороби і 
старість. Але той, хто досягає найвищої 
планети, Кришналоки, чи будь-якої іншої 
планети духовного неба, уникає 
матеріальних турбот. Серед усіх планет 
духовного неба є одна найвища планета, яку 
називають Ґолока-Вриндавана, вона — 
предвічна первинна планета в обителі 
Всевишнього Бога-Особи, Шрі Кришни, 
найвища серед усіх інших планет, як 
матеріального, так і духовного неба. Всі ці 
знання викладено у «Бгаґавад-ґіті», і з її 
настанов ми можемо довідатись, як 
покинути матеріальний світ і розпочати 
істинно блаженне життя в духовному небі. 

У п’ятнадцятій главі «Бгаґавад-ґіти» 
змальовано справжню картину 
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матеріального світу. Там сказано: 
 

ӯрдгва-мӯлам адгаӷ-кхам    
аваттха пргур авйайам 

чхандсі йасйа парні    
йас та веда са веда-віт 

 

Матеріальний світ описано тут як дерево, 
коріння якого росте догори, а гілля — 
додолу. Всі ми зустрічали дерево з корінням 
догори: стоячи на березі річки або якої-
небудь іншої водойми, можна побачити, що 
дерева віддзеркалюються у воді догори 
дном: коріння спрямоване вгору, а гілля — 
донизу. Так само матеріальний світ є 
віддзеркаленням світу духовного. 
Матеріальний світ — це лише тінь 
реальності. Тінь не має ніякої конкретної 
форми чи змісту, вона нетривка, нереальна, 
але завдяки їй ми можемо зрозуміти, що 
десь є й реальна субстанція. У пустелі немає 
води, але міраж підказує, що така річ, як 
вода, десь існує. У матеріальному світі 
немає «води», немає щастя, але справжня 
вода істинного щастя є там, у духовному 
світі. 

Господь показує нам шлях, яким ми 
можемо досягти духовного світу (Бґ., 15.5): 

 

нірмна-мог джіта-саґа-дош 
   адгйтма-нітй вінівритта-кмӷ 

двандваір вімуктӷ сукха-дуӷкха-саґйаір 
   ґаччхантй амӯгӷ падам авйайа тат 

 

Вічного царства, падам авйайам, може 
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досягти той, хто є нірмна-мога. Що це 
означає? Ми любимо означення. Ми 
прагнемо титулів, таких як «сер» чи «лорд», 
хтось жадає бути президентом, багатієм, 
царем чи ще ким-небудь. Доки ми 
прив’язані до таких означень, доти ми 
прив’язані й до тіла, адже всі означення 
стосуються лише тіла. Але ми — це не наше 
тіло й таке розуміння є першим ступенем 
духовного усвідомлення. Нас зв’язано 
трьома якісними станами матеріальної 
природи, проте нам треба звільнитися від 
них за допомогою відданого служіння 
Господу. Якщо ми не схильні віддано 
служити Господові, ми не зможемо стати 
незалежними від ґун матеріальної природи. 
Означення та прив’язаність зумовлені 
нашою хтивістю й бажаннями, нашим 
прагненням панувати над матеріальною 
природою. Доки ми не відкинемо схильність 
панувати над матеріальною природою, у нас 
не буде можливості повернутися до царства 
Всевишнього, сантана-дгми. До вічного, 
непідвладного руйнуванню Божого царства 
може наблизитися лише той, кого не 
бентежать примарні матеріальні насолоди, 
хто укріпився у служінні Всевишньому 
Господові. Така людина може легко 
наблизитись до найвищої обителі. 

Також у «Бгаґавад-ґіті» (8.21) сказано: 
 

авйакто 'кшара ітй уктас    
там гуӷ парам ґатім 
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йа прпйа на нівартанте    
тад дгма парама мама 

 

Авйакта означає «непроявлений». Навіть 
матеріальний світ не проявляється перед 
нами у всій його повноті. Наші чуття 
настільки недосконалі, що ми не можемо 
навіть побачити всіх зірок нашого 
матеріального всесвіту. Ми маємо змогу 
отримати докладну інформацію про всі 
планети з ведичної літератури й ми можемо 
вірити чи не вірити їй. У ведичній 
літературі, особливо у «Шрімад-
Бгаґаватам», описані всі важливі матеріальні 
планети, а духовний світ, що перебуває поза 
матеріальним небом, змальований як 
ав’якта, непроявлений. Треба пристрасно 
бажати увійти у трансцендентне царство, 
адже, досягнувши його, жива істота вже не 
мусить повертатися до матеріального світу. 

Далі можна запитати, яким чином досягти 
обителі Всевишнього Господа. Відповідь на 
це містить восьма глава. Там сказано: 

 

анта-кле ча мм ева    
смаран муктв калеварам 
йаӷ прайті са мад-бгва    
йті нстй атра саайаӷ 

 

«Кожен, хто наприкінці життя, тої миті, 
коли покидає тіло, думає лише про Мене, 
той одразу ж потрапляє до Моєї обителі, — 
у цьому немає сумнівів» (Бґ. 8.5). Той, хто 
думає про Кришну в момент смерті, йде до 
Кришни. Треба тримати у своїй пам’яті 
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образ Кришни. Неодмінно досягне 
духовного царства той, хто, покидаючи тіло, 
згадує Його образ. Мад-бгвам стосується 
вищої природи Всевишньої Істоти. 
Всевишня Істота — це сач-чід-ананда-
віґрага, тобто Його форма вічна, сповнена 
знання і блаженства. Наше нинішнє тіло не є 
сач-чід-ананда. Воно не сат, воно — асат, 
тобто не вічне, а тлінне. Воно не чід, не 
сповнене знання, навпаки, воно — повне 
невігластва. Ми нічого не знаємо про 
духовне царство, ми навіть не маємо 
досконалого знання про матеріальний світ, у 
якому є так багато невідомого нам. Так, 
наше тіло є нірананда — замість того, щоб 
бути сповненим блаженства, воно сповнене 
страждань. Усі страждання, яких ми 
зазнаємо в матеріальному світі, виникають 
через тіло, але той, хто, залишаючи тіло, 
думає про Господа Кришну, Всевишнього 
Бога-Особу, одразу ж досягає тіла сач-чід-
ананда. 

Шлях виходу з тіла та отримання нового 
тіла в матеріальному світі також 
упорядкований. Людина вмирає тоді, коли 
вже вирішено, яку форму тіла вона дістане в 
наступному житті. Приймає рішення не сама 
жива істота, а вищі судді. Згідно з нашою 
діяльністю в цьому житті ми або 
піднімаємося вище, або скочуємося вниз. 
Наше життя — це підготовка до життя 
майбутнього. Тож, якщо ми зможемо в 
цьому житті підготувати своє повернення в 
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царство Боже, тоді, без сумніву, покинувши 
матеріальне тіло, ми одержимо духовне тіло, 
таке, як у Господа. 

Як уже було з’ясовано вище, є різні типи 
трансценденталістів: брагма-ваді, 
параматма-ваді і бгакти, віддані. Також 
було сказано, що у брагма-джйоті 
(духовному небі) є безліч духовних планет. 
Таких планет набагато більше, ніж усіх 
планет матеріального світу. Матеріальний 
світ становить приблизно лише одну 
четверту частину всього творіння (екена 
стхіто джаґат). У цій матеріальній частині 
є мільйони й мільярди світів із трильйонами 
планет і сонць, зірок та місяців. Але все 
матеріальне творіння — це лише фрагмент 
усього створеного світу, більшу частину 
якого становить духовне небо. Той, хто 
бажає злитися з буттям Найвищого 
Брагмана, миттю переміщається у брагма-
джйоті Всевишнього Господа й таким 
чином досягає духовного неба. Відданий, 
який бажає насолоджуватися спілкуванням 
із Господом, потрапляє на планети 
Вайкунтхи, яких існує незчисленна 
кількість, і Всевишній Господь у Своїх 
повновладних поширеннях Нараяни з 
чотирма руками й під різними іменами, 
такими, як Прадьюмна, Аніруддга, Ґовінда 
тощо, дарує йому Своє товариство. Отже, 
наприкінці свого життя трансценденталісти 
думають або про брагма-джйоті, або про 
Параматмана, або ж про Всевишнього Бога-
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Особу, Шрі Кришну. У всіх цих випадках 
вони досягають духовного неба, однак, на 
планети Вайкунтхи, або ж на планету 
Ґолока-Вриндавану, переходять лише 
віддані, ті, що перебувають в особистісних 
стосунках з Усевишнім Господом. Далі 
Господь додає, що в цьому «немає сумніву». 
Треба твердо вірити в це. Ми не повинні 
відкидати те, що виходить за межі нашої 
уяви; наше ставлення до цього має бути 
таким, як у Арджуни: «Я вірю всьому, що 
Ти кажеш». Отже, коли Кришна запевняє, 
що будь-хто може досягнути духовного 
неба, якщо в момент смерті думатиме про 
Господа як про Брагмана, чи як про 
Параматмана, чи як про Бога-Особу, то в 
цьому не повинно бути жодного сумніву. Не 
можна не вірити словам Кришни. 

У «Бгаґавад-ґіті» (8.6) також пояснений 
загальний принцип, керуючись яким, можна 
досягти духовного царства, просто 
пам’ятаючи про Всевишнього під час 
смерті: 

 

йа йа впі смаран бгва    
тйаджатй анте калеварам 
та там еваіті каунтейа  
сад тад-бгва-бгвітаӷ 

 

«Про який стан існування людина згадує під 
час виходу з тіла, того стану вона неодмінно 
досягне в наступному житті». Зараз ми 
насамперед повинні з’ясувати, що 
матеріальна природа — це прояв однієї з 
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енергій Усевишнього Господа. У «Вішну 
Пурані» (6.7.61) описано всю сукупність 
енергій Усевишнього Господа: 
 

вішу-актіӷ пар прокт    
кшетра-ґйкхй татх пар 

авідй-карма-саґйнй    
тритй актір ішйате 

 

Всевишній Господь володіє незліченними 
різноманітними енергіями, які перебувають 
поза нашим розумінням; однак, видатні 
освічені мудреці, або звільнені душі, 
дослідили ці енергії і згрупували їх у три 
основні категорії. Всі енергії є вішну-шакті, 
тобто вони є різними силами Господа 
Вішну. Перша енергія — пара, 
трансцендентна. Живі істоти також 
належать до вищої енергії, як це вже було 
пояснено. Інші, матеріальні енергії, 
перебувають у ґуні невігластва. У момент 
смерті ми можемо або залишитися під 
впливом нижчої енергії матеріального світу, 
або ж переміститися у духовний світ, де діє 
вища енергія. «Бгаґавад-ґіта» з цього 
приводу каже (8.6): 
 

йа йа впі смаран бгва    
тйаджатй анте калеварам 
та там еваіті каунтейа    
сад тад-бгва-бгвітаӷ 

 

«Про який стан буття згадує людина під час 
виходу з тіла, того стану вона неодмінно 
досягає в наступному житті». 
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Протягом життя ми звикли мислити в 
межах матеріальної енергії, але нам 
властиво розмірковувати і про духовні речі. 
Яким же чином ми можемо перенести свої 
думки з матеріальної енергії на духовну? Є 
так багато літератури, що наповнює наші 
думки матеріальною енергією: газети, 
журнали, романи тощо. Сьогодні така 
література поглинає всі наші думки, але в 
наших інтересах звернути їх на ведичну 
літературу. Аби надати нам таку 
можливість, великі мудреці створили багато 
шедеврів ведичної літератури, як, 
наприклад, Пурани. Пурани — це не 
вигадка, вони містять історичні факти. У 
«Чайтанья-чарітамриті» (Мадг’я, 20.122) є 
такий вірш: 

 

мй-муґдга джвера нгі    
сватаӷ криша-ґйна 

джвере крипйа каіл    
криша веда-пура 

 

Забудькуваті живі істоти, або зумовлені 
душі, втратили свій зв’язок з Усевишнім 
Господом і заглибились у думки про 
матеріальну діяльність. Саме для того, щоб 
спрямувати їхню розумову енергію до 
духовного неба, Кришна-двайпаяна В’яса 
створив багато пам’яток ведичної 
літератури. Передусім, він розділив Веди на 
чотири частини, потім він пояснив їх у 
Пуранах, а для менш розвинутих людей він 
написав «Магабгарату», частиною якої і є 
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«Бгаґавад-ґіта». Далі всю ведичну 
літературу було узагальнено у «Веданта-
сутрі» і, щоб її могли зрозуміти прийдешні 
покоління, він написав доступний коментар 
до «Веданта-сутри» під назвою «Шрімад-
Бгаґаватам». Нам слід завжди занурювати 
свої уми в читання ведичної літератури. Як 
матеріалісти скеровують свої уми на 
читання газет, журналів та безлічі іншої 
матеріалістичної літератури, так само й ми 
повинні зосередитись на читанні творів, що 
їх дав нам В’ясадева: таким способом ми 
зможемо пам’ятати про Всевишнього 
Господа під час смерті. Це єдиний шлях, 
який запропонував Господь, і він 
обов’язково приведе до місця призначення: 
«У цьому немає жодного сумніву». 
 

тасмт сарвешу клешу    
мм анусмара йудгйа ча 

майй арпіта-мано-буддгір    
мм еваішйасй асаайаӷ 

 

«Тому, Арджуно, ти повинен завжди 
пам’ятати про Мене в образі Кришни й 
водночас виконувати свій обов’язок 
кшатрія, тобто воювати. Присвятивши Мені 
всю свою діяльність і зосередивши на Мені 
свій ум і розум, ти неодмінно прийдеш до 
Мене» (Бґ. 8.7). 

Кришна не пропонує Арджуні просто 
пам’ятати Його й облишити свої справи. Ні, 
Господь ніколи не пропонує чогось 
нездійсненного. У матеріальному світі 
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кожен мусить працювати, аби підтримувати 
своє тіло. Людське суспільство, згідно з 
діяльністю, яку ведуть люди, поділено на 
чотири соціальні класи: брагмани, кшатрії, 
вайш’ї та шудри. Клас брагманів, тобто клас 
інтелігенції, веде одну діяльність, кшатрії, 
або адміністративний клас, — другу, клас 
торговців і клас робітників також 
виконують свої обов’язки. У людському 
суспільстві можна бути робітником, 
торговцем, адміністратором, хліборобом або 
навіть літератором, ученим чи богословом, 
тобто належати до найвищого класу, та все 
ж кожен мусить працювати, аби 
підтримувати своє існування. Тому Господь 
каже Арджуні, що не треба відмовлятись від 
роботи, але, продовжуючи свою діяльність, 
йому слід завжди пам’ятати про Кришну 
(мм анусмара). Якщо під час боротьби за 
існування він не думатиме про Кришну 
постійно, то не зможе також згадати 
Кришну і в момент смерті. Господь 
Чайтанья радить те ж саме. Він каже: 
кртанйаӷ сад гаріӷ — «треба завжди 
оспівувати Господні імена». Імена Господа 
й Сам Господь — невідмінні. Отже, 
настанова Кришни Арджуні «пам’ятай про 
Мене» і вказівка Господа Чайтаньї «завжди 
оспівуйте імена Господа Кришни» — також 
одне й те ж саме. Між ними немає різниці, 
бо Кришна та імена Кришни неподільно 
зв’язані. В абсолютному розумінні немає 
різниці між об’єктом та поняттям про нього. 
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Тому ми повинні завжди, двадцять чотири 
години на добу, оспівувати Його імена й 
упорядкувати своє життя так, щоб повсякчас 
мати можливість пам’ятати про Нього. 

Як же це здійснити? Ачар’ї наводять 
приклад: якщо заміжня жінка захопилася 
іншим чоловіком, або якщо чоловік відчуває 
потяг до іншої жінки, а не до своєї дружини, 
то така прихильність буває дуже сильною, 
такою, що людина, яка відчуває її, завжди 
думає про предмет свого кохання. Жінка, 
яка думає про свого коханого, весь час 
уявляє собі зустріч із ним, навіть тоді, коли 
виконує свої домашні обов’язки. Насправді 
вона виконує їх ще краще, аби тільки 
чоловік не запідозрив її пристрасті. Так 
само, ми маємо завжди думати про вищого 
коханого, Шрі Кришну, і водночас 
якнайкраще виконувати свої матеріальні 
обов’язки. Для цього необхідне сильне 
почуття любові: якщо ми відчуваємо сильну 
любов до Всевишнього Господа, тоді ми 
зможемо виконувати свої обов’язки й 
водночас пам’ятати про Нього. Але таке 
почуття любові треба розвивати. Арджуна, 
наприклад, завжди думав про Кришну, він 
був постійним супутником Кришни, і 
водночас він був воїном. Кришна не 
запропонував йому покинути поле бою й 
податися до лісу, щоб там медитувати. Коли 
Господь Кришна описав систему йоґи, 
Арджуна зізнався, що йому не до снаги 
оволодіти нею: 
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арджуна увча 
йо ´йа йоґас твай проктаӷ    

смйена мадгусӯдана 
етасйга на паймі    

сачалатвт стхіті стхірм 
 

«Арджуна сказав: «О Мадгусудано, система 
йоґи, яку Ти стисло описав, здається мені 
непосильною й нездійсненною, бо ум мій — 
неспокійний і хиткий» (Бґ., 6.33). 
Але Господь каже: 
 

йоґінм апі сарвеш    
мад-ґатеннтартман 

раддгвн бгаджате йо м    
са ме йуктатамо матаӷ 

 

«З усіх йоґів, хто з цілковитою вірою завжди 
перебуває в Мені, завжди пам’ятає про 
Мене у своєму серці і служить Мені з 
трансцендентною любов’ю та відданістю, 
той найтісніше поєднаний зі Мною через 
йоґу і найбільш досконалий. Така Моя 
думка» (Бґ., 6.47). Отже, хто завжди 
пам’ятає про Всевишнього Господа, — той є 
водночас найвидатнішим йоґом, найвищим 
ґ’яні й найкращим відданим. Далі Господь 
каже, що Арджуна, як кшатрій, не може 
відмовитися від бою, однак, якщо він 
битиметься, пам’ятаючи про Кришну, тоді 
він буде спроможний згадати Його в момент 
смерті. Але треба беззастережно віддатися 
трансцендентному любовному служінню 
Господові. 
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Насправді, ми працюємо за допомогою 
нашого ума та розуму, а не за допомогою 
тіла. Отже, якщо ум та розум завжди 
занурені в роздуми про Всевишнього 
Господа, природно, що чуття також будуть 
залучені до служіння Йому. Зовнішньо, 
можливо, чуттєва діяльність 
залишатиметься такою ж самою, але 
свідомість зміниться. «Бгаґавад-ґіта» вчить 
нас, як занурити ум та розум у думки про 
Господа. Таке заглиблення дасть нам змогу 
перенестися в Господнє царство. Якщо ум 
служить Кришні, то чуття теж природним 
чином залучаються до служіння Йому. 
Цілковите заглиблення в думки про Шрі 
Кришну — це мистецтво і це таємниця 
«Бгаґавад-ґіти». 

Сучасна людина витратила стільки часу й 
зусиль, аби досягти Місяця, але вона зовсім 
не дбає про те, щоб піднестися духовно. 
Якщо в когось попереду ще якихось 
п’ятдесят років, він повинен впродовж цього 
недовгого періоду часу розвивати здатність 
пам’ятати про Всевишнього Бога-Особу. Ця 
практика є відданим служінням: 

 

раваа кртана вішоӷ    
смараа пда-севанам 

арчана вандана дсйа    
сакхйам тма-ніведанам 

«Шрімад-Бгаґаватам», 7.5.23. 
 

Дев’ять способів усвідомлення Бога, 
найлегшим з яких є шраванам, тобто 
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слухання «Бгаґавад-ґіти» з уст особи, яка 
усвідомила себе, спрямовують думки 
людини до Всевишньої Істоти. Завдяки 
цьому людина завжди пам’ятатиме про 
Всевишнього Господа (нічала), що надасть 
їй можливість одразу ж після смерті 
отримати духовне тіло, придатне для 
спілкування з Усевишнім Господом. 

Далі Господь каже: 
 

абгйса-йоґа-йуктена    
четас ннйа-ґмін 

парама пуруша дівйа    
йті пртхнучінтайан 

 

«Той, хто завжди розмірковує про Мене як 
про Всевишнього Бога-Особу, 
зосереджуючи на Мені свій ум, і ніколи не 
сходить з цього шляху, той, Арджуно, без 
сумніву прийде до Мене» (Бґ., 8.8). 

Шлях цей не дуже важкий, однак, щоб іти 
ним, треба обрати досвідченого провідника. 
Тад-віґйнртха са ґурум евбгіґаччхет — 
«треба прийти до того, хто вже практикує 
бгакті-йоґу». Ум завжди перелітає з одного 
предмета на другий, тому необхідно 
виховувати в ньому здатність 
зосереджуватись на образі Всевишнього 
Господа Шрі Кришни або на звучанні Його 
імені. За своєю природою ум неспокійний і 
бродить у різних напрямах, але він може 
заспокоїтись у звуковій вібрації Кришни. 
Отже, треба медитувати на парама 
пурушам, Усевишнього Бога-Особу, який 
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перебуває у своєму духовному царстві, у 
духовному небі, і таким чином досягти 
Його. Шляхи й засоби остаточного 
духовного усвідомлення та досягнення 
кінцевої мети сформульовано у «Бгаґавад-
ґіті», і двері до цього знання відчинено для 
всіх. Увійти може кожен. Всі люди, будь-
яких суспільних станів, можуть наблизитися 
до Господа Кришни, бо слухати й думати 
про Нього може кожен. 

Далі Господь каже (Бґ., 9.32–33): 
 

м гі пртха вйапрітйа    
йе ´пі сйуӷ ппа-йонайаӷ 

стрійо ваійс татх ӯдрс    
те ’пі йнті пар жатім 

 

кі пунар бргмаӷ пуй    
бгакт рджаршайас татх 

анітйам асукха локам    
іма прпйа бгаджасва мм 

 

Тут Господь каже, що торговець, розпусна 
жінка, чорнороб і навіть ті люди, що 
перебувають у нижчих станах життя, 
можуть наблизитися до Всевишнього. Для 
цього не обов’язково мати 
високорозвинений інтелект. Суть у тому, що 
кожен, хто приймає засади бгакті-йоґи й 
визнає Всевишнього Господа за найвище 
благо, за найвищу кінцеву мету свого життя, 
може наблизитися до Господа в духовному 
небі. Якщо людина засвоїть принципи, 
викладені у «Бгаґавад-ґіті», вона зможе 
зробити своє життя досконалим і навіки 
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вирішити всі проблеми буття. У цьому сенс 
та сутність усієї «Бгаґавад-ґіти». 

Насамкінець необхідно наголосити, що 
«Бгаґавад-ґіта» — духовний твір, і читати її 
треба дуже уважно. Ґт-страм іда 
пуйа йаӷ пахет прайатаӷ пумн, — 
«належним чином дотримуючись усіх 
приписів «Бгаґавад-ґіти», можна 
звільнитися від усіх життєвих страждань і 
тривог». Бгайа-окді-варджітаӷ, — 
«людина звільниться від усякого страху у 
цьому житті, а її наступне життя буде 
духовним» (Ґіта-магатм’я, 1). 

У цьому є ще й інша перевага: 
 

ґтдгййана-ласйа    
прйама-парасйа ча 
наіва санті гі ппні    

пӯрва-джанма-критні ча 
 

«Якщо людина серйозно і зі щирим 
почуттям читає «Бгаґавад-ґіту», тоді з 
Господньої ласки наслідки її минулих 
гріховних вчинків не впливатимуть на неї». 
(Ґіта-магатм’я, 2) В останній частині 
«Бгаґавад-ґіти» (18.66) Господь Шрі 
Кришна дуже промовисто заявляє: 
 

сарва-дгармн парітйаджйа    
мм ека араа враджа 
ага тв сарва-ппебгйо    
мокшайішймі м учаӷ 

 

«Облиш усі форми релігії і просто віддайся 
Мені, — Я врятую тебе від усіх наслідків 
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гріха. Не бійся нічого». Отже, Господь 
перебирає на себе всю відповідальність за 
того, хто віддається Йому й гарантує такій 
людині безпеку від усіх зворотних наслідків 
гріховних учинків. 
 

мала-нірмочана пус    
джала-снна діне діне 

сакрид ґтмрита-снна    
сасра-мала-нанам 

 

«Людина може щодня очищати себе, 
омиваючись водою, але якщо вона хоча б 
раз омилась у священних водах «Бгаґавад-
ґіти», яка подібна до священних вод Ґанґи, 
то весь бруд матеріального життя буде 
змитий з цієї людини раз і назавжди» (Ґіта-
магатм’я, 3). 
 

ґт су–ґт картавй    
кім анйаіӷ стра-вістараіӷ 

й свайа падманбгасйа    
мукха-падмд вініӷсрит 

 

«Бгаґавад-ґіту» повідав Усевишній Бог-
Особа, і тому немає потреби читати ще якісь 
ведичні твори. Треба тільки уважно та 
регулярно слухати й читати «Бгаґавад-ґіту». 
В нашу епоху люди настільки заклопотані 
світською діяльністю, що їм не до снаги 
прочитати всі твори ведичної літератури. 
Але в цьому й немає необхідності. Однієї 
книги, «Бгаґавад-ґіти», цілком достатньо, бо 
вона є суттю ведичної літератури, й 
особливо тому, що її повідав Усевишній 
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Бог-Особа (Ґіта-магатм’я, 4). 
Як далі сказано в Ґіта-магатм’ї: 

 

бгратмрита-сарвасва    
вішу-вактрд вініӷсритам 

ґт-ґаґодака птв    
пунар джанма на відйате 

 

«Той, хто п’є воду з Ґанґи, знаходить 
визволення, що ж тоді казати про того, хто 
п’є нектар «Бгаґавад-ґіти»? «Бгаґавад-ґіту» 
— нектарну суть «Магабгарати» — повідав 
Сам Господь Кришна, предвічний Вішну» 
(Ґіта-магатм’я, 5). «Бгаґавад-ґіта» виходить з 
уст Усевишнього Бога-Особи, тоді як Ґанґа, 
кажуть, бере початок з Його лотосових стіп. 
Звісно, нема різниці між устами та стопами 
Всевишнього Господа, але, у нашому 
становищі, можна зрозуміти, що «Бгаґавад-
ґіта» має силу, більшу, ніж навіть води 
Ґанґи. 
 

сарвопанішадо ґво    
доґдг ґопла-нанданаӷ 

пртхо ватсаӷ су-дгр бгокт  
дуґдга ґтмрита магат 

 

«Ця «Ґітопанішада», або «Бгаґавад-ґіта», що 
є суттю всіх Упанішад, — як та корова, що її 
доїть Господь Кришна, уславлений як 
пастушок. Арджуна ж — наче те теля, і хай 
п’ють нектарне молоко «Бгаґавад-ґіти» 
вчені мудреці та чисті віддані». (Ґіта-
магатм’я, 6) 
 

ека стра девак-путра-ґтам 
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   еко дево девак-путра ева 
еко мантрас тасйа нмні йні 

   кармпй ека тасйа девасйа сев 
(Ґіта-магатм’я, 7). 

 

В наш час людина прагне мати одне Святе 
Письмо, одного Бога, одну релігію, одне 
певне заняття. Ека стра девак-путра-
ґтам — тож хай і буде лише одне писання, 
спільне Святе Письмо для всього світу, 
«Бгаґавад-ґіта». Еко дево девак-путра ева 
— нехай буде один Бог для всього світу — 
Шрі Кришна. Еко мантрас тасйа нмні — 
і єдиний гімн, єдина мантра, єдина молитва 
— оспівування Його імен: Гаре Кришна, 
Гаре Кришна, Кришна Кришна, Гаре Гаре / 
Гаре Рама, Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре. 
Кармпй ека тасйа девасйа сев — і 
завжди хай буде лише одне заняття — 
служіння Всевишньому Богові-Особі. 
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ЛАНКИ ЛАНЦЮГА УЧНІВСЬКОЇ 
ПОСЛІДОВНОСТІ 

 
Ева парампар-прптам іма 
рджаршайо відуӷ (Бґ. 4.2). «Бгаґавад-ґіта 
як вона є» отримана з цієї учнівської 
послідовності: 
 

1. Кр̣ишна 
2. Брагма 
3. Нарада 
4. В’яса 
5. Мадгва 
6. Падманабга 
7. Нригарі 
8. Мадгава 
9. Акшобг’я 
10. Джайа Тіртха 
11. Ґ’янасіндгу 
12. Даянідгі 
13. Відьянідгі 
14. Раджендра 
15. Джайадгарма 
16. Пурушоттама 
17. Брагманья Тіртха 
18. В’яса Тіртха 
19. Лакшміпаті 
20. Мадгавендра Пурі 
21. Івара Пурі (Нітьянанда, Адвайта) 
22. Господь Чайтанья 
23. Рупа (Сварупа, Санатана) 
24. Раґгунатха, Джіва 
25. Кр̣ишнадаса 



81 

26. Нароттама 
27. Віванатха 
28. (Баладева), Джаґаннатха 
29. Бгактівінода 
30. Ґауракішора 
31. Бгактісіддганта Сарасваті 
32. А.Ч. Бгактіведанта Свамі Прабгупада 
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Літературний переклад тексту 
«Бгаґавад-ґіти»  
(без коментарів) 

 
1.1. Дгритараштра каже:  
Саньджайо, що роблять мої сини й сини 
Панду, зібравшись у місці прощі на полі 
Курукшетра, бажаючи битви? 
1.2. Саньджая каже:  
Царю, оглянувши армію, яку вишикували 
сини Панду, цар Дурйодгана підійшов до 
свого учителя і звернувся до нього з такими 
словами. 
1.3. Мій учителю, погляньте на величезну 
армію синів Панду, яку так уміло 
вишикував здібний ваш учень, син царя 
Друпади.  
1.4. В цій армії багато відважних лучників, 
рівних у бою Бгімі й Арджуні, багато 
великих воїнів, таких як Ююдгана, Вірата й 
Друпада. 
1.5. Серед них є й такі видатні, сміливі та 
могутні воїни, як Дгриштакету, Чекітана, 
Кашірадж, Пуруджіт, Кунтібгоджа і 
Шайб’я. 

1.6. Там є також і могутній Юдгаманью, 
грізний Уттамауджа, сини Драупаді й син 
Субгадри. Усі ці воїни в бою на колісницях 
дуже вправні. 
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1.7. Але, о найкращий із брагманів, 
дозвольте доповісти вам і про тих 
полководців, які найбільш достойні 
очолювати мої військові сили. 
1.8. Серед них є такі воїни як ви самі, а 
також Бгішма, Карна, Крипа, Ашваттхама, 
Вікарна й син Сомадатти Бгурішрава. В 
битвах вони завжди переможці. 
1.9. Є й багато інших героїв, ладних віддати 
свої життя за мене. Всі вони добре 
споряджені різноманітними видами зброї й 
досвідчені у військовій науці. 
1.10. Наші сили незмірні, й нас досконало 
обороняє дід Бгішма, тоді як сили Пандавів, 
що надійно захищені стараннями Бгіми, — 
обмежені. 
1.11. Нині ви всі, перебуваючи кожен на 
своїх стратегічних позиціях, повинні усіма 
силами підтримувати діда Бгішму. 
1.12. Тоді Бгішма, доблесний великий 
предок династії Куру, дід воїнів, що стали 
до бою, засурмив дуже гучно у свою 
мушлю, створюючи звук, подібний до рику 
лева, й підбадьорюючи ним Дурйодгану. 
1.13. Після цього враз залунали мушлі, 
барабани, литаври, сурми і ріжки, й дуже 
буйне було те їхнє спільне звучання. 
1.14. А з іншого боку Кришна й Арджуна, 
стоячи у чудовій своїй колісниці, 
запряженій білими кіньми, засурмили у свої 
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божественні мушлі. 
1.15. Господь Кришна засурмив у Свою 
мушлю Паньчаджанью, Арджуна — у свою, 
Девадатту, а ненажерливий Бгіма, 
вершитель надлюдських подвигів, засурмив 
у свою жахливу мушлю Паундру. 
1.16-18. Цар Юдгіштхіра, син Кунті, 
засурмив у свою мушлю Анантавіджаю, а 
Накула й Сагадева — у свої, Суґгошу і 
Маніпушпаку. Великий лучник цар Каші, 
могутній воїн Шікханді, Дгриштадьюмна, 
Вірата, непереможний Сатьякі, Друпада, 
сини Драупаді та інші, як-от міцнорукий син 
Субгадри, — всі вони, царю, засурмили у 
свої мушлі.  
1.19. Звуки усіх цих мушель злилися в гучне 
ревіння. Вони заповнили собою землю й 
небо і вщент розбили серця синів 
Дгритараштри. 
1.20. Тоді син Панду Арджуна, сидячи у 
своїй колісниці під прапором із 
зображенням Ганумана, взяв свій лук і 
приготувався до бою. О царю, дивлячись на 
вишикувані лави синів Дгритараштри, 
Арджуна звернувся до Кришни з такими 
словами. 
1.21-22. Арджуна сказав:  
О непогрішимий, будь ласкавий, розмісти 
мою колісницю поміж обох армій, аби я міг 
бачити присутніх тут воїнів, що рвуться до 
бою, — тих, з ким я маю зійтись у великій 
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цій битві.  
1.23. Хочу я подивитись на тих, що 
прийшли сюди битись, аби догодити 
зловмисному синові Дгритараштри. 
1.24. Саньджая каже:  
О нащадку Бгарати, на це прохання 
Арджуни Господь Кришна вивів вишукану 
ту колісницю й поставив її поміж обох 
армій. 
1.25. Перед лицем Бгішми, Дрони та всіх 
інших провідників світу Господь сказав: 
Ось, Партхо, поглянь на всіх присутніх тут 
Куру. 
1.26. Посеред супротивних армій з обох 
боків Арджуна побачив своїх батьків, дідів, 
учителів, дядьків, братів, синів, онуків, 
друзів, тестів, а також доброзичливців.  
1.27. Узрівши всіх цих різних родичів та 
друзів, син Кунті Арджуна сповнився жалю 
і сказав таке.  
1.28. Арджуна мовив:  
Любий Мій Кришно, від вигляду своїх 
друзів та родичів, що стоять переді мною в 
такому войовничому запалі, я відчуваю, що 
тремтять руки мої й ноги, і пересихає в роті. 
1.29. Все тіло моє здригається й волосся стає 
дибом. Мій лук Ґандіва вислизає з рук, і 
шкіра моя палає. 
1.30. Я більше не можу лишатися тут. Мій 
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розум затьмарений, і я вже не володію 
собою. Я бачу самі лише біди, о Кришно, 
вбивце демона Кеші. 
1.31. Я не бачу ніякої користі з битви, в якій 
загинуть усі мої родичі. Любий Мій 
Кришно, не можу я прагнути ні перемоги, ні 
царства, ні щастя, здобутих такою ціною. 
1.32-35. О Ґовіндо, навіщо нам царство, 
щастя і навіть саме життя, якщо ті, заради 
кого ми могли б бажати всього цього, нині 
вишикувались перед нами на цьому полі у 
бойовому порядку? О Мадгусудано, коли 
вчителі, батьки, сини, діди, дядьки, тесті, 
онуки, свояки та інші родичі стоять переді 
мною, ладні віддати свої статки і життя, 
чому я маю бажати їм смерті, навіть якщо 
вони можуть убити мене? О Джанардано, 
опоро всіх істот, я не можу битися з ними, 
навіть заради усіх трьох світів, не кажучи 
вже про землю. Що за радість нам від 
убивства синів Дгритараштри?  
1.36. Гріх великий ляже на нас за вбивство 
таких загарбників. Тому для нас не є 
правильним убивати синів Дгритараштри та 
наших друзів. О Мадгаво, муже богині 
удачі, що ми отримаємо і чи зможемо бути 
щасливими, знищивши своїх родичів? 
1.37-38. О Джанардано, нехай ці засліплені 
жагою люди не бачать нічого поганого в 
убивстві своєї родини й у ворожнечі з 
друзями, але чому ж ми — ті, хто знає, що 
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нищення родини є зло — маємо втягуватися 
в цю гріховну діяльність? 
1.39. Коли нищиться рід, зникають вічні 
сімейні традиції, а ті члени родини, які 
уціліли, впадають у безвір’я. 
1.40. Коли в родині панує безвір’я, о 
Кришно, жінки такої родини стають 
розбещені, а занепад жіноцтва, о нащадку 
Вришні, веде до небажаного потомства. 
1.41. Збільшення небажаного потомства 
спричиняє пекельне життя як для родини, 
так і для нищителів родинних традицій, а 
предки таких зіпсованих сімей падають, 
адже пожертви їжі й води для них 
припиняються повністю.  
1.42. Внаслідок лихих дій тих, що нищать 
сімейні традиції, множаться небажані діти, й 
так руйнуються всі види громадської 
діяльності на благо сім’ї та суспільства. 
1.43. О Кришно, опоро людей, від учнівської 
послідовності я дізнався, що ті, хто нищить 
сімейні традиції, йдуть у пекло навічно. 
1.44. Наскільки ж дивне те, що ми готуємося 
коїти великий гріх. Керовані жагою 
втішатися розкішним царством, ми 
намірились убити своїх родичів.  
1.45. Навіть якщо сини Дгритараштри, 
взявши в руки зброю, вб’ють мене, 
беззбройного і безборонного — все одно це 
буде для мене краще.  
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1.46. Саньджая каже:  
Мовивши ці слова на полі битви, Арджуна 
відкинув убік лук та стріли й охоплений 
великим смутком, опустився на сидіння 
колісниці. 
2.1. Саньджая каже:  
Побачивши пригнічений стан і сльози в очах 
сповненого жалю Арджуни, Мадгусудана, 
Кришна, промовив такі слова. 
2.2. Всевишній Бог-Особа сказав:  
Мій дорогий Арджуно, звідки в тобі усі ці 
нечистоти? Вони зовсім не личать людині, 
якій відома важливість життя, й ведуть вони 
не до вищих планет, а до безчестя.  
2.3. Не піддавайся слабкодухості, що веде 
до занепаду, сину Притхи, твоїй природі 
вона не властива. Відкинь цю дріб’язкову 
кволість і берись до зброї, о Парантапо, 
приборкувачу ворогів. 
2.4. Арджуна сказав:  
О нищителю недругів, убивце демона 
Мадгу! Як можу я пускати стріли у таких 
людей, як Бгішма й Дрона, що гідні моєї 
шани?  
2.5. Краще бути жебраком, ніж існувати 
ціною загибелі великих душ, моїх учителів. 
Нехай їх і охопило користолюбство, та все ж 
вони за мене старші. Якщо убити їх, то всі 
наші здобутки заплямуються кров’ю.  
2.6. Крім того, ми не знаємо, що для нас 
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нині краще — перемогти, чи бути 
переможеними. Сини Дгритараштри, 
вбивши яких, ми втратили б охоту жити, 
стоять тепер перед нами на цьому полі 
битви.  
2.7. Я спантеличений у питаннях щодо свого 
обов’язку, і через цю кляту кволість втратив 
усе самовладання. В такому стані я 
звертаюся до Тебе з проханням: скажи мені 
зрозуміло, що для мене найкраще. Тепер я 
Твій учень і душа, що Тобі віддалася. 
Навчай мене, будь до мене такий ласкавий.  
2.8. Я не можу прогнати журбу цю, що 
сушить чуття мої. І не зможу її розвіяти, 
навіть вигравши квітуче царство, що не має 
на землі рівних, і владу верховну над ним, 
як у небесних богів.  
2.9. Мовить Саньджая:  
Після цих слів Арджуна, приборкувач 
ворогів, сказав Кришні: «Ґовіндо, я не 
битимусь», — і замовк.  
2.10. О нащадку Бгарати, в цей час Кришна, 
стоячи між двох армій та усміхаючись, таке 
сказав пригніченому горем Арджуні.  
2.11. Всевишній Бог-Особа мовив: 
Прорікаючи мудрі слова, ти плачеш за тим, 
що не варте жалю. Однак мудрі не тужать ні 
за мертвими, ні за живими.  
2.12. Ніколи не було так, щоб не існував Я, 
чи ти, чи всі ці царі; і також у майбутньому 
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ніхто з нас не припинить свого існування. 
2.13. Як утілена душа поступово переходить 
з дитячого тіла в юнацьке, а далі в старече, 
так само й по смерті вона йде в інше тіло. 
Розсудливого не спантеличують такі зміни.  
2.14. О сину Кунті, тимчасова поява щастя й 
нещастя та їхній кінець у свій час — це наче 
прихід і відхід зими й літа. Вони виникають 
з чуттєвого сприйняття, о нащадку Бгарати, 
і людині слід вчитись терпіти їх, не 
бентежачись.  
2.15. О найкращий з мужів, хто не 
стурбований щастям та горем, і хто зберігає 
стійкість в обох цих станах, — той, без 
сумніву, придатний для звільнення. 
2.16. Ті, що є провидцями істини, дійшли 
висновку, що неіснуюче [матеріальне тіло] 
не має постійності, а вічне  [душа] — не 
зазнає змін. Вони зробили цей висновок, 
дослідивши природу обох.  
2.17. Те, що пронизує усе тіло, має бути 
відоме тобі як незнищенне, бо нікому не 
знищити нетлінну душу.  
2.18. Матеріальному тілу непідвладної 
руйнуванню, незміримої й вічної живої 
істоти обов’язково прийде кінець, тому, о 
нащадку Бгарати, бийся.  
2.19. Ні той, хто вважає, що жива істота 
може вбивати, ні той, хто гадає, що її можна 
вбити, не має знання, адже душа ні вбити не 
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може, ні вбитою бути.  
2.20. Ніколи душа не народжується й не 
вмирає. Ніколи вона не з’являлася у бутті, 
не з’являється і не з’явиться. Вона 
ненароджена, вічна, незмінна і первозданна. 
Вона не гине, коли гине тіло.  
2.21. О Партхо, як може людина вбити кого-
небудь чи змусити убивати, коли вона знає, 
що душа не руйнується, що вона вічна, 
незмінна і ненароджена?  
2.22. Як нове вбрання одягає людина, старе 
скидаючи, так і душа вбирається в нове тіло, 
покидаючи старе й непридатне.  
2.23. Душа ніколи не може бути розсічена на 
шматки ніякою зброєю, її неможливо 
спалити вогнем, вітром висушити, або 
змочити водою.  
2.24. Індивідуальна душа неламка, 
незсушима, нерозчинна і неспалима. Вона 
вічна, присутня скрізь, незмінна, нерухома й 
завжди однакова.  
2.25. Кажуть, душа невидима, незбагненна й 
незмінна. Знаючи це, ти не повинен 
сумувати за тілом. 
2.26. Проте навіть якщо ти вважаєш, що 
душа [або ознаки життя] вічно 
народжується й вічно вмирає, все одно, 
міцнорукий Арджуно, в тебе немає підстав 
для скорботи.  
2.27. Хто народився, обов’язково помре, а 
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після смерті обов’язково народиться знову. 
Тому тобі не слід сумувати,  виконуючи свої 
обов’язки, яких усе одно неможливо 
уникнути.  
2.28. Всі створені істоти непроявлені у 
своєму початковому стані, проявляються на 
проміжній стадії і знову повертаються в 
непроявлене після знищення світу. Тож які є 
причини для туги? 
2.29. Одні дивляться на душу неначе на 
диво, другі розказують про неї немов про 
диво, треті чують про неї наче про диво, але 
є й такі, що, навіть почувши про неї, взагалі 
не можуть її зрозуміти.  
2.30. О нащадку Бгарати, неможливо убити 
того, хто живе в тілі; тому ні за ким із живих 
істот не варто журитись.  
2.31. Стосовно твого обов’язку кшатрія тобі 
варто знати, що для тебе немає нічого 
кращого, ніж битися в ім’я релігійних 
законів. Тому нема жодних підстав для 
вагання.  
2.32. Щасливі ті кшатрії, Партхо, яким така 
нагода стати до бою випадає неждано, 
відкриваючи їм ворота до раю. 
2.33. Однак, якщо ти не виконаєш свого 
релігійного обов’язку битися, тоді ти точно 
накличеш на себе гріх і втратиш свою 
репутацію воїна.  
2.34. Про ганьбу твою завжди говоритимуть 
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тоді люди, а для людини шанованої безчестя 
гірше від смерті. 
2.35. Великі полководці, що високо цінували 
твоє ім’я і славу, думатимуть, що ти 
залишив поле бою тільки зі страху, та 
вважатимуть тебе за нікчему.  
2.36. Вороги обзиватимуть тебе численними 
поганими словами і зневажатимуть твої 
таланти. Що може бути ще більш 
нестерпним?  
2.37. О сину Кунті, ти або на полі бою 
впавши, досягнеш небес, або перемігши, 
втішатимешся земним царством. Тому 
наберися рішучості і ставай до бою.  
2.38. Бийся просто заради битви, не 
переймаючись радістю й горем, втратами і 
здобутками, перемогами та поразками. 
Діючи так, ти не накличеш на себе гріха.  
2.39. Досі Я описував тобі це знання за 
допомогою аналітичного дослідження. А 
зараз вислухай розповідь про нього з точки 
зору діяльності, яка не дає плодів. Якщо ти 
діятимеш у відповідності з цим знанням, 
сину Притхи, то зможеш звільнитися з 
рабства діяльності.  
2.40. В цих зусиллях немає ні втрат, ані 
збитків, і навіть маленький поступ на цьому 
шляху може врятувати від найжахливішої 
небезпеки.  
2.41. Ті, що обрали цей шлях, мають єдину 



94 

мету і рішуче прямують до неї. Розум же 
нерішучого, любе дитя династії Куру, — 
вкрай розгалужений, і думки його бродять 
усюди.   
2.42-43. Людей з мізерними знаннями дуже 
приваблюють барвисті слова Вед, що радять 
різноманітну корисливу діяльність, потрібну 
аби піднестися на небесні планети, отримати 
високе народження, могутність тощо. 
Бажаючи чуттєвих насолод і пишного 
життя, кажуть вони: «Нічого кращого за це 
не існує!»  
2.44. В умах тих, що надто схильні до 
чуттєвих утіх та матеріальних статків і що 
спантеличені такими речами, відсутня 
незламна рішучість присвятити себе 
відданому служінню Всевишньому 
Господові.  
2.45. Веди здебільшого розглядають 
питання, пов’язані з трьома станами 
матеріальної природи. Будь же для цих 
трьох ґун недосяжний, Арджуно. Звільнися 
від усякої двоїстості, від усіх прагнень 
безпеки й прибутків та утвердись у собі.  
2.46. Всі потреби, які обслуговує маленький 
колодязь, з надлишком забезпечуються 
великим водоймищем. Так само й усі цілі 
Вед відкриваються тому, хто знає їхню 
кінцеву мету.  
2.47. Ти маєш право виконувати визначені 
тобі обов’язки, однак плоди твоїх дій тобі не 
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належать. Ніколи не вважай себе причиною 
результатів своєї діяльності й ніколи не 
ухиляйся від виконання обов’язків.  
2.48. Спокійно виконуй свої обов’язки, 
облишивши всі думки про здобутки чи 
втрати, Арджуно. Така незворушність 
називається йоґою.  
2.49. За допомогою відданого служіння 
тримайся чимдалі від огидних учинків, 
Дгананьджайо, й у такій свідомості довірся 
Господу. Ті, що бажають втішатися плодами 
своєї праці, — це просто скнари.  
2.50. Людина, що віддано служить Господу, 
навіть у цьому житті позбувається як 
поганих так і хороших наслідків своєї 
діяльності. Тому прагни до йоґи, яка є 
мистецтвом усієї діяльності.  
2.51. Занурюючись таким чином у щире 
служіння Господу, великі мудреці і віддані 
звільнюються від плодів діяльності в 
матеріальному світі. Так вони стають вільні 
від виру народження й смерті та досягають 
стану поза всіма стражданнями.   
2.52. Коли твій розум вибереться з густих 
нетрів омани, ти станеш байдужий до 
всього, що чув, і до всього, що ще почуєш.  
2.53. Коли твій ум не буде більше 
стурбований барвистою мовою Вед, і коли 
він застигне у трансі самоусвідомлення, — 
ти досягнеш божественної свідомості.  



96 

2.54. Арджуна сказав:  
Кришно, які ознаки того, чия свідомість 
занурилась у трансцендентне? Що і як він 
говорить? Як сидить і як ходить?  
2.55. Всевишній Бог-Особа сказав:  
Партхо, коли людина відмовляється від 
усього різноманіття бажань чуттєвої 
насолоди, що спричинене вигадками ума, й 
коли вона, очистивши таким чином свій ум, 
знаходить вдоволення лише в собі, — тоді 
кажуть, що вона перебуває у чистій 
трансцендентній свідомості.  
2.56. Хто не тривожиться навіть посеред 
виру троїстих страждань і не шаленіє з 
радості, коли йому щастить, хто вільний від 
прив’язаності, страху і гніву —  того 
називають мудрецем зі стійким умом.  
2.57. Хто не має прив’язаностей, хто не 
радіє, коли отримує щось хороше, й не 
журиться, коли трапляється щось погане, — 
той міцно укріпився в досконалому знанні.  
2.58. Хто спроможний відтягнути свої чуття 
від їхніх об’єктів, немов черепаха, що ховає 
свої кінцівки під панцир, — той справді 
володіє знанням.  
2.59. Втілена душа може утримуватися від 
чуттєвих утіх, хоча смак до них ще 
залишається. Однак, вона втрачає цей смак, 
скуштувавши вищої насолоди, і свідомість її 
тоді зосереджується.  
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2.60. Чуття настільки могутні та 
імпульсивні, Арджуно, що здатні насильно 
заволодіти умом навіть проникливої 
людини, яка намагається їх приборкувати.  
2.61. Того, хто стримує чуття й зосереджує 
на Мені свідомість, вважають людиною зі 
стійким розумом.  
2.62. Споглядаючи об’єкти чуттів, особа 
розвиває до них прив’язаність, і з такої 
прив’язаності розвивається хтивість, а з 
хтивості виникає гнів.  
2.63. Гнів спричиняє оману, омана ж 
затьмарює пам’ять. Коли пам’ять 
затьмарена, втрачається розум, а з втратою 
розуму людина знову падає у вир матерії.  
2.64. Особа, що вільна від усієї 
прив’язаності та відрази й завдяки 
регулівним засадам свободи здатна володіти 
своїми чуттями, отримує всебічну Господню 
милість.  
2.65. Для того, хто таким чином знайшов 
задоволення [у свідомості Кришни], більше 
немає троїстих мук матеріального 
існування. Розум людини швидко й надійно 
звикає до такої вдоволеної свідомості.  
2.66. Той, хто не зв’язаний з Усевишнім [у 
свідомості Кришни], не може мати ні 
трансцендентного розуму, ні стійкого ума, 
спокій без яких неможливий. А яке може 
бути щастя без спокою?  
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2.67. Як сильний вітер зносить човен у море, 
так само навіть одне заблудле чуття, до 
якого прилипнув ум, може геть затьмарити 
розум людини.  
2.68. Тому, міцнорукий Арджуно, той, хто 
утримує чуття від їхніх об’єктів, — 
безперечно стійкий розум має.  
2.69. Те, що для всіх істот ніч, є час 
пробудження для того, хто володіє собою; 
коли ж усі істоти пробуджуються, для 
мудреця, чий погляд спрямований 
усередину, настає ніч.  
2.70. Попри невпинне поповнення водами 
рік океан завжди спокійний і непорушний. 
Так само, спокою може досягти той, хто не 
бентежиться неперервним потоком бажань, 
на відміну від того, хто намагається 
задовольняти свої забаганки.   
2.71. Хто відмовився від усіх прагнень 
чуттєвого задоволення, хто вільний від 
хибного его, почуття власності і взагалі від 
усіх бажань, — лише така людина може 
досягти справжнього спокою.  
2.72. Це стан духовного, праведного життя, 
досягнувши якого людина більше не впадає 
в оману. Якщо вона зустріне свій смертний 
час, перебуваючи у такому стані, то увійде в 
царство Господа.  
3.1. Арджуна сказав:  
Джанардано! Кешаво! Чому Ти хочеш 
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втягти мене в цю жахливу битву, якщо 
вважаєш, що розум [буддгі] кращий, ніж 
діяльність заради плодів [карма]? 
3.2. Мій розум спантеличений двозначними 
Твоїми настановами. Тому прошу, скажи 
мені переконливо, що для мене найкраще. 
3.3. Всевишній Бог-Особа сказав: 
О безгрішний Арджуно, Я вже пояснив тобі, 
що існує два класи людей, які прагнуть 
усвідомити себе. Одні схильні робити це 
шляхом умоглядних філософських 
припущень, а другі — за допомогою 
відданого служіння.  
3.4. Неможливо звільнитися від плодів 
діяльності, просто утримуючись від роботи, 
й також нереально досягти досконалості за 
допомогою лише зречення. 
3.5. Всі змушені діяти згідно з якостями, 
отриманими від ґун природи, й безсилі 
уникнути цього; тому ніхто не може 
утриматись від діяльності навіть на мить.  
3.6. Той, хто утримує свої активні чуття від 
діяльності, але чий ум прив’язаний до 
чуттєвих об’єктів, без сумніву, вводить в 
оману себе і є вдаваним зречеником.  
3.7. З іншого боку, щира людина, яка 
зусиллям ума намагається приборкувати 
активні чуття й без прив’язаності 
розпочинає практику карма-йоґи [у 
свідомості Кришни], — піднялась набагато 
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вище.  
3.8. Виконуй визначені тобі обов’язки, бо це 
краще, ніж не працювати, адже без роботи 
неможливо навіть підтримувати фізичне 
тіло.  
3.9. Будь-яку діяльність треба проводити як 
жертвопринесення Вішну, бо інакше вона 
стане причиною рабства в матеріальному 
світі. Тому, сину Кунті, виконуй визначені 
тобі обов’язки задля Його вдоволення — так 
ти завжди будеш вільний від рабства.  
3.10. На зорі творіння Господь усіх істот 
створив покоління людей і небожителів 
разом із жертвопринесеннями для Вішну та 
благословив їх, сказавши: «Будьте щасливі 
цією яґ’єю [жертвопринесенням], бо її 
виконання подарує вам усе необхідне, щоб 
жити щасливо й досягти звільнення».  
3.11. Півбоги, вдоволені жертвопринесен-
нями, задовольнятимуть також і вас, і 
завдяки такій співпраці людей з 
небожителями запанує загальний добробут. 
3.12. Півбоги, відповідальні за задоволення 
різноманітних життєвих потреб, вдоволь-
нившись вашою яґ’єю  [жертво-
принесенням], забезпечать вас усім 
необхідним. Однак той, хто насолоджується 
такими дарами, нічого не пропонуючи 
півбогам у відповідь, безперечно, є злодієм.  
3.13. Віддані Господа очищуються від усіх 



101 

гріхів, споживаючи їжу, піднесену перед 
тим на вівтар як жертву. А ті, що готують 
їжу для власної чуттєвої насолоди, воістину 
споживають лиш гріх. 
3.14. Усі живі тіла харчуються їстівними 
злаками, а злаки живляться дощами. Дощі 
викликає здійснення яґ’ї [жертвопринесен-
ня], яґ’я ж бере початок з виконання 
визначених обов’язків.  
3.15. Впорядкована діяльність рекомендова-
на у Ведах, а Веди виходять прямо з уст 
Усевишнього Бога-Особи. Тому всепроник-
лива Трансцендентність вічно перебуває в 
актах жертвопринесень.  
3.16. Мій любий Арджуно, життя людини, 
що не проходить через цикл установлених 
Ведами жертвопринесень, безперечно, 
повне гріха. Прагнучи лише до насолоди 
чуттів, така людина живе нікчемно.  
3.17. Але особа, життя якої присвячене 
самоусвідомленню, яка радіє в собі й 
задовольняється лише в собі, — не має 
ніяких обов’язків.  
3.18. Людина, яка досягла самоусвідомлен-
ня, не переймається власною вигодою при 
виконанні своїх обов’язків, і немає в неї 
причини не виконувати обов’язки. Також не 
має вона потреби залежати від будь-кого з 
інших.  
3.19. Тому треба діяти тільки із почуття 
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обов’язку й без зацікавленості у плодах 
своєї діяльності, бо діючи без прив’язаності 
до плодів, людина досягає Всевишнього.  
3.20. Царі, такі як-от Джанака, досягли 
досконалості тільки завдяки виконанню 
визначених їм обов’язків. Тому тобі слід 
виконувати свою роботу просто заради 
виховання населення.  
3.21. Хоч би яку діяльність вела видатна 
людина, — звичайні люди беруть з неї 
приклад. І хоч би які норми встановлювала 
вона своїм прикладом, — весь світ їх 
дотримується.  
3.22. О сину Притхи, у всіх трьох планетних 
системах немає такої роботи, яку Я 
зобов’язаний був би виконувати. Я не 
бажаю нічого й нічого не потребую — та все 
ж Я виконую визначені обов’язки.  
3.23. Бо якби хоч коли-небудь Я ретельно не 
виконав Своїх обов’язків, то всі люди, о 
Партхо, неодмінно стали б робити те ж 
саме.  
3.24. Якби не виконував Я Своїх обов’язків, 
то всі ці світи б загинули. Я став би 
причиною народження небажаного населен-
ня, і в такий спосіб зруйнував би спокій усіх 
істот.  
3.25. Невігласи виконують обов’язки заради 
плодів, а освічені роблять це без 
прив’язаності до плодів, просто аби вести 
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людей правильним шляхом. 
3.26. Мудрим не слід бентежити уми 
невігласів, прив’язаних до корисливої 
діяльності, спонукаючи їх до утримання від 
роботи. Навпаки — треба залучати їх до 
роботи у дусі відданості.  
3.27. Духовна душа, спантеличена впливом 
хибного его, вважає себе виконавцем 
діяльності, яку насправді здійснюють три 
ґуни природи.  
3.28. Того, хто має знання про Абсолютну 
Істину, о міцнорукий, не цікавлять ні чуття, 
ні їх задоволення, адже він добре знає 
різницю між діяльністю у відданому 
служінні й діяльністю заради плодів.  
3.29. Спантеличені ґунами матеріальної 
природи, невігласи повністю занурюються в 
матеріальну діяльність і прив’язуються до 
неї. Однак, мудра людина не повинна 
бентежити їх, хоча їхня діяльність через 
брак знання за якістю дуже низька. 
3.30. Тому, Арджуно, присвятивши Мені 
всю діяльність, з повним знанням про Мене 
й не бажаючи вигоди, вийди з заціпеніння і 
бийся. 
3.31. Ті, що виконують свої обов’язки 
відповідно до Моїх настанов і 
дотримуються цього вчення з вірою та без 
зависті, звільнюються з рабства корисливої 
діяльності.  
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3.32. Однак тих, що нехтують цими 
настановами через зависть і не 
дотримуються їх належним чином, слід 
вважати позбавленими усіх знань, 
обдуреними та спустошеними у спробах 
досягти досконалості.  
3.33. Навіть людина, яка володіє знанням, 
чинить згідно зі своєю природою, адже 
кожен діє згідно з якостями, отриманими від 
трьох ґун. Що ж може дати придушення 
своєї природи?  
3.34. Втілені душі відчувають прив’язаність 
та відразу до об’єктів чуттів, але людині не 
слід потрапляти в залежність від чуттів та 
їхніх об’єктів, адже це камені спотикання на 
шляху самоусвідомлення.  
3.35. Значно краще виконувати свої 
обов’язки навіть недосконало, ніж 
досконало виконувати чужі. Краще 
загинути, виконуючи свої обов’язки, ніж 
братися за чужі, адже небезпечно йти чужим 
шляхом.  
3.36. Арджуна спитав:  
О нащадку Вришні, що спонукає людину 
грішити навіть усупереч власній волі, ніби 
під примусом якоїсь сили?  
3.37. Всевишній Бог-Особа відповів:  
Це лише хтивість, Арджуно. Вона 
з’являється від контакту з ґуною страсті й 
далі переходить у гнів; вона — 
всепожираючий гріховний ворог цього 
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світу.  
3.38. Як вогонь огорнутий димом, як 
дзеркало покрите пилом, як зародок 
схований у лоні матері, так само й живі 
істоти огорнуті хтивістю різної міри.  
3.39. Так чиста свідомість мудрої живої 
істоти покривається своїм вічним ворогом 
— хтивістю, яка ніколи не вдовольняється і 
палає, неначе вогонь.  
3.40. Місця, де розташувалася хтивість, — 
це чуття, ум і розум. Діючи через них, 
хтивість вкриває справжнє знання живої 
істоти та вводить її в оману.  
3.41. Тому, Арджуно, найкращий нащадку 
Бгарати, перш за все, впорядкувавши свої 
чуття, приборкай цей великий символ гріха 
в формі хтивості, і прикінчи її, цю 
нищительку знань і самоусвідомлення.  
3.42. Активні чуття вищі за мертву матерію, 
за чуття вищий ум, за ум вищий розум, а 
вона [душа] — ще вища, ніж розум.  
3.43. Отож, усвідомлюючи себе недосяжним 
для матеріальних чуттів, ума й розуму, о 
міцнорукий Арджуно, слід за допомогою 
обачного духовного розуму [свідомості 
Кришни] заспокоїти ум і в такий спосіб — 
духовною силою — подолати цього 
ненаситного ворога, що зветься хтивістю.  
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4.1. Всевишній Бог-Особа, Господь Шрі 
Кришна сказав:  
Я дав цю нетлінну науку йоґи богові Сонця, 
Вівасвану, Вівасван передав її Ману, 
прабатькові людства, а Ману у свою чергу 
повідав її Ікшваку.  
4.2. Ця вища наука передавалася через 
ланцюг учнівської послідовності, і в такий 
спосіб її пізнавали праведники-царі. Та з 
плином часу ця спадкоємність була 
розірвана, й тому сутність цього знання нині 
здається втраченою. 
4.3. Я розповідаю тобі сьогодні цю дуже 
древню науку взаємин із Усевишнім, бо ти 
Мій відданий, а також Мій друг. Саме тому 
ти здатний збагнути трансцендентну таїну 
цієї науки. 
4.4. Арджуна сказав:  
Вівасван, бог Сонця, за народженням 
старший від Тебе. Як мені зрозуміти, що 
спочатку Ти дав цю науку йому? 
4.5. Бог-Особа сказав:  
Крізь безліч народжень пройшли ми з 
тобою, приборкувачу ворогів. Я можу 
згадати всі ці утілення, ти ж не можеш!  
4.6. Хоч Я й ненароджений, і Моє 
трансцендентне тіло не псується ніколи, хоч 
Я й володар усіх істот, та все ж Я з’являюся 
в кожну епоху у Своєму первинному 
трансцендентному образі.  
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4.7. Коли релігійна практика на Землі 
занепадає і домінує безвір’я, тоді, о нащадку 
Бгарати, Я сходжу Сам.  
4.8. Аби звільнити праведників і знищити 
лиходіїв, а також відновити засади релігії, Я 
Сам з’являюся з епохи в епоху.  
4.9. Хто знає трансцендентну природу Моєї 
з’яви і Моїх діянь, Арджуно, той, 
покинувши тіло, більше не народжується в 
матеріальному світі знову, а досягає Мого 
вічного дому. 

4.10. Звільнившись від прив’язаності, страху 
і гніву, повністю занурившись у Мене і 
знайшовши в Мені притулок, дуже багато 
людей у минулому очистилися завдяки 
знанням про Мене й так досягли 
трансцендентної любові до Мене.  

4.11. Я винагороджую всіх відповідно до 
того, наскільки вони Мені віддаються. 
Кожна людина, о сину Притхи, у всьому йде 
Моїм шляхом.  

4.12. Люди у цьому світі бажають успіху у 
корисливій діяльності й тому поклоняються 
небожителям. Зазвичай вони швидко 
досягають мети.   

4.13. У відповідності з трьома ґунами 
матеріальної природи й діяльністю, з ними 
пов’язаною, Я створив чотири класи 
людського суспільства. І хоча Я й творець 
цієї системи, тобі слід знати, що будучи 
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незмінним, Я все ж не є у ній виконавцем.  

4.14. Немає такої роботи, яка впливала б на 
Мене, й також Я не прагну плодів 
діяльності. Хто розуміє про Мене цю істину, 
той теж не заплутується в тенетах 
корисливої діяльності та її наслідків.  

4.15. Саме з таким розумінням Моєї 
трансцендентної природи всі звільнені душі 
діяли в давні часи, тому ти повинен 
виконувати свої обов’язки, наслідуючи їх. 

4.16. Навіть розумні люди плутаються, 
намагаючись визначити, що таке дія, а що 
— бездіяльність. Зараз Я поясню тобі, що 
таке дія. Знаючи це, ти звільнишся від усієї 
недолі.  

4.17. Усі лабіринти діяльності осмислити 
дуже важко. Тому варто правильно 
розуміти, що є діяльність, що — заборонена 
дія, і що — бездіяльність.  

4.18. Той з людей мудрий, хто в діяльності 
бачить бездіяльність, а в бездіяльності — 
діяльність; становище його трансцендентне, 
хоч він і вдається до всіх видів діяльності. 
4.19. Вважають, що повним знанням володіє 
людина, кожне зусилля якої вільне від 
бажання чуттєвих утіх. Мудрі кажуть про 
неї, що плоди її діяльності спалені вогнем 
досконалого знання. 

4.20. Завжди вдоволена і незалежна, така 
людина, відмовившись від будь-якої 
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прив’язаності до плодів своєї роботи, не 
здійснює ніякої корисливої діяльності, хоч і 
занурена у виконання різноманітних 
обов’язків.  

4.21. Така прониклива людина діє, 
досконало володіючи своїм умом і розумом. 
Вона зрікається усякого почуття власності 
над своїм майном і працює тільки, аби 
задовольнити найнеобхідніші потреби 
життя. Діючи таким чином, вона стає 
непідвладна гріховним наслідкам своєї 
діяльності. 

4.22. Хто задоволений тим, що приходить до 
нього саме собою, хто вільний від 
двоїстості, хто не заздрить, хто стійкий як в 
успіху, так і в невдачі, — ніколи той не 
заплутується, хоч він і занурений у 
діяльність.  

4.23. Діяльність людини, яка неприв’язана 
до ґун природи і яка повністю перебуває у 
трансцендентному знанні, цілковито 
занурюється у трансцендентність.  

4.24. Особа, яка повністю заглиблена у 
свідомість Кришни, неодмінно досягає 
духовного царства, адже вона все віддає на 
духовну діяльність, здобуток у якій 
абсолютний, а підношення має таку ж 
духовну природу.  

4.25. Деякі йоґи досконало поклоняються 
півбогам, проводячи на їхню честь 
різноманітні жертвопринесення, а деякі 



110 

підносять жертви на вогонь Усевишнього 
Брагмана.  

4.26. Деякі [справжні брагмачарі] приносять 
у жертву чуття й процес слухання на вогонь 
приборкування ума, а інші [що ведуть 
впорядковане сімейне життя], жертвують 
об’єкти чуттів на вогонь самих чуттів.  

4.27. Ще інші, які зацікавлені в досягненні 
самоусвідомлення через приборкання ума і 
чуттів, підносять функції всіх чуттів разом 
із життєвим повітрям, як жертву на вогонь 
приборканого ума.  

4.28. Взявши на себе суворі обітниці, деякі 
стають просвітленими, жертвуючи своє 
майно, а деякі — завдяки суворим аскезам, 
практиці містичної восьмиступеневої йоґи, 
або вивченню Вед з ціллю просування у 
трансцендентнім знанні.  

4.29. Інші схильні затримувати подих заради 
досягнення трансу. Вони затримують видих 
на переході у вдих та вдих на переході у 
видих і так врешті-решт досягають трансу, 
повністю зупинивши подих. Ще інші 
обмежують себе в їжі і пропонують як 
жертву повітря, що видихають.  

4.30. Всі ці виконавці, які розуміють смисл 
жертвопринесень, очищуються від наслідків 
гріховних дій, і скуштувавши нектару 
плодів своїх підношень, просуваються до 
вічної духовної атмосфери. 
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4.31. О найкращий з династії Куру, не 
приносячи жертв, людина ніколи не зможе 
жити щасливо навіть на цій планеті й у 
цьому житті, що тоді вже казати про життя 
наступне?  

4.32. У Ведах схвалені всі ці види 
жертвопринесень, і всі вони походять від 
різних видів діяльності. Знаючи їх як такі, 
ти станеш вільний.  

4.33. О приборкувачу ворогів, жертво-
принесення зі знанням краще, ніж просто 
даяння матеріальної власності. Врешті-
решт, вінцем усіх жертв діяльності, сину 
Притхи, є трансцендентне знання.   

4.34. Просто намагайся пізнати істину, 
звернувшись до духовного вчителя. 
Розпитуй його смиренно і служи йому. 
Самоусвідомлені душі можуть дати тобі 
знання, адже вони бачать істину.  

4.35. Отримавши від самоусвідомленої душі 
істинне знання, ти більше ніколи не впадеш 
в ілюзію, бо завдяки цьому знанню ти 
побачиш, що всі живі істоти — це не що 
інше, як частки Всевишнього, або іншими 
словами, що вони Мої.   

4.36. Навіть якщо тебе вважають 
найбільшим грішником, ти, сівши в човен 
трансцендентного знання, будеш 
спроможний перетнути океан страждань.  

4.37. Як палючий вогонь перетворює дрова 
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на попіл, Арджуно, так само й вогонь 
знання спалює дотла всі наслідки 
матеріальної діяльності.  

4.38. У цьому світі немає нічого більш 
піднесеного і чистого, ніж трансцендентне 
знання. Таке знання — зрілий плід усього 
містицизму. І той, хто у практиці відданого 
служіння досяг досконалості, втішатиметься 
в собі цим знанням у належний час.  

4.39. Отримати таке знання гідна сповнена 
віри людина, що присвятила себе 
трансцендентній науці і впокорила чуття. 
Оволодівши ним, вона швидко досягає 
вищого духовного спокою.  

4.40. Але темні й безвірні люди, які 
сумніваються в явлених Священних 
Писаннях, не досягають свідомості Бога і 
падають. Для душі, яка сумнівається, нема 
щастя ні в цьому світі, ні у прийдешньому.  

4.41. Хто діє у відданому служінні, 
зрікаючись плодів своєї роботи, й чиї 
сумніви розвіяні за допомогою 
трансцендентного знання, той дійсно 
перебуває у собі. Таким чином, о 
завойовнику багатств, він не заплутується в 
наслідках діяльності.   

4.42. Отже, сумніви, які через невігластво 
з’явились у твоєму серці, мають бути 
вирубані мечем знання. Тому, о Бгарато, 
озбройся йоґою, вставай і бийся!  
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5.1. Арджуна сказав:  
О Кришно, спочатку Ти просиш мене 
зректися діяльності, а потім знову радиш 
діяти з відданістю. Будь ласка, скажи мені 
тепер зрозуміло, який з цих двох шляхів 
більш благотворний?  

5.2. Всевишній Бог-Особа відповів:  
Як відмова від діяльності, так і діяльність із 
відданістю Мені, сприяють звільненню. Але 
діяти з відданістю все ж таки краще, ніж 
зректися діяльності. 
5.3. Хто не бажає плодів своєї діяльності й 
не має до них відрази, того вважають 
завжди відреченим. О міцнорукий Арджуно, 
така особа, що вільна від усієї двоїстості, 
легко долає матеріальну залежність і 
повністю звільнюється.  

5.4. Лише невігласи кажуть, що віддане 
служіння [карма-йоґа] відрізняється від 
аналітичного дослідження матеріального 
світу [сāнкх’ї]. Справді освічені люди 
стверджують, що той, хто досягає успіху на 
одному із цих шляхів, насолоджується 
плодами обох.  

5.5. Хто знає, що стану, якого досягають за 
допомогою аналітичного дослідження, 
можна також досягти й за допомогою 
відданого служіння, і розуміє, що аналітичні 
дослідження й віддане служіння 
перебувають на одному рівні, — той бачить 
справжній стан речей.  
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5.6. Якщо людина просто відмовляється від 
усієї діяльності, однак не вдається до 
відданого служіння Господу, то вона не 
побачить щастя. Але глибокодумна людина, 
яка віддано служить Господу, досягає 
Всевишнього без затримок.  

5.7. Хто робить усе з відданістю, хто чистий 
душею, хто володіє умом і чуттями, той 
дорогий усім, і всі дорогі йому. Така людина 
ніколи не заплутується в тенетах діяльності, 
хоч і завжди працює.  

5.8-9. Хто має божественну свідомість, той 
попри те, що бачить і чує, торкається й 
нюхає, їсть і рухається, спить і дихає, — 
завжди розуміє, що насправді він зовсім 
нічого не робить, бо, розмовляючи, 
опорожнюючи й наповнюючи шлунок, 
розплющуючи й заплющуючи очі, він 
завжди знає, що це лише матеріальні чуття 
взаємодіють зі своїми об’єктами, і що сам 
він стоїть від них осторонь.  

5.10. Хто виконує свої обов’язки без 
прив’язаності, віддаючи плоди 
Всевишньому Господові, той не потрапляє 
під вплив гріховної діяльності, як листок 
лотоса не змочується водою.  

5.11. Відмовившись від прив’язаності й 
використовуючи тіло, ум, розум і навіть 
чуття, йоґи діють тільки заради очищення.  

5.12. Непохитно віддана душа досягає 
повного спокою, адже вона підносить плоди 
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всієї своєї діяльності Мені, тоді як людина, 
яка не перебуває у злагоді з Усевишнім і 
жадає плодів своєї роботи, — заплутується.  

5.13. Коли втілена жива істота стає здатна 
керувати своєю природою й мислено 
зрікається усієї діяльності, тоді вона 
щасливо живе у місті дев’яти брам [у 
матеріальному тілі], не працюючи і не 
створюючи потреби для праці.  

5.14. Втілений дух, господар міста свого 
тіла, не діє, не спонукає до дії інших і не 
створює плодів діяльності. Усе це 
відбувається під орудою ґун природи.  

5.15. Так само й Усевишній Господь не 
відповідає за чиїсь гріховні чи праведні 
вчинки. Втілені істоти самі заплутуються 
через невігластво, яким покрите їхнє 
справжнє знання.   

5.16. Проте коли людину осяває знання, яке 
нищить невігластво, це знання відкриває їй 
все, як сонце освітлює все в ясний день.  

5.17. Коли розум, ум, віра й надія людини 
зосереджені на Всевишньому, тоді завдяки 
довершеному знанню вона повністю 
звільнюється від тривог, і просувається так 
уперед шляхом звільнення.  

5.18. Смиренні мудреці завдяки силі 
істинного знання однаковим поглядом 
сприймають ученого і шляхетного 
брагмана, корову, слона, собаку і собакоїда 
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[парію]. 
5.19. Ті, чиї уми утверджені у такому 
однаковому сприйнятті й незворушні, — 
вже перемогли народження й смерть. Вони 
бездоганні, як  Брагман, і тому вже 
перебувають у Брагмані. 

5.20. Хто не радіє, досягши чогось 
приємного, і не сумує від неприємного, хто 
пробудив свій духовний розум, хто не 
бентежиться і знає науку про Бога, — така 
особа вже перебуває у трансцендентності.  

5.21. Звільнену особу таку не приваблюють 
матеріальні чуттєві втіхи. Вона завжди 
перебуває у трансі й черпає блаженство 
всередині. Так особа, яка себе усвідомила, 
втішається безмежним щастям, адже вона 
зосереджується на Всевишньому. 

5.22. Розумна людина не припадає до 
джерела страждань, яким є задоволення від 
контакту з матеріальними чуттями. Такі 
насолоди, мають кінець і початок, о сину 
Кунті, тому мудра людина не дуже від них 
радіє.  

5.23. Якщо, перед тим, як покинути нинішнє 
тіло, людина навчилась терпіти надокучання 
матеріальних чуттів і стримувати силу 
бажання та гніву, то щаслива вона й добре 
влаштована в цьому світі.  

5.24. Хто знаходить щастя всередині, хто 
діяльний, хто радіє всередині, й увага чия 
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спрямована на ціль усередині себе, — той 
справді є досконалим містиком. Він 
звільнюється у Всевишньому і врешті-решт, 
досягає Всевишнього.  

5.25. Хто перебуває поза двоїстістю, що 
постає із сумнівів, чий ум спрямований 
усередину себе, хто завжди активно працює 
на благо усіх істот і хто вільний від усіх 
гріхів — той досягає звільнення у 
Всевишньому.  

5.26. Хто звільнився від гніву й усіх 
матеріальних бажань, хто, усвідомивши себе 
і володіючи собою, постійно прагне 
досконалості, тому звільнення у 
Всевишньому гарантоване в дуже 
близькому майбутньому.  

5.27-28. Відмежувавшись від усіх зовнішніх 
об’єктів чуття, тримаючи очі та погляд 
зосередженими на міжбрів’ї, затамувавши 
вдих та видих у ніздрях і приборкавши у 
такий спосіб чуття, ум і розум, 
трансценденталіст, який прагне звільнитися, 
виходить з-під влади бажання, страху і 
гніву. Той, хто завжди перебуває в такому 
стані, безперечно, вже звільнений.   

5.29. Хто повністю усвідомлює Мене, 
знаючи, що Я — кінцевий отримувач плодів 
усіх жертвопринесень та аскез, Найвищий 
Володар усіх планет і небожителів та 
благодійник і доброзичливець усіх живих 
істот, — той досягає миру і звільнюється від 
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матеріальних страждань.   
6.1. Всевишній Бог-Особа сказав:  
Той живе у відреченні і є справжнім 
містиком, хто неприв’язаний до плодів своєї 
діяльності й робить те, що повинен робити, 
а не той, хто не запалює вогню й не виконує 
ніяких обов’язків. 
6.2. Знай, сину Панду: те, що називають 
відреченням, — це те ж саме, що й йоґа, 
зв’язок з Усевишнім, бо ніколи людина не 
стане йоґом, якщо не зречеться бажання 
чуттєвої втіхи.  

6.3. Вважають, що для неофіта у 
восьмиступеневій системі йоґи робота є 
засобом, а для того, хто досяг вершин, 
засобом стає припинення всієї матеріальної 
діяльності.  

6.4. Кажуть, що людина досягла високого 
ступеня йоґи, якщо, відмовившись від усіх 
матеріальних бажань, вона не шукає 
чуттєвого задоволення й не вдається до 
корисливої діяльності.  

6.5. За допомогою свого ума людина 
повинна досягти звільнення, а не 
деградувати. Ум — це друг зумовленої 
душі, а також і її ворог.  

6.6. Для того, хто приборкав свій ум, він є 
найкращим другом. Але для того, кому не 
вдалось це зробити, ум залишається 
найзапеклішим ворогом. 
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6.7. Хто приборкав свій ум — уже дістався 
до Наддуші, адже він досяг спокою. Для 
такої людини щастя й горе, спека і холод, 
ганьба і шана — одне й те саме.  

6.8. Про людину кажуть, що вона 
утвердилася в самоусвідомленні, і 
називають йоґом [чи містиком], коли вона 
повністю задоволена плодами отриманого 
знання й усвідомлення. Така особа 
перебуває у трансцендентності й володіє 
собою. Вона бачить усе — золото це, галька 
чи камінь — як одне і те ж саме.   

6.9. Людину вважають ще більш 
просунутою, коли вона однаково ставиться 
до чесних доброзичливців, приязних 
благодійників, безсторонніх спостерігачів, 
посередників, заздрісників, друзів і ворогів, 
грішників і праведників — до всіх, — не 
розрізняючи їх у своєму умі.  

6.10. Трансценденталіст повинен завжди 
направляти зусилля тіла, ума і душі на 
взаємини з Усевишнім; він має жити 
самотньо у відлюдному місці і повсякчас 
старанно приборкувати свій ум. Також від 
бажань має бути вільний він і від 
власницьких почуттів.  

6.11-12. Для практики йоґи треба піти у 
відлюдне місце, постелити на землі траву 
куша та накрити її шкурою оленя й м’якою 
тканиною. Треба, щоб сидіння було не надто 
високе й не надто низьке та 
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розташовувалось у святому місці. Потім йоґ 
має непорушно всістись на цьому сидінні і 
практикувати йоґу задля очищення серця, 
керуючи умом, чуттями й діяльністю та 
зосереджуючи ум на одній меті.  

6.13-14. Треба утримувати тулуб, шию й 
голову вертикально на одній прямій лінії й 
невідривно дивитись на кінчик носа. Так із 
незбудженим та приборканим умом, 
позбувшись страху й повністю 
звільнившись від статевого життя, треба 
розмірковувати про Мене у своєму серці і 
зробити Мене кінцевою метою життя.  

6.15. Постійно керуючи в такий спосіб 
тілом, умом та діяльністю, 
трансценденталіст-містик врівноважує ум і, 
припинивши матеріальне існування, досягає 
царства Бога [або обителі Кришни].  

6.16. Не може стати йоґом той, Арджуно, 
хто їсть надто багато або надто мало і спить 
надто багато або надто мало.  

6.17. Хто впорядкував свої звички в їді, сні, 
відпочинку й роботі, той за допомогою 
практики йоґи може пом’якшити всі 
матеріальні страждання.  

6.18. Коли людина, практикуючи йоґу, 
тренує свою мислену діяльність і 
позбувшись усіх матеріальних бажань, 
підіймається до трансцендентного рівня, 
кажуть, що вона добре просунулась у йозі.  
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6.19. Як світильник не мерехтить у 
затишному місці, так і трансценденталіст, 
який приборкав свій ум, завжди стійкий у 
своїй медитації на трансцендентну Душу.  

6.20-23. На стадії досконалості, яку 
називають трансом, або самадгі, 
матеріально спрямована діяльність ума 
завдяки заняттям йоґою повністю 
припиняється. Здатність бачити себе чистим 
умом та насолоджуватися й радіти в собі є 
характерною ознакою такої досконалості. 
Завдяки своїм трансцендентним чуттям 
людина в цьому радісному стані відчуває 
безмежне трансцендентне щастя. Пізнавши 
його, вона ніколи не відхиляється від істини, 
адже вважає, що вищого здобутку немає. В 
такому стані вона залишається завжди 
непохитна, навіть посеред найбільших 
труднощів. Воістину, це справжня свобода 
від усіх страждань, що постають зі зв’язку з 
матерією.  

6.24. Людина має практикувати йоґу з 
рішучістю й вірою та не відхилятись від 
цього шляху. Треба відкинути всі, без 
винятку, матеріальні бажання, породжені 
умоглядними теоріями, й таким чином за 
допомогою ума приборкати всі свої чуття 
зусебіч.  

6.25. Поступово, крок за кроком, за 
допомогою розуму, зміцненого цілковитою 
переконаністю, треба ввійти у транс і таким 
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чином зосередити свій ум лише на Душі й 
не думати ні про що інше.   

6.26. Хоч би де блукав ум, мінливий та 
нестійкий за своєю природою, треба 
неухильно повертати його назад, під нагляд 
Душі.  

6.27. Йоґ, чий ум зосереджений на Мені, 
справді досягає найвищої досконалості 
трансцендентного щастя. Він перебуває поза 
ґуною страсті, усвідомлює свою якісну 
однаковість із Усевишнім і так звільнюється 
від усіх наслідків своїх попередніх учинків.  

6.28. У такий спосіб йоґ, який володіє собою 
й постійно занурений у практику йоґи, 
звільнюється від усієї матеріальної скверни і 
досягає найвищого ступеня досконалого 
щастя у трансцендентному любовному 
служінні Господу.  

6.29. Істинний йоґ споглядає Мене у всіх 
істотах і також бачить кожну істоту в Мені. 
Воістину, самосвідома особа всюди бачить 
Мене — того самого Всевишнього Господа. 

6.30. Той, хто бачить Мене усюди і все у 
Мені, ніколи не втратить Мене й не 
втратиться ніколи для Мене.  

6.31. Йоґ, який шанобливо служить 
Наддуші, знаючи, що Наддуша не 
відрізняєся від Мене, залишається в Мені 
завжди й за будь-яких обставин.  

6.32. Досконалим йоґом є той, хто, 
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порівнюючи живих істот із собою, бачить 
справжню рівність усіх істот як у їхньому 
щасті, Арджуно, так і в стражданні.  

6.33. Арджуна сказав:  
О Мадгусудано, система йоґи, про яку Ти 
щойно у загальних рисах розповів, здається 
мені непрактичною й нестерпно важкою, 
адже ум нестійкий та непосидючий.  
6.34. Ум неспокійний, бурхливий, упертий 
та дуже сильний. О Кришно, мені здається, 
приборкувати його важче, ніж управляти 
вітром.  

6.35. Господь Шрі Кришна сказав:  
О міцнорукий сину Кунті, без сумніву, 
приборкувати непокірний ум дуже важко, та 
все ж, за допомогою підхожої практики і 
зречення це можливо.  

6.36. Для того, чий ум неприборканий, 
самоусвідомлення — важкий труд. Але 
обов’язково досягне успіху той, хто володіє 
своїм умом і докладає зусиль за допомогою 
відповідних методів. Така Моя думка.  

6.37. Арджуна сказав:  
Кришно, яка доля трансценденталіста-
невдахи, що спочатку з вірою починає йти 
шляхом самоусвідомлення, але згодом, 
унаслідок світського складу ума, 
зупиняється, не досягши успіху в 
містицизмі?   

6.38. О міцнорукий Кришно, чи правда, що 
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людина, яка збилася з трансцендентного 
шляху, втрачає свої духовні й матеріальні 
здобутки і гине, мов та розірвана хмара, не 
знайшовши ніде собі місця? 

6.39. В цьому полягає мій сумнів, о Кришно, 
і я прошу Тебе — розвій його повністю. 
Крім Тебе немає нікого, хто міг би зробити 
це.  

6.40. Всевишній Бог-Особа сказав:  
Сину Притхи, трансценденталіст, занурений 
у благодатну діяльність, не загине ні в 
цьому світі, ні у світі духовному. Друже 
Мій, хто робить добро, той ніколи не буде 
поборений лихом.  

6.41. Після багатьох-багатьох років насолод 
на планетах праведників йоґ, що не досягнув 
успіху, народжується в родині доброчесних 
людей, чи в сім’ї багатих аристократів. 

6.42. Або [у випадку невдачі після тривалої 
практики йоґи] він народжується в сім’ї 
трансценденталістів, які справді наділені 
глибокою мудрістю. Звісно ж, таке 
народження — велика рідкість у цьому світі.  

6.43. Отримавши таке народження, сину 
Куру, особа відроджує божественну 
свідомість свого попереднього життя і знову 
намагається йти далі, аби досягти повного 
успіху.  

6.44. Завдяки божественній свідомості 
попереднього життя принципи йоґи ваблять 
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його до себе мимоволі, навіть якщо він їх і 
не шукає. Такий допитливий 
трансценденталіст ніколи не залежить від 
обрядових засад писань.  

6.45. А коли заради подальшого поступу йоґ 
щиро прикладає зусилля і змиває з себе всю 
скверну, тоді після багатьох-багатьох життів 
практики він, здобувши врешті-решт 
досконалість, дістається до найвищої цілі.  

6.46. Йоґ перевершує аскета, умоглядного 
філософа й корисливого трудівника. Тому, 
Арджуно, будь йоґом за всіх обставин. 

6.47. А з усіх йоґів той, хто з великою вірою 
завжди перебуває у Мені, думає про Мене у 
своєму серці і служить Мені з 
трансцендентною любов’ю, — найтісніше 
з’єднаний зі Мною в йозі й найкращий з 
усіх. Така Моя думка.  
7.1. Всевишній Бог-Особа сказав:  
А зараз, сину Притхи, вислухай як, 
практикуючи йоґу з повним усвідомленням 
Мене й умом, прив’язаним до Мене, ти 
зможеш пізнати Мене цілковито й бути 
вільним від сумнівів. 

7.2. В усій повноті повідаю Я тобі це знання 
— і пізнаване, і незбагненне. Якщо ти 
оволодієш ним, тобі нічого вже далі не 
лишиться пізнавати.  

7.3. Серед багатьох тисяч людей, можливо, 
тільки один прагне до досконалості, а з тих, 
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що досконалості досягли, навряд чи хоча б 
один знає Мене насправді. 

7.4. Земля, вода, вогонь, повітря, простір, 
ум, розум та хибне его — разом усі ці вісім 
складових утворюють Мою відокремлену 
матеріальну енергію.   

7.5. Окрім неї, о міцнорукий Арджуно, існує 
й інша, вища Моя енергія, до якої належать 
живі істоти, що користуються можливос-
тями нижчої, матеріальної природи.  

7.6. Усі створені істоти походять із цих двох 
природ. Знай достеменно, що Я і кінець, і 
початок усього матеріального й усього 
духовного в цьому світі.  
7.7. О завойовнику багатств, немає істини, 
яка була б від Мене вища. Усе тримається 
на Мені, немов ті перли, що нанизані на 
нитку.  

7.8. О сину Кунті, Я — смак води, Я — 
світло сонця й місяця та склад «о» у 
ведичних мантрах. Я — звук у просторі й 
талант у людині.  

7.9. Я — первісний аромат землі, Я — жар 
вогню, Я — життя усього живого, і Я також 
— покута усіх аскетів.  

7.10. О сину Притхи, знай, Я — первинне 
сім’я усього буття, Я — розум розумних і 
відвага усіх могутніх. 

7.11. Я — сила сильних, вільних від 
пристрасті та бажання. О володарю Бгарат 
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[Арджуно], Я — статеве життя, яке 
релігійним принципам не суперечить.  

7.12. Знай: всі стани буття — добро, страсть 
і невігластво — це прояви Моєї енергії. В 
певному розумінні Я — все, однак при 
цьому Я незалежний. Я непідвладний ґунам 
природи, адже в дійсності все навпаки — 
вони всередині Мене.   

7.13. Весь світ, спантеличений трьома 
ґунами [добром, страстю й невіглаством], не 
знає Мене, вищого від ґун і невичерпного.  

7.14. Дуже важко здолати божественну Мою 
цю енергію, що складається з трьох ґун 
природи. Але той, хто віддався Мені, може 
легко вийти з-під її впливу.  

7.15. Ті негідники, які є повними 
недоумками, ті, що серед людей найнижчі, 
ті, чиї знання вкрала ілюзія, мая, й ті, кому 
властива безбожна природа демонів, — не 
схильні Мені віддаватись.  

7.16. О найкращий з нащадків Бгарати, 
чотири типи праведних людей 
розпочинають віддано Мені служити: ті, що 
в біді, ті, що хочуть багатства, допитливі, а 
також ті, що шукають знання Абсолюту.  

7.17. Найкращий із них той, довершеним 
знанням хто володіє і повсякчас занурений у 
чисте віддане служіння, адже Я дуже 
дорогий йому, і він Мені теж дорогий.  

7.18. Усі ці віддані, без сумніву, — шляхетні 
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душі, але до того, хто має знання про Мене, 
Я ставлюся як до Самого Себе. 
Занурюючись у трансцендентне служіння 
Мені, він обов’язково досягне Мене, 
найвищої й найбільш досконалої мети.  

7.19. Після багатьох смертей і народжень 
той, хто дійсно знає Мене як причину усіх 
причин і причину усього сущого, — 
віддається Мені цілковито. Така велика 
душа трапляється надзвичайно рідко.  

7.20. Ті, чиї знання спотворені 
матеріальними забаганками, довіряються 
півбогам і дотримуються певних правил та 
приписів поклоніння, що відповідають їхній 
природі.  

7.21. Я перебуваю у серці кожного як 
Наддуша, й тому, коли хто-небудь 
сповнюється бажання поклонятись якомусь 
півбогу, то аби він міг цьому божеству себе 
присвятити, Я зміцнюю його віру.  

7.22. Наділений такою вірою, він 
намагається поклонятися цьому півбогу й 
отримує те, що бажає. Але у дійсності усі ці 
блага даю тільки Я.  

7.23. Люди невеликого розуму 
поклоняються півбогам, і плоди, які вони 
дістають, — обмежені й тимчасові. 
Шанувальники півбогів ідуть на планети тих 
півбогів, тоді як Мої віддані врешті-решт 
досягають найвищої Моєї планети.  
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7.24. Нерозумні люди, які не знають Мене 
досконало, думають, що Я, Всевишній Бог-
Особа, Кришна, був раніше безособовий, а 
тепер став цією особою. Внаслідок убогості 
своїх знань вони не відають про Мою вищу 
й нетлінну природу.  

7.25. Ніколи Я не проявляюся перед 
неуками й недоумками. Від них ховаюсь Я 
за Своєю внутрішньою силою, тому 
ненародженого й нетлінного Мене вони не 
знають.  

7.26. Як Усевишньому Богові-Особі, Мені 
відомо все, що трапилося в минулому, 
Арджуно, все, що стається нині, і все, що ще 
має відбутись. Також Я знаю всіх істот, 
Мене ж ніхто не знає.  

7.27. О нащадку Бгарати, всі живі істоти 
народжуються в ілюзії. Вони, о 
приборкувачу ворогів, спантеличені 
двоїстістю, що постає з бажання і відрази.  

7.28. Особи, що в попередніх життях, як і в 
цьому, діяли праведно й повністю 
викорінили наслідки своїх гріхів, 
звільнюються від двоїстості ілюзії й рішуче 
занурюються у служіння Мені.  

7.29. Розумні люди, що прагнуть 
звільнитися від старості й смерті, знаходять 
притулок у відданому служінні Мені. Вони 
дійсно пізнали Брагман, адже про 
трансцендентну діяльність їм досконало 
відомо усе.  
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7.30. Хто усвідомлює Мене цілковито і знає, 
що Я, Всевишній Господь, є провідним 
принципом матеріального прояву, півбогів 
та всіх методів жертвопринесення, той 
зможе збагнути й пізнати Мене, 
Всевишнього Бога-Особу, навіть у час 
смерті.  
8.1. Арджуна попрохав:  
О мій Господи, о Всевишня Особо, будь 
ласкавий, поясни мені, що таке Брагман? 
Що таке істинне «я»? Що таке корислива 
діяльність? Що таке матеріальний прояв? І 
хто такі півбоги? 
8.2. Хто є Володарем жертвопринесень, о 
Мадгусудано, та як Він живе у тілі? І як 
можуть ті, що віддано служать Тобі, 
пам’ятати Тебе у час смерті? 

8.3. Всевишній Господь відповів: 
Незнищенну трансцендентну живу істоту 
називають Брагманом, а її вічну природу — 
адгйатмою, істинним «я». Діяльність, яка 
стосується розвитку матеріальних тіл живих 
істот, називається кармою, або діяльністю 
заради плодів. 

8.4. О найкращий з утілених істот, фізичну 
природу, що постійно змінюється, 
називають адгібгутою [матеріальним 
проявом]. Всесвітню форму Господа, яка 
включає в себе всіх півбогів, таких як боги 
Сонця й Місяця, називають адгідайвою. А 
Мене, Всевишнього Господа, який 
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представлений у серці кожної втіленої 
істоти як Наддуша, називають адгіяґ’єю 
[Володарем жертвопринесень]. 

8.5. І кожен, хто вкінці життя лишає тіло, 
пам’ятаючи тільки про Мене, одразу ж 
досягає Моєї природи. В цьому немає 
сумнівів. 

8.6. Хоч би який стан буття пам’ятала 
людина, лишаючи своє тіло, о сину Кунті, 
того стану вона неодмінно досягне. 

8.7. Тому, Арджуно, ти маєш завжди думати 
про Мене в образі Кришни й водночас 
виконувати визначений тобі обов’язок 
воювати. Всю діяльність свою присвятивши 
Мені та зосередивши на Мені свій ум і 
розум, ти, без сумніву, досягнеш Мене.  

8.8. Хто медитує на Мене як на 
Всевишнього Бога-Особу, не відхиляючись 
від цього шляху й пам’ятаючи про Мене в 
умі повсякчас, той, Партхо, неодмінно Мене 
досягне. 

8.9. Треба розмірковувати про Всевишню 
Особу як про всезнавця, як про 
найдревнішого, як про того, хто править 
усім, хто від найменшого менший, хто 
підтримує усе суще й перебуває поза будь-
якими матеріальними уявленнями, хто 
незбагненний і хто завжди є Особою. Він 
сяйливий, мов сонце, Він трансцендентний, 
Він — поза матеріальною природою.  
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8.10. Хто у час смерті зосереджує своє 
життєве повітря в міжбрів’ї і силою йоґи, не 
відхиляючи ум, з цілковитою відданістю 
спрямовує свої думки на Всевишнього 
Господа, той неодмінно досягне 
Всевишнього Бога-Особи.  

8.11. Великі мудреці, що живуть у зреченні, 
що знають Веди і промовляють священний 
склад «о», — входять у Брагман. Прагнучи 
досконалості такого виду, вони 
дотримуються целібату. Зараз Я коротко 
поясню цей метод, адже за його допомогою 
можна досягнути спасіння.  

8.12. Йоґа означає відсторонення від усієї 
чуттєвої діяльності. Зачинивши двері усіх 
чуттів, зосередивши ум на серці, а життєве 
повітря у маківці голови, людина 
зміцнюється у йозі.  

8.13. Якщо, оволодівши такою практикою 
йоґи і промовляючи священний склад «о», 
що є найвищим поєднанням звуків, людина 
думає про Всевишнього Бога-Особу і з 
такими думками залишає тіло, вона 
неодмінно досягне духовних планет.  

8.14. Хто, не відхиляючись, завжди про 
Мене пам’ятає, сину Притхи, той завдяки 
постійному зануренню у віддане служіння 
може легко Мене знайти.  

8.15. Досягнувши Мене, великі душі, які є 
відданими Мені йоґами, ніколи не 
повертаються у цей тимчасовий, сповнений 
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страждань світ, адже вони досягають 
найвищої досконалості.  

8.16. Всі планети в матеріальному світі — 
від  найвищої й до найнижчої — є місцями 
страждань, де повторюються народження й 
смерть. Але хто досягає Моєї обителі, сину 
Кунті, — не народжується більше ніколи.  

8.17. За земним літочисленням, тисяча епох 
(юґ), взятих разом, складають один день 
Брагми. І стільки ж тягнеться його ніч.  

8.18. На початку дня Брагми всі істоти 
проявляються з непроявленого, а потім, 
коли настає ніч, вони знову занурюються у 
непроявленість.  

8.19. Знову і знову, коли настає день Брагми, 
цей безмір живих істот розпочинає свою 
діяльність, а коли ще раз настає Брагмина 
ніч, вони, безпорадні, знищуються.  

8.20. Але є й інша природа, вічна і 
трансцендентна до проявленої й 
непроявленої матерії. Вона вища і 
незнищенна. Коли весь цей світ нищиться, 
та частина лишається, як вона є.  

8.21. Те вище царство звуть непроявленим і 
непорочним; воно є найвищим 
призначенням. Коли хтось досягає його, 
звідти він більше ніколи не повертається. Це 
найвища Моя обитель.  

8.22. Всевишнього Бога-Особи, найвизнач-
нішого з-поміж усіх, досягають за 
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допомогою безроздільної відданості. Хоч 
Він і перебуває у Своїй обителі, Він при 
цьому усепроникливий, і все розміщається в 
Ньому.  

8.23. А зараз, о найкращий із Бгарат, Я 
опишу тобі різні відрізки часу, в які йоґи, 
цей світ покинувши, повертаються або не 
повертаються сюди знову.  

8.24. Ті, що знають Найвищого Брагмана, 
досягають Всевишнього, залишаючи цей 
світ у час, коли переважає вплив бога 
вогню, у світлі години, у сприятливу хвилю 
дня, протягом двох тижнів місяця, що 
прибуває, а також протягом шести місяців, 
коли Сонце рухається на північ.  

8.25. А хто покидає цей світ у тумані, вночі, 
протягом двох тижнів спадного місяця, а 
також під час шести місяців, коли Сонце 
рухається на південь, — той містик Місяця 
досягає, а тоді знову назад повертається.  

8.26. Згідно з Ведами, існує два шляхи, які 
ведуть із цього світу: один при світлі, а 
другий у пітьмі. Той, хто відходить при 
світлі, більше не повертається, але той, хто 
залишає цей світ у темряві, — повертається 
знову.  

8.27. Хоча віддані й знають про ці два 
шляхи, Арджуно, але ніколи ними не 
переймаються. Тому завжди будь стійкий у 
відданості.  
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8.28. Той, хто став на шлях відданого 
служіння, не втрачає плодів вивчення Вед, 
здійснення жертвопринесень, дотримання 
аскез, роздачі милостині, філософських 
занять і корисливої діяльності. Просто 
завдяки відданому служінню він здобуває 
все це і досягає вкінці вічної обителі, 
найвищої з усіх.  
9.1. Всевишній Бог-Особа сказав:  
Любий Мій Арджуно, оскільки ти ніколи 
Мені не заздриш, Я відкрию тобі 
найпотаємніше знання. Оволодівши ним, ти 
звільнишся від страждань матеріального 
існування. 
9.2. Це знання — цар усього знання й 
найбільша таїна з усіх таїн. Воно — 
найчистіше, воно — досконалість релігії, 
адже дає воно пряме сприйняття себе за 
допомогою усвідомлення. Воно вічне, й 
осягнення його радісне.  

9.3. О нищителю ворогів, ті, що не мають 
віри у віддане служіння, — не можуть Мене 
досягти. Тому вони повертаються на шлях 
народження й смерті, в матеріальний світ. 

9.4. У Своїй непроявленій формі Я 
пронизую весь цей усесвіт. Всі істоти — в 
Мені, але Я не в них.  

9.5. Та все ж, усе створене — не в Мені. 
Подивись на Мою містичну силу! Хоча Я й 
підтримую всіх істот та перебуваю скрізь, Я 
не є частиною космічного прояву, адже Я — 
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саме джерело творіння.  

9.6. Зрозумій: як могутній вітер, що дме 
усюди, завжди залишається в небі, так і всі 
створені істоти завжди перебувають у Мені.  

9.7. Наприкінці однієї епохи, о сину Кунті, 
всі матеріальні прояви входять у Мою 
природу, а на початку наступної, завдяки 
Своїй силі, Я створюю їх знову.  

9.8. Весь лад космічний перебуває у Моїй 
владі. Знову й знову з Моєї волі він 
самодійно проявляється напочатку, і також з 
Моєї волі він знищується вкінці.  

9.9. О Дгананьджайо, вся ця робота не може 
Мене поневолити. Від усієї матеріальної 
діяльності Я завжди відсторонений, так, 
ніби Мені все одно.  

9.10. Матеріальна природа, як одна із Моїх 
енергій, працює під Моїм наглядом, сину 
Кунті, створюючи всіх рухомих і нерухомих 
істот. Під її управлінням цей прояв 
твориться й нищиться знов і знов.  

9.11. Коли Я сходжу в цей світ у подобі 
людини, недоумки Мене зневажають. Не 
знають вони трансцендентної Моєї природи 
Вищого Володаря всього сущого й усіх 
істот.  

9.12. Таких спантеличених людей 
приваблюють демонічні й безбожні погляди. 
В цьому ошуканому стані всі їхні надії на 
звільнення, їхня корислива діяльність і 
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накопичення знань спливають намарно.  

9.13. А неспантеличені великі душі, сину 
Притхи, перебувають під захистом 
божественної природи. Вони повністю 
занурюються у віддане служіння, бо знають 
Мене як Усевишнього Бога-Особу, 
невичерпного і первинного.   

9.14. Завжди оспівуючи Мою славу, з 
великою рішучістю докладаючи зусиль у 
служінні й шанобливо схиляючись переді 
Мною, ці великі душі постійно з відданістю 
поклоняються Мені.  

9.15. Інші ж, ті, чия жертва полягає в 
розвитку знань, поклоняються Всевишньому 
Господові як єдиному й неповторному, що 
поширюється у багатьох та у всесвітню 
форму.  

9.16. Але саме Я є обряд. Я — жертвоприне-
сення, Я — підношення предкам, Я — 
цілюща трава і Я — трансцендентний спів. 
Я і масло, Я і вогонь, Я й узливання.  

9.17. Я — батько і мати всесвіту, Я опора 
його і предок. Я — об’єкт пізнання, і той, 
хто очищує. Також Я — склад ом, і ще Я — 
«Риґ-», «Сама-» і «Яджур-Веда».  

9.18. Я — мета і опора, владика і свідок, Я 
— обитель, притулок і найдорожчий друг. Я 
— творення й нищення, Я — основа усього, 
Я — вічне сім’я і місце спочинку для всіх. 

9.19. Я даю спеку, Арджуно, і Я посилаю й 
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затримую дощ. Я — безсмертя й уособлена 
смерть. В Мені — і матерія, й дух.  

9.20. Ті, що вивчають Веди і п’ють сік соми, 
бажаючи райських планет, непрямо 
поклоняються і Мені. Очистившись від 
гріховних наслідків своєї діяльності, вони 
народжуються на праведній небесній 
планеті Індри, де втішаються божествен-
ними насолодами.  

9.21. Насолодившись неосяжними чуттєви-
ми втіхами на небесах і вичерпавши 
наслідки своєї праведної діяльності, вони 
знов повертаються на цю смертну планету. 
Так ті, що шукають чуттєвих утіх, 
дотримуючись засад трьох Вед, досягають 
лише повторюваних народжень і смертей.  

9.22. Але тим, хто з безроздільною 
відданістю постійно поклоняється Мені, 
перебуваючи в глибоких роздумах про Мою 
трансцендентну форму, Я даю те, чого їм 
бракує, і зберігаю те, що у них є.  

9.23. Ті, що віддані іншим богам і шанують 
їх з вірою, сину Кунті, насправді поклоня-
ються тільки Мені, але невідповідним  
чином.  

9.24. Я — єдиний володар усіх 
жертвопринесень і єдиний, хто ними 
втішається. Тому ті, що не визнають 
істинної трансцендентної Моєї природи, — 
не досягають мети і падають.  
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9.25. Ті, що поклоняються півбогам, 
народяться серед півбогів; ті, що 
поклоняються предкам, підуть до предків; 
ті, що поклоняються духам і привидам, 
народяться серед духів і привидів; а ті, що 
Мені поклоняються, — будуть зі Мною. 

9.26. Якщо людина з любов’ю та відданістю 
запропонує Мені листок, квітку, плід або 
воду, то Я це прийму.  

9.27. Хоч би що ти робив, що їв, пропонував 
чи роздавав, і хоч би через яку аскезу ти 
проходив, сину Кунті, — роби це як 
підношення Мені.  

9.28. Так ти звільнишся з рабства діяльності 
та її сприятливих і несприятливих плодів. 
Зосередивши на Мені свій ум і 
дотримуючись принципу зречення, ти 
визволишся і прийдеш до Мене.  

9.29. Я нікому не заздрю й ні до кого не 
упереджений. Я ставлюся однаково до всіх, 
але кожен, хто віддано служить Мені, — є 
Мені другом. Він у Мені, і Я також є йому 
другом.  

9.30. Людину, що віддано служить Мені, 
навіть якщо вона скоїть щось дуже огидне, 
— слід вважати святою, адже вона рішуче 
йде істинним шляхом.  

9.31. Вона швидко стає доброчесною й 
досягає стійкого спокою. О сину Кунті, 
проголошуй усім сміливо: Мій відданий 
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ніколи не згине.
9.32. О сину Притхи, ті, що знайшли у Мені 
притулок, хоч це можуть бути й жінки, 
вайш’ї [торговці], шудри [робітники] і навіть 
люди,  народжені у гріху, — всі вони 
зможуть прийти до найвищої цілі. 
9.33. Що тоді вже казати про відданих, про 
праведних брагманів та про святих царів! 
Тому, раз потрапив ти до цього минущого і 
злиденного світу, то вже присвяти себе 
любовному служінню Мені. 
9.34. Завжди думай про Мене, стань Моїм 
відданим, шануй Мене й поклоняйся Мені. 
Повністю поринувши в Мене, ти неодмінно 
прийдеш до Мене.  
10.1. Всевишній Бог-Особа сказав:  
А зараз, о міцнорукий Арджуно, вислухай 
настанови, ще важливіші від тих, які Я давав 
дотепер. Заради твого блага Я відкрию тобі 
це знання, бо ти Мій дорогий друг. 

10.2. Ні сонмища богів, ні мудреці великі, не 
знають ні Мого походження, ані Моїх 
пишнот, адже, хоч як поглянь, Я й мудреців 
початок, і богів. 

10.3. Хто знає Мене як ненародженого, як 
того, хто не має початку, як Усевишнього 
Володаря усіх світів, — лиш тільки він, 
неспантеличений серед людей, звільнюється 
від усіх гріхів. 

10.4-5. Розум, знання, свободу від сумнівів 
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та ілюзій, прощення, правдивість, володіння 
чуттями й умом, щастя й горе, народження й 
смерть, страх і  безстрашність, урівноваже-
ність, ненасильство, вдоволеність, аскетизм, 
милосердя, славу й ганьбу — всі різні ці 
якості живих істот створив не хто інший, як 
Я. 

10.6. Семеро великих мудреців, а до них 
четверо інших великих мудреців, і всі Ману 
[прабатьки людства] народжені з Мого ума 
й беруть початок з Мене, а всі істоти, якими 
населені різні планети, походять від них. 

10.7. Хто дійсно знає і пишноти Мої, і 
містичні сили, той присвячує себе 
безроздільному відданому служінню Мені, в 
цьому немає сумнівів.  

10.8. Я — джерело всіх духовних і 
матеріальних світів. Усе виходить із Мене. 
Мудрі, добре знаючи це, присвячують себе 
відданому служінню Мені й поклоняються 
Мені усім серцем. 

10.9. Думки Моїх чистих відданих 
зосереджені на Мені; їхні життя повністю 
присвячені служінню Мені, й вони 
отримують величезне задоволення та 
блаженство, завжди розмовляючи й 
висвітлюючи один одному вічні істини про 
Мене.  

10.10. Тим, що постійно присвячують себе 
любовному служінню Мені, Я даю 
розуміння, за допомогою якого вони 
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зможуть прийти до Мене.  

10.11. Аби проявити до них особливу 
милість, Я, перебуваючи в їхніх серцях, 
яскравим світочем знання розвіюю усю 
пітьму, народжену з невігластва.  

10.12-13. Арджуна сказав:  
Ти — Усевишній Бог-Особа й найвища 
обитель, Ти — Абсолютна Істина, Ти — 
найчистіший з усіх. Ти — вічна 
трансцендентна первинна особа, Ти — 
ненароджений і найвеличніший. Усі великі 
мудреці — Нарада, Асіта, Девала, В’яса — 
підтверджують про Тебе цю істину, а зараз 
Ти Сам сповіщаєш її мені.  

10.14. Все, що Ти, Кришно, повідав мені, я 
цілковито сприймаю за істину. Ні півбоги, 
ані демони, Господи, не можуть збагнути 
Твою особистість. 

10.15. Воістину, Ти єдиний знаєш Себе, 
завдяки Своїй внутрішній силі, о Всевишня 
Особо, о першоджерело всього, о Володарю 
всіх істот, Боже богів, Господи всесвіту!  

10.16. Будь ласкавий, розкажи мені у 
подробицях про пишноти Свої божественні, 
адже ними Ти всі ці світи наповнюєш.  

10.17. О Кришно, о вищий містику, як 
постійно про Тебе думати і як Тебе 
пізнавати? О Всевишній Боже-Особо, в якій 
із Твоїх різних форм слід мені Тебе 
пам’ятати?  
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10.18. О Джанардано, будь ласкавий, опиши 
мені знову в деталях містичні сили Свої і 
пишноти, бо слухаю я і ніяк не можу 
наслухатись, п’ючи солодкий нектар Твоїх 
слів.  

10.19. Всевишній Бог-Особа сказав:  
Так, Арджуно, Я розповім тобі про Свої 
дивовижні прояви, але тільки про 
найвизначніші з них, адже нема кінця Моїм 
пишнотам.  

10.20. Я — Наддуша, Арджуно, що 
перебуває у серцях усіх істот. Я і початок, і 
кінець, і середина всіх живих створінь. 

10.21. З-поміж Адітьїв Я — Вішну, зі світил 
— променисте Сонце, з Марутів — Марічі, а 
серед зірок Я — Місяць.  

10.22. Із Вед «Сама-Веда» Я, з небожителів 
— цар небес Індра, з чуттів Я — ум, а в 
істотах — життєва сила [свідомість]. 

10.23. З усіх Рудр Господь Шіва Я, з-поміж 
якшів і ракшасів — володар скарбів 
[Кувера], з-поміж Васу вогонь Я [Аґні], а 
серед гір Я — Меру.  

10.24. Знай, Арджуно, серед водойм океан 
Я, серед жерців — найголовніший священик 
Бригаспаті, а з полководців Я — Картікея. 

10.25. Серед мудреців великих Я — Бгриґу, 
з вібрацій Я — трансцендентний склад ом, із 
жертвопринесень — оспівування святих 
імен [джапа], а з-поміж нерухомих об’єктів 
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Я — Гімалаї.  

10.26. З усіх дерев Я — баньян, з мудреців 
небесних Я — Нарада, з Ґандгарвів Я — 
Чітраратха, а серед досконалих істот Я — 
мудрець Капіла.  

10.27. Знай, із коней Я — Уччайшрава, 
створений під час збивання великого океану 
заради нектару безсмертя. Серед шляхетних 
слонів Я — Айравата, а серед людей — 
імператор.  

10.28. З усіх видів зброї Я — блискавиця, 
серед корів Я — сурабгі. З причин 
розмноження Я — бог любові, Кандарпа, а 
з-поміж зміїв Я — Васукі. 

10.29. З багатоголових Наґів Я — Сам 
Ананта, серед мешканців вод Я — півбог 
Варуна, з померлих предків — Ар’яма, а 
серед законодавців — володар смерті на 
ім’я Яма. 

10.30. Серед підкорювачів Я — час, а з-
поміж демонів Дайтьїв Я — віддано вірний 
Праглада. З-поміж звірів Я — лев, а серед 
птахів — Ґаруда.  

10.31. З тих, що очищують, Я є вітер, з тих, 
що тримають зброю, Я — Рама, серед риб Я 
— акула, а з усіх рік Я — Ґанґа.  

10.32. З усього створеного, Арджуно, Я — 
початок, кінець, а також і середина. З усіх 
різновидів знання Я — духовна наука про 
істинне «я», а в логічних дискусіях Я — 
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остаточна істина.  

10.33. З усіх літер Я — буква «А», серед 
складних слів Я — двочленне, також Я — 
невичерпний час, а серед творців Я — 
Брагма. 

10.34. Я — всепожираюча смерть і творча 
причина усього, що ще має бути. Серед 
жінок Я — слава, удача, пам’ять, 
красномовність, тямущість, стійкість, а 
також терпіння.  

10.35. Серед псалмів «Сама-Веди» Я — 
«Бригат-сама», у поезії Я — Ґаятрі, серед 
місяців — Марґашірша [листопад-грудень], 
а з пір року — весна, сезон квітів. 

10.36. З усіх шахрайств Я — азартна гра, а 
також блиск розкоші, перемога, пригода і 
сила сильного.  

10.37. З нащадків Вришні Я — Всудева, з 
Пандавів — Арджуна, з мудреців Я — 
В’яса, а з-поміж великих мислителів Я — 
Ушана. 

10.38. З усіх засобів придушення беззаконня 
Я — кара, а для тих, що прагнуть до 
перемоги, Я є моральність. Серед таємниць 
Я — тиша, а серед мудрих Я — мудрість.  

10.39. До того ж, Арджуно, Я — зародок, що 
породжує усе суще. Ніяка істота — рухома 
чи нерухома — не може існувати без Мене.  

10.40. О приборкувачу ворогів, божествен-
ним Моїм проявам кінця немає. Те, про що 
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розповів Я щойно, — лиш стислий огляд, 
натяк на безмежні Мої пишноти. 

10.41. Знай: усі грандіозні, прекрасні та 
видатні творіння беруть початок всього-на-
всього з іскри Моїх пишнот.  

10.42. Але яка потреба у всіх цих детальних 
знаннях, Арджуно? Самою лише часткою 
Себе Я пронизую і підтримую весь цей 
усесвіт.  
11.1. Арджуна сказав:  
Я вислухав настанови, які Ти милостиво дав 
мені про ці найпотаємніші духовні 
предмети, й ілюзія моя розвіялася. 
11.2. О лотосоокий, почувши Твоє вичерпне 
пояснення того, як з’являються і зникають 
усі живі істоти, я усвідомив невичерпну 
Твою славу. 

11.3. О найвизначніший з усіх, о найвища 
формо, хоч зараз я і споглядаю Тебе перед 
собою в істинному образі, як Ти описав 
Себе, та все ж я також хочу бачити, як Ти 
увійшов у цей космічний прояв. Я хочу 
лицезріти саме ту Твою форму.  

11.4. Якщо Ти вважаєш, що я здатний 
споглядати Твою космічну форму, о мій 
Господи, Володарю усіх містичних сил, тоді 
милостиво покажи мені Себе як 
усесвітнього й безмежного.  

11.5. Всевишній Бог-Особа сказав:  
Мій дорогий Арджуно, сину Притхи, дивись 
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на Мої пишноти, на сотні тисяч 
різноманітних божественних багатобарвних 
форм. 
11.6. О найкращий із Бгарат, поглянь на 
різні прояви Адітьїв, Васу, Рудр, Ашвіні-
кумарів та всіх інших богів. Споглядай 
численні дива, які ніхто до тебе зроду-віку 
ще не бачив і не чув.   

11.7. І хоч би що побачити ти захотів, 
Арджуно, — усе є в цьому Моєму тілі! Ця 
всесвітня форма може показати тобі все, 
чого ти тільки забажаєш побачити зараз чи в 
майбутньому. Все суще — рухоме й 
нерухоме — є тут у всій повноті і в одному 
місці.  

11.8. Але ти не зможеш бачити Мене своїми 
нинішніми очима, тому Я дам тобі зір 
божественний. Дивись на безмежну Мою 
містичну силу!  

11.9. Мовить Саньджая:  
О царю, сказавши це Арджуні, Бог-Особа, 
Найвищий Володар усіх містичних сил, явив 
йому Свою всесвітню форму. 
11.10-11. У тій всесвітній формі Арджуна 
побачив безліч ротів, очей і тьму дивовиж. 
Вона була прикрашена морем небесних 
коштовностей і божественної зброї, піднятої 
догори. Господь був наряджений у небесні 
шати та гірлянди, й тіло Його було змащене 
численними божественними ароматичними 
оліями. Все було дивовижне там, яскраве та 
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безмежне, й поширювалося по всіх усюдах.  

11.12. От якби сотні тисяч сонць з’явилися 
усі одразу в небі, тоді би сяйво їхнє могло 
бути схоже чимсь на сяйво Усевишньої 
Особи в тій усесвітній формі.  

11.13. Безмежні простори всесвіту, 
зосереджені в одному місці, хоча й розділені 
на тисячі і тисячі частин, міг споглядати у 
цей час Арджуна в тій Господній формі.   

11.14. Волосся на голові Арджуни стало 
дибом, і він, приголомшений та 
спантеличений, схилив у поклоні голову, 
благально склав руки і звернувся до 
Всевишнього з молитвою.  

11.15. Арджуна мовив:  
Мій дорогий Господи Кришно, я бачу у 
Твоєму тілі всіх півбогів та багато інших 
різноманітних істот. Я бачу Брагму, що 
сидить на лотосовій квітці, а також Господа 
Шіву та всіх мудреців і божественних зміїв.  

11.16. О Боже всесвіту, о вселенська формо, 
я бачу у Твоєму тілі тьму-тьмущу животів, 
ротів, очей і рук, що простягаються скрізь 
без краю. Не видно у Тобі ні кінця, ні 
середини, ні початку.  

11.17. На форму цю Твою важко дивитися 
через її сліпуче сяйво, що поширюється 
увсебіч, нагадуючи пломені вогню чи 
незміриме світло сонця. Я бачу цю яскраву 
форму всюди, прикрашену різноманітними 



149 

коронами, булавами і дисками.  

11.18. Ти — найвища основна мета, кінцеве 
місце спочинку всього всесвіту. Ти — 
невичерпний, Ти — найдавніший, і Ти — 
опора вічної релігії, Бог-Особа. Так я 
вважаю.  

11.19. В Тебе немає ні початку, ні кінця, ні 
середини. Слава Твоя безмежна. У Тебе 
безліч рук, а Сонце й Місяць — Твої очі. Я 
бачу сліпуче полум’я, що вивергається з 
Твоїх уст і палить весь усесвіт своїм сяйвом. 

11.20. Хоч Ти й один, але Ти заповнюєш 
Собою усе небо та усі планети, і весь 
простір між ними. О величний, дивлячись на 
цю дивовижну, однак страхітливу форму, 
жахаються всі планетні системи.  

11.21. Всі міріади небожителів скоряються 
Тобі і входять у Тебе. Деякі з них, дуже 
перелякавшись, підносять Тобі молитви, 
склавши долоні. А сонмища великих 
мудреців та досконалих істот вигукують: 
«Мир усім!» — і моляться Тобі, співаючи 
ведичні гімни.  

11.22. Усі різноманітні прояви Господа 
Шіви, а також Адітьї, Васу, Садг’ї, 
Вішвадеви, обидва Ашвіни, Марути, предки, 
ґандгарви, якші, асури і досконалі 
небожителі дивляться на Тебе із 
зачудуванням.  

11.23. О міцнорукий, усі планети з 
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тамтешніми півбогами збентежені цим 
виглядом Твоєї гігантської форми з 
численними її очима, лицями, руками, 
стегнами, ногами, животами і незліченними 
Твоїми страхітливими зубами. Я теж 
збентежений, як і вони.  

11.24. О всепроникливий Вішну, Ти 
досягаєш неба; дивлячись на Тебе, 
багатобарвного і сліпучого, на Твої широко 
роззявлені пащі та на величезні палаючі очі, 
я відчуваю страх і сум’яття. Я нездатний 
більше зберігати мир і спокій. 

11.25. О Володарю всіх володарів, притулку 
всіх світів, прошу Тебе, май до мене 
милість. Я більше не можу зберігати 
рівновагу, дивлячись на палаючі Твої, наче 
смерть, лики і страхітливі зуби. Хоч як 
поглянь, я повністю спантеличений.  

11.26-27. Усі сини Дгритараштри зі своїми 
союзниками-царями, а також Бгішма, Дрона, 
Карна й наші головні воїни мчать у Твої 
страхітливі пащі. І я бачу, як голови деяких 
із них застрягають і трощаться поміж Твоїх 
зубів.  

11.28. Як повноводні ріки течуть до океану, 
так і всі ці великі воїни входять у Твої пащі 
та горять у них. 

11.29. Я бачу також, як щодуху усі люди 
мчать у Твої пащі, неначе метелики, що 
летять на яскравий вогонь.  
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11.30. О Вішну, я спостерігаю як Ти 
пожираєш всіх людей, що входять у Твої 
роти з усіх боків. Твої сліпучі промені 
обпалюють весь усесвіт, заповнюючи його 
Своїм жахливим і пекучим сяйвом.  

11.31. О Боже богів, будь ласка, повідай 
мені, хто Ти є у цій страхітливій формі. Я 
схиляюся перед Тобою і прошу, май до мене 
милість, Ти — первинний Господь, і я хочу 
знати мету Твоєї діяльності, адже вона мені 
невідома.  

11.32. Всевишній Бог-Особа сказав:  
Я — час, великий руйнівник світів, і Я 
прийшов знищити всіх цих людей. Крім вас 
[Пандавів], усі воїни з обох боків будуть 
убиті.  

11.33. Тому встань, приготуйся до бою та 
завоюй славу! Здолай ворогів і втішайся 
квітучим царством! За Моїм задумом вони 
вже вбиті, а ти, о Сав’ясачі, можеш бути в 
цій битві не більше ніж знаряддям.  

11.34. Дрона, Бгішма, Карна, Джаядратха й 
інші великі воїни вже знищені Моєю рукою. 
Тому вбивай їх, не бентежачись; просто 
бийся і перемагай ворогів у битві.  

11.35. Саньджая каже Дгритараштрі:  
О царю, почувши від Усевишнього Бога-
Особи ці слова, Арджуна, здригаючись і 
молитовно склавши долоні, вклонився, а 
тоді кланявся ще, і ще. Далі тремтливим 
голосом таке сказав він з острахом Господу 
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Кришні. 
11.36. Арджуна  мовив:  
Володарю чуттів, світ радіє, чуючи Твоє 
ім’я, й так усі приваблюються до Тебе. Поки 
досконалі істоти шанобливо схиляються 
перед Тобою, перелякані демони 
розбігаються хто куди. Так усе і повинно 
бути.  

11.37. О величний, величніший навіть за 
Брагму, Ти — первинний творитель. І як же 
їм не схилятися перед Тобою у шані? О 
безмежний, о Боже богів, притулку всесвіту! 
Ти — невичерпне джерело, причина всіх 
причин, трансцендентна до цього 
матеріального прояву.  

11.38. Ти — первинний Бог-Особа, Ти 
найдавніший, Ти остаточний притулок 
цього проявленого космічного світу. Ти — 
знавець усього, і Ти — все, що можна 
пізнати. Ти — вищий захисток, що поза 
матеріальними ґунами. О нескінченна 
формо! Ти пронизуєш весь цей космічний 
прояв!  

11.39. Ти — повітря! Ти — Всевишній 
Правитель! Ти — і вогонь, і вода, і Місяць! 
Ти — і Брагма, перше живе створіння, Ти — 
і найдавніший прапрадід. Отож, тисячі разів 
кланяюсь я Тобі у шанобі, а потім знову, а 
потім ще знову!  

11.40. Б’ю поклони Тобі і спереду, і ззаду, а 
також і з усіх інших боків! О сило безмірна, 
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Ти — Володар могутності, що меж не знає. 
Ти всепроникливий, і тому Ти є все!  

11.41-42. Не знаючи слави Твоєї й думаючи 
про Тебе як про свого друга, я необачно 
звертався до Тебе «Агов, Кришно!», «Агов, 
Ядаво!», «Агов, мій друже!». Тому будь 
ласкавий, пробач мені все, що я міг зробити 
в безумстві чи у пориві любові. Я багато 
разів ображав Тебе, жартуючи під час 
відпочинку, коли ми лежали на одній ложі 
або коли сиділи чи їли разом, іноді вдвох, а 
іноді у присутності багатьох друзів. О 
непохибний, будь же ласкавий, прости мені 
усі ці кривди.  

11.43. Ти — батько усього цього космічного 
прояву, всього рухомого й нерухомого. Ти 
— його шанований провідник і вищий 
духовний учитель. О Володарю незмірної 
сили, у всіх трьох світах немає нікого, хто 
міг би з Тобою зрівнятися, і як же тоді міг 
би знайтися хоч хто-небудь вищий від Тебе?  

11.44. Ти — Всевишній Господь, і кожна 
жива істота має Тобі поклонятися. Тому я 
падаю перед Тобою ниць, аби виразити Тобі 
свою шану, і прошу Твоєї милості. Як 
батько терпить зухвалість сина, як друг 
зносить нахабство друга, або як чоловік 
вибачає фамільярність дружині, так і Ти, 
будь ласкавий, прости, якщо я поводився з 
Тобою не так, як належить.  

11.45. Я відчуваю радість, узрівши цю 



154 

всесвітню форму, якої я ніколи ще не  бачив, 
але водночас ум мій тривожиться з жаху. 
Тому, о Владарю владарів, притулку 
всесвіту, прошу, даруй мені милість, яви 
Свій образ Бога-Особи знову.  

11.46. О формо всесвітня, о тисячорукий 
Господи, я хочу бачити Тебе у чотирирукій 
формі, з шоломом на голові та з булавою, 
диском, мушлею і лотосом у руках. Я так 
палко бажаю бачити Тебе в цьому образі.  

11.47. Всевишній Бог-Особа сказав:  
Мій дорогий Арджуно, за допомогою Своєї 
внутрішньої сили Я радо показав тобі 
всесвітню форму, найвищу у матеріальнім 
світі. Ніхто й ніколи до тебе не бачив ще цієї 
безмежної, сповненої сліпучого сяйва 
форми.  

11.48. О найкращий із воїнів Куру, цієї Моєї 
всесвітньої форми до тебе ніхто ніколи не 
бачив, бо ні вивчення Вед, ні 
жертвопринесення, ні добродійність, ні 
праведна діяльність, ні суворий аскетизм не 
допоможуть бачити Мене в цій формі у 
матеріальнім світі.  

11.49. Ти спантеличений і вкрай 
збентежений цим Моїм страхітливим 
виглядом, тому з тебе досить. Мій відданий, 
будь вільний знову від усіх тривог. Зі 
спокійним умом ти тепер зможеш бачити 
образ, який ти бажаєш.  

11.50. Саньджая каже Дгритараштрі: 
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Мовивши таке Арджуні, Всевишній Бог-
Особа, Кришна, явив Свій істинний 
чотирирукий образ, а потім знову набув 
Своєї дворукої форми, підбадьоривши цим 
нажаханого Арджуну. 
11.51. Так, побачивши Кришну у Його 
первинній формі, Арджуна сказав: 
Джанардано, від Твого вигляду в цьому 
незрівнянно прекрасному людському образі 
мій ум заспокоївся, і я прийшов до тями.  

11.52. Всевишній Бог-Особа мовив:  
Мій дорогий Арджуно, цю Мою форму, яку 
ти тепер споглядаєш, узріти дуже важко. І 
навіть небожителі завжди шукають нагоди 
бачити цей образ, такий для них дорогий. 
11.53. Цю форму, яку ти трансцендентними 
очима бачиш зараз, неможливо збагнути, ні 
просто вивчаючи Веди, ні проходячи через 
суворі аскези, ні за допомогою 
добродійності чи поклоніння. Це не ті 
методи, що можуть допомогти бачити Мене 
таким, як Я є.  

11.54. Любий Мій Арджуно, зрозуміти Мене 
таким, як Я стою тепер перед тобою, й 
побачити Мене на власні очі можна лише 
через безроздільне віддане служіння. Тільки 
так зможеш ти розкрити таїни про Мене.  

11.55. Мій дорогий Арджуно, хто присвячує 
себе чистому відданому служінню Мені, хто 
вільний від скверни корисливої діяльності й 
умоглядних теорій, хто працює для Мене, 
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хто робить Мене найвищою метою свого 
життя і дружньо ставиться до кожної живої 
істоти, той обов’язково прийде до Мене. 
12.1. Арджуна запитав:  
Кого вважають більш досконалим: того, хто 
завжди належним чином занурений у 
віддане служіння Тобі, чи того, хто шанує 
безособовий Брагман, непроявлене? 
 

12.2. Всевишній Бог-Особа відповів:  
Найбільш досконалими Я вважаю тих, що 
зосередили свої уми на Моїй особистісній 
формі й завжди з великою трансцендентною 
вірою занурені в поклоніння Мені. 

12.3-4. Але й ті, що, приборкуючи чуття й 
однаково ставлячись до усіх, повністю 
присвячують себе поклонінню непрояв-
леному, що недосяжне для чуттєвого 
сприйняття, усепроникливому, незбаг-
ненному, незмінному, сталому й 
нерухомому безособовому аспекту 
Абсолютної Істини, — такі особи, що 
вболівають за благо всіх, також, зрештою, 
Мене досягають.  

12.5. Та все ж для них — тих, чиї уми 
прив’язані до непроявленого безособового 
аспекту Всевишнього, — поступ дуже 
болісний і нестерпний. Втіленим істотам 
завжди важко просуватися у цій дисципліні. 

12.6-7. Але тих, сину Притхи, що 
поклоняються Мені, присвячуючи Мені всю 
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свою діяльність, що служать Мені з 
неухильною відданістю й, зосередивши на 
Мені свої уми, завжди розмірковують про 
Мене, Я швидко визволяю з океану 
народження і смерті. 

12.8. Просто зосередь свій ум на Мені, 
Всевишньому Богові-Особі, й цілковито 
заглиб у Мене свій розум. Так ти, 
безперечно, завжди житимеш у Мені. 

12.9. Але, любий Мій Арджуно, дорогий 
завойовнику багатств, якщо ти не можеш 
зосереджувати на Мені свій ум без 
відхилень, тоді дотримуйся регулівних засад 
бгакті-йоґи. Так ти розвинеш бажання Мене 
досягти. 

12.10. Якщо ж ти не можеш дотримуватися 
приписів бгакті-йоґи, тоді просто старайся 
працювати для Мене, адже, трудячись 
заради Мене, ти досягнеш досконалості.  

12.11. Однак, якщо ти нездатний працювати 
з таким усвідомленням Мене, тоді пробуй 
діяти, відмовляючись від усіх плодів своєї 
роботи, й намагайся володіти собою. 

12.12. Якщо ж ти не можеш дотримуватись і 
цієї практики, тоді вдайся до розвитку 
знань. Проте медитація краща від знань, а 
відмова від плодів своєї діяльності краща за 
медитацію, бо за допомогою такого 
відречення можна заспокоїти ум. 

12.13-14. Хто нікому не заздрить і є добрим 
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другом для всіх істот, хто не вважає, що 
чим-небудь володіє, і хто вільний від 
хибного его, хто однаковий у щасті та у 
нещасті, хто терпимий, завжди вдоволений, 
хто володіє собою й рішуче присвячує себе 
відданому служінню, зосереджуючи на Мені 
свій розум та ум, — такий Мій відданий 
дуже Мені дорогий. 

12.15. Хто не створює перешкод нікому й не 
засмучується ні через кого, хто 
врівноважений як у щасті, так і в нещасті, 
непідвладний страху й тривогам, — той 
дуже Мені дорогий.  

12.16. Мій відданий, який не залежить від 
перебігу буденних справ, який незіпсутий, 
досвідчений, вільний від турбот та усіх 
страждань, який не шукає ніякого зиску, — 
дуже Мені дорогий.  

12.17. Хто не радіє і не сумує, не нарікає і не 
вимагає, хто зрікається як сприятливого, так 
і несприятливого, — такий відданий дуже 
Мені дорогий. 

12.18-19. Хто однаково ставиться до друзів і 
до ворогів, хто залишається врівноваженим 
у честі та у безчесті, у спеці й у холоді, у 
щасті й нещасті, славі й неславі, хто завжди 
вільний від спілкування, що забруднює, хто 
повсякчас мовчазний і всім задоволений, 
хто не турбується про житло для себе, хто 
утвердився у знанні і присвятив себе 
відданому служінню, — той дуже Мені 
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дорогий.  

12.20. Ті, що йдуть цим нетлінним шляхом 
відданого служіння, повністю присвячуючи 
себе йому з вірою й обравши Мене 
найвищою своєю метою, — дуже й дуже 
Мені дорогі. 
13.1-2. Арджуна сказав:  
Любий мій Кришно, я хочу дізнатися про 
пракриті [природу], про пурушу [того, хто 
насолоджується], про поле і знавця поля та 
про знання й об’єкт пізнання. 
Всевишній Бог-Особа мовив:  
Тіло, о сину Кунті, називається полем; а 
знавцем поля звуть того, хто знає це тіло. 
13.3. Тобі, о нащадку Бгарати, слід розуміти, 
що Я — знавець усіх тіл, і що розуміння тіла 
і знавця тіла називають знанням. Така Моя 
думка. 

13.4. А зараз вислухай, будь ласкавий, Мій 
стислий опис поля діяльності й того, як це 
поле утворюється, як змінюється, звідки 
воно виникає, хто є знавцем цього поля 
діяльності та який його вплив.  

13.5. Різні мудреці описали поле діяльності 
та знавця поля в різних ведичних писаннях, 
особливо у «Веданта-сутрі»,  де це знання 
подане з усіма міркуваннями щодо причини 
й наслідку.  

13.6-7. П’ять великих складових елементів, 
хибне его, розум, непроявлене, десять чуттів 
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та ум, п’ять об’єктів чуттів, бажання, 
ненависть, щастя, горе, сукупність усього, 
переконання й ознаки життя — все це в 
підсумку вважається полем дій та взаємодій.  

13.8-12. Сумирність, не гордовитість, 
відмова від застосування насильства, 
терпимість і простота, звернення до 
істинного духовного вчителя, чистота, 
стійкість, володіння собою, відмова від 
об’єктів чуттєвої насолоди, відсутність 
хибного его, усвідомлення того, що 
народження, смерть, хвороби та старість є 
злом, відстороненість, свобода від 
неперервних клопотів, якими обплутують 
діти, дружина, дім тощо, врівноваженість у 
гущі приємних і неприємних подій, постійна 
і безроздільна відданість Мені, прагнення 
жити в самотньому місці, відстороненість 
від загальної маси людей, визнання 
важливості самоусвідомлення і філософсь-
кий пошук Абсолютної Істини — все це Я 
вважаю знанням, а все інше, хоч би що це 
було, є невіглаством. 

13.13. А зараз Я поясню тобі те пізнаване, 
збагнувши яке, ти відчуєш смак вічного. 
Брагман, дух, що не має початку й 
підлеглий Мені, перебуває за межами 
причин і наслідків світу матеріального. 

13.14. Скрізь Його руки і ноги, Його очі, 
голови й лиця; і вуха Він теж має всюди. 
Так Наддуша існує, пронизуючи усе. 
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13.15. Параматман — це первинне джерело 
всіх чуттів, хоч Сам Він чуттів і не має. Він 
неприв’язаний, хоч і підтримує всіх істот. 
Він за межами ґун природи, хоч і керує 
ними.  

13.16. Найвища Істина існує й зовні, й 
усередині усіх істот, рухомих і нерухомих. 
Маючи тонку природу, Вона перебуває за 
межами здатності матеріальних чуттів 
бачити або пізнавати. Вона дуже й дуже 
далеко, та водночас поруч із усіма. 

13.17. Хоча Параматман здається поділеним 
між усіма істотами, однак Він ніколи не 
ділиться. Він підтримує всіх істот, але слід 
розуміти, що всіх Він і поглинає, і творить.  

13.18. Він — джерело світла в усіх сяйливих 
об’єктах. Він поза пітьмою матерії, Він 
непроявлений. Він — і знання, і об’єкт 
пізнання, і мета пізнання. Він перебуває у 
серці кожного. 

13.19. Отже, Я коротко описав тобі поле 
діяльності [тіло], знання і пізнаване. Тільки 
Мій відданий може збагнути ці теми 
повністю й досягти таким чином Моєї 
природи.  

13.20. Слід розуміти, що матеріальна 
природа й живі істоти не мають початку, а 
перетворення й ґуни є витворами цієї 
природи. 

13.21. Кажуть, природа — це причина усіх 
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матеріальних причин і наслідків, тоді як 
жива істота — причина різноманітних 
страждань і втіхи у цьому світі. 

13.22. Отже, жива істота йде собі шляхами 
життя, перебуваючи в матеріальній природі 
й насолоджуючись її трьома ґунами. Все це 
відбувається внаслідок її зв’язку із 
матерією. Так вона зустрічається зі злом і 
добром серед різних видів життя. 

13.23. Проте в цьому тілі є ще хтось. Він — 
трансцендентної насолоди володар, Він  — 
Господь, Він  — вищий властитель, що 
спостерігає та дозволяє, і відомий Він як 
Наддуша. 

13.24. Хто розуміє цю філософію, що 
розглядає матеріальну природу, живу істоту 
і взаємодію станів природи, той неодмінно 
досягне звільнення. Він не народиться 
більше тут знову, хоч би яке було зараз його 
становище.  

13.25. Одні осягають Наддушу в собі за 
допомогою медитації, другі — через 
розвиток знань, а треті — працюючи без 
прагнень плодів своєї діяльності. 

13.26. Є й такі, що попри свою 
недосвідченість у духовних знаннях 
беруться до поклоніння Всевишньому 
Господові, почувши про Нього від інших. 
Внаслідок своєї схильності дослухатися до 
авторитетів, вони теж виходять за межі 
народження й смерті.  
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13.27. О керманичу Бгарат, знай: усе суще, 
як рухоме, так і нерухоме, є лише 
поєднанням поля діяльності та знавця цього 
поля.  

13.28. Хто бачить Наддушу в супроводі 
індивідуальної душі в кожному тілі, і хто 
розуміє, що ні душа, ані Наддуша у 
тлінному тілі ніколи не нищаться, — той 
дійсно бачить. 

13.29. Хто бачить, що Наддуша присутня 
усюди однаково, у кожній живій істоті, — 
ум того не веде його до занепаду. Так 
наближається він до трансцендентного 
місця призначення. 

13.30. Хто здатен бачити, що вся діяльність 
ведеться створеним з матеріальної природи 
тілом, і розуміє, що душа не робить нічого, 
— той дійсно бачить.  

13.31. Коли розумна людина більше не 
бачить відмінностей між індивідами в 
різних матеріальних тілах, і розуміє, як 
істоти поширюються усюди, — вона досягає 
осмислення Брагмана.   

13.32. Обдаровані баченням вічності 
сприймають нетлінну душу як 
трансцендентну, вічну і непідвладну ґунам 
природи. Попри зв’язок із матеріальним 
тілом, Арджуно, душа і не робить нічого, і 
не заплутується в діяльності.  

13.33. Хоч небо і проникає в усе, воно 
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завдяки своїй тонкій природі ні з чим не 
змішується. Так само й душа, що наділена 
баченням Брагмана, не змішується із тілом, 
хоча й перебуває у ньому. 

13.34. О сину Бгарати, як сонце саме 
освітлює весь усесвіт, так і жива істота у тілі 
сама осяває все тіло свідомістю. 

13.35. Ті, що очима знання бачать 
відмінність тіла від знавця тіла й можуть 
також збагнути шлях звільнення з рабства 
матерії, — досягають найвищої цілі.   
14.1. Всевишній Бог-Особа сказав:  
А зараз Я знову провіщу тобі цю найвищу 
мудрість, найкраще з усього знання, 
оволодівши яким, усі мудреці досягли 
найвищої досконалості. 
14.2. Утвердившись у цьому знанні, людина 
зможе досягти трансцендентної природи, 
такої ж, як і Моя. Тоді вона вже не буде 
народжуватися в час творіння чи 
тривожитися у час руйнування.  

14.3. Сукупна матеріальна субстанція, яку 
називають Брагманом, сину Бгарати, є 
джерелом народження, і саме в цьому 
Брагмані Я зачинаю усіх істот, роблячи 
можливою їхню появу. 

14.4. Слід розуміти, що всі види життя, сину 
Кунті, стають можливі завдяки народженню 
в матеріальній природі, і що Я — батько, 
який дає сім’я. 
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14.5. Матеріальна природа складається із 
трьох ґун — станів добра, страсті й 
невігластва. І коли вічна жива істота вступає 
у контакт із природою, о міцнорукий 
Арджуно, вона зумовлюється цими станами. 

14.6. О безгрішний, стан добра, що 
чистіший за інші ґуни, просвітлює і звільнює 
від усіх гріховних зворотних наслідків. Ті, 
що перебувають у цьому стані, 
зумовлюються відчуттям щастя й знання. 

14.7. Стан страсті народжується з 
безмежних бажань і прагнень, о сину Кунті, 
і через нього втілена жива істота 
прив’язується до матеріальної діяльності 
заради плодів. 

14.8. А про стан темряви, народженої з 
невігластва, сину Бгарати, треба знати, що 
він є оманою для всіх утілених істот. 
Наслідками цієї ґуни є безумство, лінь і сон, 
що зв’язують зумовлену душу.  

14.9. О сину Бгарати, ґуна добра зумовлює 
людину щастям, страсть штовхає її до 
корисливої діяльності заради плодів, а 
невігластво, покриваючи знання людини, 
прирікає її на безумство. 

14.10. Іноді, сину Бгарати, домінує ґуна 
добра, перемагаючи стани страсті й 
невігластва. Іноді стан страсті перемагає 
добро й невігластво, а часом невігластво 
перемагає добро і страсть. Так і триває ця 
постійна боротьба за панування. 
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14.11. Прояв стану добра можна відчути, 
коли всі брами тіла освітлені знанням. 

14.12. О найкращий з нащадків Бгарати, 
коли зростає вплив ґуни страсті, 
розвиваються ознаки сильної прив’язаності, 
корисливої діяльності, надмірних зусиль, 
нестримної жаги й некерованого бажання. 

14.13. А коли посилюється ґуна невігластва, 
сину Куру, тоді проявляється бездіяльність, 
морок, безумство й омана. 

14.14. Вмерши у стані добра, втілена особа 
досягає чистих вищих планет найвелич-
ніших мудреців. 

14.15. Спочивши у ґуні страсті, людина 
народжується серед прибічників корисливої 
діяльності, а вмерши у стані невігластва, 
вона переходить у царство тварин. 

14.16. Наслідки праведної діяльності чисті, і 
про них кажуть, що вони в ґуні добра. 
Діяльність у стані страсті веде до злигоднів, 
а діяльність у ґуні невігластва — до глупоти. 

14.17. З ґуни добра розвивається істинне 
знання, зі стану страсті розвивається 
захланність, а з ґуни невігластва беруть 
початок ілюзія, безумство й глупство. 

14.18. Ті, що перебувають у стані добра, 
поступово піднімаються на вищі планети; ті, 
що у страсті, живуть на земних планетах; а 
ті, на кого впливає огидне невігластво, 
опускаються у пекельні світи.  
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14.19. Коли людина ясно розуміє, що в будь-
якій діяльності нема іншого виконавця, крім 
ґун природи, і знає Всевишнього Господа, 
недосяжного для усіх ґун, тоді вона досягає 
Моєї духовної природи.  

14.20. Коли втілена істота здатна вийти за 
межі трьох ґун, що діють сукупно з 
матеріальним тілом, тоді вона може стати 
вільною від народження, смерті, старості та 
пов’язаних із ними страждань і навіть ще в 
цьому житті втішатися нектаром безсмертя.  

14.21. Арджуна спитав:  
Любий мій Господи, які ознаки вказують на 
людину, що для цих трьох ґун недосяжна? 
Яка її поведінка? І як долає вона стани 
природи? 
14.22-25. Всевишній Господь відповів:  
О сину Панду, кого не дратують 
прив’язаність, просвітлення й ілюзія, коли 
вони наявні, і хто не прагне їх, коли вони 
зникають, хто стійко та спокійно зносить усі 
зворотні впливи матеріальних якостей, 
лишаючись безстороннім і трансцендентним 
та знаючи, що це лиш тільки дія ґун, хто, 
перебуваючи в істинному «я», ставиться 
однаково до щастя і нещастя, хто не 
проводить різниці між грудкою землі, 
каменем і шматком золота, хто бажане й 
небажане сприймає однаково, хто стійкий і 
почувається так само добре у похвалі й хулі, 
повазі та зневазі, хто однаково ставиться до 
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ворогів та друзів, і хто зрікся всієї 
матеріальної діяльності, — про таку людину 
кажуть, що вона піднялась над ґунами 
природи.  

14.26. Хто повністю присвячує себе 
відданому служінню, не відхиляючись ні за 
яких обставин, — одразу ж підіймається над 
ґунами матеріальної природи й так досягає 
рівня Брагмана. 

14.27. А Я — основа Брагмана, безособового 
й безсмертного, нетлінного і вічного, який є 
невід’ємним станом найвищого щастя.  
15.1. Всевишній Бог-Особа мовив:  
Кажуть, існує нетлінне дерево баньян, яке 
росте корінням догори, а гіллям донизу. 
Листя його — ведичні гімни, і той, хто знає 
це дерево, — знає Веди.  

15.2. Гілля цього дерева, що живиться 
трьома ґунами природи, простягається й 
догори, й донизу. Його маленькі віточки — 
це об’єкти чуттів. У дерева є також і 
коріння, спрямоване додолу, що пов’язане з 
корисливою діяльністю людського 
суспільства.  

15.3-4. Справжню форму цього дерева 
неможливо осягти в матеріальному світі. 
Ніхто не може збагнути, де кінець його, де 
початок і де основа. Але, набравшись 
рішучості, слід зрубати це міцно вкорінене 
дерево мечем зречення. Далі треба шукати 
те місце, досягнувши якого, людина ніколи 
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звідти більше не повертається й там 
віддатися Всевишньому Богові-Особі, з кого 
в прадавні часи все почалося та поширило-
ся.  

15.5. Хто вільний від марнославства, ілюзії 
й поганого спілкування, хто, усвідомлюючи 
вічне, відкинув матеріальну хіть і звільнився 
від двоїстості щастя й нещастя, хто не 
збентежений і знає, як віддатися Всевишній 
Особі, — той досягає цього вічного царства.  

15.6. Ця вища Моя обитель не освітлюється 
ні сонцем, ні місяцем, ні вогнем, ні світлом 
електрики. Хто досяг її, ніколи більше не 
повертається у матеріальний світ.  

15.7. Живі істоти у зумовленому світі є 
вічними відокремленими Моїми частин-
ками. Через зумовлене життя вони ведуть 
важку боротьбу з шістьма чуттями, одне з 
яких — ум.  

15.8. Як повітря запахи переносить, так і 
жива істота в матеріальному світі 
переносить свої різноманітні уявлення про 
життя з одного тіла до іншого. Так вона 
отримує тіло певного виду, а потім лишає 
його, аби знову отримати інше.  

15.9. Таким чином, жива істота, опинившись 
у черговому грубому тілі, отримує певного 
типу вуха, очі, відчуття дотику, язик і ніс, 
які групуються навколо ума. Так вона 
насолоджується певним набором чуттєвих 
об’єктів. 
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15.10. Недоумки не здатні збагнути, яким 
чином істота виходить із тіла, як не 
розуміють вони і того, яким видом тіла вона 
насолоджується під чарами ґун природи. 
Але бачать усе це особи, чиї очі знанням 
просвітлені. 

15.11. Наполегливі трансценденталісти, які 
досягли самоусвідомлення, можуть ясно 
бачити все це. Однак ті, чиї уми 
нерозвинені, ті, що не досягли 
самоусвідомлення, — нездатні збагнути, що 
відбувається, навіть якщо докладають 
зусиль.  

15.12. Сяйво сонця, що розганяє морок 
усього світу, бере початок із Мене. І сяйво 
місяця, і світло вогню також виходять із 
Мене.  

15.13. Я входжу у кожну планету, і завдяки 
Моїй силі всі планети лишаються на своїх 
орбітах. Ставши місяцем, Я наповнюю 
життєвим соком всі овочі.  

15.14. Я — вогонь травлення в тілах усіх 
істот, і Я з’єднуюся з життєвим повітрям, — 
тим, що виходить, і тим, що входить, — аби 
перетравлювати чотири види їжі.  

15.15. Я перебуваю у серці кожного, і з 
Мене походять пам’ять, знання й забуття. 
Мета усіх Вед — пізнати Мене. Воістину, Я 
— укладач Веданти, і Я — знавець Вед.  

15.16. Є два типи істот: ті, що схильні до 
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помилок, і ті, що несхильні. У 
матеріальному світі кожна жива істота 
схильна до помилок, а в духовному світі 
жодна істота не помиляється.  

15.17. Окрім цих двох, існує ще й 
найвидатніша особа, Всевишня Душа, Сам 
вічний Господь, який у три світи увійшов і 
їх підтримує.  

15.18. Я трансцендентний, вищий від тих, 
що схильні до помилок, і від тих, що 
несхильні. Я — найвеличніший. Тому і світ, 
і Веди шанують Мене як Усевишню Особу.  

15.19. Кожен, хто знає Мене як 
Усевишнього Бога-Особу й не сумнівається 
в цьому, є знавцем усього. Тому, сину 
Бгарати, він цілковито заглиблюється у 
віддане служіння Мені.  

15.20. Отже, Я відкрив тобі найбільш 
сокровенну частину ведичних писань, о 
безгрішний. Кожен, хто це знання зрозуміє, 
— мудрим стане, і зусилля його подарують 
йому досконалість.  
16.1-3. Всевишній Бог-Особа сказав: 
Безстрашність, очищення свого існування, 
розвиток духовного знання, благодійність, 
самовладання, проведення жертво-
принесень, вивчення Вед, аскетизм, 
простота, відмова від застосування 
насильства, правдивість, свобода від гніву, 
зреченість, врівноваженість, відраза до 
вишукування вад в інших, співчуття до всіх 
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живих істот, свобода від зажерливості, 
лагідність, скромність, непохитна рішучість, 
енергійність, вміння прощати, сила духу, 
чистота, свобода від зависті та шанолюбства 
— ці трансцендентні якості, о сину Бгарати, 
властиві людям праведним та обдарованим 
божественною природою.  

16.4. Зухвальство, зарозумілість, пиха, гнів, 
грубість і невігластво — ці якості 
притаманні істотам демонічної природи, 
сину Притхи.  

16.5. Трансцендентні якості сприяють 
звільненню, тоді як демонічні поневолюють 
людину. Але не хвилюйся, сину Панду, адже 
ти народився з божественними якостями.  

16.6. О сину Притхи, в цьому світі є два 
види створених істот. Одних називають 
божественними, а других — демонічними. Я 
вже докладно описав тобі якості 
божественні, а зараз вислухай про 
демонічні.  

16.7. Не знають демонічні люди, що їм слід 
робити, а чого не слід. Нема у них ні 
чистоти, ні гідної поведінки, ані істини.  

16.8. Кажуть вони, що світ цей нереальний, 
без жодної основи і без Бога на чолі. А ще 
кажуть, виник він зі статевого бажання й 
появою своєю завдячує лише хтивості й 
нічому більше.  

16.9. Керуючись таким уявленням, 
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демонічні особи, що втратили себе й не 
мають розуму, ведуть недобру й жахливу 
діяльність, яка руйнує світ.  

16.10. Віддаючись невситимій хтивості, 
зарозумілості й марнославству, ці демонічні 
люди занурюються таким чином в ілюзію й 
приваблюються минущим, завжди 
присвячуючи себе нечестивій діяльності. 

16.11-12. Чуттєве задоволення вони 
вважають головною потребою людської 
цивілізації. Так до кінця життя страждають 
вони від безперервних тривог. Обплутані 
тенетами сотень і тисяч бажань, поневолені 
хтивістю і гнівом, вони всіма правдами й 
неправдами добувають гроші для чуттєвих 
утіх.  

16.13-15. Демонічна особа думає: «Сьогодні 
в мене так багато статків, і махінації мої та 
розрахунки дадуть мені ще більше. У мене 
так багато власності, й у майбутньому її 
буде все більше й більше. Цей чоловік був 
моїм ворогом, і я вбив його, й інші мої 
вороги також будуть убиті. Я повелитель 
усього, і я — володар насолод. Я 
досконалий, могутній і щасливий. Я 
найбагатший чоловік, оточений родичами-
аристократами, й нема нікого, хто був би 
могутній та щасливий настільки ж, як і я. Я 
буду проводити жертвопринесення та 
роздавати милостиню й таким чином 
радітиму». Так цих людей вводить в оману 
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невігластво.  

16.16. Збентежені всілякими тривогами й 
піймані в тенета ілюзії, вони надто сильно 
прив’язуються до чуттєвих утіх і так 
потрапляють до пекла. 

16.17. Самовдоволені й завжди зухвалі, 
спантеличені марнославством та багатством, 
вони іноді гордовито проводять 
жертвопринесення, роблячи це лиш про 
людське око й нехтуючи всіма правилами та 
приписами.  

16.18. Збиті з пуття хибним его, силою, 
гордістю, хтивістю й гнівом, демони 
заздрять Усевишньому Богові-Особі, 
присутньому в їхніх тілах і в тілах інших 
істот, та хулять справжню релігію.  

16.19. Тих, що злі та завидливі, що найнижчі 
серед людей, Я безперервно кидаю в океан 
матеріального існування, в різноманітні 
демонічні види життя. 

16.20. Знову і знову народжуючись серед 
демонічних видів життя, сину Кунті, такі 
особи ніколи не можуть до Мене дістатися. 
Поступово вони опускаються до 
найогидніших форм існування.  

16.21. Шлях до пекла відкривають три 
брами: хтивість, гнів і захланність. Кожна 
людина, що має здоровий глузд, повинна 
полишити їх, адже вони спричиняють 
занепад душі.  
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16.22. Людина, яка уникнула цих трьох 
пекельних воріт, сину Кунті, веде 
діяльність, сприятливу для самоусвідом-
лення, й так поступово сягає найвищої цілі. 

16.23. А хто нехтує духовними настановами 
й діє, керуючись власними примхами, той ні 
щастя не досягає, ні досконалості, ані вищої 
цілі.  

16.24. Тому, згідно з приписами писань, 
треба збагнути, що є обов’язком і що ним не 
є. Знаючи такі правила й норми, слід діяти 
так, щоби поступово прогресувати.  
17.1. Арджуна спитав:  
Кришно, яке становище тих, що не 
дотримуються принципів, викладених у 
писаннях, а поклоняються згідно з власними 
вподобаннями? Перебувають вони у добрі, у 
страсті чи у невігластві? 
17.2. Всевишній Бог-Особа відповів:  
Згідно з тим, які ґуни природи впливають на 
втілену душу, її віра може бути трьох видів 
— у добрі, у страсті або ж у невігластві. 
Отже, вислухай зараз про це. 
17.3. О сину Бгарати, згідно з впливом на 
існування людини різних станів природи, 
вона розвиває певний тип віри. Про живу 
істоту кажуть, що вона належить до тої чи 
іншої віри у відповідності з тими ґунами, які 
на неї впливають.  

17.4. Ті люди, що в ґуні добра, поклоняються 
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небожителям, ті, що у страсті, шанують 
демонів, а ті, що в невігластві, обожнюють 
духів і привидів.  

17.5-6. Ті, що накладають на себе суворі 
аскези й покути, не рекомендовані у 
писаннях, керуючись гордістю та егоїзмом, 
хтивістю і прив’язаністю, ті, що здуру 
катують матеріальні елементи тіла й 
Наддушу у тілі, відомі як демони. 

17.7. Навіть їжа, якій надає перевагу 
людина, буває трьох видів, у залежності від 
трьох станів матеріальної природи. Те ж 
саме стосується й жертвопринесень, 
аскетизму та благодійності. А зараз 
вислухай, які між ними відмінності. 

17.8. Їжа, яка подобається тим, що 
перебувають у стані добра, збільшує 
тривалість життя, очищує існування, дає 
силу, здоров’я, щастя і задоволення. Вона 
соковита, масна, корисна і приємна серцю. 

17.9. Їжа надто гірка, надто кисла, надто 
солона, перчена, гостра, суха і надто гаряча 
вабить людей, що перебувають у страсті. 
Їжа така викликає тугу, страждання й 
хвороби.  

17.10. Їжа, що приготована більш ніж за три 
години до споживання, їжа, яка несмачна, 
зіпсована або гнила, а також їжа, яка 
складається з залишків чиєїсь їжі та 
непридатних продуктів, — дорога тим, що 
перебувають у ґуні темряви.  
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17.11. Жертвопринесення, що їх з почуття 
обов’язку й у відповідності з настановами 
шастр проводять люди, які не прагнуть 
винагороди, мають природу добра.  

17.12. Але, о керманичу Бгарат, тобі слід 
знати, що жертвопринесення, здійснюване 
задля якоїсь матеріальної вигоди або з 
гордості чи напоказ, перебуває у ґуні 
страсті. 

17.13. А будь-яке жертвопринесення, 
здійснюване без огляду на поради писань, 
без роздачі прасаду [духовної їжі], без співу 
ведичних гімнів, без винагороди 
священикам і без віри, належить до ґуни 
невігластва.  

17.14. Аскетизм тіла полягає у поклонінні 
Всевишньому Господові, брагманам, 
духовному вчителеві, старшим, таким як 
батько і мати, а також у чистоті, простоті, 
цнотливості й у незастосуванні насильства.  

17.15. Аскеза мови полягає у використанні 
правдивих, приємних та благотворних слів, 
які не тривожать інших, а також у 
регулярному декламуванні ведичної 
літератури.  

17.16. А вдоволеність, простота, 
серйозність, самовладання та очищення 
власного існування належать до аскетизму 
ума.  

17.17. Цей троїстий аскетизм, тобто 
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аскетизм тіла, ума і мови, здійснюваний із 
трансцендентною вірою, без прагнення 
матеріальної вигоди й лише заради 
Всевишнього, називають аскетизмом у ґуні 
добра.  
17.18. Про покуту, здійснювану з гордості й 
задля шани, слави та поклоніння, кажуть, 
що вона в ґуні страсті. Плоди її непевні та 
скороминущі.  

17.19. А покута, до якої вдаються з дурості, 
яка супроводжується самокатуванням, чи 
яка нищить інших або шкодить їм, належить 
до ґуни невігластва.  

17.20. Милостиня, яку дають з почуття 
обов’язку гідній особі, без бажання 
отримати щось натомість, у належному 
місці й у відповідний час, перебуває у ґуні 
добра.  

17.21. Милосердя, здійснюване зі 
сподіванням отримати дещо взамін чи з 
корисливим бажанням плодів або з 
неохотою, перебуває у ґуні страсті.  

17.22. А милостиня, яку подають у 
нечистому місці, у невідповідний час, 
негідній особі чи без уваги належної та 
поваги, перебуває у ґуні невігластва.  

17.23. «О тат сат» — ці три слова від 
початку творіння використовували для 
позначення Вищої Абсолютної Істини. 
Цими трьома символічними образами 
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користувалися брагмани, співаючи гімни 
Вед та проводячи жертвопринесення для 
задоволення Усевишнього. 

17.24. Тому, аби досягти Всевишнього, 
трансценденталісти, проводячи жертво-
принесення, роздаючи милостиню й 
накладаючи на себе покути у відповідності з 
настановами шастр, — завжди починають 
зі складу «о».  

17.25. Не маючи бажання плодів корисливої 
діяльності, людина повинна проводити різні 
види жертвопринесень, благодійності та 
покут разом зі словом «тат». Метою такої 
трансцендентної практики є звільнення від 
тенет матерії.  

17.26-27. Метою жертвопринесення, що 
здійснюється з відданістю, є Абсолютна 
Істина, й позначається вона словом «сат». 
Того, хто проводить таке жертвопринесення, 
також називають «сат». І всі види 
діяльності, сину Притхи, що пов’язані з 
жертвопринесеннями, благодійністю і 
покутами, які дійсно присвячені абсолютній 
природі та здійснюються, аби вдовольнити 
Всевишню Особу, теж називають «сат». 

17.28. А жертвопринесення, покути і 
благодійність без віри у Вишнього, сину 
Притхи, скороминущі є;  їх називають 
«асат», і марні вони як у цьому житті, так і 
в наступному.  
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18.1. Арджуна сказав:  
О міцнорукий, о вбивце демона Кеші, о 
Владико чуттів, я хочу збагнути мету 
відречення [тьяґи], а також зреченого 
укладу життя [санньяси]. 
18.2. Всевишній Бог-Особа сказав:  
Відмову від плодів будь-якої діяльності 
мудреці називають відреченням [тьяґою], а 
відмову від усієї корисливої діяльності, 
вони називають укладом життя у відреченні 
[тобто санньясою]. 
18.3. Деякі обізнані люди кажуть, що треба 
облишити всі види корисливої діяльності як 
помилкові, однак інші мудреці стоять на 
тому, що ніколи не слід відмовлятися від 
жертвопринесення, покути і благодійності. 

18.4. А зараз, найкращий Бгарато, тигре з-
поміж людей, вислухай Мою думку про 
зречення. Сказано у писаннях, що зречення 
буває трьох видів.  

18.5. Від жертвопринесень, благодійності та 
покут відмовлятись не треба — їх треба 
здійснювати. Воістину, завдяки жертво-
принесенням, покутам і благодійності 
очищуються навіть великі душі.  

18.6. Всю діяльність таку треба провадити 
без прив’язаності й без жодного сподівання 
на винагороду. Її треба здійснювати з 
почуття обов’язку, сину Притхи. Така Моя 
остаточна думка.  
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18.7. Приписаних обов’язків ніколи не слід 
зрікатися. Якщо під впливом ілюзії хтось 
відмовляється від визначених йому 
обов’язків, то про таке відречення кажуть, 
що воно в ґуні невігластва.  

18.8. Хто зрікається визначених йому 
обов’язків як обтяжливих чи зі страху 
фізичних незручностей, — той діє у ґуні 
страсті. Такі вчинки ніколи не приведуть до 
висот відречення.  

18.9. О Арджуно, коли людина виконує 
визначені їй обов’язки лише тому, що їх 
необхідно виконувати, і при цьому 
зрікається всього матеріального спілкування 
та більше не прагне ніяких плодів своєї 
діяльності, то вважають, що її зречення 
перебуває у ґуні добра. 

18.10. Розумний зреченик, який перебуває у 
ґуні добра та не відчуває відрази до 
несприятливої діяльності й не прив’язується 
до сприятливої, — не має ніяких сумнівів 
стосовно роботи.  

18.11. Воістину, для втіленої істоти 
неможливо спинити усю діяльність. Але 
того, хто зрікається плодів діяльності, 
називають істинно зреченим.  

18.12. Хто не зречений, йому зараховують 
після смерті плоди трьох видів діяльності — 
небажані, бажані й змішані. Але ті, що 
провадять життя у зреченому укладі, не 
страждають від наслідків своєї діяльності й 
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не втішаються ними. 

18.13. О міцнорукий Арджуно, згідно з 
«Ведантою» є п’ять причин, що 
зумовлюють звершення будь-якої 
діяльності. Вислухай зараз, що Я тобі про 
них розкажу.  

18.14. Місце дії [інакше кажучи, тіло], 
виконавець, чуття, різноманітні зусилля і 
зрештою, Наддуша — ось ці п’ять факторів 
дії. 
18.15. Ці п’ять чинників є причиною будь-
яких дій людини, правильних або 
неправильних, що їх вона здійснює за 
допомогою свого тіла, ума чи мови. 

18.16. Через це той, хто вважає себе єдиним 
виконавцем діяльності, не розглядаючи всі 
п’ять чинників, — точно не дуже розумний. 
Він неспроможний бачити речі такими, як 
вони є. 

18.17. Хто не керований хибним его, і чий 
розум не пійманий у пастку прив’язаності, 
той не є вбивцею, навіть якщо убиває у 
цьому світі людей. Власні вчинки його не 
зв’язують.  

18.18. Знання, об’єкт пізнання і знавець — 
це три чинники, що стимулюють діяльність, 
а чуття, робота і виконавець — це три 
складники діяльності.  

18.19. У відповідності з трьома ґунами 
матеріальної природи існує три види знання, 
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діяльності та виконавців діяльності. 
Вислухай зараз, що Я тобі про них розкажу.  

18.20. Знання, яке дозволяє бачити однакову 
і неподільну духовну природу в усіх істотах, 
хоч вони і розміщені в незліченній кількості 
різноманітних форм, є знанням у ґуні добра.  

18.21. Знання, згідно з яким у всіх різних 
тілах перебувають різні типи живих істот — 
це знання в ґуні страсті.  

18.22. А знання, через яке людина 
прив’язується до якогось одного виду 
діяльності, так, ніби це все, що існує на 
світі, знання, яке дуже убоге і яке не 
відображає істини, — це знання у ґуні 
пітьми.  

18.23. Діяльність, яка впорядкована, яку 
ведуть без прив’язаності, без любові або 
ненависті й без прагнення до її плодів, є 
діяльністю в ґуні добра.  

18.24. А от діяльність, яку ведуть, 
прикладаючи величезні зусилля, аби 
задовольнити власні бажання, продиктовані 
почуттям хибного его, називають діяльністю 
в ґуні страсті.  

18.25. Діяльність, яку здійснюють під 
впливом ілюзії, нехтуючи настановами 
Священних Писань, не турбуючись про 
рабство, до якого ці дії можуть призвести, й 
не думаючи про насильство й страждання, 
які вони можуть завдати іншим, належить 
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до ґуни невігластва.  

18.26. Хто, звільнившись від впливу ґун 
матеріальної природи й відкинувши хибне 
его, виконує свій обов’язок з великою 
рішучістю та натхненням, і хто непохитний 
як в успіху, так і в невдачі, — той є 
виконавцем у ґуні добра. 

18.27. Хто прив’язаний до роботи та до її 
плодів і бажає насолоджуватися цими 
плодами, хто захланний, завжди 
завидливий, нечистий, керований радістю та 
печаллю, — такий працівник перебуває у 
ґуні страсті.  

18.28. А хто завжди діє всупереч настановам 
писань, хто матеріалістичний, упертий, 
брехливий і винахідливий у знущанні з 
інших, хто лінивий, постійно похмурий та 
завжди зволікає, — той перебуває у ґуні 
невігластва.  

18.29. А зараз, о завойовнику багатств, будь 
ласкавий, вислухай Мій детальний опис 
трьох видів розуміння й рішучості, що 
відповідають трьом ґунам.  

18.30. О сину Притхи, розуміння того, що 
варто робити, а чого не варто, чого слід 
боятись, а чого не слід, що звільнює, а що 
поневолює, — таке розуміння належить до 
стану добра.  

18.31. Розуміння, яке не дає можливості 
відрізнити релігію від безвір’я, о сину 
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Притхи, або збагнути, що слід робити, а 
чого не слід, перебуває у ґуні страсті.  

18.32. А розуміння, яке вважає безбожжя 
релігією, а релігію безбожжям, яке 
перебуває під чарами ілюзії та пітьми й 
завжди, о Партхо, веде хибним шляхом, — 
перебуває у стані невігластва. 

18.33. Непохитна рішучість, яку підтримує 
неухильна практика йоґи, сину Притхи, яка 
керує діяльністю ума, життєвої сили й 
чуттів, є рішучістю в ґуні добра. 

18.34. Однак рішучість, завдяки якій людина 
прагне плодів релігії, економічного 
розвитку й насолоди чуттів, Арджуно, — 
має природу страсті.  

18.35. А та рішучість, яка не дає можливості 
вийти з-під влади сну, страхів, стогону, 
понурості та омани, — така нерозумна 
рішучість, о сину Притхи, належить до ґуни 
пітьми. 

18.36. А зараз, о найкращий із Бгарат, 
вислухай, будь ласкавий, що розкажу Я тобі 
про три види щастя, якими втішається 
зумовлена душа і завдяки яким вона іноді 
кладе кінець усім стражданням.  

18.37. Те, що спочатку схоже на отруту, але 
наприкінці — на нектар, те, що будить 
людину до самоусвідомлення, є щастям у 
стані добра.  

18.38. Щастя, що виникає з контакту органів 
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чуття з їхніми об’єктами, яке спочатку 
здається нектаром, а вкінці отрутою, — таке 
щастя має природу страсті.  

18.39. А щастя, яке сліпе до 
самоусвідомлення, яке від початку й до 
кінця є оманою і яке походить із сонливості, 
ліні й ілюзії, — таке щастя має природу 
невігластва. 

18.40. Немає жодної істоти ні тут, ні серед 
небожителів на вищих планетних системах, 
яка була б вільна від впливу цих трьох ґун, 
народжених з матеріальної природи.  

18.41. Брагмани, кшатрії, вайш’ї та шудри, 
о приборкувачу ворогів, відрізняються 
якостями, які беруть початок з притаманної 
їм природи, що відповідає їхнім 
матеріальним ґунам.  

18.42. Спокій, самовладання, аскетизм, 
чистота, терпимість, чесність, знання, 
мудрість і релігійність — ось природні 
якості, які притаманні брагманам.  

18.43. Героїзм, сила, рішучість, 
винахідливість, відвага в бою, 
великодушність і вміння урядувати — це 
природні якості, що властиві кшатріям.  

18.44. Хліборобство, охорона корів і 
торгівля — це види роботи, природно 
властиві вайш’ям, а шудрам притаманна 
фізична праця й служіння іншим.  

18.45. Виконуючи роботу у відповідності зі 
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своїми якостями, кожен може досягти 
досконалості. А зараз, будь ласкавий, 
вислухай як це можна зробити.  

18.46. Поклоняючись усюдисущому 
Господові, з якого походять усі істоти, 
людина може досягти досконалості, 
виконуючи свої обов’язки.  

18.47. Краще виконувати свої обов’язки, 
навіть недосконало, ніж досконало 
виконувати чужі. Якщо людина виконує 
обов’язки, визначені їй згідно з її природою, 
вона ніколи не страждатиме від гріховних 
наслідків. 

18.48. Як вогонь супроводжується димом, 
так і всяка діяльність має якісь недоліки. 
Тому людині не слід відмовлятися від 
роботи, що зумовлена її природою, сину 
Кунті, навіть якщо ця робота і сповнена вад.  

18.49. Хто володіє собою, хто не 
прив’язаний ні до чого й нехтує всіма 
матеріальними насолодами, той зможе за 
допомогою практики зречення досягти 
найвищої досконалої стадії свободи від 
плодів діяльності. 

18.50. А тепер, сину Кунті, вислухай, як той, 
хто такої досконалості досягнув, зможе, 
діючи методом, який Я зараз тобі опишу, 
піднятися до рівня Брагмана, найвищого 
ступеня довершеного знання.  

18.51-53. Очистившись за допомогою 
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розуму і з рішучістю приборкуючи ум, 
відмовившись від об’єктів чуттєвої втіхи і 
звільнившись від прив’язаності та відрази, 
людина, яка живе у відлюдному місці, мало 
їсть, володіє своїм умом, тілом та мовою, 
яка відсторонена й завжди перебуває у 
трансі, вільна від хибного его, примарної 
сили, чванства, хтивості, гніву й оманливих 
власницьких почуттів, яка не приймає 
матеріального й завжди спокійна, — така 
людина, безперечно, піднялася до рівня 
самоусвідомлення.  

18.54. Людина, яка підіймається до цього 
трансцендентного рівня, одразу ж осягає 
Всевишнього Брагмана і стає цілковито 
радісна. Вона не сумує ніколи і не бажає 
нічого мати. Вона однаково ставиться до 
усіх істот. В такому стані вона досягає 
чистого відданого служіння Мені. 

18.55. Тільки за допомогою відданого 
служіння може пізнати людина Мене таким, 
як Я є, пізнати як Усевишнього Бога-Особу. 
І коли завдяки такій відданості особа 
повністю Мене усвідомить, вона зможе 
ввійти в царство Бога. 

18.56. Мій чистий відданий, хоч і веде 
різноманітну діяльність, перебуває під 
Моєю охороною. Моєю милістю він досягає 
вічної, нетлінної обителі.  

18.57. У всій діяльності просто покладайся 
на Мене й завжди працюй під Моєю опікою. 
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Виконуючи таке віддане служіння, зберігай 
повне усвідомлення Мене.  

18.58. В зумовленому житті ти, 
усвідомивши Мене, Моєю милістю пройдеш 
через усі перешкоди. Однак, якщо ти не 
діятимеш у такій свідомості, а 
керуватимешся хибним его, не 
дослухаючись до Моїх настанов, тоді ти 
загинеш.  

18.59. Якщо ти не діятимеш згідно з Моїми 
порадами й не станеш до бою, то підеш 
хибним шляхом, бо природа твоя все одно 
змусить тебе втягнутися у війну.  

18.60. Зараз під впливом ілюзії ти, сину 
Кунті, відмовляєшся діяти згідно з Моїми 
наказами, однак, керований своєю 
природою, ти будеш змушений діяти так чи 
так.  

18.61. Всевишній Господь, Арджуно, який 
перебуває у серці кожного, керує 
блуканнями всіх істот, що ніби сидять у 
машинах, створених з матеріальної енергії. 

18.62. Цілковито віддайся Йому, о нащадку 
Бгарати. Його милістю ти досягнеш 
трансцендентного спокою і найвищого 
вічного дому.  

18.63. Таким чином, пояснив Я тобі знання 
навіть ще більш сокровенне. Обміркуй його 
усебічно, а тоді роби, як бажаєш. 

18.64. Через те, що ти дуже дорогий Мій 
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друг, зараз Я дам тобі найціннішу Свою 
настанову. Це найсокровенніше з усіх знань; 
вислухай тепер його, бо воно є для тебе 
благом. 

18.65. Завжди думай про Мене, стань Моїм 
відданим, поклоняйся Мені й виражай Мені 
свою шану. Так ти неодмінно прийдеш до 
Мене, Я це тобі обіцяю, адже ти — дуже 
дорогий Мій друг.  

18.66. Облиш усі різновиди релігії і просто 
віддайся Мені. Я звільню тебе від усіх 
гріховних зворотних наслідків, тому не 
тривожся.  

18.67. Це сокровенне знання ніколи не слід 
розкривати тим, що неаскетичні, нещирі, 
або несхильні до відданого служіння. Також 
його не можна давати тим, що Мені 
завидують.  

18.68. А хто роз’яснює найсокровеннішу цю 
таємницю відданим, той неодмінно 
підніметься до чистого відданого служіння і 
врешті-решт повернеться до Мене. 

18.69. У цьому світі немає й ніколи не буде 
слуги дорожчого для Мене, ніж він. 
18.70. І Я проголошую: хто вивчає цю нашу 
священну розмову, той поклоняється Мені 
своїм розумом.  

18.71. А хто слухає її з вірою і при цьому 
вільний від заздрості, той плодів гріха 
позбувається і благодатних планет досягає, 
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де мешкають праведники. 

18.72. Чи уважно ти слухав Мене, сину 
Притхи? І ще скажи, о завойовнику 
багатств, чи вже розвіялись твої невігластво 
й омана?  

18.73. Арджуна відповів:  
Мій любий непохибний Кришно! Ілюзія моя 
вже зникла і милістю Твоєю відновив я 
пам’ять. Тепер я утвердився у знанні, 
позбувся сумнівів і приготувався діяти 
згідно з Твоїм наказом.  

18.74. Саньджая каже:  
Так вислухав я бесіду двох великих душ — 
Кришни й Арджуни, — і те, що я почув, 
настільки дивовижне, що волосся моє стає 
дибом. 

18.75. Милістю В’яси вислухав я це 
найсокровенніше знання прямо від володаря 
всього містицизму, Кришни, який давав 
його Арджуні особисто.  

18.76. О царю, знов і знов споминаючи цю 
чудову священну розмову Кришни й 
Арджуни, я відчуваю втіху й тіло моє 
тремтить безперервно. 

18.77. Тільки-но згадую я дивовижний образ 
Кришни, як мене, о царю, охоплює все 
більший захват, і я знай радію й радію.  

18.78. Усюди, де присутні Кришна, 
повелитель усіх містиків, і найкращий 
лучник Арджуна, там неодмінно будуть 
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багатство, перемога, надзвичайна 
могутність і праведність. Така моя думка.  
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ГЛАВА ПЕРША 
 

Огляд армій на полі  
битви Курукшетра 

 
ВІРШ 1 

 

Da*Taraí\ ovac 
DaMaR+ae}ae ku-å+ae}ae SaMaveTaa YauYauTSav" ) 

MaaMak-a" Paa<@vaêEv ik-Maku-vRTa SaÅYa )) 1 )) 
 

дгритаршра увча 
дгарма-кшетре куру-кшетре  

самавет йуйутсаваӷ |  
ммакӷ пав чаіва  

кім акурвата саджайа || 1 || 
 

дгритаршраӷ увча — цар Дгритараштра 
сказав; дгарма-кшетре — на місці 
паломництва; куру-кшетре — у місцевості 
під назвою Курукшетра; самаветӷ — ті, 
що зібралися; йуйутсаваӷ — ті, що жадають 
бою; ммакӷ — моя партія (сини); 
павӷ — сини Панду; ча — і; ева — 
неодмінно; кім — що; акурвата — вони 
зробили; саджайа — о Саньджайо. 
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Дгритараштра каже:  
Саньджайо, що роблять мої сини й сини 
Панду, зібравшись у місці прощі на полі 
Курукшетра, бажаючи битви? 
 

ПОЯСНЕННЯ: «Бгаґавад-ґіта» — це 
загальновідомий науковий теїстичний твір, 
який було узагальнено в «Ґіта-магатм’ї» 
(Уславленні «Ґіти»). Там сказано, що 
«Бгаґавад-ґіту» треба читати дуже уважно за 
допомогою відданого, слуги Шрі Кришни, 
старанно досліджувати її й намагатися 
зрозуміти її без будь-яких власних 
примхливих тлумачень. Втім, сама 
«Бгаґавад-ґіта», на прикладі Арджуни, 
якому її повідав безпосередньо Сам 
Господь, показує, як належить її вивчати та 
розуміти. Якщо комусь пощастить зрозуміти 
«Бгаґавад-ґіту» такою, як вона передається 
через ланки учнівської послідовності без 
власних свавільних тлумачень, — він 
здобуде знання, яке перевершує всю 
ведичну мудрість, усі шастри, будь-яке 
Святе Письмо. У «Бгаґавад-ґіті» можна 
знайти все те, що є в інших шастрах, у 
будь-якому Святому Письмі, а також і те, 
чого читач ніде більше не знайде. Такою є 
характерна особливість «Ґіти». Вона являє 
собою досконале релігійне вчення, що 
збережене в тому вигляді, у якому його 
безпосередньо повідав Усевишній Бог-
Особа, Господь Шрі Кришна. 

Діалог між Дгритараштрою та Саньджаєю, 



195 

як про це сказано в «Mагабгараті», 
розкриває перед нами цю велику філософію. 
Саме на полі битви Курукшетра (священній 
землі, що з давніх-давен була місцем прощ) 
її повідав Сам Усевишній Господь, коли Він 
зійшов на цю планету, аби вказати людям 
шлях до осягнення істини. 

Слово дгарма-кшетра (місце, де 
здійснюються релігійні обряди) має 
особливе значення, адже на полі битви 
Курукшетра Всевишній Бог-Особа був на 
боці Арджуни. Дгритараштра, батько Куру, 
глибоко сумнівався в можливості остаточної 
перемоги своїх синів. Охоплений сумнівом, 
він і питає свого секретаря Саньджаю: «Що 
зробили мої сини й сини Панду?» Він знав, 
що його сини й сини його молодшого брата 
Панду зібралися на полі Курукшетра для 
вирішального бою. Але його питання 
знаменне іншим. Він не бажав жодних 
компромісів між кузенами та братами, але 
водночас турбувався за долю своїх синів на 
полі бою. Битву було домовлено провести 
на Курукшетрі (поле, про яке згадується у 
Ведах як про місце поклоніння навіть для 
небожителів), і тому Дгритараштра був 
дуже занепокоєний тим, що святе місце 
впливатиме на результат бою. Він добре 
знав, що для Арджуни та інших синів Панду 
такий вплив буде сприятливим, бо всі вони 
були за своєю природою праведні. Саньджая 
був учнем В’яси, з ласки якого він міг 
бачити поле битви Курукшетра навіть 
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перебуваючи в покоях Дгритараштри. Отож, 
Дгритараштра й питає його про становище 
на полі бою. 

Дгритараштра також розкриває тут свої 
думки. Хоча сини Панду та його сини 
належали до однієї родини, він навмисне 
називає словом «Куру» тільки своїх синів, у 
такий спосіб відсторонюючи синів Панду 
від родинної спадщини. Отже, стає 
зрозумілим особливе ставлення 
Дгритараштри до своїх племінників, синів 
Панду. І вже з самого початку оповіді 
можна зрозуміти, що, як на ниві виполюють 
бур’яни, так і на релігійному полі 
Курукшетра, де присутній батько релігії 
Шрі Кришна, такі бур’яни, як син 
Дгритараштри Дурйодгана та інші, будуть 
знищені, а справді релігійні люди на чолі з 
Юдгіштхірою будуть милістю Господа 
зміцнені. Таким є значення слів дгарма-
кшетре й куру-кшетре, окрім їхньої 
важливості з погляду історії та ведичної 
культури. 
 

ВІРШ 2 
 

SaÅYa ovac 
d*îa Tau Paa<@vaNaqk&- VYaU!& duYaaeRDaNaSTada ) 

AacaYaRMauPaSa(r)MYa raJaa vcNaMab]vqTa( )) 2 )) 
 

саджайа увча 
дришв ту павнка 

вйӯга дурйодганас тад |  
чрйам упасаґамйа 
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рдж вачанам абравт || 2 || 
 

саджайаӷ увча — Саньджая сказав; 
дришв — побачивши; ту — але; пава-
анкам — воїнів Пандавів; вйӯгам — 
вишикуваних фалангами; дурйодганаӷ — 
цар Дурйодгана; тад — тоді; чрйам — 
учителя; упасаґамйа — підходячи; рдж 
— цар; вачанам — слово; абравт — сказав. 
 

Саньджая каже:  
Царю, оглянувши армію, яку вишикува-
ли сини Панду, цар Дурйодгана підійшов 
до свого учителя і звернувся до нього з 
такими словами. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Дгритараштра був сліпий від 
народження. На жаль, він був позбавлений і 
духовного зору. Він прекрасно знав, що 
його сини також сліпі в питаннях релігії, і 
був упевнений, що вони ніколи не 
порозуміються з Пандавами, праведними від 
народження. Однак він був занепокоєний 
впливом святого місця на результат битви, і 
Саньджая розумів, чим зумовлене його 
питання про стан справ на полі бою. Тому 
Саньджая вирішив підбадьорити занепалого 
духом царя, запевнивши, що його сини, 
попри вплив святого місця, не збираються 
йти на жодні поступки. Саньджая повідомив 
цареві, що Дурйодгана, оглянувши військові 
сили Пандавів, одразу ж попрямував до 
Дрона-ачар’ї, головнокомандувача, аби 
сповістити його про справжній стан справ. 
Хоча Дурйодгану й названо у вірші царем, 
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та все ж серйозність ситуації змусила його 
піти до командувача. Звідси стає зрозуміло, 
що він неабиякий політик. Та попри 
зовнішній дипломатичний лоск Дурйодгана 
не зміг приховати страх, який виник у нього, 
коли він побачив розташування військових 
сил Пандавів. 
 

ВІРШ 3 
 

PaXYaETaa& Paa<@uPau}aa<aaMaacaYaR MahTaq& cMaUMa( ) 
VYaU!a& d]uPadPau}ae<a Tav iXaZYae<a DaqMaTaa )) 3 )) 

 

пайаіт пу-путрнм 
чрйа магат чамӯм |  

вйӯг друпада-путреа 
тава ішйеа дгмат || 3 || 

 

пайа — оглянь; етм — цю; пу-
путр — синів Панду; чрйа —   о 
вчителю; магатм —   велику; чамӯм — 
військову силу; вйӯгм — що вишикувана; 
друпада-путреа — сином Друпади; тава 
— твоїм; ішйеа — учнем; дг-мат — 
дуже розумним. 
 

Мій учителю, погляньте на величезну 
армію синів Панду, яку так уміло 
вишикував здібний ваш учень, син царя 
Друпади. 
ПОЯСНЕННЯ: Дурйодгана, видатний 
дипломат, хотів указати Дрона-ачар’ї, 
великому брагману та головнокомандувачу, 
на його прорахунки. Між Дрона-ачар’єю та 
царем Друпадою, батьком дружини 
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Арджуни Драупаді, відбулася суперечка 
політичного характеру, що спонукало 
Друпаду здійснити велике 
жертвопринесення, завдяки якому він 
отримав благословення мати сина, що буде 
спроможний убити Дрона-ачар’ю. Дрона-
ачар’я добре знав про це, та все ж, як 
великодушний брагман, він, не вагаючись, 
передав усі свої військові таємниці синові 
Друпади Дгриштадьюмні, який навчався у 
нього військовій справі. Тепер, на полі 
битви Курукшетра, Дгриштадьюмна став на 
бік Пандавів, і саме він вишикував їхні 
військові фаланги, використавши 
мистецтво, яке він колись перейняв у Дрона-
ачар’ї. Дурйодгана вказав на цей промах 
Дрона-ачар’ї, закликаючи його до пильності 
й безкомпромісності в битві. Він хотів 
підкреслити цим, що в бою Дрона-ачар’ї не 
треба проявляти поблажливості до Пандавів, 
які теж були його відданими учнями, серед 
яких Арджуна був найулюбленіший та 
найбільш здібний. Дурйодгана також 
застеріг, що така поблажливість у бою може 
спричинити поразку. 
 

ВІРШ 4 
 

A}a éUra MaheZvaSaa >aqMaaJauRNaSaMaa YauiDa ) 
YauYauDaaNaae ivra$=ê d]uPadê MaharQa" )) 4 )) 

 

атра ӯр магешв-с 
бгмрджуна-сам йудгі |  

йуйудгно віра ча 
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друпада ча маг-ратхаӷ || 4 || 
 

атра — тут; ӯрӷ — герої; маг-ішу-сӷ 
— вправні лучники; бгма-арджуна — Бгімі 
й Арджуні; самӷ — рівні; йудгі — у бою; 
йуйудгнаӷ — Ююдгана; віраӷ — Вірата; 
ча — також; друпадаӷ — Друпада; ча — 
також; маг-ратхаӷ — великий воїн. 
 

В цій армії багато відважних лучників, 
рівних у бою Бгімі й Арджуні, багато 
великих воїнів, таких як Ююдгана, 
Вірата й Друпада. 
ПОЯСНЕННЯ: Хоча сам Дгриштадьюмна 
не був надто страшний для Дрона-ачар’ї, 
дуже вправного у військовій справі, однак 
там було чимало інших, яких треба було 
остерігатися. Дурйодгана каже, що вони 
можуть стати великою перешкодою на 
шляху до перемоги, бо кожен з них не менш 
грізний, ніж Бгіма й Арджуна. Сила Бгіми та 
Арджуни була йому відома, отож він і 
порівнював з ними інших воїнів. 
 

ВІРШ 5 
 

Da*íke-Tauêeik-TaaNa" k-aiXaraJaê vqYaRvaNa( ) 
PauåiJaTku-iNTa>aaeJaê XaEBYaê NarPau(r)v" )) 5 )) 

 

дгришакету чекітнаӷ 
кірджа ча врйавн | 

пуруджіт кунтібгоджа ча 
аібйа ча нара-пуґаваӷ || 5 || 

 

дгришакетуӷ — Дгриштакету; чекітнаӷ 
— Чекітана; кірджаӷ — Кашіраджа; ча  
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—  також; врйа-вн  —  дуже могутній; 
пуруджіт  —  Пуруджит; кунтібгоджаӷ  — 
 Кунтібгоджа; ча  —  також; аібйаӷ  — 
 Шайб’я; ча — також; нара-пуґаваӷ — 
герой серед людей. 
 

Серед них є й такі видатні, сміливі та 
могутні воїни, як Дгриштакету, Чекітана, 
Кашірадж, Пуруджіт, Кунтібгоджа і 
Шайб’я. 
 

ВІРШ 6 
 

YauDaaMaNYauê iv§-aNTa otaMaaEJaaê vqYaRvaNa( ) 
SaaE>ad]ae d]aEPadeYaaê SavR Wv MaharQaa" )) 6 )) 

 

йудгманйу ча вікрнта 
уттамаудж ча врйавн |  
саубгадро драупадей ча 

сарва ева маг-ратхӷ || 6 || 
 

йудгманйуӷ — Юдгаманью; ча — також; 
вікрнтаӷ — могутній; уттамауджӷ — 
Уттамауджа; ча — та; врйа-вн — дуже 
могутній; саубгадраӷ — син Субгадри; 
драупадейӷ — сини Драупаді; ча — та; 
сарве — усі; ева — неодмінно; маг-ратхӷ 
— вправні в бою на колісницях. 
 

Там є також і могутній Юдгаманью, 
грізний Уттамауджа, сини Драупаді й син 
Субгадри. Усі ці воїни в бою на 
колісницях дуже вправні. 
 

ВІРШ 7 
 

ASMaak&- Tau iviXaía Yae TaaiàbaeDa iÜJaaetaMa ) 
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NaaYak-a MaMa SaENYaSYa Sa&jaQa| TaaNb]vqiMa Tae )) 7 )) 
асмка ту вііш йе 

тн нібодга двіджоттама | 
нйак мама саінйасйа 

саґйртха тн бравмі те || 7 || 
 

асмкам — наш; ту — але; віішӷ — 
особливо могутні; йе — хто; тн — їх; 
нібодга — лише зверни увагу; двіджа-
уттама — кращий з-поміж брагманів; 
нйакӷ — полководці; мама — моїх; 
саінйасйа — воїнів; саґй-артхам — до 
відома; тн — їх; бравмі — я кажу; те — 
тобі. 
 

Але, о найкращий із брагманів, дозвольте 
доповісти вам і про тих полководців, які 
найбільш достойні очолювати мої 
військові сили. 
 

ВІРШ 8 
 

>avaN>aqZMaê k-<aRê k*-Paê SaiMaiTa&JaYa" ) 
AìTQaaMaa ivk-<aRê SaaEMaditaSTaQaEv c )) 8 )) 

 

бгавн бгшма ча кара ча 
крипа ча саміті-джайаӷ |  

аваттхм вікара ча 
саумадаттіс татхаіва ча || 8 || 

 

бгавн — ви самі; бгшмаӷ — дід Бгішма; ча 
— також; караӷ — Карна; ча — та; крипаӷ 
— Крипа; ча — та; самітім-джайаӷ — 
завжди непереможний у бою; аваттхм 
— Ашваттхама; вікараӷ — Вікарна; ча — 
як і; саумадаттіӷ — син Сомадатти; татх 
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— як і; ева — звичайно; ча — також. 
 

Серед них є такі воїни як ви самі, а також 
Бгішма, Карна, Крипа, Ашваттхама, 
Вікарна й син Сомадатти Бгурішрава. В 
битвах вони завжди переможці. 
ПОЯСНЕННЯ: Дурйодгана згадує видатних 
героїв, завжди непереможних у бою. 
Вікарна — брат Дурйодгани, Ашваттхама — 
син Дрона-ачар’ї й Саумадатті (Бгурішрава) 
— син царя племені багліків. Карна — 
зведений брат Арджуни, народжений від 
Кунті до її шлюбу з царем Панду. Сестра-
близнючка Крипа-ачар’ї була дружиною 
Дрона-ачар’ї. 
 

ВІРШ 9 
 

ANYae c bhv" éUra MadQaeR TYa¢-JaqivTaa" ) 
NaaNaaXañPa[hr<aa" SaveR YauÖivXaarda" )) 9 )) 

 

анйе ча багаваӷ ӯр 
мад-артхе тйакта-джвітӷ | 

нн-астра-прагараӷ 
сарве йуддга-вірадӷ || 9 || 

 

анйе — інші; ча — також; багаваӷ — у 
великій кількості; ӯрӷ — герої; мат-
артхе — заради мене; тйакта-джвітӷ — 
готові ризикувати життям; нн — 
численною; астра — зброєю; прагараӷ 
— споряджені; сарве — усі вони; йуддга-
вірадӷ — вправні воїни. 
 

Є й багато інших героїв, ладних віддати 
свої життя за мене. Всі вони добре 
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споряджені різноманітними видами зброї 
й досвідчені у військовій науці. 
ПОЯСНЕННЯ: Що стосується інших, таких 
як Джаядратха, Критаварма та Шалья, то їх 
усіх сповнювала рішучість віддати життя за 
Дурйодгану. Іншими словами, це вже натяк 
на те, що на всіх них чекає неминуча 
загибель у битві на Курукшетрі через те, що 
вони приєдналися до табору гріховного 
Дурйодгани. Але сам Дурйодгана, звісно, 
був упевнений у перемозі, покладаючись на 
вищезгадані об’єднані сили своїх друзів. 
 

ВІРШ 10 
 

APaYaaRá& TadSMaak&- bl&/ >aqZMaai>ari+aTaMa( ) 
PaYaaRá& iTvdMaeTaeza& bl&/ >aqMaai>ari+aTaMa( )) 10 )) 

 

апарйпта тад асмка 
бала бгшмбгіракшітам |  
парйпта тв ідам етеш 

бала бгмбгіракшітам || 10 || 
 

апарйптам — незмірне; тат — те; 
асмкам — наше; балам — сила; бгшма   — 
  дідом Бгішмою; абгіракшітам   — 
  прекрасно захищене; парйптам — 
обмежене; ту — але; ідам — усе це; 
етешм — Пандавів; балам — сила; бгма 
— Бгімою; абгіракшітам — старанно 
захищене. 
 

Наші сили незмірні, й нас досконало 
обороняє дід Бгішма, тоді як сили 
Пандавів, що надійно захищені 
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стараннями Бгіми, — обмежені. 
ПОЯСНЕННЯ: Тут Дурйодгана порівнює 
сили супротивних сторін. Він гадає, що 
могутність його військових сил незмірна, 
особливо тому, що їх захищає 
найдосвідченіший полководець, дід Бгішма. 
З іншого боку, сили Пандавів обмежені, і їх 
захищає менш досвідчений полководець 
Бгіма, який здається зовсім незначним у 
порівнянні з Бгішмою. Дурйодгана завжди 
ненавидів Бгіму, бо знав: якщо йому й 
судилося коли-небудь загинути, то тільки 
від руки Бгіми. Водночас він був упевнений 
у своїй перемозі, покладаючись на 
присутність Бгішми, який набагато 
перевершував Бгіму своїм досвідом. Тому 
Дурйодгана вважав, що має всі підстави 
сподіватись на перемогу. 
 

ВІРШ 11 
 

AYaNaezu c SaveRzu YaQaa>aaGaMaviSQaTaa" ) 
>aqZMaMaevai>ar+aNTau >avNTa" SavR Wv ih )) 11 )) 

 

айанешу ча сарвешу 
йатх-бгґам авастхітӷ | 
бгшмам евбгіракшанту 

бгавантаӷ сарва ева гі || 11 || 
 

айанешу — на стратегічних позиціях; ча — 
також; сарвешу —  скрізь; йатх-бгґам — 
по-різному вишикувані; авастхітӷ — 
розташовані; бгшмам — діда Бгішму; ева 
— неодмінно; абгіракшанту — 
підтримайте; бгавантаӷ — ви; сарве — усі 
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відповідно; ева гі — неодмінно. 
 

Нині ви всі, перебуваючи кожен на своїх 
стратегічних позиціях, повинні усіма 
силами підтримувати діда Бгішму. 
ПОЯСНЕННЯ: Дурйодгана, віддавши 
належне доблесті Бгішми, зважив на те, що 
інші можуть подумати, нібито їх вважають 
менш важливими, і тому він, промовляючи 
так, із властивою йому дипломатичністю 
намагається залагодити справу. Він 
наголошує, що хоча Бгішма, безумовно, і 
найвеличніший герой, однак він уже старий, 
і тому треба особливо подбати про те, щоб 
усебічно підтримати його. Він може 
захопитися битвою в якомусь одному місці, 
і ворог скористається з цього. Тому дуже 
важливо, щоб інші великі воїни не залишали 
своїх стратегічних позицій, бо це дозволить 
супротивникові прорвати фалангу. 
Дурйодгана добре розумів, що перемога 
Куру залежить від присутності Бгішмадеви. 
Він був переконаний, що в бою Бгішмадева і 
Дрона-ачар’я цілковито підтримають його, 
адже він добре пам’ятав, як вони 
промовчали, не вимовивши жодного слова, 
коли беззахисну Драупаді, дружину 
Арджуни, силоміць роздягали у присутності 
всіх полководців, і вона волала до них, 
молячи про справедливість. Хоча він і знав, 
що обидва ці воєначальники відчувають 
певну прихильність до Пандавів, але 
сподівався, що тепер вони цілком 
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відмовляться від сентиментів, як це вже 
було раніше під час гри в кості. 
 

ВІРШ 12 
 

TaSYa SaÅNaYaNhz| ku-åv*Ö" iPaTaaMah" ) 
iSa&hNaad& ivNaÛaeÀE" Xa«& dDMaaE Pa[TaaPavaNa( )) 12 )) 

 

тасйа саджанайан гарша 
куру-вриддгаӷ пітмагаӷ |  
сіга-нда вінадйоччаіӷ 

акха дадгмау пратпавн || 12 || 
 

тасйа — його; саджанайан — 
збільшуючи; гаршам — бадьорість; 
курувриддгаӷ — предок династії Куру 
(Бгішма); пітмагаӷ — дід; сіга-ндам — 
звук, подібний до левиного рикання; вінадйа 
— той, що вібрує; уччаіӷ — дуже голосно; 
акхам — мушля; дадгмау — подув; 
пратпа-вн — доблесний. 
 

Тоді Бгішма, доблесний великий предок 
династії Куру, дід воїнів, що стали до бою, 
засурмив дуже гучно у свою мушлю, 
створюючи звук, подібний до рику лева, й 
підбадьорюючи ним Дурйодгану. 
ПОЯСНЕННЯ: Предок династії Куру добре 
розумів внутрішній стан свого внука 
Дурйодгани і з притаманним йому 
співчуттям, намагаючись підбадьорити 
його, гучно засурмив у свою мушлю на 
підтвердження того, що його недаремно 
порівнюють із левом. Але посередньо, 
символічним звучанням своєї мушлі, він 
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повідомив своєму пригніченому внукові 
Дурйодгані, що в того немає жодних надій 
на перемогу в битві, бо на боці 
супротивника був Усевишній Господь, 
Кришна. Однак обов’язком Бгішми було 
керувати боєм і не шкодувати для цього 
зусиль. 
 

ВІРШ 13 
 

TaTa" Xa«aê >aeYaRê Pa<avaNak-GaaeMau%a" ) 
SahSaEva>YahNYaNTa Sa XaBdSTauMaul/ae_>avTa( )) 13 )) 

 

татаӷ акх ча бгерйа ча 
паавнака-ґомукхӷ |  

сагасаівбгйаганйанта 
са абдас тумуло ’бгават || 13 || 

 

татаӷ — після цього; акхӷ — мушлі; ча 
— також; бгерйаӷ — великі барабани; ча — 
і; паава-нака — маленькі барабани та 
литаври; ґомукхӷ — ріжки; сагас — 
несподівано; ева — неодмінно; 
абгйаганйанта — пролунали водночас; саӷ 
— той; абдаӷ — змішаний звук; тумулаӷ 
— гучний; абгават — настав. 
 

Після цього враз залунали мушлі, 
барабани, литаври, сурми і ріжки, й дуже 
буйне було те їхнє спільне звучання. 
 

ВІРШ 14 
 

TaTa" ìeTaEhRYaEYauR¢e- MahiTa SYaNdNae iSQaTaaE ) 
MaaDav" Paa<@vêEv idVYaaE Xa«aE Pa[dDMaTau" )) 14 )) 

 

татаӷ ветаір гайаір йукте 
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магаті сйандане стхітау | 
мдгаваӷ пава чаіва 

дівйау акхау прададгматуӷ || 14 || 
 

татаӷ — після того; ветаіӷ — білими; 
гайаіӷ — кіньми; йукте — яких було 
запряжено; магаті — у велику; сйандане — 
на колісниці; стхітау — розміщений; 
мдгаваӷ — Кришна (чоловік богині удачі); 
паваӷ — Арджуна (син Панду); ча — 
також; ева — неодмінно; дівйау — 
трансцендентний; акхау — мушлі; 
прададгматуӷ — засурмили. 
 

А з іншого боку Кришна й Арджуна, 
стоячи у чудовій своїй колісниці, 
запряженій білими кіньми, засурмили у 
свої божественні мушлі. 
ПОЯСНЕННЯ: На відміну від мушлі, у яку 
сурмив Бгішмадева, мушлі в руках Кришни 
й Арджуни названо божественними. Їхній 
трансцендентний звук провіщав перемогу, 
бо на боці Пандавів був Кришна. Джайас 
ту пу-путр йеш пакше 
джанрданаӷ. Перемога завжди на боці 
таких людей, як сини Панду, бо їм 
допомагає Господь Кришна. Хоч би де й 
коли з’являвся Господь, богиня удачі 
завжди поруч, адже вона завжди нерозлучна 
зі своїм чоловіком. Отже, перемога та удача 
чекали на Арджуну, й божественні звуки 
мушлі Вішну, тобто Господа Кришни, 
сповіщали про це. Крім того, колісницю, на 
якій сиділи обоє друзів, подарував Арджуні 
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бог вогню, Аґні, а це означає, що на ній 
можна було завоювати будь-яку землю в 
межах трьох світів. 
 

ВІРШ 15 
 

PaaÄJaNYa& ôzqke-Xaae devdta& DaNaÅYa" ) 
PaaE<@\& dDMaaE MahaXa«& >aqMak-MaaR v*k-aedr" )) 15 )) 

 

пчаджанйа гришкео 
девадатта дгана-джайаӷ | 

паура дадгмау маг-акха 
бгма-карм врикодараӷ || 15 || 

 

пчаджанйам — мушлю, звану 
Паньчаджанья; гришка-аӷ — Гришікеша 
(Кришна, Господь, який править чуттями 
відданих); девадаттам — мушлю, що 
звалася Девадатта; дганам-джайаӷ — 
Дгананьджая (Арджуна, завойовник 
багатств); паурам — мушлю під назвою 
Паундра; дадгмау — подув; маг-акхам 
— жахливу мушлю; бгма-карм — той, хто 
здійснює надлюдські подвиги; врика-удараӷ 
— ненаситний шлунок (Бгіма). 
 

Господь Кришна засурмив у Свою 
мушлю Паньчаджанью, Арджуна — у 
свою, Девадатту, а ненажерливий Бгіма, 
вершитель надлюдських подвигів, 
засурмив у свою жахливу мушлю 
Паундру. 
ПОЯСНЕННЯ: Господь Кришна в цьому 
вірші названий Гришікешею, бо Він — 
Володар чуттів усіх живих істот. Живі 
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істоти — це Його невід’ємні частки, і тому 
чуття живих істот складають невід’ємну 
частину Його чуттів. Імперсоналісти не 
можуть пояснити, що таке чуття живих 
істот, і через це вони завжди намагаються 
зобразити всіх живих істот як безчуттєвих 
та позбавлених індивідуальності. Господь 
перебуває в серцях усіх живих істот і керує 
їхніми чуттями тією мірою, наскільки живі 
істоти віддаються Йому. Чуттями ж Своїх 
чистих відданих Він управляє напряму. Тут, 
на полі битви Курукшетра, Господь 
безпосередньо керує духовними чуттями 
Арджуни, й тому в цій ситуації Його 
названо Гришікешею. Господь має багато 
імен, що позначають різні аспекти Його 
діяльності. Наприклад, Його називають 
Мадгусуданою, бо Він убив демона на ім’я 
Мадгу; Його називають Ґовіндою, тому що 
Він — джерело насолоди для корів та чуттів 
усіх живих істот; Його називають 
Всудевою, бо Він з’явився як син 
Васудеви; Його називають Девакі-
нанданою, тому що Девакі була Його 
матір’ю; Його називають Яшода-нанданою, 
бо саме Яшоді Він дарував Свої дитячі 
розваги у Вриндавані; Його називають 
Партха-саратхі, тому що Він правив 
колісницею Свого друга Арджуни. Так само 
Його називають Гришікешею, бо Він 
скеровував Арджуну на полі битви 
Курукшетра. 

Арджуну в цьому вірші названо 
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Дгананьджаєю, бо він допоміг своєму 
старшому братові здобути незчисленні 
багатства, потрібні йому на різні 
жертвопринесення. Водночас Бгіма відомий 
як Врикодара, бо його апетит був такий же 
надзвичайний, як і його подвиги, один із 
яких — перемога над демоном Гідімбою. 
Отже, звук усіх мушель, у які засурмили 
прихильники Пандавів, починаючи з 
Господа, надихали їхніх воїнів на битву. 
Табір супротивників таких переваг не мав: 
не було з ними ні Кришни, Всевишнього 
Володаря, ані богині удачі. Отже, їм 
судилося програти цю битву, про що і 
сповіщали звуки мушель. 
 

ВІРШІ 16–18 
 

ANaNTaivJaYa& raJaa ku-NTaqPau}aae YauiDaiïr" ) 
Naku-l/" Sahdevê SaugaaezMai<aPauZPak-aE )) 16 )) 
k-aXYaê ParMaeZvaSa" iXa%<@q c MaharQa" ) 

Da*íÛuManae ivra$=ê SaaTYaik-êaParaiJaTa" )) 17 )) 
d]uPadae d]aEPadeYaaê SavRXa" Pa*iQavqPaTae ) 

SaaE>ad]ê Mahabahu" Xa«aNdDMau" Pa*QaKPa*Qak(- )) 18 )) 
 

анантавіджайа рдж 
кунт-путро йудгішхіраӷ |  

накулаӷ сагадева ча 
суґгоша-маіпушпакау || 16 || 

 

кйа ча парамешв-саӷ 
ікха ча маг-ратхаӷ |  

дгришадйумно віра ча 
стйакі чпарджітаӷ || 17 || 

 

друпадо драупадей ча 
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сарвааӷ притхів-пате | 
саубгадра ча маг-бгуӷ 

акхн дадгмуӷ притхак притхак || 18 || 
 

ананта-віджайам — мушлю під назвою 
Анантавіджая; рдж — цар; кунт-путраӷ 
— син Кунті; йудгішхіраӷ — Юдгіштхіра; 
накулаӷ — Накула; сагадеваӷ —  Сагадева; 
ча — і; суґгоша-маіпушпакау — мушлі, що 
звуться Суґгоша й Маніпушпака; кйаӷ — 
цар Каші (Варанасі); ча — і; парама-ішу-
саӷ — вправний стрілець; ікха — 
Шікханді; ча — також; маг-ратхаӷ — той, 
хто спроможний боротися сам проти тисяч; 
дгришадйумнаӷ — Дгриштадьюмна (син 
царя Друпади); віраӷ — Вірата (цар, який 
дав притулок Пандавам, коли вони були 
змушені переховуватись); ча — також; 
стйакіӷ — Сатьякі (те ж саме, що і 
Ююдгана, візниця Господа Кришни); ча — 
і; апарджітаӷ — ті, що ніколи не 
зазнавали поразки; друпадаӷ — Друпада, 
цар Паньчали; драупадейӷ — сини 
Драупаді; ча — також; сарвааӷ — усі; 
притхів-пате — о царю; саубгадраӷ — 
Абгіманью, син Субгадри; ча — також; 
маг-бгуӷ — із могутньою зброєю; 
акхн   —   мушлі; дадгмуӷ   —   засурмив; 
притхак притхак — кожен окремо. 
 

Цар Юдгіштхіра, син Кунті, засурмив у 
свою мушлю Анантавіджаю, а Накула й 
Сагадева — у свої, Суґгошу і 
Маніпушпаку. Великий лучник цар Каші, 
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могутній воїн Шікханді, Дгриштадьюмна, 
Вірата, непереможний Сатьякі, Друпада, 
сини Драупаді та інші, як-от міцнорукий 
син Субгадри, — всі вони, царю, 
засурмили у свої мушлі. 
ПОЯСНЕННЯ: Саньджая дуже тактовно дає 
зрозуміти царю Дгритараштрі, що його 
нерозумна політика обману синів Панду і 
спроби посадити на царський трон власних 
синів не вельми похвальні. Знамення 
провіщали, що вся династія Куру загине у 
цій великій битві. Усі були присутні тут, і 
всі були приречені — від діда Бгішми до 
онуків, таких як Абгіманью та інших, разом 
із царями багатьох держав світу. 
Призвідником усієї катастрофи був цар 
Дгритараштра, який підтримував політику 
своїх синів. 
 

ВІРШ 19 
 

Sa gaaezae DaaTaRraí\a<aa& ôdYaaiNa VYadarYaTa( ) 
Na>aê Pa*iQavq& cEv TauMaul/ae_>YaNauNaadYaNa( )) 19 )) 

 

са ґгошо дгртаршр 
гридайні вйадрайат |  

набга ча притхів чаіва 
тумуло ’бгйанундайан || 19 || 

 

саӷ — цей; ґгошаӷ — вібрація; 
дгртаршрм — синів Дгритараштри; 
гридайні — серця; вйадрайат — розбив; 
набгаӷ — небо; ча — також; притхівм — 
поверхня землі; ча — також; ева — 
звичайно; тумулаӷ — гучний; 
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абгйанундайан — лунаючи. 
 

Звуки усіх цих мушель злилися в гучне 
ревіння. Вони заповнили собою землю й 
небо і вщент розбили серця синів 
Дгритараштри. 
ПОЯСНЕННЯ: Ніде не згадується про те, 
що мушлі Бгішми та інших прихильників 
Дурйодгани викликали хоча б найменше 
збентеження в таборі Пандавів. Навпаки, у 
цьому вірші описано, як від звуків мушель 
Пандавів були розбиті серця синів 
Дгритараштри. Це сталося завдяки 
цілковитій вірі Пандавів у Господа Кришну. 
Тому, хто знаходить притулок біля 
Всевишнього Господа, нема чого боятись 
навіть у гущі найбільшої біди. 
 

ВІРШ 20 
 

AQa VYaviSQaTaaNd*îa DaaTaRraí\aNk-iPaßJa" ) 
Pa[v*tae XañSaMPaaTae DaNauåÛMYa Paa<@v" ) 

ôzqke-Xa& Tada vaKYaiMadMaah MahqPaTae )) 20 )) 
 

атха вйавастхітн дришв 
дгртаршрн капі-дгваджаӷ |  

правритте астра-сампте 
дганур удйамйа паваӷ | 
гришкеа тад вкйам 
ідам га маг-пате || 20 || 

 

атха — слідом за тим; вйавастхітн — 
вишикуваних; дришв — дивлячись на; 
дгртаршрн — сини Дгритараштри; 
капі-дгваджаӷ — той, у кого на прапорі 
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зображення Ганумана; правритте — 
готовий до бою; астра-сампте — 
випускаючи свої стріли; дгануӷ — лук; 
удйамйа — піднявши; паваӷ — син 
Панду (Арджуна); гришкеам  —  Господу 
Кришні; тад  —  тоді; вкйам  —  слово; 
ідам  —  це; га — сказав; маг-пате — о 
царю. 
 

Тоді син Панду Арджуна, сидячи у своїй 
колісниці під прапором із зображенням 
Ганумана, взяв свій лук і приготувався до 
бою. О царю, дивлячись на вишикувані 
лави синів Дгритараштри, Арджуна 
звернувся до Кришни з такими словами. 
ПОЯСНЕННЯ: Битва ось-ось мала 
розпочатися. Із вищенаведених слів стає 
зрозуміло, що серця синів Дгритараштри так 
чи інак охопила зневіра, коли вони 
побачили несподіване розташування 
військових сил Пандавів, діями яких на полі 
битви безпосередньо керував Господь 
Кришна. Ще одним провісником перемоги 
Пандавів була емблема Ганумана на прапорі 
Арджуни, — Гануман сприяв перемозі 
Господа Рами в бою між Ним і Раваною. 
Тепер же і Рама, і Гануман були в колісниці 
Арджуни й допомагали йому. Господь 
Кришна — це Сам Рама, і хоч би де 
перебував Господь Рама, з Ним завжди 
поруч Його вічний слуга Гануман і Його 
вічна дружина Сіта, богиня удачі. Тому в 
Арджуни не було жодних підстав боятися 
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ворогів. До того ж, Володар усіх чуттів, 
Господь Кришна, особисто був присутній 
там, аби спрямовувати його дії. Отже, в 
розпорядженні Арджуни були всі найкращі 
військові радники. Такі сприятливі умови, 
які Господь створив для Свого вічного 
відданого, без сумніву провіщали перемогу. 
 

ВІРШІ 21–22 
 

AJauRNa ovac 
SaeNaYaaeå>aYaaeMaRDYae rQa& SQaaPaYa Mae_CYauTa ) 

YaavdeTaaiàrq+ae_h& Yaaed(Dauk-aMaaNaviSQaTaaNa( )) 21 )) 
kE-MaRYaa Sah YaaeÖVYaMaiSMaNr<aSaMauÛMae )) 22 )) 

 

арджуна увча 
сенайор убгайор мадгйе 

ратха стхпайа ме ’чйута |  
йвад етн ніркше ’га 

йоддгу-кмн авастхітн || 21 || 
 

каір май сага йоддгавйам 
асмін раа-самудйаме || 22 || 

 

арджунаӷ увча — Арджуна сказав; сенайоӷ 
—  армій; убгайоӷ — обох; мадгйе — між; 
ратхам — колісницю; стхпайа — тримай; 
ме — мій; ачйута — о непогрішимий; 
йват — поки; етн — усіх цих; ніркше — 
можу роздивитись; агам — я; йоддгу-кмн 
— які прагнуть битися; авастхітн — 
вишикуваних на полі бою; каіӷ — із ким; 
май — мною; сага — разом; йоддгавйам — 
повинен битися з; асмін — у цьому; раа — 
битва; самудйаме — намагаючись. 
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Арджуна сказав:  
О непогрішимий, будь ласкавий, розмісти 
мою колісницю поміж обох армій, аби я 
міг бачити присутніх тут воїнів, що 
рвуться до бою, — тих, з ким я маю 
зійтись у великій цій битві. 
ПОЯСНЕННЯ: Хоча Господь Кришна й 
Усевишній Бог-Особа, Він зі Своєї 
незбагненної милості служить Своєму 
другові. Він ніколи не втрачає прихильності 
до Своїх відданих, і тому тут Арджуна 
звертається до Нього як до 
«непогрішимого». Крім того, як візниця 
Арджуни, Він, не вагаючись, виконує його 
накази й Арджуна називає Його 
непогрішимим ще й за це. Хоча з ласки до 
Свого відданого Господь і грає роль візниці, 
Його вище становище не викликає сумніву. 
За будь-яких обставин Він є Всевишнім 
Богом-Особою, Гришікешею, Володарем 
усіх чуттів. Стосунки між Господом та Його 
слугою дуже ніжні й суто трансцендентні. 
Як вірний слуга Господа завжди радо 
служить Йому, так само й Господь прагне 
зробити Своєму відданому якусь послугу. 
Коли чисті бгакти Господа дають Йому 
накази, Він отримує навіть ще більше 
задоволення, ніж коли Він наказує Сам. Усі 
коряться Йому як Володареві й немає нікого 
вищого за Нього, такого, хто б наказував 
Йому. Коли ж трапляється, що Йому 
наказують Його чисті віддані, — Господь 
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відчуває трансцендентну насолоду, хоча 
Він, безумовно, панує над усіма 
обставинами. 

Арджуна — чистий відданий, він не мав 
бажання битися зі своїми кузенами та 
братами, але його змусила до цього 
впертість Дурйодгани, який не 
погоджувався ні на які мирні угоди. Тому 
він дуже хотів побачити, хто з полководців 
присутній тут на полі битви. Хоча не могло 
бути й мови про примирення на полі бою, 
він хотів побачити їх ще раз та оцінити, 
наскільки вони були схильні до участі в цій 
зовсім небажаній війні. 
 

ВІРШ 23 
 

YaaeTSYaMaaNaaNave+ae_h& Ya WTae_}a SaMaaGaTaa" ) 
DaaTaRraí\SYa dubuRÖeYauRÖe iPa[Yaick-IzRv" )) 23 )) 

 

йотсйамнн авекше ’га 
йа ете ’тра самґатӷ |  

дгртаршрасйа дурбуддгер 
йуддге прійа-чікршаваӷ || 23 || 

 

йотсйамнн — тих, хто битиметься; 
авекше — дай мені подивитися; агам — я; 
йе — хто; ете — ті; атра — тут; самґатӷ 
— зібралися; дгртаршрасйа — сина 
Дгритараштри; дурбуддгеӷ — зловмисного; 
йуддге — у битві; прійа — добра; чікршаваӷ 
— бажаючи. 
 

Хочу я подивитись на тих, що прийшли 
сюди битись, аби догодити зловмисному 
синові Дгритараштри. 
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ПОЯСНЕННЯ: Те, що Дурйодгана у змові зі 
своїм батьком Дгритараштрою складав 
підступні плани, щоб загарбати владу в 
царстві Пандавів, ні для кого не було 
секретом. Звісно ж, усі ті, хто став на бік 
Дурйодгани, були одного поля ягоди. 
Арджуна хотів подивитися на них на полі 
бою перед початком битви, просто аби 
впевнитись у їхній сутності, однак без 
наміру пропонувати їм мирні переговори. 
Він також хотів побачити їх, щоб оцінити 
силу, з якою доведеться зіткнутись, хоча й 
був цілком упевнений у перемозі, адже з 
ним був Кришна. 
 

ВІРШ 24 
 

SaÅYa ovac 
WvMau¢-ae ôzqke-Xaae Gau@ake-XaeNa >aarTa ) 

SaeNaYaaeå>aYaaeMaRDYae SQaaPaiYaTva rQaaetaMaMa( )) 24 )) 
 

саджайа увча 
евам укто гришкео 
ґукеена бграта | 

сенайор убгайор мадгйе 
стхпайітв ратхоттамам || 24 || 

 

саджайаӷ увча — Саньджая сказав; евам 
— таким чином; уктаӷ — той, до кого 
звернулися; гришкеаӷ — Господь 
Кришна; ґукеена — Арджуною; бграта 
— нащадок Бгарати; сенайоӷ — армій; 
убгайоӷ — обох; мадгйе — посередині; 
стхпайітв — поставивши; ратха-
уттамам — чудову колісницю. 
 



221 

Саньджая каже:  
О нащадку Бгарати, на це прохання 
Арджуни Господь Кришна вивів 
вишукану ту колісницю й поставив її 
поміж обох армій. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші Арджуну 
названо Ґудакешею. Ґук означає «сон», а 
того, хто переміг сон, називають ґукеа. 
Сон також означає невігластво. Отже, 
завдяки своїй дружбі з Кришною Арджуна 
переміг і сон, і невігластво. Як великий 
бгакта Кришни, він не може забути 
Кришну ні на мить, бо такою є натура 
відданого. Уві сні чи наяву, відданий 
Господа ніколи не перестає думати про ім’я, 
образ, якості та розваги Кришни. Таким 
чином, просто постійно думаючи про 
Кришну, відданий Кришни може перемогти 
і сон, і невігластво. Це й називається 
свідомістю Кришни, або самадгі. Як 
Гришікеша, або Володар чуттів і думок 
кожної живої істоти, Кришна розумів, чому 
Арджуна хотів поставити колісницю між 
двома арміями. Він так і зробив, 
промовивши після цього такі слова. 
 

ВІРШ 25 
 

>aqZMad]ae<aPa[Mau%Ta" SaveRza& c Mahqi+aTaaMa( ) 
ovac PaaQaR PaXYaETaaNSaMaveTaaNku-æiNaiTa )) 25 )) 

 

бгшма-дроа-прамукхатаӷ 
сарвеш ча маг-кшітм |  
увча пртха пайаітн 
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самаветн курӯн іті || 25 || 
 

бгшма — діда Бгішми; дроа — учителя 
Дрони; прамукхатаӷ — попереду; сарвешм 
— усіх; ча — також; маг-кшітм — 
правителів світу; увча — сказав; пртха — 
о сину Притхи; пайа — глянь-но; етн — 
усіх їх; самаветн — тих, що зібралися; 
курӯн — членів царської династії Куру; іті 
— таким чином. 
 

Перед лицем Бгішми, Дрони та всіх 
інших провідників світу Господь сказав: 
Ось, Партхо, поглянь на всіх присутніх 
тут Куру. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Як Наддуша всіх живих 
істот, Господь Кришна розумів, що діялось 
у серці Арджуни. У зв’язку з цим ім’я 
«Гришікеша» вказує на те, що Він знав усе. 
Ім’я «Партха», або «син Кунті», тобто 
Притхи, яке стосується Арджуни, також має 
велике значення. Як друг, Кришна хотів 
дати Арджуні зрозуміти, що Він погодився 
бути його візницею тому, що той був сином 
Притхи, сестри Його батька Васудеви. Що ж 
мав на увазі Кришна, говорячи Арджуні: 
«Поглянь на Куру»? Чи хотів Арджуна 
зупинитись та уникнути бою? Кришна 
ніколи не чекав нічого такого від сина Своєї 
тітки Притхи, але у дружній і жартівливій 
формі Господь дав Арджуні зрозуміти, що 
прочитав його думки. 
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ВІРШ 26 
 

Ta}aaPaXYaiTSQaTaaNPaaQaR" iPaTa›NaQa iPaTaaMahaNa( ) 
AacaYaaRNMaaTaul/aN>a]aTa›NPau}aaNPaaE}aaNSa%q„&STaQaa ) 
ìéuraNSauôdêEv SaeNaYaaeå>aYaaeriPa )) 26 )) 

 

татрпайат стхітн пртхаӷ 
пітрӣн атха пітмагн | 

чрйн мтулн бгртрӣн 
путрн паутрн сакхс татх |  

ваурн сугрида чаіва 
сенайор убгайор апі || 26 || 

 

татра — там; апайат — він міг бачити; 
стхітн — стоячи; пртхаӷ  —  Арджуна; 
пітрӣн  —  батьків; атха — також; 
пітмагн — дідів; чрйн — учителів; 
мтулан — дядьків по матері; бгртрӣн — 
братів; путрн — синів; паутрн — онуків; 
сакхн — друзів; татх   —   теж; ваурн 
— тестів; сугридаӷ — доброзичливців; ча — 
також; ева — напевно; сенайоӷ — армій; 
убгайоӷ — обох сторін; апі — також. 
 

Посеред супротивних армій з обох боків 
Арджуна побачив своїх батьків, дідів, 
учителів, дядьків, братів, синів, онуків, 
друзів, тестів, а також доброзичливців. 
 

ПОЯСНЕННЯ: На полі бою Арджуна 
побачив усіх своїх родичів. Він помітив 
Бгурішраву, ровесника свого батька, дідів 
Бгішму й Сомадатту, учителів, серед яких 
були Дрона-ачар’я та Крипа-ачар’я, дядьків 
з боку матері, таких як Шалья і Шакуні, 
братів — Дурйодгану та інших, синів, таких 
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як Лакшман, друзів, як, наприклад, 
Ашваттхама, доброзичливців, як 
Критаварма й інших. Також з обох боків він 
побачив багатьох інших своїх друзів. 
 

ВІРШ 27 
 

TaaNSaMaq+Ya Sa k-aENTaeYa" SavaRNbNDaUNaviSQaTaaNa( ) 
k*-PaYaa ParYaaivíae ivzqdiàdMab]vqTa( )) 27 )) 

 

тн самкшйа са каунтейаӷ 
сарвн бандгӯн авастхітн |  

крипай парайвішо 
вішданн ідам абравт || 27 || 

 

тн — усіх їх; самкшйа — побачивши; саӷ 
— він; каунтейаӷ — син Кунті; сарвн — 
усіх; бандгӯн — родичів; авастхітн — 
вишикуваних; крипай — співчуттям; 
парай — надзвичайної міри; вішаӷ — 
сповнений; вішдан — тужачи; ідам — так; 
абравт — сказав. 
 

Узрівши всіх цих різних родичів та 
друзів, син Кунті Арджуна сповнився 
жалю і сказав таке. 
 

ВІРШ 28 
 

AJauRNa ovac 
d*îeMa& SvJaNa& k*-Z<a YauYauTSau& SaMauPaiSQaTaMa( ) 

SaqdiNTa MaMa Gaa}aai<a Mau%& c PairéuZYaiTa )) 28 )) 
 

арджуна увча 
дришвема сва-джана криша 

йуйутсу самупастхітам |  
сданті мама ґтрі 
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мукха ча паріушйаті || 28 || 
 

арджунаӷ увча — Арджуна сказав; 
дришв — побачивши; імам — усіх цих; 
сва-джанам — родичів; криша — о 
Кришно; йуйутсум — усіх у бойовому 
настрої; самупастхітам — присутніх; 
сданті — тремтять; мама — мої; ґтрі 
— частини тіла; мукхам — рот; ча — також; 
паріушйаті — висихає. 
 

Арджуна мовив:  
Любий Мій Кришно, від вигляду своїх 
друзів та родичів, що стоять переді мною 
в такому войовничому запалі, я відчуваю, 
що тремтять руки мої й ноги, і пересихає 
в роті. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Кожна щиро віддана 
Господу людина має всі добрі якості, що 
властиві святим особам та небожителям. 
Однак тому, хто не є відданим Господа, хоч 
яким би він був визначним у галузі освіти 
чи культури, бракує божественних якостей. 
Коли Арджуна побачив своїх родичів, 
друзів і близьких на полі бою, він одразу ж 
сповнився жалем до них — тих, що 
зібралися битись один з одним. Спочатку 
він співчував лише своїм воїнам, але тепер 
він пройнявся жалем і до воїнів 
супротивника, передбачаючи їхню 
неминучу загибель. Тому він затремтів і 
йому пересохло в роті. Він здивувався, коли 
побачив їхній войовничий запал. Практично 
вся громада, усі кровні родичі Арджуни 
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прийшли битися з ним, і це для такого 
відданого, як Арджуна, було вже занадто. 
Хоча тут про це й не згадано, однак можна 
уявити собі, що не тільки тіло Арджуни 
тремтіло, й у роті йому пересохло, але він 
ще й плакав від жалю. Це відбувалося не 
через слабкість Арджуни, а завдяки 
м’якосердю, яке властиве чистому 
відданому Господа. У «Шрімад-Бгаґаватам» 
(5.8.12) сказано: 
 

йасйсті бгактір бгаґаватй акічан 
   сарваір ґуаіс татра самсате сурӷ 

гарв абгактасйа куто магад-ґу 
   мано-ратхенсаті дгвато багіӷ 

 

«Того, хто непохитний у відданому служінні 
Богові-Особі, наділено всіма чеснотами 
богів. Але той, хто не є відданим Господа, 
має лише матеріальні якості, які мало чого 
варті. Це тому, що думками своїми людина 
ширяє на мисленому рівні й зачаровується 
блиском матеріальної енергії». 
 

ВІРШ 29 
 

vePaQauê Xarqre Mae raeMahzRê JaaYaTae ) 
Gaa<@qv& ó&SaTae hSTaatvKcEv PairdùTae )) 29 )) 

 

вепатху ча арре ме 
рома-гарша ча джйате | 
ґва срасате гастт 

твак чаіва парідагйате || 29 || 
 

вепатхуӷ — тремтіння тіла; ча — також; 
арре — на тілі; ме — мій; рома-гаршаӷ — 
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волосся стає дибом; ча — також; джйате 
— відбувається; ґвам — лук Арджуни; 
срасате — вислизає; гастт — із рук; 
твак  —  шкіра; ча  —  також; ева  — 
 напевно; парідагйате  —  горить. 
 

Все тіло моє здригається й волосся стає 
дибом. Мій лук Ґандіва вислизає з рук, і 
шкіра моя палає. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тіло може здригатися й 
волосся ставати дибом з двох причин: коли 
людина перебуває в надзвичайному 
духовному екстазі або від великого страху, 
який є наслідком матеріальних умов. Для 
людини, яка досягла трансцендентної 
свідомості, немає страху. Ознаки, що 
проявилися в Арджуни в цій ситуації, були 
спричинені матеріальним страхом — 
страхом смерті. Інші ознаки також свідчать 
про це: він був настільки збуджений, що 
славнозвісний лук Ґандіва вислизав йому з 
рук, серце його палало, й тому він відчував, 
що шкіра його також горить вогнем. Все це 
— наслідки матеріальних уявлень про 
життя. 
 

ВІРШ 30 
 

Na c Xa¥-aeMYavSQaaTau& >a]MaTaqv c Mae MaNa" ) 
iNaiMataaiNa c PaXYaaiMa ivParqTaaiNa ke-Xav )) 30 )) 

 

на ча акномй авастхту 
бграматва ча ме манаӷ | 

німіттні ча паймі 
віпартні кеава || 30 || 
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на — не; ча — також; акномі — я здатний; 
авастхтум — стояти; бграматі — забуває; 
іва — як; ча — і; ме — мій; манаӷ — ум; 
німіттні — причини; ча — також; 
паймі — я вбачаю; віпартні — прямо 
протилежне; кеава — о вбивце демона 
Кеші (Кришна). 
 

Я більше не можу лишатися тут. Мій 
розум затьмарений, і я вже не володію 
собою. Я бачу самі лише біди, о Кришно, 
вбивце демона Кеші. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Арджуна був настільки 
охоплений тривогою, що не міг більше 
залишатися на полі бою, ум його 
потьмарився, і він не володів собою. 
Надмірна прив’язаність до матеріального 
викликає в людини розгубленість. Бгайа 
двітйа-абгінівеатаӷ сйт — «такого 
страху і втрати душевної рівноваги зазнають 
ті, що підпадають під вплив умов 
матеріального існування» (Бгаґ., 11.2.37). 
Арджуна передчував самі лише болісні 
наслідки цієї битви й не бачив щастя навіть 
у перемозі над ворогом. Знаменним є 
значення слів німіттні віпартні  — коли 
людина бачить лише крах своїх сподівань, 
вона думає: «Чому я тут?» Кожен цікавиться 
тільки самим собою та своїм добробутом. 
Нікого не цікавить Усевишня Особа. З волі 
Кришни Арджуна проявляє своє невігластво 
в розумінні істинної мети життя, яка полягає 
у служінні Вішну, чи Кришні. Зумовлена 
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душа забуває це, й тому зазнає матеріальних 
страждань. Арджуна вважав, що його 
перемога в битві принесе йому лише смуток. 
 

ВІРШ 31 
 

Na c é[eYaae_NauPaXYaaiMa hTva SvJaNaMaahve ) 
Na k-a¿e ivJaYa& k*-Z<a Na c raJYa& Sau%aiNa c )) 31 )) 

 

на ча рейо ’нупаймі 
гатв сва-джанам гаве | 

на ккше віджайа криша 
на ча рджйа сукхні ча || 31 || 

 

на — не; ча — також; рейаӷ — користь; 
анупаймі — я передбачаю; гатв — 
убивством; сва-джанам — своїх родичів; 
гаве — у бою; на — не; ккше — я бажаю; 
віджайам  — перемоги; криша — о 
Кришно; на — ні; ча — також; рджйам — 
царства; сукхні — щастя з цього; ча — 
також. 
 

Я не бачу ніякої користі з битви, в якій 
загинуть усі мої родичі. Любий Мій 
Кришно, не можу я прагнути ні перемоги, 
ні царства, ні щастя, здобутих такою 
ціною. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Зумовлені душі не знають, 
що осередком інтересів кожного є Вішну, 
Кришна, їх приваблюють стосунки на 
тілесному, а не на духовному рівні й вони 
сподіваються таким чином стати 
щасливими. Засліплені матеріалістичними 
уявленнями про життя, вони забувають і 
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самі причини матеріального щастя. 
Арджуна, здається, забув навіть про 
моральний кодекс кшатрія. Відомо, що дві 
категорії людей гідні потрапити на сліпучу 
райську планету Сонце: кшатрії, які 
вмирають просто на полі бою згідно з 
принципами, встановленими Самим 
Кришною, та люди, які ведуть зречений 
спосіб життя, цілком присвятивши себе 
духовному вдосконаленню. Арджуна не 
погоджувався вбивати навіть своїх ворогів, 
а тим більше родичів. Він вважав, що 
вбивство родичів не принесе йому щастя, і 
тому не хотів битися, так само, як людина 
не схильна готувати їжу, якщо не відчуває 
голоду. Він вирішив піти в ліс і 
усамітнитися там у скорботі. Правити 
царством — обов’язок кшатріїв, і вони не 
повинні виконувати якихось інших 
обов’язків. Але в Арджуни не було царства. 
Єдина можливість здобути його полягала в 
боротьбі з двоюрідними братами за 
повернення успадкованого від батька 
царства, а цього робити він не хотів. Тому 
він вважав за краще піти в ліс і самотньо 
жити там у скорботі. 
 

ВІРШІ 32–35 
 

ik&- Naae raJYaeNa GaaeivNd ik&- >aaeGaEJas„ivTaeNa va ) 
YaezaMaQaeR k-ax(i+aTa& Naae raJYa& >aaeGaa" Sau%aiNa c )) 32 )) 

Ta wMae_viSQaTaa YauÖe Pa[a<aa&STYa¤-a DaNaaiNa c ) 
AacaYaaR" iPaTar" Pau}aaSTaQaEv c iPaTaaMaha" )) 33 )) 
MaaTaul/a" ìéura" PaaE}aa" XYaal/a" SaMbiNDaNaSTaQaa ) 
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WTaaà hNTauiMaC^aiMa ganTaae_iPa MaDauSaUdNa )) 34 )) 
AiPa }aEl/aeKYaraJYaSYa heTaae" ik&- Nau Mahqk*-Tae ) 

iNahTYa DaaTaRraí\aà" k-a Pa[qiTa" SYaaÂNaadRNa )) 35 )) 
 

кі но рджйена ґовінда 
кі бгоґаір джвітена в | 

йешм артхе ккшіта но 
рджйа бгоґӷ сукхні ча || 32 || 

 

та іме ’вастхіт йуддге 
прс тйактв дганні ча | 

чрйӷ пітараӷ путрс 
татхаіва ча пітмагӷ || 33 || 

 

мтулӷ ваурӷ паутрӷ 
йлӷ самбандгінас татх | 

етн на гантум іччхмі 
ґгнато ’пі мадгусӯдана || 34 ||  

 
апі траілокйа-рджйасйа 
гетоӷ кі ну маг-крите | 

нігатйа дгртаршрн наӷ 
к пртіӷ сйдж джанрдана || 35 || 

 

кім — навіщо; наӷ — нам; рджйена — 
царство; ґовінда — о Кришно; кім — що; 
бгоґаіӷ — насолода; джвітена — життя; в 
— або; йешм — кого; артхе — заради; 
ккшітам — бажано; наӷ — нам; рджйам 
— царство; бгоґӷ — матеріальне 
задоволення; сукхні — усе щастя; ча — 
також; те — усі вони; іме — ці; авастхітӷ 
— розташовані; йуддге — на полі бою; 
прн — життя; тйактв — 
відмовляючись; дганні — багатства; ча — 



232 

також; чрйӷ — учителі; пітараӷ — 
батьки; путрӷ — сини; татх — так само, 
як; ева — напевно; ча — також; пітмагӷ 
— діди; мтулӷ — дядьки з боку матері; 
ваурӷ — тесті; паутрӷ — онуки; 
йлӷ — свояки; самбандгінаӷ — родичі; 
татх — так само, як; етн — усі ці; на — 
ніколи; гантум — убити; іччхмі — я 
бажаю; ґгнатаӷ — бути вбитим; апі — 
навіть; мадгусӯдана — переможцю демона 
Мадгу (Кришна); апі — навіть якщо; траі-
локйа — трьох світів; рджйасйа — за 
царство; гетоӷ — в обмін; кім ну — уже не 
кажучи про; маг-крите — заради землі; 
нігатйа — убиваючи; дгртаршран — 
сини Дгритараштри; наӷ — наш; к — яке; 
пртіӷ — задоволення; сйт — буде в тому; 
джанрдана — той, хто підтримує. 
 

О Ґовіндо, навіщо нам царство, щастя і 
навіть саме життя, якщо ті, заради кого 
ми могли б бажати всього цього, нині 
вишикувались перед нами на цьому полі 
у бойовому порядку? О Мадгусудано, 
коли вчителі, батьки, сини, діди, дядьки, 
тесті, онуки, свояки та інші родичі стоять 
переді мною, ладні віддати свої статки і 
життя, чому я маю бажати їм смерті, 
навіть якщо вони можуть убити мене? О 
Джанардано, опоро всіх істот, я не можу 
битися з ними, навіть заради усіх трьох 
світів, не кажучи вже про землю. Що за 
радість нам від убивства синів 
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Дгритараштри? 
 

ПОЯСНЕННЯ: Арджуна звертається до 
Господа Кришни як до Ґовінди, бо Кришна 
дарує насолоду чуттям усіх живих істот, а 
також коровам. Використовуючи таке 
виразне звертання, Арджуна вказує, що 
Кришна знає, чим саме можна задовольнити 
його чуття. Хоча Ґовінда зовсім не 
зобов’язаний вдовольняти наші чуття, 
однак, якщо ми намагаємося втішити чуття 
Ґовінди, то природним чином і ми стаємо 
задоволені. У матеріальному світі кожен 
жадає чуттєвої втіхи і вважає, що Бог — 
просто постачальник усього необхідного для 
цього. Та Господь задовольняє чуття живих 
істот згідно з їхніми заслугами, а не 
домаганнями. Якщо ж людина обирає інший 
шлях, намагаючись задовольнити чуття 
Ґовінди, не турбуючись про свої, — тоді з 
милості Ґовінди здійснюються всі її 
бажання. Арджуна проявив глибоку 
прихильність до свого роду та членів сім’ї 
частково через природне почуття жалю до 
них. Тому він і не був готовий битися з 
ними. Кожен бажає продемонструвати свої 
статки друзям та родичам, і Арджуна 
побоювався, що не зможе ні з ким розділити 
своє багатство, якщо всі його родичі та друзі 
загинуть на полі битви. Такі міркування 
типові для матеріального життя, але на 
трансцендентному рівні їм немає місця. 
Відданий намагається здійснити всі бажання 
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Господа й готовий за будь-яких обставин 
виконувати Його накази; він прийме всі 
багатства світу, якщо Господь дасть їх йому, 
і використає ці багатства на служіння 
Господу, але він також згодний не мати 
нічого, якщо того воліє Господь. Арджуна 
не бажав смерті своїх родичів, і, якщо була 
все таки якась необхідність убити їх, він 
хотів, щоб Кришна зробив це Сам. Він іще 
не знав, що Кришна вже вбив їх ще до 
їхнього приходу на поле битви, і що сам 
Арджуна міг стати лише знаряддям у руках 
Кришни. Це розкриється в наступних главах 
«Бгаґавад-ґіти». Як справжній відданий 
Господа, Арджуна не хотів мститися своїм 
двоюрідним братам, попри всю їхню 
підступність. Але за планом Господа всі 
вони мали загинути. Відданий Господа не 
мстить лиходієві, але Господь не терпить, 
якщо Його відданому слузі чинять зло. 
Господь може простити того, чий вчинок 
стосується Його Самого, але Він не прощає 
нікому з тих, що завдають лиха Його 
відданому. Тому Господь твердо вирішив 
убити лиходіїв, хоча Арджуна й хотів 
простити їх. 
 

ВІРШ 36 
 

PaaPaMaevaé[YaedSMaaNhTvETaaNaaTaTaaiYaNa" ) 
TaSMaaàahaR vYa& hNTau& DaaTaRraí\aNSabaNDavaNa( ) 

SvJaNa& ih k-Qa& hTva Saui%Na" SYaaMa MaaDav )) 36 )) 
 

ппам еврайед асмн 
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гатваітн татйінаӷ | 
тасмн нрг вайа ганту 

дгртаршрн са-бндгавн |  
сва-джана гі катха гатв 
сукхінаӷ сйма мдгава || 36 || 

 

ппам — вади; ева — напевно; райет — 
наскочить на; асмн — нас; гатв — 
убиваючи; етн — усі ці; татйінаӷ — 
нападники; тасмт — тому; на — ніколи; 
аргӷ — ті, хто заслуговує; вайам — ми; 
гантум — убити; дгртаршрн — синів 
Дгритараштри; сабндгавн — разом із 
друзями; сва-джанам — родича; гі — адже; 
катхам — як; гатв — убиваючи; сукхінаӷ 
— щасливий; сйма — ми станемо; мдгава 
— Кришна, подружжя богині удачі. 
 

Гріх великий ляже на нас за вбивство 
таких загарбників. Тому для нас не є 
правильним убивати синів Дгритарашт-
ри та наших друзів. О Мадгаво, муже 
богині удачі, що ми отримаємо і чи 
зможемо бути щасливими, знищивши 
своїх родичів? 
 

ПОЯСНЕННЯ: У Ведах сказано, що є шість 
типів лиходіїв: 1) отруювачі, 2) палії, 3) ті, 
що нападають зі смертоносною зброєю, 
4) злодії, які крадуть майно, 5) ті, що 
захоплюють чужу землю, 6) викрадачі 
чужих дружин. Такі лиходії мають бути 
негайно покарані на смерть, і на людину, 
яка вбиває їх, не падає гріх. Убивство 
лиходія не викликає питання у звичайної 
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людини, але Арджуна не був пересічною 
людиною. Він мав якості святого й хотів 
діяти відповідно. Однак така надмірна 
миролюбність не личить кшатрію. Хоча 
людина на відповідальній урядовій посаді й 
повинна відзначатися святістю, їй зовсім не 
треба проявляти малодушність. Наприклад, 
Господь Рама був настільки святим, що 
люди донині прагнуть жити в Його царстві 
(рама-радж’ї), але Господь Рама ніколи не 
проявляв малодушності. Лиходій Равана 
викрав Його дружину Сіту, і Господь Рама 
дав йому належний урок, що не має 
прецедентів у світовій історії. Проте з 
Арджуною справа інша: треба зважати на те, 
що це були не просто лиходії, а його дід, 
учителі, друзі, сини, онуки тощо. Тому 
Арджуна думав, що він не повинен вживати 
проти них суворих заходів, необхідних у 
таких випадках. Окрім того, відомо, що 
святий мусить прощати, і виконання цього 
припису для святої людини є важливішим за 
будь-які політичні міркування. Арджуна 
вважав за краще вибачити своїм родичам, 
керуючись принципами релігії та святості, 
ніж убивати їх із політичних мотивів. Яка 
користь йому буде з такого вбивства заради 
тимчасового тілесного щастя? Врешті-решт, 
радощі царювання матеріальні й тому 
недовговічні, тож навіщо йому ризикувати 
життям та вічним спасінням, убиваючи 
родичів? Звертання Арджуни до Кришни як 
до Мадгави, чоловіка богині удачі, з цього 
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погляду теж є знаменним. Цим він хотів 
показати, що Кришна, як чоловік богині 
удачі, не повинен спонукати його на діло, 
яке, зрештою, принесе лише нещастя. 
Кришна, однак, ніколи й нікому не завдає 
шкоди, не кажучи вже про Своїх відданих. 
 

ВІРШІ 37–38 
 

YaÛPYaeTae Na PaXYaiNTa l/ae>aaePahTaceTaSa" ) 
ku-l/+aYak*-Ta& daez& iMa}ad]aehe c PaaTak-Ma( )) 37 )) 

k-Qa& Na jeYaMaSMaai>a" PaaPaadSMaaiàviTaRTauMa( ) 
ku-l/+aYak*-Ta& daez& Pa[PaXYaiÙJaRNaadRNa )) 38 )) 

 

йадй апй ете на пайанті 
лобгопагата-четасаӷ | 

кула-кшайа-крита доша 
мітра-дроге ча птакам || 37 ||  

 

катха на ґйейам асмбгіӷ 
ппд асмн нівартітум |  

кула-кшайа-крита доша 
прапайадбгір джанрдана || 38 || 

 

йаді — якщо; апі — навіть; ете — вони; на 
— не; пайанті — бачать; лобга — 
жадібністю; упагата — пересилені; четасаӷ 
— серця; кула-кшайа — убиваючи родину; 
критам — зробленого; дошам — провини; 
мітра-дроге — полаявшись із друзями; ча 
— також; птакам — наслідків гріховних 
учинків; катхам — чому; на — не; ґйейам 
— зрозуміти; асмбгіӷ — нами; ппт — 
від гріхів; асмт — таких; нівартітум — 
припинити; кула-кшайа — знищення 
династії; критам — зробленого; дошам — 
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злочину; прапайадбгіӷ — тими, хто 
здатний бачити; джанрдана — Кришна. 
 

О Джанардано, нехай ці засліплені жагою 
люди не бачать нічого поганого в 
убивстві своєї родини й у ворожнечі з 
друзями, але чому ж ми — ті, хто знає, що 
нищення родини є зло — маємо 
втягуватися в цю гріховну діяльність? 
 

ПОЯСНЕННЯ: Кшатрій не повинен 
ухилятися від виклику на герць чи гру, 
тобто Арджуна не міг відмовитися від бою, 
бо сторона Дурйодгани кинула йому виклик. 
Проте Арджуна вважав, що супротивна 
сторона, мабуть, просто осліпла й не розуміє 
наслідків такої своєї поведінки, тоді як він, 
Арджуна, провидячи неминучі біди, не 
може прийняти виклик. Обов’язки не мають 
зв’язувати людину, якщо вони спричиняють 
лихо й нещастя. Зваживши всі ці «за» і 
«проти», Арджуна вирішив відмовитися від 
участі в битві. 
 

ВІРШ 39 
 

ku-l/+aYae Pa[<aXYaiNTa ku-l/DaMaaR" SaNaaTaNaa" ) 
DaMaeR Naíe ku-l&/ k*-TòMaDaMaaeR_i>a>avTYauTa )) 39 )) 

 

кула-кшайе праайанті 
кула-дгармӷ сантанӷ | 

дгарме наше кула критснам 
адгармо ’бгібгаватй-ута || 39 || 

 

кула-кшайе — знищуючи родину; 
праайанті — долаються; кула-дгармӷ — 
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родинні традиції; сантанӷ — вічні; 
дгарме — релігія; наше — руйнується; 
кулам — родина; критснам — усе; адгармаӷ 
— безвір’я; абгібгаваті — перетворюється; 
ута — сказано. 
 

Коли нищиться рід, зникають вічні 
сімейні традиції, а ті члени родини, які 
уціліли, впадають у безвір’я. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У системі варнашрами є 
багато релігійних традицій, які допомагають 
правильно виховувати членів родини й 
досягати духовних цінностей. За процес 
очищення, який починається з народження і 
триває до самої смерті, відповідальні старші 
члени родини. Коли ж умирають старші, 
сімейні традиції очищення можуть 
перерватись і в молодших членів родини, які 
залишилися, можуть з’явитися гріховні 
звички, внаслідок чого вони втратять 
можливість духовного спасіння. Тому ніхто 
не має права вбивати старших членів 
родини, навіть якщо вони на це й 
заслуговують. 
 

ВІРШ 40 
 

ADaMaaRi>a>avaTk*-Z<a Pa[duZYaiNTa ku-l/iñYa" ) 
ñqzu duíaSau vaZ<aeRYa JaaYaTae v<aRSaªr" )) 40 )) 

 

адгармбгібгавт криша 
прадушйанті кула-стрійаӷ |  
стршу душсу вршейа 

джйате вара-сакараӷ || 40 || 
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адгарма — безвір’я; абгібгавт — від того, 
що взяло гору; криша — о Кришно; 
прадушйанті — оскверняються; кула-
стрійаӷ — жінки родини; стршу — 
жіноцтвом; душсу — настільки 
оскверненого; вршейа — нащадок 
Вришні; джйате — з’являється; вара–
сакараӷ — небажане потомство. 
 

Коли в родині панує безвір’я, о Кришно, 
жінки такої родини стають розбещені, а 
занепад жіноцтва, о нащадку Вришні, 
веде до небажаного потомства. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Доброчесне населення — це 
основа миру, процвітання й духовного 
поступу в житті людської спільноти. 
Релігійні засади варнашрами укладено так, 
щоб задля загального духовного поступу в 
державі та суспільстві переважало 
благочестиве населення. А це вже залежить 
від жіночої цнотливості та вірності. Як діти 
схильні легко піддаватися обману, так і 
жінки схильні до падіння. Тому і діти, і 
жінки потребують захисту з боку старших 
членів родини. Якщо залучати жінок до 
різноманітної доброчесної діяльності, то 
вони не зраджують чоловікам. Згідно з 
Чанак’я Пандітом, жінки загалом не дуже 
розумні й тому не заслуговують на довіру. 
Отже, вони повинні постійно дотримуватись 
різноманітних родинних і релігійних 
традицій. У такий спосіб їхня цнотливість та 
відданість забезпечать народження 
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доброчесного потомства, придатного для 
підтримання системи варнашрами. 
Природно, що коли система варнашрама-
дгарми руйнується, жінки можуть вільно 
поводитися та спілкуватися з чоловіками, 
що і спричиняє перелюб та ризик появи 
небажаного потомства. Безвідповідальні 
чоловіки також провокують розпусту і через 
це суспільство наповнюється небажаними 
дітьми, що породжує ризик воєн та епідемій. 
 

ВІРШ 41 
 

Saªrae Nark-aYaEv ku-l/ganaNaa& ku-l/SYa c ) 
PaTaiNTa iPaTarae ùeza& lu/áiPa<@aedk-i§-Yaa" )) 41 )) 

 

сакаро наракйаіва 
кула-ґгнн куласйа ча | 
патанті пітаро гй еш 

лупта-піодака-крійӷ  || 41 || 
 

сакараӷ — небажані діти; наракйа — на 
пекельне життя; ева — напевно; кула-
ґгннм — тих, хто знищує сім’ю; куласйа 
— для сім’ї; ча — також; патанті — 
падають; пітараӷ — предки; гі — 
неодмінно; ешм — їх; лупта — припинені; 
піа — пропонування їжі; удака — і води; 
крійӷ — виконання. 
 

Збільшення небажаного потомства 
спричиняє пекельне життя як для 
родини, так і для нищителів родинних 
традицій, а предки таких зіпсованих 
сімей падають, адже пожертви їжі й води 
для них припиняються повністю. 
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ПОЯСНЕННЯ: Згідно з правилами та 
приписами, що стосуються корисливої 
діяльності, рекомендують періодично 
приносити в жертву предкам своєї родини 
їжу та воду. Такі жертвопринесення 
проводять за допомогою поклоніння Вішну, 
бо, приймаючи рештки їжі, запропонованої 
Вішну, жива істота може звільнитися від 
наслідків усіх своїх гріховних учинків. 
Трапляється, що предки страждають за свої 
минулі гріхи, а інколи деякі з них навіть не 
мають можливості отримати грубе 
матеріальне тіло і змушені перебувати в 
тонких тілах як привиди. Та якщо нащадки 
приносять у жертву предкам прасад, їжу, 
запропоновану спочатку Вішну, то вони у 
такий спосіб звільняють предків від 
існування у вигляді духів чи інших форм 
злиденного життя. Така допомога предкам є 
сімейною традицією. І той, кого не 
приваблює життя у відданому служінні 
Господу, мусить проводити ці обряди. Але 
той, хто присвятив себе відданому 
служінню Кришні, не зобов’язаний 
проводити ніяких інших обрядів, бо він 
здатний визволити сотні й тисячі предків від 
усіх видів страждань, завдяки лише тому, 
що з любов’ю служить Господу. У 
«Бгаґаватам» сказано: 
 

деварші-бгӯтпта-нри пітрӣ 
   на ккаро нйам ри ча рджан 

сарвтман йаӷ араа арайа 
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   ґато мукунда парігритйа картам 
 

«Той, хто, відмовився від виконання будь-
яких інших обов’язків, знайшовши притулок 
біля лотосових стіп Мукунди, який дарує 
звільнення, і ступив на цей шлях з усією 
серйозністю, — той більше нічого не винен 
ні півбогам, ні великим мудрецям, ні членам 
родини, ні предкам, ні всьому людству» 
(Бгаґ., 11.5.41). Ці обов’язки виконуються 
природним чином, якщо відданий щиро 
служить Усевишньому Богові-Особі. 
 

ВІРШ 42 
 

daezEreTaE" ku-l/ganaNaa& v<aRSaªrk-arkE-" ) 
oTSaaÛNTae JaaiTaDaMaaR" ku-l/DaMaaRê XaaìTaa" )) 42 )) 

 

дошаір етаіӷ кула-ґгнн 
вара-сакара-кракаіӷ |  

утсдйанте джті-дгармӷ 
кула-дгарм ча ватӷ  || 42 || 

 

дошаіӷ — такими вадами; етаіӷ — усіх цих; 
кула-ґгннм — руйнівників сім’ї; вара-
сакара — небажаних дітей; кракаіӷ — 
тими, хто є причиною; утсдйанте — 
спустошуються; джті-дгармӷ — 
суспільні заходи; кула-дгармӷ — сімейні 
традиції; ча — також; ватӷ — вічні. 
 

Внаслідок лихих дій тих, що нищать 
сімейні традиції, множаться небажані 
діти, й так руйнуються всі види 
громадської діяльності на благо сім’ї та 
суспільства. 
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ПОЯСНЕННЯ: Соціальні заходи для 
чотирьох класів людського суспільства в 
поєднанні з діяльністю заради родинного 
добробуту, які чітко регламентує суспільний 
устрій санатана-дгарма, або варнашрама-
дгарма, призначено для того, щоб людина 
змогла досягнути кінцевого спасіння. Тому 
порушення традицій системи санатана-
дгарми безвідповідальними правителями 
призводить до цілковитого безладдя в 
суспільстві, внаслідок чого люди забувають 
про мету свого життя — Вішну. Таких 
правителів називають сліпими, і людей, які 
йдуть за ними, неодмінно поглине хаос. 
 

ВІРШ 43 
 

oTSaàku-l/DaMaaR<aa& MaNauZYaa<aa& JaNaadRNa ) 
Narke- iNaYaTa& vaSaae >avTaqTYaNauéué[uMa )) 43 )) 

 

утсанна-кула-дгарм 
манушй джанрдана |  

нараке нійата всо 
бгаваттй ануурума  || 43 || 

 

утсанна — зіпсований; кула-дгармм — 
тих, хто має сімейні традиції; манушйм 
— таких людей; джанрдана — Кришна; 
нараке — у пеклі; нійатам — завжди; всаӷ 
— місце проживання; бгаваті — і так стає; 
іті — так; ануурума — до мене дійшло 
через ланцюг учнівської послідовності. 
 

О Кришно, опоро людей, від учнівської 
послідовності я дізнався, що ті, хто 
нищить сімейні традиції, йдуть у пекло 
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навічно. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Арджуна базує свої докази 
не на власному досвіді, а на свідченнях 
авторитетів, які передають знання без 
жодних змін. Тільки так можна отримати 
істинне знання. Ніхто не може набути 
справжнього знання без допомоги 
провідника — людини, яка є авторитетом у 
ведичній мудрості. У системі варнашрами є 
порядок, згідно з яким людина перед 
смертю повинна очиститися від гріхів. І той, 
хто впродовж усього свого життя діяв 
гріховним чином, повинен пройти через 
очищення, — обряд, який називають 
прйачітта. Не скориставшись таким 
методом, людина, внаслідок своєї гріховної 
діяльності, обов’язково потрапить на 
пекельні планети, в жалюгідні форми життя. 
 

ВІРШ 44 
 

Ahae bTa MahTPaaPa& k-Tau| VYaviSaTaa vYaMa( ) 
Yad]aJYaSau%l/ae>aeNa hNTau& SvJaNaMauÛTaa" )) 44 )) 

 

аго бата магат ппа 
карту вйавасіт вайам | 
йад рджйа-сукха-лобгена 

ганту сва-джанам удйатӷ || 44 || 
 

аго — на жаль; бата — як це дивно; магат 
— великий; ппам — гріх; картум — 
учиняти; вйавасітӷ — вирішили; вайам — 
ми; йат — бо; рджйа-сукха-лобгена — 
якого спонукує жадоба до радощів 
царювання; гантум — убивати; сва-джанам 
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— близьких; удйатӷ — намагаючись. 
 

Наскільки ж дивне те, що ми готуємося 
коїти великий гріх. Керовані жагою 
втішатися розкішним царством, ми 
намірились убити своїх родичів. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Керуючись егоїстичними 
мотивами, людина може піти на такий гріх, 
як убивство власного брата, батька чи 
матері. Світова історія знає чимало таких 
прикладів. Однак Арджуна, як безгрішний 
відданий Господа, завжди дотримувався 
високих моральних принципів, і тому він 
намагався уникнути таких учинків. 
 

ВІРШ 45 
 

Yaid MaaMaPa[Taqk-arMaXañ& XañPaa<aYa" ) 
DaaTaRraí\a r<ae hNYauSTaNMae +aeMaTar& >aveTa( )) 45 )) 

 

йаді мм апраткрам 
аастра астра-пайаӷ |  
дгртаршр рае ганйус 

тан ме кшема-тара бгавет || 45 || 
 

йаді — навіть якщо; мм — мене; 
апраткрам — того, хто не чинить опору; 
аастрам — беззбройного; астра-
пайаӷ — ті, зі зброєю в руках; 
дгртаршрӷ — сини Дгритараштри; 
рае — на полі бою; ганйуӷ — можуть 
убити; тат — то; ме — мені; кшема-тарам 
— краще; бгавет — було б. 
 

Навіть якщо сини Дгритараштри, 
взявши в руки зброю, вб’ють мене, 
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беззбройного і безборонного — все одно це 
буде для мене краще. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Згідно з правилами ведення 
бою, що ними керуються кшатрії, не можна 
нападати на беззбройного ворога й на того, 
хто не бажає битися. Але Арджуна вирішив, 
що не стане до бою, навіть якщо вороги 
нападуть на нього беззбройного. Його не 
обходило прагнення супротивної сторони 
битися. Такий умонастрій свідчить про 
м’якосердя Арджуни, яке було наслідком 
його палкої відданості Господу. 
 

ВІРШ 46 
 

SaÅYa ovac 
WvMau¤-aJauRNa" Sa&:Yae rQaaePaSQa oPaaivXaTa( ) 

ivSa*JYa SaXar& caPa& Xaaek-Sa&ivGanMaaNaSa" )) 46 )) 
 

саджайа увча 
евам уктврджунаӷ сакхйе 

ратхопастха упвіат |  
вісриджйа са-ара чпа 

ока-савіґна-мнасаӷ || 46 || 
 

саджайаӷ увча — Саньджая сказав; евам 
— так; уктв — говорячи; арджунаӷ — 
Арджуна; сакхйе — на полі бою; ратха — 
колісниці; упастхе — на сидіння; упвіат 
— знову сів; вісриджйа — відклавши; са-
арам — разом зі стрілами; чпам — лук; 
ока — скорботою; савіґна — уражений; 
мнасаӷ — в умі. 
 

Саньджая каже:  
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Мовивши ці слова на полі битви, 
Арджуна відкинув убік лук та стріли й 
охоплений великим смутком, опустився 
на сидіння колісниці. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Оглядаючи позиції ворога, 
Арджуна стояв у колісниці, але його серце 
огорнула така туга, що він сів і відкинув лук 
та стріли геть. Саме такий великодушний та 
м’якосердий відданий Господа заслуговує 
на те, щоб отримати духовне знання. 

Так закінчуються пояснення Бгакті-
веданти до першої глави «Шрімад Бгаґавад-
ґіти», в якій описане поле битви 
Курукшетра.  
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ГЛАВА ДРУГА 
 

Огляд «Бгаґавад-ґіти» 
 

ВІРШ 1 
 

SaÅYa ovac 
Ta& TaQaa k*-PaYaaivíMaé[uPaU<aaRku-le/+a<aMa( ) 

ivzqdNTaiMad& vaKYaMauvac MaDauSaUdNa" )) 1 )) 
 

саджайа увча 
та татх крипайвішам 

ару-пӯркулекшаам | 
вішдантам іда вкйам 
увча мадгусӯданаӷ || 1 || 

 

саджайаӷ увча — Саньджая сказав; там 
— Арджуні; татх — так; крипай   — 
співчуттям; вішам — переповненому; 
ару-пӯра-кула — повний сліз; кшаам 
— очі; вішдантам — зажуреному; ідам — 
це; вкйам — слово; увча — сказав; мадгу-
сӯданаӷ — вбивця Мадгу. 
 

Саньджая каже:  
Побачивши пригнічений стан і сльози в 
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очах сповненого жалю Арджуни, 
Мадгусудана, Кришна, промовив такі 
слова. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Матеріальний жаль, 
скорбота і сльози є ознаками, що свідчать 
про нерозуміння своєї справжньої суті. 
Співчуття до вічної душі — це 
самоусвідомлення. У цьому вірші велике 
значення має ім’я «Мадгусудана». Господь 
Кришна вбив демона Мадгу, і зараз 
Арджуна хоче, щоб Кришна також убив 
демона нерозуміння, що заважає Арджуні 
виконувати свій обов’язок. Ніхто не знає, за 
яких обставин жаль є доречним. Сумувати 
за одягом того, хто тоне, безглуздо. Людину, 
яка тоне в океані невігластва, неможливо 
врятувати, просто зберігши її верхній одяг 
— грубе матеріальне тіло. Того, хто не знає 
цього й жалкує за верхнім одягом, 
називають шудрою, тобто тим, хто тужить 
без причини. Арджуна був кшатрієм, і такої 
поведінки ніхто не чекав від нього. Господь 
Кришна, проте, спроможний розвіяти тугу 
невігластва, саме тому Він і виголосив 
«Бгаґавад-ґіту». У цій главі Шрі Кришна, 
найвищий авторитет, пояснює нам, як 
досягти самоусвідомлення за допомогою 
аналітичного дослідження матеріального 
тіла й духовної душі. Таке усвідомлення 
стає можливе, коли людина працює, не 
прив’язуючись до плодів своєї діяльності, й 
має правильне розуміння своєї справжньої 
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суті. 
 

ВІРШ 2 
 

é[q>aGavaNauvac 
ku-TaSTva k-XMal/iMad& ivzMae SaMauPaiSQaTaMa( ) 
ANaaYaRJauíMaSvGYaRMak-IiTaRk-rMaJauRNa )) 2 )) 

 

р-бгаґавн увча 
кутас тв камалам іда 
вішаме самупастхітам | 

анрйа-джушам асварґйам 
акрті-карам арджуна || 2 ||  

 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; кутаӷ — звідки; тв — у тебе; 
камалам — бруд; ідам — скорбота; 
вішаме — у вирішальний час; 
самупастхітам — з’явилося; анрйа — 
людиною, яка не знає, чого варте життя; 
джушам — що практикується; асварґйам 
— той, що не веде до вищих планет; акрті 
— безчестя; карам — причина; арджуна — 
о Арджуно. 
 

Всевишній Бог-Особа сказав:  
Мій дорогий Арджуно, звідки в тобі усі ці 
нечистоти? Вони зовсім не личать 
людині, якій відома важливість життя, й 
ведуть вони не до вищих планет, а до 
безчестя. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Кришна — це Всевишній 
Бог-Особа. Тому в «Ґіті» до Господа 
Кришни звертаються як до Бгаґавана. 
Бгаґаван — це найвищий аспект Абсолютної 
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Істини. Є три стадії осягнення Абсолютної 
Істини, а саме: Брагман, або безособовий 
всюдисущий дух, Параматман, 
локалізований аспект Усевишнього, який 
перебуває в серці кожної живої істоти, і 
Бгаґаван, або Всевишній Бог-Особа, 
Господь Кришна. У «Шрімад-Бгаґаватам» 
(1.2.11) ця концепція Абсолютної Істини 
пояснена так: 
 

ваданті тат таттва-відас    
таттва йадж ґйнам адвайам 

брагметі парамтметі    
бгаґавн іті абдйате 

 

«Абсолютну Істину усвідомлюють у три 
етапи, які по суті однакові. Ці три етапи 
характеризуються пізнанням Брагмана, 
Параматмана і Бгаґавана». 

Уявлення про три аспекти Бога можна 
отримати, розглянувши як приклад Сонце, 
що також має три аспекти: сонячне світло, 
поверхня Сонця й сама планета. Той, хто 
вивчає лише сонячне світло — учень-
початківець. Хто пізнав структуру сонячної 
поверхні — той пішов далі, а хто зумів 
проникнути у глибини Сонця — той досяг 
вершини. Звичайних учнів, яких 
задовольняє лише пізнання властивостей 
сонячного світла — його всюдисущої 
всесвітньої проникливості та сліпучого 
сяйва його безособової природи — можна 
порівняти з тими, хто з аспектів Абсолютної 
Істини зміг осягнути лише Брагман. Учень, 
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який досяг вищого ступеня знання, може 
пізнати природу сонячного диска, що в 
усвідомленні Абсолютної Істини є 
аналогією осягненню аспекту Параматмана. 
Але того учня, який спроможний 
проникнути в надра планети Сонце, 
порівнюють з тими, що усвідомили 
особистісні риси Найвищої Абсолютної 
Істини. Тому бгакти, або 
трансценденталісти, які усвідомили аспект 
Абсолютної Істини в формі Бгаґавана, — це 
найкращі з-поміж людей, що прагнуть 
оволодіти духовною наукою, хоча й усі учні, 
які стали на шлях пізнання Абсолютної 
Істини, вивчають один і той самий предмет. 
Сонячне світло, сонячний диск і внутрішні 
процеси, що протікають у Сонці, невіддільні 
одне від одного, однак учні, які вивчають ці 
три різні аспекти, не належать до однієї 
категорії. 

Санскритське слово бгаґавн пояснив 
великий авторитет Парашара Муні, батько 
мудреця В’ясадеви. Бгаґаван — це 
Всевишня Особа, яка володіє всіма 
багатствами, всією могутністю, всією 
славою, всією красою, всім знанням і всім 
зреченням. На світі є багато людей, які дуже 
заможні, дуже могутні, дуже гарні, дуже 
знамениті, володіють величезним знанням 
або здатні до самозречення. Однак ніхто з 
них не може претендувати на те, що володіє 
всіма багатствами, всією силою та іншим у 
повному обсязі. Лише Кришна може заявити 
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про це, бо Він — Усевишній Бог-Особа. 
Жодна жива істота, включно з Брагмою, 
Господом Шівою та навіть Самим Нараяною 
не може володіти всіма пишнотами у всій 
повноті, зрівнявшись із Кришною. З огляду 
на це, Сам Господь Брагма у «Брагма-
самгіті» робить висновок, що Господь 
Кришна є Всевишнім Богом-Особою. Ніхто 
не може зрівнятися з Ним і немає нікого 
вищого від Нього. Він — Бгаґаван, 
первовічний Господь, відомий як Ґовінда, і 
Він — головна причина всіх причин. 

 

вараӷ парамаӷ кришаӷ    
сач-чід-нанда-віґрагаӷ 

андір дір ґовіндаӷ    
сарва-краа-краам 

 

«Є багато осіб, які мають якості Бгаґавана, 
але Кришна — найвищий з них, бо ніхто не 
може Його перевершити. Він — Усевишня 
Особа, і Його тіло вічне та сповнене знання і 
блаженства. Він — предвічний Господь 
Ґовінда і причина всіх причин» («Брагма-
самгіта», 5.1). 

У «Бгаґаватам» перелічено багато втілень 
Усевишнього Бога-Особи, але Кришна 
описаний як предвічний Бог-Особа, з якого 
беруть початок усі інші незліченні втілення 
Бога-Особи. 

 

ете ча-калӷ пусаӷ    
кришас ту бгаґавн свайам 

індррі-вйкула лока    
мриайанті йуґе йуґе 
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«Усі втілення Господа, які перелічено тут, є 
або повновладними поширеннями, або 
частинами повновладних поширень 
Усевишнього. Але Кришна — це Сам 
Усевишній Бог-Особа» (Бгаґ., 1.3.28). 

Отже, Кришна — предвічний Усевишній 
Бог-Особа, Абсолютна Істина, джерело як 
Параматмана, так і безособового Брагмана. 

У присутності Всевишнього Бога-Особи 
скорбота Арджуни за своїми родичами, 
безумовно, була недоречною, й тому 
Кришна виражає свій подив за допомогою 
слова кутаӷ («звідки»). Такого прояву 
почуттів, не гідних людини, ніяк не можна 
сподіватися від того, хто належить до 
цивілізованого класу людей, тобто аріїв. 
Слово арій стосується людини, яка знає, в 
чому полягає цінність життя, і яка має 
культуру, що ґрунтується на духовних 
досягненнях. Люди, які керуються 
матеріалістичним розумінням буття, не 
знають, що метою життя є осягнення 
Абсолютної Істини, Вішну, або Бгаґавана. Їх 
зачаровують зовнішні привабливі риси 
матеріального світу, й тому вони не 
уявляють, що таке звільнення. Людей, які не 
мають уявлення про звільнення з 
матеріального рабства, не називають аріями. 
Хоч Арджуна й був кшатрієм, він ухилявся 
від виконання свого обов’язку та 
відмовлявся від участі в битві. Такі прояви 
боягузтва не властиві аріям. Ухилення від 
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виконання обов’язку не сприяє поступу в 
духовному житті й навіть не дає можливості 
прославитись у цьому світі. Кришна не 
схвалює так зване співчуття Арджуни до 
своїх родичів. 

 
ВІРШ 3 

 

c)E-BYa& Maa SMa GaMa" PaaQaR NaETatvYYauPaPaÛTae ) 
+aud]& ôdYadaEbRLYa& TYa¤-aeitaï ParNTaPa )) 3 )) 

 

клаібйа м сма ґамаӷ пртха 
наітат твайй упападйате | 

кшудра гридайа-даурбалйа 
тйактвоттішха паран-тапа || 3 || 

 

клаібйам — безсиллю; м сма — не; ґамаӷ 
— піддавайся; пртха — син Притхи; на  — 
ніколи; етат — цей; твайі  — тобі; 
упападйате  — личить; кшудрам — 
нікчемне; гридайа — серця; даурбалйам — 
слабкість; тйактв — відкидаючи; 
уттішха — піднімись; парам-тапа — о 
приборкувачу ворогів. 
 

Не піддавайся слабкодухості, що веде до 
занепаду, сину Притхи, твоїй природі 
вона не властива. Відкинь цю дріб’язкову 
кволість і берись до зброї, о Парантапо, 
приборкувачу ворогів. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Кришна звертається до 
Арджуни як до сина Притхи, яка була 
сестрою батька Кришни, Васудеви. Отже, 
Арджуна був у кровному зв’язку з 
Кришною. Якщо син кшатрія відмовляється 
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битися, то він лише називається кшатрієм, 
як і син брагмана, що діє нечестиво, — це 
брагман лише за назвою, а не за суттю. Такі 
кшатрії та брагмани не гідні своїх батьків, і 
Кришна не хоче, щоб Арджуна став 
недостойним сином кшатрія. Арджуна — 
найближчий друг Кришни, і Кришна правив 
його колісницею та безпосередньо 
скеровував його дії. Попри всі чесноти 
Арджуни залишити поле бою для нього 
було б безчестям, і тому Кришна сказав, що 
така поведінка Арджуні не личить. Арджуна 
міг би заперечити, сказавши, що 
відмовляється від бою з глибокої поваги до 
всіма шанованого Бгішми та інших родичів. 
Проте Кришна охарактеризував таку 
великодушність, не схвалену жодним 
авторитетним джерелом, як просте 
боягузтво. Отже, якщо людина за прикладом 
Арджуни діє під безпосереднім проводом 
Кришни, то їй треба відмовитися від такої 
великодушності чи від так званого 
ненасильства. 
 

ВІРШ 4 
 

AJauRNa ovac 
k-Qa& >aqZMaMah& Sa&:Yae d]ae<a& c MaDauSaUdNa ) 

wzui>a" Pa[iTaYaaeTSYaaiMa PaUJaahaRvirSaUdNa )) 4 )) 
 

арджуна увча 
катха бгшмам ага сакхйе 

дроа ча мадгусӯдана | 



258 

ішубгіӷ пратійотсймі 
пӯджргв арі-сӯдана || 4 || 

 

арджунаӷ увча — Арджуна сказав; катхам 
— як; бгшмам — Бгішму; агам  —  я; 
сакхйе  —  у боротьбі; дроам  —  Дрону; 
ча  — також; мадгу-сӯдана — той, хто вбив 
Мадгу; ішубгіӷ — стрілами; пратійотсймі 
— контратакую; пӯдж-аргау — ті, кому 
треба поклонятися; арі-сӯдана — вбивця 
ворогів. 
 

Арджуна сказав:  
О нищителю недругів, убивце демона 
Мадгу! Як можу я пускати стріли у таких 
людей, як Бгішма й Дрона, що гідні моєї 
шани? 
 

ПОЯСНЕННЯ: Старійшинам, таким як дід 
Бгішма й учитель Дрона-ачар’я, завжди 
виявляють шану. Навіть якщо вони 
нападають, не треба відповідати їм тим же. 
Згідно з загальновизнаним етикетом, 
старшим не можна перечити навіть словом. 
Навіть якщо вони іноді й поводяться 
брутально, не треба різко відповідати їм. 
Тож чи міг Арджуна атакувати їх? Чи став 
би Кришна нападати на Свого діда Уґрасену 
чи на Свого вчителя Сандіпані Муні? Це 
були деякі з аргументів Арджуни, які він 
наводив Кришні. 
 

ВІРШ 5 
 

GauæNahTva ih MahaNau>aavaNa( 
é[eYaae >aae¢u-& >aE+YaMaPaqh l/aeke- ) 
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hTvaQaRk-aMaa&STau GauæiNahEv 
>auÅqYa >aaeGaaNåiDarPa[idGDaaNa( )) 5 )) 

 

ґурӯн агатв гі магнубгвн 
рейо бгокту бгаікшйам апга локе | 

гатвртха-кмс ту ґурӯн ігаіва 
бгуджйа бгоґн рудгіра-прадіґдгн || 5 ||  

 

ґурӯн — старших; агатв — не вбиваючи; гі 
— звичайно; маг-анубгвн — великих 
душ; рейаӷ — краще; бгоктум — 
насолоджуватися життям; бгаікшйам — із 
жебрацтва; апі — навіть; іга — у цьому 
житті; локе — у цьому світі; гатв — 
убиваючи; артха — вигравати; кмн — 
тих, що бажають; ту — але; ґурӯн — 
старших; іга — у цьому світі; ева  — 
напевно; бгуджйа  — має 
насолоджуватися; бгоґн  — приємними 
речами; рудгіра — кров’ю; прадіґдгн — 
забарвленими. 
 

Краще бути жебраком, ніж існувати 
ціною загибелі великих душ, моїх 
учителів. Нехай їх і охопило 
користолюбство, та все ж вони за мене 
старші. Якщо убити їх, то всі наші 
здобутки заплямуються кров’ю. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Згідно з ведичними 
приписами, треба відмовитися від учителя, 
який коїть лихо та втратив здатність 
розрізняти добро і зло. Бгішма й Дрона були 
змушені стати на бік Дурйодгани, бо той 
надавав їм фінансову допомогу. Проте їм не 
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слід було ставити себе в таке залежне 
становище лише з корисливих міркувань, 
адже через це вони втратили право на шану, 
що її проявляють до вчителів. Та Арджуна, 
як і раніше, вважав їх за старших і гадав, що 
після їх убивства всі його матеріальні 
насолоди матимуть присмак крові. 
 

ВІРШ 6 
 

Na cETaiÜÚ" k-Taràae GarqYaae 
YaÜa JaYaeMa Yaid va Naae JaYaeYau" ) 
YaaNaev hTva Na iJaJaqivzaMa‚ 

STae_viSQaTaa" Pa[Mau%e DaaTaRraí\a" )) 6 )) 
 

на чаітад відмаӷ катаран но ґарйо 
йад в джайема йаді в но джайейуӷ | 

йн ева гатв на джіджвішмас 
те ’вастхітӷ прамукхе дгртаршрӷ || 6 || 

 

на — не; ча — також; етат — це; відмаӷ — 
ми знаємо; катарат — котре; наӷ — нам; 
ґарйаӷ — краще; йат в — чи; джайема — 
ми можемо підкорити; йаді — якщо; в — 
або; наӷ — нас; джайейуӷ — вони 
підкорять; йн — тих, що; ева — напевно; 
гатв — убиваючи; на — ніколи; 
джіджвішмаӷ — ми бажали б жити; те — 
усі вони; авастхітӷ — розташовані; 
прамукхе — перед; дгртаршрӷ — сини 
Дгритараштри. 
 

Крім того, ми не знаємо, що для нас нині 
краще — перемогти, чи бути переможе-
ними. Сини Дгритараштри, вбивши яких, 
ми втратили б охоту жити, стоять тепер 
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перед нами на цьому полі битви. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Попри те, що кшатрії 
зобов’язані воювати, Арджуна вагався, чи 
треба йому битися, ризикуючи викликати 
невиправдані жертви, чи може ухилитися 
від бою й жити жебрацтвом. Якщо він не 
битиметься, то жебрання стане для нього 
єдиним засобом до існування. Крім того, він 
не був упевнений у перемозі, адже її могла 
здобути будь-яка зі сторін. Та навіть якщо 
на них і чекала перемога (адже їхня 
боротьба була справедлива), це означало б 
загибель синів Дгритараштри та інших 
родичів, а без них життя перетворилося б на 
тягар, і перемога, врешті-решт обернулася б 
на поразку. Всі ці роздуми ясно свідчать про 
те, що Арджуна був не лише великим 
відданим Господа, але й мав духовне знання 
та володів своїми чуттями і думками. Його 
бажання жити жебрацтвом попри царський 
сан ще раз свідчить про його зреченість. 
Такі якості в поєднанні з вірою у слова Шрі 
Кришни, його духовного вчителя, вказують 
на справжню доброчесність Арджуни. З 
усього сказаного можна зробити висновок, 
що Арджуна був цілком готовий до 
звільнення. Якщо чуття не приборкані, 
неможливо оволодіти знанням, а без знання 
та відданості не може бути й мови про 
звільнення. Арджуна, крім своїх 
надзвичайних матеріальних чеснот, був ще 
й наділений усіма цими необхідними 
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якостями. 
 

ВІРШ 7 
 

k-aPaR<YadaezaePahTaSv>aav" 
Pa*C^aiMa Tva& DaMaRSaMMaU!ceTaa" ) 
YaC^\eYa" SYaaiàiêTa& b]Uih TaNMae 

iXaZYaSTae_h& XaaiDa Maa& Tva& Pa[PaàMa( )) 7 )) 
 

крпайа-дошопагата-свабгваӷ 
приччхмі тв дгарма-саммӯга-четӷ 
йач чхрейаӷ сйн нічіта брӯгі тан ме 

ішйас те ’га дгі м тв прапаннам 
 

крпайа — внаслідок скнарості; доша — 
внаслідок слабкості; упагата — 
викликаний; сва-бгваӷ — характеристики; 
приччхмі — я питаю; твм — тебе; дгарма 
— релігія; саммӯга — збитий з пантелику; 
четӷ — у серці; йат — що; рейаӷ — 
кращий; сйт — може бути; нічітам  — 
упевнено; брӯгі  — скажи; тат  — це; ме  — 
мені; ішйаӷ  — учень; те — Твій; агам  — 
 я; дгі  — навчи; мам  —  мене; твм — 
Тобі; прапаннам — того, хто підкорився. 
 

Я спантеличений у питаннях щодо свого 
обов’язку, і через цю кляту кволість 
втратив усе самовладання. В такому стані 
я звертаюся до Тебе з проханням: скажи 
мені зрозуміло, що для мене найкраще. 
Тепер я Твій учень і душа, що Тобі 
віддалася. Навчай мене, будь до мене 
такий ласкавий. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У природі все влаштовано 
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так, що будь-яка матеріальна діяльність 
створює проблеми. Ускладнення виникають 
на кожному кроці, й тому треба звернутися 
до істинного духовного вчителя, який зможе 
вказати нам мету життя і шлях до неї. Уся 
ведична література радить звернутися до 
істинного духовного вчителя, який 
допоможе виплутатися з життєвих 
труднощів, що виникають всупереч нашим 
бажанням. Вони — як та лісова пожежа, яка 
займається раптово, хоча і здається, що ліс 
ніби ніхто й не підпалював. Так само 
збудований і світ: життєві труднощі 
з’являються самі собою, незалежно від 
нашого бажання. Ніхто не бажає пожежі, 
однак вона виникає й турбує нас. Тому 
ведична мудрість радить задля розв’язання 
проблем життя та духовного 
самоусвідомлення звернутися по допомогу 
до духовного вчителя, який належить до 
лінії учнівської послідовності. Істинний 
духовний учитель дає цілісне, довершене 
знання. Тому варто звернутися до нього 
заради того, щоб вивільнитися з 
матеріальних пут. Таке значення цього 
вірша. 

Кого ж бентежать матеріальні труднощі? 
Тих, хто не розуміє проблем життя. У 
«Бригад-араньяка Упанішаді» (3.8.10) 
збентежену людину описано таким чином: 
йо в етад акшара ґрґй авідітвсмл 
локт праіті са крипааӷ — «людина, яка 
зрадила свою людську природу й покидає 
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світ, мов кішка чи собака, не вирішивши 
проблем життя й не зрозумівши науку 
самоусвідомлення, схожа на скнару, що не 
вміє скористатися своїм багатством». 
Існування в людському тілі — це 
дорогоцінний привілей, який необхідно 
використати, аби розв’язати проблеми 
життя. Тому той, хто не використовує таку 
можливість, є скнарою. І навпаки, брагман 
— це той, хто розумно використовує своє 
тіло, аби розв’язати всі життєві проблеми: 
йа етад акшара ґрґі відітвсмл локт 
праіті са бргмааӷ. 

Крипани, скнари, марно гають час і на 
основі своїх матеріалістичних уявлень про 
життя проявляють надмірну прив’язаність 
до родини, суспільства, країни тощо. Часто-
густо люди дуже сильно прив’язуються до 
сімейного життя, а саме до дружини, дітей 
та інших родичів, але насправді це — 
«шкірна хвороба». Крипан вважає, що 
зможе захистити членів своєї родини від 
смерті, або гадає, що сім’я й суспільство 
зможуть врятувати від її коси його самого. 
Такі ж нахили можна спостерігати і в 
нижчих тварин, які також турбуються про 
своє потомство. Однак Арджуна був 
розумною людиною, він усвідомлював, що 
причина його труднощів полягає в любові 
до родичів та бажанні захистити їх від 
смерті. Він розумів, що повинен битися, 
однак слабкість заважала йому виконувати 
свій обов’язок. Тому він попросив Господа 
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Кришну, найвищого духовного вчителя, 
дати йому вичерпне пояснення. Він 
припиняє дружні розмови і звертається до 
Кришни як до вчителя. Розмови між 
учителем та учнем завжди серйозні, і саме 
такої розмови з Кришною, визнаним 
духовним учителем, прагне Арджуна. Отже, 
Кришна — це перший духовний учитель, 
який викладає науку «Бгаґавад-ґіти», а 
Арджуна — перший учень, який її осягає. 
Те, як Арджуна сприймає «Бгаґавад-ґіту», 
описано в ній самій, але все ж деякі 
«ерудити» запевняють, що треба віддатися 
не Кришні як особі, а «ненародженому у 
Кришні». Однак немає різниці між 
внутрішньою та зовнішньою сутністю 
Кришни. Якщо ж ця істина не усвідомлена, 
то не варто навіть і намагатися збагнути 
«Бгаґавад-ґіту». 
 

ВІРШ 8 
 

Na ih Pa[PaXYaaiMa MaMaaPaNauÛa‚ 
ÛC^aek-MauC^aez<aiMaiNd]Yaa<aaMa( ) 

AvaPYa >aUMaavSaPaÒMa*Ö& 
raJYa& Saura<aaMaiPa caiDaPaTYaMa( )) 8 )) 

 

на гі прапаймі мампанудйд 
йач чхокам уччхошаам індрійм | 
авпйа бгӯмв асапатнам риддга 

рджйа сурм апі чдгіпатйам || 8 ||  
 

на  —  не; гі  — звичайно; прапаймі  —  я 
бачу; мама  — мій; апанудйт — відвести; 
йат — це; окам — журба; уччхошаам — 
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що висушує; індрійм — чуттів; авпйа — 
досягаючи; бгӯмау — на Землі; асапатнам 
— що не має суперників; риддгам — що 
процвітає; рджйам    — царства; сурм    
— півбогів; апі — навіть; ча — також; 
дгіпатйам — найвищої влади. 
 

Я не можу прогнати журбу цю, що сушить 
чуття мої. І не зможу її розвіяти, навіть 
вигравши квітуче царство, що не має на 
землі рівних, і владу верховну над ним, як 
у небесних богів. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Хоч Арджуна й висував 
численні аргументи, які ґрунтувалися на 
знанні релігійних засад та законів моралі, 
виявилося, що без допомоги духовного 
вчителя, Господа Шрі Кришни, він 
неспроможний розв’язати конкретну 
проблему, яка перед ним постала. Він 
зрозумів, що його так зване знання не 
допоможе усунути труднощі, які 
знесилювали його, і що йому не вистачить 
сили впоратися з цим без допомоги такого 
духовного вчителя, як Господь Кришна. 
Академічне знання, ерудиція, високе 
становище тощо зовсім не придатні для 
вирішення життєвих проблем, — допомогти 
тут може лише духовний учитель, такий як 
Кришна. З цього можна зробити висновок, 
що духовний учитель, який стовідсотково 
перебуває у свідомості Кришни, є істинним 
духовним учителем, бо він може розв’язати 
всі життєві проблеми. Господь Чайтанья 
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сказав, що той, хто опанував науку 
свідомості Кришни, є справжнім духовним 
учителем, незалежно від свого соціального 
стану та походження. 
 

кіб віпра, кіб нйс, ӯдра кене найа 
йеі криша-таттва-ветт, сеі «ґуру» гайа 

 

«Не має значення, є людина віпрою 
(великим знавцем ведичної мудрості), чи 
вона народилась у сім’ї простолюдців, чи 
живе у зреченні, бо якщо вона оволоділа 
наукою про Кришну, тоді вона досконала і є 
істинним духовним учителем». («Чайтанья-
чарітамрита», Мадг’я, 8.128). Отже, не 
оволодівши наукою свідомості Кришни, 
ніхто не може стати духовним учителем. У 
Ведах також сказано: 
 

ша-карма-ніпуо віпро    
мантра-тантра-вірадаӷ 

аваішаво ґурур на сйд    
ваішаваӷ ва-пачо ґуруӷ 

 

«Учений брагман, досвідчений у всіх темах 
Вед, не може стати духовним учителем, 
якщо він не є вайшнавом, тобто тим, хто 
досконало володіє наукою свідомості 
Кришни. Проте, вайшнав, чи, іншими 
словами, той, хто має свідомість Кришни, 
може бути духовним учителем, навіть якщо 
він походить із родини, що належить до 
нижчої касти». («Падма пурана»). 

Проблеми матеріального існування — 
народження, старість, хвороби та смерть — 
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неможливо розв’язати за допомогою 
економічного розвитку й накопичення 
багатств. У багатьох частинах світу є 
держави, умови існування в яких дуже 
сприятливі й де можна спостерігати високий 
рівень життя та економічного розвитку. 
Однак там, як і раніше, залишаються 
проблеми, пов’язані з матеріальним 
існуванням. Ці країни різними шляхами 
прагнуть миру, але жити по-справжньому 
щасливо вони зможуть лише тоді, коли за 
допомогою представника Кришни, 
духовного вчителя, звернуться до Господа, а 
також до «Бгаґавад-ґіти» та до «Шрімад-
Бгаґаватам» — книг, де викладена наука про 
Кришну. 

Якби економічний розвиток та матеріальні 
вигоди могли усунути тривоги, що пов’язані 
з належністю до певної родини, суспільства, 
нації та людства взагалі, то Арджуна не 
казав би, що володіння незрівнянним 
царством і навіть верховна влада, яку мають 
небожителі з вищих райських планет, не 
може розвіяти його скорботу. Саме тому він 
шукає притулку у свідомості Кришни, і це 
правильний шлях до гармонії й миру. 
Катаклізми матеріальної природи щомиті 
можуть перервати економічний розвиток та 
панування людини над світом. Навіть 
прагнення до вищих планет, таких як 
Місяць, до якого зараз так поривається 
людина, може бути припинене одним 
ударом. «Бгаґавад-ґіта» підтверджує це: 
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кше пуйе мартйа-лока віанті  — 
«коли вичерпано запас насолод, які є 
наслідками праведних учинків, жива істота 
знову падає з вершини щастя на самісіньке 
дно життя». Такого падіння зазнало чимало 
політиків. І вони, такі падіння, приносять 
лише нові страждання. 

Отже, якщо ми бажаємо назавжди 
покласти край нашій скорботі, то нам треба 
брати приклад з Арджуни й шукати 
притулку у Кришни. Тому Арджуна й 
попросив Кришну остаточно вирішити його 
проблеми — таким є шлях свідомості 
Кришни. 
 

ВІРШ 9 
 

SaÅYa ovac 
WvMau¤-a ôzqke-Xa& Gau@ake-Xa" ParNTaPa" ) 

Na YaaeTSYa wiTa GaaeivNdMau¤-a TaUZ<aq& b>aUv h )) 9 )) 
 

саджайа увча 
евам уктв гришкеа 
ґукеаӷ паран-тапаӷ | 
на йотсйа іті ґовіндам 

уктв тӯш бабгӯва га || 9 || 
 

саджайаӷ увча — Саньджая сказав; евам 
— так; уктв — кажучи; гришкеам — 
Кришні, Володарю всіх чуттів; ґукеаӷ — 
Арджуна, переможець невігластва; 
парантапаӷ — приборкувач ворогів; на 
йотсйе — я не буду битися; іті — так; 
ґовіндам — Кришні, який дарує насолоду 
чуттям; уктв  —  кажучи; тӯшм  — 
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мовчазний; бабгӯва  —  став; га — 
безумовно. 
 

Мовить Саньджая:  
Після цих слів Арджуна, приборкувач 
ворогів, сказав Кришні: «Ґовіндо, я не 
битимусь», — і замовк. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Напевно, Дгритараштра 
дуже зрадів, почувши, що Арджуна 
відмовляється битись і залишає поле бою, 
маючи намір жити жебрацтвом. Однак 
Саньджая знову розчарував його, назвавши 
Арджуну словом парантапаӷ, тобто 
здатним перемогти своїх ворогів. Хоч 
Арджуна на деякий час і перейнявся 
почуттям оманливого жалю до родичів, та 
згодом він як учень підкорився Кришні, 
найвищому духовному наставнику. Це 
означало, що журба покине його незабаром, 
і він, просвітлений досконалим знанням про 
самоусвідомлення, тобто свідомістю 
Кришни, розіб’є чари родинної приязні й 
неодмінно стане до бою. Отож, радощі 
Дгритараштри триватимуть недовго, адже 
Арджуна отримає знання від Кришни й тоді 
воюватиме до кінця. 
  

ВІРШ 10 
 

TaMauvac ôzqke-Xa" Pa[hSaiàv >aarTa 
SaeNaYaaeå>aYaaeMaRDYae ivzqdNTaiMad& vc" )) 10 )) 

 

там увча гришкеаӷ 
прагасанн іва бграта | 
сенайор убгайор мадгйе 
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вішдантам іда вачаӷ || 10 || 
 

там — йому; увча — сказав; гришкеаӷ 
— володар чуттів, Кришна; прагасан — з 
усмішкою; іва — як; бграта — 
Дгритараштра, нащадок Бгарати; сенайоӷ — 
армій; убгайоӷ — обох сторін; мадгйе — 
між; вішдантам — зажуреному; ідам — 
такі; вачаӷ — слова. 
 

О нащадку Бгарати, в цей час Кришна, 
стоячи між двох армій та усміхаючись, 
таке сказав пригніченому горем Арджуні. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Розмова відбувалася між 
двома близькими друзями, Гришікешею й 
Ґудакешею. Як друзі, вони були рівні, але 
один з них добровільно став учнем другого. 
Кришна усміхався, бо Його друг вирішив 
стати Його учнем. Господь, Володар усього 
сущого, завжди посідає вище становище, та 
все ж, Він охоче стає другом, сином чи 
коханим Своїх відданих, які хочуть бачити 
Його в такій ролі. Коли Арджуна визнав 
Кришну своїм учителем, Він одразу ж узяв 
на себе цю роль, і почав розмовляти зі Своїм 
учнем як учитель, — з усією серйозністю, 
необхідною в таких випадках. Розмова 
вчителя з учнем відбувалася відкрито, на 
очах воїнів обох армій, тож усі присутні 
могли чути її й мати з цього користь. Таким 
чином, бесіда, що викладена у «Бгаґавад-
ґіті», не звернена до якоїсь певної особи, 
групи чи громади, — вона призначена для 
всіх: як друзі, так і вороги мають право 
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слухати її. 
 

ВІРШ 11 
 

é[q>aGavaNauvac 
AXaaeCYaaNaNvXaaecSTv& Pa[javada&ê >aazSae ) 

GaTaaSaUNaGaTaaSaU&ê NaaNauXaaeciNTa Pai<@Taa" )) 11 )) 
 

р-бгаґавн увча 
аочйн анваочас тва 

праґй-вд ча бгшасе | 
ґатсӯн аґатсӯ ча 

ннуочанті паітӷ || 11 || 
 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; аочйн — не варте скорботи; 
анваочаӷ — ти журишся; твам — ти; 
праґй-вдн — учені розмови; ча — також; 
бгшасе — говорячи; ґата — загублений; 
асӯн — життя; аґата — який ще не минув; 
асӯн — життя; ча — також; на — ніколи; 
ануочанті — тужать; паітӷ — учені. 
 

Всевишній Бог-Особа мовив: 
Прорікаючи мудрі слова, ти плачеш за 
тим, що не варте жалю. Однак мудрі не 
тужать ні за мертвими, ні за живими. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Господь одразу ж 
перейнявся обов’язками вчителя й висловив 
Своєму учневі догану, непрямо назвавши 
його дурнем. Господь сказав: «Ти говориш, 
як учений, проте не знаєш, що вчений — це 
той, хто розуміє природу тіла й душі, хто 
взагалі не тужить за тілом, ні за живим, ані 
за мертвим». У наступних главах буде 
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з’ясовано, що знання — це розуміння 
матерії, духу й того, хто ними керує. 
Арджуна стояв на тому, що релігійні засади 
треба вважати вищими за політичну та 
суспільну діяльність, однак він не знав, що 
пізнання матерії, душі і Всевишнього 
важливіше навіть за релігійні норми. Якщо 
ж йому бракувало такого знання, тоді йому 
не слід було вдавати з себе великого знавця. 
Насправді, він і не був таким великим 
знавцем, тому й жалкував за тим, що не 
було варте жалю. Тіло народжується і 
приречене рано чи пізно загинути, тому 
воно менш вартісне, ніж душа. Хто пізнав 
це, того слід вважати вченим, і хоч би в 
якому стані перебувало його матеріальне 
тіло, у нього немає підстав для смутку. 
 

ВІРШ 12 
 

NaTvevah& JaaTau NaaSa& Na Tv& NaeMae JaNaaiDaPaa" ) 
Na cEv Na>aivZYaaMa" SaveR vYaMaTa" ParMa( )) 12 )) 

 

на тв евга джту нса 
на тва неме джандгіпӷ | 

на чаіва на бгавішймаӷ 
сарве вайам атаӷ парам || 12 ||  

 

на — ніколи; ту — але; ева — напевно; 
агам — Я; джту — коли-небудь; на — не; 
сам — існував; на — ні; твам — ти сам; на 
— не; іме — усі ці; джана-адгіпӷ — царі; 
на — ніколи; ча — також; ева — напевно; 
на — ні; бгавішймаӷ — існуватиме; сарве 
вайам — усі ми; атаӷ парам — у 
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майбутньому. 
 

Ніколи не було так, щоб не існував Я, чи 
ти, чи всі ці царі; і також у майбутньому 
ніхто з нас не припинить свого існування. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У Ведах, у «Катха 
Упанішаді», а також у «Шветашватара 
Упанішаді» сказано, що Всевишній Бог-
Особа підтримує життя незліченних живих 
істот виходячи з їхніх різних станів, що 
відповідають їхній індивідуальній 
діяльності й наслідкам цієї діяльності. 
Всевишній Бог-Особа через посередництво 
Своєї повної частини перебуває в серці 
кожної живої істоти. Лише святі, які 
спроможні бачити того самого Всевишнього 
Господа як усередині, так і зовні всього, 
дійсно досягають досконалого й вічного 
спокою. 
 

нітйо нітйн четана четаннм 
   еко багӯн йо відадгті кмн 

там тма-стха йе ´нупайанті дгрс 
   теш нтіӷ ват нетарешм 

(«Каха Упанішада», 2.2.13) 
 

Ведична мудрість, яку було повідано 
Арджуні, звернена також і до всіх тих, що 
вважають себе великими вченими, але 
насправді мають лише мізерний запас знань. 
Господь ясно каже, що Він Сам, Арджуна та 
всі царі, які зібралися на полі битви, є 
вічними індивідуальними істотами, і що 
Господь вічно підтримує життя в усіх 
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окремих живих істотах, як у їхньому 
зумовленому стані, так і у звільненому. 
Всевишній Бог-Особа — це Найвища 
індивідуальна істота, а вічний супутник 
Господа Арджуна й усі царі, які там 
зібралися, — вічні підлеглі індивідуальні 
істоти. Ніколи не було такого, щоб вони не 
існували як індивідуальні особи в 
минулому, і в майбутньому теж ніколи 
такого не буде. Їхнє особистісне існування 
ніколи не переривається. Тому ні в кого 
немає підстав для скорботи. 

Господь Кришна, найвищий авторитет, не 
підтримує теорію маявади, яка заявляє, що 
після звільнення індивідуальна душа, 
відділившись від покрову маї, ілюзії, 
зливається з безособовим Брагманом і 
втрачає своє індивідуальне існування. Не 
знаходить тут підтвердження й теорія, 
згідно з якою індивідуальність зберігається 
лише в зумовленому стані. Кришна ясно 
каже, що індивідуальність Господа та всіх 
інших живих істот існує вічно, і це 
підтверджено також в Упанішадах. 
Твердження Кришни — авторитетне, адже 
Кришна не може бути підвладним ілюзії. 
Якби індивідуальність не була очевидним 
фактом, Кришна не став би так 
наголошувати на тому, що вона існує. А Він 
підкреслює це, навіть говорячи про 
майбутнє. Маяваді можуть заперечувати це, 
доводячи, що індивідуальність, про яку 
сказав Кришна, не духовна, а матеріальна. 
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Нехай навіть це й так — індивідуальність 
матеріальна, — але як же тоді бути з 
індивідуальністю Кришни? Кришна каже, 
що Він був індивідуальністю в минулому й 
залишиться індивідуальністю в 
майбутньому. Різними способами Він вказав 
на Свою особистісність і заявив, що 
безособовий Брагман також Йому 
підпорядкований. Кришна завжди зберігає 
духовну індивідуальність. Якщо вважати 
Його звичайною зумовленою душею з 
пересічною індивідуальною свідомістю, то 
Його «Бгаґавад-ґіта» втрачає свою цінність 
як авторитетне Священне Писання. 
Звичайна людина завжди має чотири 
властиві людям вади й нездатна створити 
вчення, яке варте уваги. «Ґіта» вища за такі 
твори. Жодна світська книга не може 
зрівнятися з «Бгаґавад-ґітою». Якщо 
вважати Кришну звичайною людиною, то 
«Ґіта» втрачає всю свою важливість. 
Маяваді стверджують, що множинність, про 
яку згадано в цьому вірші, — умовна, і що 
вона стосується лише тіла. Проте таку 
тілесну концепцію було вже засуджено в 
попередніх віршах. Кришна вже відхилив 
тілесну концепцію існування живих істот, 
тож неможливо, щоб Він вдавався до неї 
зараз. Отже, буття індивідуальності 
випливає з самої духовної природи, що й 
підтверджують такі великі ачар’ї, як Шрі 
Рамануджа та інші. У багатьох місцях «Ґіти» 
ясно вказано на те, що усвідомити духовну 
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індивідуальність можуть лише віддані 
Господа. Ті, хто заздрить Кришні, 
Всевишньому Богові-Особі, не можуть 
збагнути справжнього смислу цього 
великого твору. Невідданий, що намагається 
зрозуміти вчення «Бгаґавад-ґіти», схожий на 
бджолу, яка облизує банку з медом ззовні. 
Неможливо відчути смак меду, не 
відкривши банку. Так само, таїнство 
«Бгаґавад-ґіти» доступне лише відданому й 
нікому більше, — так сказано в четвертій 
главі цієї книги. І якщо хтось не визнає 
самого існування Господа, то йому не слід 
навіть торкатися до «Ґіти». Тому 
тлумачення «Ґіти» у виконанні філософів 
маяваді — це найбільш облудне подання 
істини. Господь Чайтанья заборонив нам 
читати коментарі маяваді й попередив, що, 
приймаючи філософію маявади, людина 
стає нездатна пізнати справжню таємницю 
«Ґіти». Якби індивідуальність була 
пов’язана лише з емпіричним усесвітом, не 
було б потреби у вченні Господа. 
Відмінність індивідуальної душі від Господа 
— це вічна реальність і, як згадувалося 
вище, Веди це підтверджують. 
 

ВІРШ 13 
 

deihNaae_iSMaNYaQaa dehe k-aEMaar& YaaEvNa& Jara ) 
TaQaa dehaNTarPa[aiáDasrSTa}a Na MauùiTa )) 13 )) 

 

дегіно ’смін йатх деге 
каумра йаувана джар | 
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татх дегнтара-прптір 
дграс татра на мугйаті || 13 || 

 

дегінаӷ — втіленого; асмін — у цьому; 
йатх — як; деге — у тілі; каумрам — 
дитинство; йауванам — юність; джар — 
старість; татх — так само; дега-антара — 
зміна тіла; прптіӷ — досягнення; дграӷ — 
розсудливий; татра — внаслідок того; на 
— ніколи; мугйаті — потрапляє в оману. 
 

Як утілена душа поступово переходить з 
дитячого тіла в юнацьке, а далі в старече, 
так само й по смерті вона йде в інше тіло. 
Розсудливого не спантеличують такі 
зміни. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Кожна жива істота — це 
індивідуальна душа, яка щомиті змінює своє 
тіло і проявляється то в дитині, то в 
юнакові, то у старій людині. І ця, одна й та 
сама душа, яка там присутня, — завжди 
незмінна. Врешті-решт, індивідуальна душа 
залишає тіло в момент смерті й 
переселяється в інше тіло. У наступному 
народженні душа обов’язково отримає тіло 
— або матеріальне, або духовне, тому в 
Арджуни не було підстав для журби з 
приводу смерті Бгішми і Дрони, за яких він 
так хвилювався. Навпаки, він мав радіти з 
того, що вони покинуть старі тіла, 
отримають нові й омолодять таким чином 
свою енергію. З новим тілом ми також 
отримуємо нову можливість 
насолоджуватись і страждати в залежності 
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від нашої діяльності в попередньому житті. 
Тому Бгішма і Дрона, як шляхетні душі, 
неодмінно мали одержати в наступному 
житті або духовні тіла, або, щонайменше, 
прийняти народження на небесних планетах 
і там пізнати вищу матеріальну насолоду. В 
обох випадках не було підстав для скорботи. 

Всяку людину, яка має досконале знання 
про становище індивідуальної душі, 
Параматмана та природи (як матеріальної, 
так і духовної), називають дгірою, тобто 
найбільш розсудливою людиною. Постійна 
зміна тіл ніколи не обманює таку людину. 
Душа неподільна, її не можна розітнути на 
окремі частини, й тому не можна прийняти 
теорію маяваді про загальну єдність 
духовної душі, бо таке розчленування на 
різні індивідуальні душі зробило б 
Усевишнього подільним та змінним, а це 
суперечить принципові незмінності 
Найвищої Душі. 

Як про це сказано в «Ґіті», фрагментарні 
частки Всевишнього існують вічно 
(сантана), і їх називають кшара; це 
означає, що вони мають схильність падати в 
матеріальну природу. Фрагментарні частки 
залишаються такими вічно, і навіть після 
звільнення індивідуальна душа залишається 
такою ж самою — фрагментарною. Проте 
звільнившись, вона вічно живе у блаженстві 
та знанні поруч із Усевишнім Богом-
Особою. До Наддуші, яка перебуває в 
кожному тілі і яку називають 
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Параматманом, можна застосувати теорію 
віддзеркалення. Параматман відмінний від 
індивідуальної живої істоти. На небі, що 
віддзеркалюється у воді, можна побачити і 
місяць, і сонце, і зірки. Зірки можна 
порівняти з живими істотами, а сонце чи 
місяць — із Усевишнім Господом. Арджуна 
— це індивідуальна фрагментарна духовна 
душа, а Всевишня Душа — це Бог-Особа, 
Шрі Кришна. Вони перебувають на різних 
рівнях, що стане зрозуміло на початку 
четвертої глави. Якби Арджуна був рівний 
Кришні і Кришна не посідав вищого 
становища, — їхні стосунки вчителя й учня 
втратили б усякий зміст. Якби вони обидва 
перебували в невігластві, яке породжує 
ілюзорна енергія (мая), то навіщо було б 
одному з них ставати вчителем, а другому 
учнем? Таке навчання було б непотрібне, бо 
ніхто не може стати авторитетним 
наставником, якщо на нього впливає мая. 
Все це свідчить про те, що Господь Кришна 
є Всевишнім Господом, і Його становище 
перевершує становище живої істоти, 
Арджуни, забудькуватої душі, яку ввела в 
оману мая. 
 

ВІРШ 14 
 

Maa}aaSPaXaaRSTau k-aENTaeYa XaqTaaeZ<aSau%du"%da" ) 
AaGaMaaPaaiYaNaae_iNaTYaaSTaa&iSTaiTa+aSv >aarTa )) 14 )) 

 

мтр-спарс ту каунтейа 
тоша-сукха-дуӷкха-дӷ | 
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ґампйіно ’нітйс 
тс тітікшасва бграта || 14 ||  

 

мтр-спарӷ — чуттєві сприйняття; ту 
— тільки; каунтейа — син Кунті; та — 
зима; уша — літо; сукха — щастя; дуӷкха 
— страждання; дӷ — дають; ґама — 
з’являючись; апйінаӷ — зникаючи; анітйӷ  
— непостійні; тн  — усіх їх; тітікшасва  
— намагайся терпіти; бграта — нащадок 
династії Бгарати. 
 

О сину Кунті, тимчасова поява щастя й 
нещастя та їхній кінець у свій час — це 
наче прихід і відхід зими й літа. Вони 
виникають з чуттєвого сприйняття, о 
нащадку Бгарати, і людині слід вчитись 
терпіти їх, не бентежачись. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Аби належним чином 
виконувати свої обов’язки, людині треба 
навчитися терпіти тимчасові прояви щастя й 
нещастя. Дотримуючись ведичних приписів, 
слід вранці омиватися водою, навіть 
упродовж місяця Маґга (січень-лютий). У 
цей час дуже холодно, але попри це людина, 
яка живе згідно з релігійними засадами, без 
вагань омивається водою. Так само й жінка, 
не вагаючись, проводить час на кухні за 
приготуванням їжі у спекотливі літні місяці 
(червень-серпень). Треба виконувати свої 
обов’язки попри кліматичні незручності. 
Так само й війна — це обов’язок кшатрія, і 
навіть якщо на полі бою він зустрічається з 
друзями чи родичами, йому не слід 
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ухилятися від виконання свого обов’язку. 
Людина мусить дотримуватися релігійних 
засад, аби піднятися на рівень знання, бо 
лише за допомогою знання й відданого 
служіння можна звільнитися з чіпких 
лабетів маї (ілюзії). 

Звертаючись до Арджуни, Кришна 
недаремно називає його двома різними 
іменами. Звертаючись до нього як до 
Каунтеї, Він підкреслює його шляхетне 
походження по материнській лінії, тоді як 
ім’я Бгарата нагадує про його велич по лінії 
батька. Отже, походження Арджуни за 
обома лініями передбачає благородство й 
велич. Знатність роду зобов’язує його до 
виконання обов’язку, і тому він не може 
уникнути участі в битві. 
 

ВІРШ 15 
 

Ya& ih Na VYaQaYaNTYaeTae Pauåz& PauåzzR>a ) 
SaMadu"%Sau%& Daqr& Saae_Ma*TaTvaYa k-LPaTae )) 15 )) 

 

йа гі на вйатхайантй ете 
пуруша пурушаршабга | 

сама-дуӷкха-сукха дгра 
со ’мритатвйа калпате || 15 || 

 

йам — той, кому; гі — неодмінно; на — 
ніколи; вйатхайанті — завдають горя; ете 
— усі ці; пурушам — особі; пуруша-ришабга 
— о найкращий з людей; сама — незмінний; 
дуӷкха — у стражданні; сукхам — і щасті; 
дграм — терплячий; саӷ — він; 
амритатвйа — для звільнення; калпате — 
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вважають придатним. 
 

О найкращий з мужів, хто не стурбований 
щастям та горем, і хто зберігає стійкість в 
обох цих станах, — той, без сумніву, 
придатний для звільнення. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Кожен, хто наполегливо 
прагне досягти високого рівня духовної 
свідомості і здатний подолати шалені 
навали горя й щастя, безумовно, гідний 
звільнення. У системі варнашрами четверта 
стадія — життя у зреченні (санньяса) — 
вимагає найбільших зусиль, але той, хто має 
серйозний намір зробити своє життя 
досконалим, без вагань вдається до нього, 
не зважаючи ні на які труднощі. Зазвичай 
труднощі виникають, коли з’являється 
необхідність порвати сімейні зв’язки, 
припинити стосунки з дружиною й дітьми. 
Але той, хто спроможний витримати такі 
випробовування, завершує свій шлях 
духовного усвідомлення. Так само й 
Арджуна отримав пораду зберігати 
стійкість, виконуючи обов’язки кшатрія, 
навіть якщо йому й важко буде битися з 
членами родини й тими, до кого він відчуває 
приязнь. Господь Чайтанья прийняв 
санньясу у двадцятичотирирічному віці 
попри те, що молода дружина і стара мати, 
які були під Його опікою, лишилися без 
підтримки. Однак заради вищої мети Він 
прийняв санньясу і стійко виконував вищий 
обов’язок. Такий шлях звільнення з полону 
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матеріального світу. 
 

ВІРШ 16 
 

NaaSaTaae ivÛTae >aavae Naa>aavae ivÛTae SaTa" ) 
o>aYaaeriPa d*íae_NTaSTvNaYaaeSTatvdiXaRi>a" )) 16 )) 

 

нсато відйате бгво 
нбгво відйате сатаӷ | 

убгайор апі дришо ’нтас 
тв анайос таттва-дарібгіӷ || 16 || 

 

на — ніколи; асатаӷ — що не існує; 
відйате — є; бгваӷ — стійкість; на — 
ніколи; абгваӷ — змінність; відйате — є; 
сатаӷ — вічний; убгайоӷ — із двох; апі — 
насправді; дришаӷ — ті, що спостерігають; 
антаӷ — висновок; ту — насправді; анайоӷ 
— з них; таттва — істина; дарібгіӷ — ті, 
що бачать. 
 

Ті, що є провидцями істини, дійшли 
висновку, що неіснуюче [матеріальне 
тіло] не має постійності, а вічне  [душа] — 
не зазнає змін. Вони зробили цей 
висновок, дослідивши природу обох. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Мінливе тіло недовговічне. 
Сучасна медицина визнає, що кожної миті, 
внаслідок життєдіяльності різних клітин, 
тіло змінюється. Таким чином відбувається 
ріст тіла та його старіння. Однак душа існує 
постійно й залишається такою ж самою, 
поза всіма змінами тіла й розуму. У цьому 
полягає різниця між матерією й духом. За 
своєю природою тіло мінливе, але душа — 
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вічна. До такого висновку приходять усі 
мудреці, як імперсоналісти, так і 
персоналісти. У «Вішну Пурані» (2.12.38) 
сказано, що і Вішну, і всі Його обителі 
мають власне світлосяйне духовне 
існування (джйотші вішур бгуванні 
вішуӷ). Слова «той, що існує» та 
«позбавлений існування» стосуються духу й 
матерії. Так вважають усі мудреці. 

З цього починаються настанови Господа 
всім живим істотам, що перебувають в 
омані невігластва. Коли невігластво 
розсіюється, тоді поновлюються вічні 
взаємини між тим, хто поклоняється, й 
об’єктом поклоніння, а також розуміння 
різниці між живими істотами, невід’ємними 
частками Господа, і Самим Усевишнім 
Богом-Особою. Природу Всевишнього 
можна пізнати, глибоко досліджуючи себе 
самого і водночас усвідомлюючи свій 
зв’язок із Ним, як частини з цілим. У 
«Веданта-сутрі», так само, як і у «Шрімад-
Бгаґаватам», Всевишнього визнано 
джерелом усіх проявів. Ці прояви пізнають 
на двох рівнях природи — вищому й 
нижчому. Живі істоти належать до вищої 
природи, про що розповідається в сьомій 
главі. І хоча немає різниці між самою 
енергією і її джерелом, та все ж за джерело 
визнають Усевишнього, а енергію, тобто 
природу, вважають підлеглою. Отже, живі 
істоти завжди підкоряються Всевишньому 
Господові, так само, як слуга підкоряється 



286 

панові, а учень — учителеві. Це очевидне 
знання не осягне той, кого засліпило 
невігластво, і тому заради освіти всіх живих 
істот на всі часи Господь і викладає вчення 
«Бгаґавад-ґіти». 
 

ВІРШ 17 
 

NaaSaTaae ivÛTae >aavae Naa>aavae ivÛTae SaTa" ) 
o>aYaaeriPa d*íae_NTaSTvNaYaaeSTatvdiXaRi>a" )) 16 )) 

 

авіні ту тад віддгі 
йена сарвам іда татам | 

вінам авйайасйсйа 
на качіт картум аргаті || 17 || 

 

авіні — невмируще; ту — але; тат — 
те; віддгі — знай це; йена — чим; сарвам — 
усе тіло; ідам — це; татам — пронизане; 
вінам — руйнування; авйайасйа — 
невмирущого; асйа — цього; на качіт — 
ніхто; картум — робити; аргаті — здатний. 
 

Те, що пронизує усе тіло, має бути відоме 
тобі як незнищенне, бо нікому не 
знищити нетлінну душу. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші з’ясовано 
справжню природу душі, яка поширює свій 
вплив на все тіло. Кожен може зрозуміти, 
що саме пронизує все тіло, — це свідомість. 
Кожна людина, зазнаючи болю чи 
задоволення, відчуває їх якою-небудь 
частиною свого тіла, або всім тілом одразу. 
Така свідомість поширюється в межах 
одного тіла. Біль та задоволення, що 
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відчуває одне тіло, невідомі іншому. Тому 
кожне тіло є втіленням індивідуальної душі, 
а ознакою присутності душі є індивідуальна 
свідомість. У Ведах розміри душі оцінені, як 
одна десятитисячна частина кінчика 
волосини. «Шветашватара Упанішада» (5.9) 
підтверджує це: 
 

блґра-ата-бгґасйа    
атадг  калпітасйа ча 
бгґо джваӷ са віґйейаӷ    
са чнантййа калпате 

 

«Якщо розділити кінчик волосини на сто 
частин, а потім кожну з них розщепити ще 
на сто частин, то кожна така частинка 
матиме розмір духовної душі». Таким же 
чином стверджується: 
 

кеґра-ата-бгґасйа    
атаӷ сдритмакаӷ 

джваӷ сӯкшма-сварӯпо ´йа    
сакхйтто гі чіт-кааӷ 

 

«Існують незліченні крихітні частинки, 
духовні атоми, рівні за розміром одній 
десятитисячній кінчика волосини». 

Отже, індивідуальна частинка, духовна 
душа — це духовний атом, набагато менший 
від матеріального, і таких духовних атомів 
— безліч. Ця найдрібніша духовна іскорка є 
основою матеріального тіла, і її вплив 
поширюється на все тіло, так само, як у всі 
частини тіла проникають ужиті ліки. 
Випромінювання душі відчувається в 
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усьому тілі як свідомість, і ця свідомість є 
доказом присутності душі. Будь-хто 
погодиться з тим, що без свідомості 
матеріальне тіло мертве, і що жодними 
матеріальними засобами неможливо 
оживити у тілі свідомість. Отже, свідомість 
є наслідком присутності душі, а не якогось 
сполучення матеріальних елементів. У 
«Мундака Упанішаді» (3.1.9) розміри 
нескінченно малої духовної частки 
уточнюються ще більше: 

 

ешо ´ур тм четас ведітавйо 
   йасмін праӷ пачадг савівеа 

праі чітта сарвам ота праджн 
   йасмін віуддге вібгаватй еша тм 

 

«Душа за своїми розмірами дорівнює атому, 
і її можна осягнути за допомогою 
досконалого розуму. Атомічна душа плаває 
в п’яти повітряних потоках (прана, апана, 
в’яна, самана й удана). Вона перебуває в 
серці й поширює свій вплив на все тіло 
живої істоти. Коли душа очищується від 
скверни п’яти різновидів матеріального 
повітря, вона проявляє свою духовну 
природу». 

Мета гатха-йоґи полягає в керуванні 
п’ятьма різновидами повітряних потоків, що 
оточують чисту душу, за допомогою різних 
поз — але не задля матеріальної вигоди, а 
для того, щоб звільнити крихітну душу з пут 
матеріальної атмосфери. 

Отже, вся ведична література одностайна 
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у визначенні статусу атомічної душі, і кожна 
людина, яку наділено здоровим глуздом, на 
практиці відчуває її присутність. Лише 
божевільний може думати про цю атомічну 
душу, як про всюдисущу вішну-таттву. 

Вплив атомічної душі може 
поширюватися скрізь у межах  виключно 
цього тіла. Згідно з «Мундака Упанішадою», 
атомічна душа перебуває в серці кожної 
живої істоти, але через те, що вона надто 
дрібна, вчені-матеріалісти неспроможні 
виміряти її і, внаслідок своєї обмеженості, 
заявляють, що душі не існує. Індивідуальна 
духовна іскра безперечно присутня в серці 
поряд із Наддушею, і тому всі енергії, за 
допомогою яких тіло рухається, виходять із 
цього його органу. Частинки, що виносять 
кисень із легенів, черпають свою енергію з 
душі. Тому, коли душа покидає тіло, 
кровообіг припиняється. Медицина визнає 
важливість червоних кров’яних тілець, але 
вона не може встановити, що саме душа є 
джерелом життєдайної енергії. Однак 
медицина хоча б погоджується з тим, що всі 
різновиди тілесної енергії виходять із серця. 

Такі атомічні частинки духовного цілого 
можна порівняти з корпускулами сонячного 
світла, з сяйва яких складаються його 
промені. Аналогічно, окремі частинки 
Всевишнього Господа — це крихітні 
атомічні іскри Його променів, що відомі як 
прабга (вища енергія). Отже, і ті, хто 
дотримується вчення Вед, і прихильники 
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сучасної науки не можуть заперечувати 
існування духовної іскри в тілі. Сам 
Усевишній Господь детально виклав науку 
про душу у «Бгаґавад-ґіті». 

 
ВІРШ 18 

 

ANTavNTa wMae deha iNaTYaSYaae¢-a" Xarqir<a" ) 
ANaaiXaNaae_Pa[MaeYaSYa TaSMaaÛuDYaSv >aarTa )) 18 )) 

 

антаванта іме дег 
нітйасйоктӷ арріаӷ | 

аніно ’прамейасйа 
тасмд йудгйасва бграта  || 18 ||  

 

анта-вантаӷ — тлінне; іме — усі ці; дегӷ 
— матеріальні тіла; нітйасйа — вічного 
існування; уктӷ — так кажуть; арріаӷ 
— втіленої душі; анінаӷ — того, хто 
ніколи не зазнає руйнування; апрамейасйа 
— невимірного; тасмт — тому; йудгйасва 
— бийся; бграта — нащадок Бгарати. 
 

Матеріальному тілу непідвладної 
руйнуванню, незміримої й вічної живої 
істоти обов’язково прийде кінець, тому, о 
нащадку Бгарати, бийся. 
 

ПОЯСНЕННЯ: За своєю природою 
матеріальне тіло недовговічне. Воно може 
загинути одразу ж, або через сто років — це 
лише питання часу. Зберігати тіло вічно — 
неможливо. Проте душа настільки мала, що 
ворог навіть не спроможний побачити її, 
годі казати вже про те, щоб убити. Як 
згадувалося в попередньому вірші, вона така 
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дрібна, що її розміри навіть неможливо собі 
уявити. Отже, з обох поглядів немає 
приводу для скорботи, адже живу істоту 
неможливо знищити, а тривалість життя 
матеріального тіла попри всі запобіжні 
заходи все одно не вдасться продовжувати 
безмежно. Крихітна частинка духовного 
цілого отримує певне матеріальне тіло 
відповідно до своєї діяльності, і тому 
протягом життя треба дотримуватися 
релігійних засад. У «Веданта-сутрі» живу 
істоту називають світлом, бо вона є 
невід’ємною часткою вищого світла. Світло 
душі підтримує матеріальне тіло, так само, 
як сонячне світло підтримує життя всього 
всесвіту. Тільки-но душа покидає 
матеріальне тіло, як воно починає 
розкладатись, отже, це саме душа підтримує 
матеріальне тіло. Саме тіло нічого не варте. 
Тому Арджуна отримав пораду ставати до 
бою, а не жертвувати релігійними 
принципами виходячи з матеріальних, 
тілесних міркувань. 
 

ВІРШ 19 
 

Ya WNa& veita hNTaar& YaêENa& MaNYaTae hTaMa( ) 
o>aaE TaaE Na ivJaaNaqTaae NaaYa& hiNTa Na hNYaTae )) 19 )) 

 

йа ена ветті гантра 
йа чаіна манйате гатам | 

убгау тау на віджнто 
нйа ганті на ганйате || 19 || 

 

йаӷ — кожен, хто; енам — його; ветті — 
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знає; гантрам — убивцю; йаӷ — кожен; ча 
— також; енам — його; манйате — думає; 
гатам — убитого; убгау — обидва; тау  — 
вони; на  — ніколи; віджнтаӷ  — знають; 
на  — ніколи; айам  — він; ганті — вбиває; 
на — не; ганйате — бути вбитим. 
 

Ні той, хто вважає, що жива істота може 
вбивати, ні той, хто гадає, що її можна 
вбити, не має знання, адже душа ні вбити 
не може, ні вбитою бути. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Треба розуміти, що коли 
тіло вражене смертоносною зброєю, жива 
істота, втілена в ньому, насправді, не гине. 
Душа настільки мала, що її неможливо 
вбити жодною матеріальною зброєю; про це 
розповідатиметься у подальших віршах. 
Живу істоту, внаслідок її духовної природи, 
взагалі неможливо вбити. Те, що гине, тобто 
те, що вважають убитим, — це лише тіло. 
Але це не означає, що треба стати 
прибічником убивства тіла. Ведичний 
припис визначає: м гісйт сарв бгӯтні  
— «ніколи й ні до кого не застосовуй 
насильства». Розуміння того, що жива істота 
не гине, не треба також розглядати як 
заохочення до знищення тварин. Убивство 
тіла будь-якої істоти, здійснене без 
повноважної на те санкції, — огидне, і 
карається за законами держави, так само, як 
і за законом Господа. Проте Арджуна був у 
іншому становищі: він мусив убивати 
заради того, щоб врятувати релігійні 
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принципи, а не через власні примхи. 
 

ВІРШ 20 
 

Na JaaYaTae iMa]YaTae va k-daic‚ 
àaYa& >aUTva >aivTaa va Na >aUYa" ) 
AJaae iNaTYa" XaaìTaae_Ya& Paura<aae 

Na hNYaTae hNYaMaaNae Xarqre )) 20 )) 
 

на джйате мрійате в кадчін 
нйа бгӯтв бгавіт в на бгӯйаӷ | 
аджо нітйаӷ вато ’йа пуро 
на ганйате ганйамне арре || 20 ||  

 

на — ніколи; джйате — народжується; 
мрійате — умирає; в — чи; кадчіт — 
будь-коли (у минулому, теперішньому чи в 
майбутньому); на — ніколи; айам — він; 
бгӯтв — виникнув; бгавіт — виникне; в 
— або; на — не; бгӯйаӷ — або знову 
виникає; аджаӷ — ненароджений; нітйаӷ — 
вічний; ватаӷ — постійний; айам — 
він; пураӷ — найстарший; на — ніколи; 
ганйате — якого убивають; ганйамне — у 
вбитому; арре — у тілі. 
 

Ніколи душа не народжується й не 
вмирає. Ніколи вона не з’являлася у 
бутті, не з’являється і не з’явиться. Вона 
ненароджена, вічна, незмінна і первоздан-
на. Вона не гине, коли гине тіло. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Крихітна атомічна 
фрагментарна частка Найвищого Духу 
якісно ідентична з Усевишнім. На відміну 
від тіла вона не підвладна змінам. Іноді 
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душу називають незмінною, або кута-стха. 
Тіло зазнає перетворень шести видів. Воно 
народжується з утроби матері, деякий час 
існує, росте, веде певну діяльність, 
поступово виснажується і врешті-решт, іде в 
небуття. Однак душа не зазнає таких змін. 
Душа ненароджена, вона отримує 
матеріальне тіло, й тому тіло народжується, 
душа ж не народжується й не вмирає. 
Вмирає все, що було народжене. Але через 
те, що душа не народжується, вона не має ні 
минулого, ні теперішнього, ані майбутнього. 
Вона вічна, незмінна, і вона первозданна, 
тобто в історії нема сліду її виникнення, 
хоча ми й намагаємося його знайти, 
перебуваючи під враженням тілесної 
концепції буття. На відміну від тіла, душа 
ніколи не старіє. Тому так звана стара 
людина може почуватися такою ж самою, як 
у дитинстві чи юності. Зміни тіла не 
впливають на душу. Душа не в’яне, як 
дерево і як усе матеріальне. Душа також не 
виробляє побічних продуктів. Побічні 
продукти тіла — діти — це також окремі 
душі, і, отримуючи тіло, індивідуальна душа 
виступає в ролі дитини конкретної живої 
істоти. Тіло розвивається завдяки 
присутності душі, але душа не має жодних 
нащадків, жодних відгалужень чи змін. 
Отже, душа вільна від шести видозмін, які 
властиві тілу. 

У «Катха Упанішаді» (1.2.18) є аналогічне 
твердження: 
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на джйате мрійате в віпачін 
   нйа кутачін  на бабгӯва качіт 
аджо нітйаӷ вато ´йа пуро 

   на ганйате ганйамне арре 
 

У цьому вірші сказано те ж саме, що й у 
«Бгаґавад-ґіті», але тут іще вжито одне 
особливо важливе слово, віпачіт, що 
означає «вчений», або «той, хто має 
знання». 

Душа сповнена знання, або, іншими 
словами, вона завжди сповнена свідомості. 
Отже, свідомість є ознакою душі. Навіть 
якщо душу неможливо виявити в серці, де 
вона перебуває, ми все одно можемо 
усвідомити її присутність там, просто з 
огляду на те, що ми маємо свідомість. Іноді 
ми не бачимо сонця, бо його заступають 
хмари або щось іще, однак ми бачимо його 
світло, і через це переконані в тому, що 
зараз день. Коли на світанку небо світлішає, 
ми розуміємо, що сходить сонце. Так само, 
коли ми бачимо певні ознаки свідомості в 
тілах людей і тварин, ми можемо зрозуміти, 
що в них присутня душа. І все ж таки, 
свідомість індивідуальної душі 
відрізняється від свідомості Всевишнього, 
який має довершене знання минулого, 
теперішнього й майбутнього. Індивідуальна 
душа, проте, схильна забувати. Душа, яка 
забула про свою істинну природу, може 
набути знання та досягти просвітлення, 
якщо дослухатиметься до вищих настанов 
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Кришни. Йому така забудькуватість не 
властива, інакше Його наука, яку викладено 
у «Бгаґавад-ґіті», була б непотрібна. 

Є два види душ: крихітна індивідуальна 
душа (ану-атма) і Наддуша (вібгу-атма). 
Це підтверджено в «Катха Упанішаді» 
(1.2.20): 

 

аор айн магато магйн 
   тмсйа джантор нігіто ґугйм 

там акратуӷ пайаті вта-око 
   дгтуӷ прасдн магімнам тманаӷ 

 

«Як Наддуша (Параматман), так і 
індивідуальна атомічна душа (джіва-атма) 
перебувають на одному й тому ж дереві 
тіла, в одному й тому ж місці, — в серці 
живої істоти, і лише той, хто звільнився від 
усіх матеріальних бажань, а також від 
скорботи, може з Божої ласки зрозуміти 
велич душі». Кришна також є й джерелом 
Параматмана, як це стане зрозуміло з 
наступних глав, Арджуна ж є духовною 
іскрою, атомічною душею, яка схильна 
забувати свою істинну природу і яка 
потребує просвітлення, що його дає Кришна 
чи істинний представник Кришни (духовний 
учитель). 
 

ВІРШ 21 
 

vedaivNaaiXaNa& iNaTYa& Ya WNaMaJaMaVYaYaMa( ) 
k-Qa& Sa Pauåz" PaaQaR k&- gaaTaYaiTa hiNTa k-Ma( )) 21 )) 

 

ведвініна нітйа 
йа енам аджам авйайам | 
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катха са пурушаӷ пртха 
ка ґгтайаті ганті кам || 21 || 

 

веда — знає; авінінам — непідвладного 
руйнуванню; нітйам — що завжди існує; 
йаӷ — той, хто; енам — цього (душу); 
аджам — ненародженого; авйайам — 
незмінного; катхам — як; саӷ — він; 
пурушаӷ — особа; пртха — Партхо 
(Арджуно); кам — кому; ґгтайаті — 
завдає болю; ганті — убиває; кам — кого. 
 

О Партхо, як може людина вбити кого-
небудь чи змусити убивати, коли вона 
знає, що душа не руйнується, що вона 
вічна, незмінна і ненароджена? 
 

ПОЯСНЕННЯ: Усе має своє призначення, і 
людина, яка наділена досконалим знанням, 
розуміє, як і де все належним чином 
використати. Отже, насильство теж має своє 
призначення, а його правильне застосування 
залежить від знання. Не можна лаяти суддю, 
який засуджує до страти людину, що винна 
в убивстві, бо суддя санкціонує 
застосування насильства до вбивці згідно з 
кодексом правосуддя. У «Ману-самгіті» 
(кодексі законів для всього людства) 
сказано, що вбивцю треба стратити, щоб у 
наступному житті йому не довелося 
страждати за скоєний ним великий гріх. 
Тому, якщо цар карає вбивцю й відправляє 
його на шибеницю, він, фактично, чинить 
благо. Так само, коли Кришна закликає 
битися, слід розуміти, що в цьому випадку 
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насильство спрямоване на встановлення 
вищої справедливості, і тому Арджуна мав 
виконати цей наказ, розуміючи, що 
насильство в битві заради Кришни зовсім не 
є насильством, бо в будь-якому разі людина, 
або, радше, душа, не може бути вбита. 
Отже, заради правосуддя так зване 
насильство цілком виправдане. Хірургічна 
операція призначена не для вбивства 
пацієнта, а для його порятунку. Отже, 
Арджуна, беручи участь у битві з наказу 
Кришни, діє у злагоді з вищим обов’язком, з 
ведичним знанням, і тому не накликає на 
себе зворотних гріховних наслідків. 
 

ВІРШ 22 
 

vaSaa&iSa Jaq<aaRiNa YaQaa ivhaYa 
NavaiNa Ga*õaiTa Narae_Parai<a ) 
TaQaa Xarqrai<a ivhaYa Jaq<aaR‚ 

NYaNYaaiNa Sa&YaaiTa NavaiNa dehq )) 22 )) 
 

вссі джрні йатх вігйа 
навні ґригті наро ’парі | 

татх аррі вігйа джрнй 
анйні сайті навні дег || 22 ||  

 

вссі — одяг; джрні — старі та 
зношені; йатх — точно, як; вігйа — 
відкидаючи; навні — новий одяг; ґригті  
— приймає; нараӷ — людина; апарі — 
інші; татх — аналогічно; аррі — тіла; 
вігйа — залишаючи; джрні — старі й 
непотрібні; анйні — інші; сайті — 
приймає; навні — нові вбрання; дег — 
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втілений. 
 

Як нове вбрання одягає людина, старе 
скидаючи, так і душа вбирається в нове 
тіло, покидаючи старе й непридатне. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Те, що атомічна 
індивідуальна душа змінює тіло, є 
очевидною істиною. Навіть сучасні вчені, 
які не вірять в існування душі, але водночас 
не знаходять іншого пояснення джерелу 
енергії в серці, змушені визнати як 
незаперечний факт безперервні зміни тіла, 
що проявляються в його переході від 
дитинства до отроцтва, від отроцтва до 
юності, й від юності до старості. Потім 
відбувається перехід у нове тіло. Це було 
з’ясовано в одному з попередніх віршів 
(2.13). 

Перехід атомічної індивідуальної душі в 
нове тіло стає можливий з милості Наддуші. 
Наддуша виконує бажання індивідуальної 
душі, так само, як один друг виконує 
бажання другого. Веди, зокрема «Мундака 
Упанішада», а також «Шветашватара 
Упанішада», порівнюють душу й Наддушу з 
двома птахами, які сидять на одному дереві. 
Один з птахів (індивідуальна атомічна 
душа) дзьобає плід цього дерева, а другий 
(Кришна) просто спостерігає за Своїм 
приятелем. Природа обох птахів однакова, 
але один зачарований плодами 
матеріального дерева, тоді як другий є лише 
свідком діяльності Свого товариша. Кришна 
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— це птах, який спостерігає, Арджуна ж — 
птах, який їсть. Хоча вони і друзі, однак 
один із них — повелитель, а другий — 
слуга. Коли духовна іскра, атомічна душа, 
забуває про такі взаємини, їй доводиться 
перелітати з одного дерева на друге, тобто 
міняти тіло. Душа, джіва, сидячи на дереві 
матеріального тіла, щосили бореться за 
існування, але погодившись визнати другого 
птаха за найвищого духовного вчителя (а 
саме так зробив Арджуна, добровільно 
підкорившись настановам Кришни), вона, 
підлегла птаха, миттю звільняється від усієї 
журби. «Мундака Упанішада» (3.12), а 
також «Шветашватара Упанішада» (4.7) 
підтверджують це: 

 

самне врикше пурушо німаґно 
най очаті мугйамнаӷ 

джуша йад пашйатй анйам ам 
   асйа магімнам іті вта-окаӷ 

 

«Хоч обидва птахи й сидять на одному 
дереві, той, що їсть, намагаючись 
насолодитися плодами, поглинений тугою й 
турботами. Але якщо птах, який страждає, 
зверне свій погляд у бік друга, тобто до 
Господа, й пізнає Його велич, — він одразу 
ж звільниться від усіх своїх тривог». 
Арджуна звернув, нарешті, свій погляд на 
свого вічного друга, Кришну, й таким 
чином, слухаючи з Його вуст «Бгаґавад-
ґіту», отримав можливість осягнути 
найвищу славу й велич Господа та 
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звільнитися від скорботи. 
Арджуна отримав від Господа пораду не 

сумувати з приводу того, що його старий дід 
та вчитель змінять свої тіла. Цьому слід 
було б радіти, адже, знищивши їхні тіла у 
справедливому бою, він дасть їм змогу 
очиститися від усіх наслідків тілесної 
діяльності. Той, хто втрачає життя на 
жертовному вівтарі чи віддає його у 
справедливому бою, одразу ж очищується 
від наслідків тілесної діяльності й у 
наступному житті отримує кращі умови 
існування. Отже, в Арджуни не було підстав 
для смутку. 
 

ВІРШ 23 
 

NaENa& i^NdiNTa Xañai<a NaENa& dhiTa Paavk-" ) 
Na cENa& (c)e-dYaNTYaaPaae Na XaaezYaiTa MaaåTa" )) 23 )) 

 

наіна чхінданті астрі 
наіна дагаті пвакаӷ | 

на чаіна кледайантй по 
на ошайаті мрутаӷ || 23 || 

 

на — ніколи; енам — цю душу; чхінданті — 
можна розсікти на шматки; астрі — 
зброєю; на — ніколи; енам — цю душу; 
дагаті — спалює; пвакаӷ — вогонь; на — 
ніколи; ча — також; енам — цю душу; 
кледайанті — змочує; паӷ — вода; на — 
ніколи; ошайаті — висушує; мрутаӷ — 
вітер. 
 

Душа ніколи не може бути розсічена на 
шматки ніякою зброєю, її неможливо 
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спалити вогнем, вітром висушити, або 
змочити водою. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Душу неможливо вбити 
жодними видами зброї. Вона невразлива для 
полум’я, шабель, злив, смерчів тощо. 
Відомо, що, крім сучасної вогнепальної 
зброї, раніше на землі було чимало інших 
видів зброї, виготовленої із землі, води, 
повітря, простору тощо. Навіть нинішня 
ядерна зброя належить до вогнепальної, але 
колись були ще й інші види зброї, що 
виготовлялися з різних елементів матерії. 
Проти вогнепальної зброї вживалася 
невідома сучасній науці водяна зброя. 
Сучасні вчені також нічого не знають про 
зброю, створену на могутній силі смерчу. 
Однак душу неможливо розсікти на шматки 
чи знищити жодним із видів зброї, хоч якою 
б та зброя була. 

Маяваді не можуть пояснити, як саме 
індивідуальна душа розпочала своє 
існування в невігластві, і як унаслідок цього 
її огорнула ілюзорна енергія. Неможливо 
відрізати індивідуальну душу від первинної 
Всевишньої Душі. Індивідуальні душі — це 
до деякої міри вічно відокремлені частки 
Найвищої Душі. І через те, що вони — вічно 
(санатана) атомічні індивідуальні душі, 
вони схильні покриватись ілюзорною 
енергією, й, таким чином, відриватись від 
спілкування з Усевишнім Господом, так 
само, як іскри багаття, хоча якісно вони такі 
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ж, як вогонь, згасають поза полум’ям. У 
«Варага Пурані» сказано, що живі істоти — 
це індивідуальні невід’ємні частки 
Всевишнього, що існують окремо від Нього. 
Такими вони залишаються вічно, що також 
підтверджує  й «Бгаґавад-ґіта». Тому, навіть 
після звільнення від ілюзії, жива істота 
зберігає свою індивідуальність, як це стає 
зрозуміло з учення Господа, яке Він повідав 
Арджуні. Знання, що його набув Арджуна, 
звільнило його, але це не означає, що він і 
Кришна злились воєдино. 
 

ВІРШ 24 
 

AC^eÛae_YaMadaùae_YaMa(c)e-Ûae_XaaeZYa Wv c ) 
iNaTYa" SavRGaTa" SQaa<aurcl/ae_Ya& SaNaaTaNa" )) 24 )) 

 

аччхедйо ’йам адгйо ’йам 
акледйо ’ошйа ева ча  | 

нітйаӷ сарва-ґатаӷ стхур 
ачало ’йа сантанаӷ || 24 ||  

 

аччхедйаӷ — той, кого не можна розбити; 
айам — ця душа; адгйаӷ — той, кого не 
можна спалити; айам — ця душа; акледйаӷ 
— той, кого не можна розчинити; аошйах 
— той, кого не можна висушити; ева — 
напевно; ча — і; нітйаӷ — вічний; сарва-
ґатаӷ — що присутній скрізь; стхнуӷ — 
незмінний; ачалаӷ — нерухомий; айам — ця 
душа; сантанаӷ — вічно той же самий. 
 

Індивідуальна душа неламка, незсушима, 
нерозчинна і неспалима. Вона вічна, 
присутня скрізь, незмінна, нерухома й 
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завжди однакова. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Усі такі визначення духовної 
іскорки переконливо підтверджують той 
факт, що індивідуальна душа вічно 
залишається крихітною атомічною часткою 
духовного цілого й ніколи не зазнає жодних 
змін. Крім того, ці визначення заперечують 
теорію монізму, яка стверджує, що між 
індивідуальною душею й Вищим Духом 
наявний настільки тісний зв’язок, що вони, 
врешті-решт, зливаються в одне ціле. 
Звільнившись від матеріального 
забруднення, індивідуальна душа може 
захотіти залишитися духовною іскоркою в 
сяйливих променях Усевишнього Бога-
Особи, однак наймудріші душі прагнуть 
досягти духовних планет, аби мати 
можливість спілкуватися з Богом-Особою. 

Слово сарва-ґата (всюдисущий) має 
велике значення, адже воно пояснює, що 
живі істоти присутні в Божому творінні 
всюди. Вони живуть на суші, у воді, в 
повітрі, у землі й навіть у вогні. Думка про 
те, що живі істоти гинуть у вогні, — 
неприйнятна, бо тут ясно сказано, що душа 
у вогні не горить. Тому, без сумніву, живі 
істоти присутні й на Сонці, де вони втілені у 
відповідних формах. Якби Сонце було 
незаселеним, тоді слово сарва-ґата — 
всюдисущий — не мало б змісту. 
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ВІРШ 25 
 

AVYa¢-ae_YaMaicNTYaae_YaMaivk-aYaaeR_YaMauCYaTae ) 
TaSMaadev& ividTvENa& NaaNauXaaeicTauMahRiSa )) 25 )) 

 

авйакто ’йам ачінтйо ’йам 
авікрйо ’йам учйате  | 

тасмд ева відітваіна 
ннуочітум аргасі || 25 || 

 

авйактаӷ — невидимий; айам — ця душа; 
ачінтйаӷ — незбагненний; айам — ця душа; 
авікрйаӷ — незмінний; айам — ця душа; 
учйате — сказано; тасмат — тому; евам 
— як це; відітв — добре це знаючи; енам 
— цю душу; на — не; ануочітум — 
журитись; аргасі — тобі треба. 
 

Кажуть, душа невидима, незбагненна й 
незмінна. Знаючи це, ти не повинен 
сумувати за тілом. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Як уже було сказано, 
розміри душі, згідно з нашими 
матеріальними розрахунками, настільки 
малі, що її неможливо побачити в 
найпотужніший мікроскоп; тому вважають, 
що вона невидима. Щодо існування душі, то 
ніхто не може підтвердити цього факту 
експериментально. Єдиний доказ існування 
душі — шруті, тобто ведична мудрість. Ми 
змушені прийняти цю істину, бо іншого 
джерела знання про існування душі немає, 
хоча наше сприйняття й підтверджує це 
знання. Є багато такого, що ми змушені 
приймати на віру, покладаючись на вищий 
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авторитет. Наприклад, ніхто не може 
встановити особу свого батька, якщо не 
довіриться в цьому питанні матері, — 
іншого джерела не існує. Так само, єдиним 
джерелом пізнання душі є Веди. Іншими 
словами, душу неможливо осягнути на 
основі експериментального людського 
знання. Душа — це свідомість, і душа має 
свідомість, — це також твердження Вед, і 
ми мусимо прийняти його. На відміну від 
тіла, душа не зазнає змін. Вічно незмінна, 
душа в порівнянні з безмежною 
Всевишньою Душею завжди залишається 
атомічною. Всевишня Душа нескінченно 
велика, тоді як атомічна душа нескінченно 
мала. Тому ця завжди незмінна нескінченно 
мала душа ніколи не може стати рівною 
нескінченно великій душі, тобто 
Всевишньому Богові-Особі. Ця концепція в 
різних варіантах неодноразово 
повторюється в Ведах і таким чином 
підкреслює незмінність, непорушність 
поняття про душу. Багаторазове повторення 
якої-небудь думки необхідне для її 
цілковитого безпомилкового усвідомлення. 
 

ВІРШ 26 
 

AQa cENa& iNaTYaJaaTa& iNaTYa& va MaNYaSae Ma*TaMa( ) 
TaQaaiPa Tv& Mahabahae NaENa& XaaeicTauMahRiSa )) 26 )) 

 

атха чаіна нітйа-джта 
нітйа в манйасе мритам | 

татхпі тва маг-бго 
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наіна очітум аргасі || 26 || 
 

атха — якщо ж; ча — також; енам — ця 
душа; нітйа-джтам — завжди 
народжується; нітйам — назавжди; в — 
або; манйасе — ти так думаєш; мритам — 
мертвий; татх апі — однак; твам — ти; 
маг-бго — о міцнорукий; на — ніколи; 
енам — про душу; очітум — тужити; 
аргасі — повинен. 
 

Проте навіть якщо ти вважаєш, що душа 
[або ознаки життя] вічно народжується й 
вічно вмирає, все одно, міцнорукий 
Арджуно, в тебе немає підстав для 
скорботи. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Є категорія філософів, 
близьких до буддистів, які не вірять в 
окреме існування душі поза тілом. Відомо, 
що в ті часи, коли Господь Кришна повідав 
«Бгаґавад-ґіту», такі філософи також 
існували й були відомі як локаятики та 
вайбгашіки. Ці філософи стверджують, що 
ознаки життя, тобто душа, з’являються на 
певній стадії розвитку органічних сполук. 
Сучасні вчені-матеріалісти та філософи-
матеріалісти дотримуються такої ж думки. 
Вони вважають, що тіло є поєднанням 
фізичних елементів, і, як наслідок взаємодії 
фізичних та хімічних елементів, на певному 
етапі розвиваються ознаки життя. 
Антропологію засновано саме на такій 
філософії. Сьогодні є багато псевдорелігій, 
дуже модних зараз в Америці, що також 
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звертаються до цієї філософії, так само як і 
нігілістичні буддистські секти, що 
заперечують віддане служіння Господу. 

Навіть якщо б Арджуна й не вірив у 
існування душі, що відповідало б філософії 
вайбгашіка, все одно в нього не було підстав 
журитися. Чи варто сумувати щодо втрати 
купки хімічних елементів і через це 
відмовлятися виконувати свій обов’язок? У 
сучасному суспільстві задля перемоги над 
ворогом витрачаються тонни хімічних 
речовин. Згідно з філософією вайбгашіка, 
так звана душа, або атма, щезає разом із 
тілом. Тобто в будь-якому разі, — чи 
приймає Арджуна твердження Вед про 
існування індивідуальної душі, чи ні, — у 
нього немає причин для скорботи. Якщо 
така величезна кількість живих істот 
щохвилини народжується з матерії і 
щохвилини так багато їх гине, то хіба варто 
сумувати через такі дрібниці? Якщо душа не 
відроджується, то в Арджуни не було 
підстав боятися негативних наслідків 
убивства своїх діда й учителя. Кришна 
саркастично називає Арджуну маг-бгу, 
міцноруким, бо принаймні Сам Він не 
визнає теорію вайбгашіка, яка суперечить 
ведичній мудрості. Арджуна — кшатрій, 
його виховано у традиціях ведичної 
культури, тому йому належить і надалі 
дотримуватися її засад. 
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ВІРШ 27 
 

JaaTaSYa ih Da]uvae Ma*TYauDa]uRv& JaNMa Ma*TaSYa c ) 
TaSMaadPairhaYaeR_QaeR Na Tv& XaaeicTauMahRiSa )) 27 )) 

 

джтасйа гі дгруво мритйур 
дгрува джанма мритасйа ча | 

тасмд апарігрйе ’ртхе 
на тва очітум аргасі || 27 || 

 

джтасйа — того, хто народився; гі — 
неодмінно; дгруваӷ — факт; мритйуӷ — 
смерть; дгрувам — це також факт; джанма 
— народження; мритасйа — мертвого; ча 
— також; тасмт — тому; апарігрйе — 
того, що неминуче; артхе — по суті; на — 
не; твам — ти; очітум — тужити; аргасі 
— повинен. 
 

Хто народився, обов’язково помре, а 
після смерті обов’язково народиться 
знову. Тому тобі не слід сумувати,  
виконуючи свої обов’язки, яких усе одно 
неможливо уникнути. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Діяльність людини визначає 
умови її народження в наступному житті. 
Після закінчення одного періоду діяльності 
вона вмирає, щоб народитися для іншого. 
Отже, людина обертається в коловороті 
народження і смерті й не знаходить свободи. 
Однак такий кругообіг народження та 
смерті не узаконює непотрібні вбивства, 
війни й існування боєнь. Та водночас для 
підтримання в людському суспільстві 
закону й порядку війни і насильство 
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неминучі. Битва на Курукшетрі з волі 
Всевишнього була невідворотна, й 
обов’язок кшатрія — це битися за праве 
діло. Чого б Арджуні було боятися смерті 
родичів та сумувати за ними, якщо він 
виконував свій прямий обов’язок? У цьому 
разі він не порушував закон, і його дії не 
мали негативних наслідків, яких він так 
остерігався. Якби Арджуна ухилився від 
виконання свого обов’язку, все одно він не 
зміг би врятувати своїх родичів від смерті, а 
вибір неправильного шляху привів би його 
до занепаду. 
 

ВІРШ 28 
 

AVYa¢-adqiNa >aUTaaiNa VYa¢-MaDYaaiNa >aarTa ) 
AVYa¢-iNaDaNaaNYaev Ta}a k-a PairdevNaa )) 28 )) 

 

авйактдні бгӯтні 
вйакта-мадгйні бграта | 

авйакта-нідганнй ева 
татра к парідеван || 28 ||  

 

авйакта-дні — спочатку непроявлені; 
бгӯтні — усе, що створене; вйакта — 
проявлені; мадгйні — у середині; бграта 
— нащадок Бгарати; авйакта — 
непроявлені; нідганні — коли знищується; 
ева — це все так; татра — тому; к — яка; 
парідеван — скорбота. 
 

Всі створені істоти непроявлені у своєму 
початковому стані, проявляються на 
проміжній стадії і знову повертаються в 
непроявлене після знищення світу. Тож 
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які є причини для туги? 
 

ПОЯСНЕННЯ: У будь-якому разі, віримо 
ми в існування душі чи ні, немає підстав для 
скорботи. Тих, що не вірять в існування 
душі, послідовники ведичної мудрості 
називають атеїстами. Припустімо, що ми 
приймаємо атеїстичну позицію — тоді все 
одно ми не знайдемо причин для скорботи. 
До творення, коли душа відсутня, 
матеріальні елементи існують, але в 
непроявленому стані. З такого тонкого 
непроявленого стану виходять світи, так 
само як з простору виникає повітря, з 
повітря — вогонь, з вогню — вода, а з води 
— земля. Із землі виникають 
найрізноманітніші утворення. Розгляньмо, 
наприклад, високий хмарочос, що 
збудований з елементів землі. Якщо він 
руйнується, то це означає, що проявлене 
стає знову непроявленим і в кінцевій стадії 
перебуває у вигляді атомів. Закон 
збереження енергії не порушується, але з 
плином часу речі проявляються і стають 
непроявлені, — в цьому полягає різниця. 
Отже, немає підстав плакати за чим-небудь, 
адже воно завжди існує у проявленому чи 
непроявленому стані. Так чи інак, ніщо не 
зникає, навіть у непроявленому стані. Як 
спочатку, так і вкінці всі елементи існують у 
непроявленому стані. Лише на проміжному 
етапі вони з’являються, й так виникає 
творіння, — отже, навіть з матеріального 
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погляду немає різниці. 
Якщо ми приймаємо твердження Вед, яке 

наведене у «Бгаґавад-ґіті», де сказано, що 
матеріальні тіла гинуть із плином часу 
(антаванта іме дегӷ), але душа вічна 
(нітйасйоктӷ арріаӷ), то ми маємо 
завжди пам’ятати, що тіло подібне до одягу. 
Навіщо сумувати, скидаючи старий одяг? 
Порівняно з вічністю душі матеріального 
тіла насправді не існує, його існування 
схоже на сон. Уві сні ми можемо уявляти, 
що літаємо в небі, або ж сидимо в царський 
колісниці, але, прокидаючись, бачимо, що 
ми зовсім не на небі й не на колісниці. 
Ведична мудрість закликає до 
самоусвідомлення, зважаючи на те, що 
матеріального тіла насправді не існує. Тому, 
у будь-якому разі, — вірить людина в 
існування душі чи ні, — немає причин 
сумувати за втраченим тілом. 
 

ВІРШ 29 
 

AaêYaRvTPaXYaiTa k-iêdeNa‚ 
MaaêYaRvÜdiTa TaQaEv caNYa" ) 
AaêYaRvÀENaMaNYa" é*<aaeiTa 

é[uTvaPYaeNa& ved Na cEv k-iêTa( )) 29 )) 
 

чарйа-ват пайаті качід енам 
чарйа-вад вадаті татхаіва чнйаӷ 
чарйа-вач чаінам анйаӷ риоті 

рутвпй ена веда на чаіва качіт 
 

чарйа-ват  — як дивовижну; пайаті — 
бачить; качіт  — дехто; енам — цю душу; 
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чарйа-ват — як дивовижну; вадаті — 
говорить про; татх — так; ева — 
неодмінно; ча — також; анйаӷ — інші; 
чарйа-ват — також дивовижну; ча — 
також; енам — цю душу; анйаӷ — інший; 
риоті — чує про; рутв — почувши; 
апі — навіть; енам — цю душу; веда — 
знає; на — ніколи; ча — і; ева — неодмінно; 
качіт — ніхто. 
 

Одні дивляться на душу неначе на диво, 
другі розказують про неї немов про диво, 
треті чують про неї наче про диво, але є й 
такі, що, навіть почувши про неї, взагалі 
не можуть її зрозуміти. 
 

ПОЯСНЕННЯ: «Ґітопанішада» багато в 
чому ґрунтується на принципах Упанішад, і 
тому зовсім не дивно, що в «Катха 
Упанішаді» (1.2.7) також ідеться про те ж 
саме: 
 

раваайпі багубгір йо на лабгйаӷ 
   риванто ´пі багаво йа на відйуӷ 
чарйо вакт куало ´сйа лабдг 

   чарйо ´сйа ґйт куалнуішаӷ 
 

Дивним є те, що крихітна атомарна душа 
перебуває як у тілах велетенських тварин чи 
в величезному дереві баньян, так і в тілах 
мікроскопічних бактерій, мільйони й 
мільярди яких вміщуються лише на одному 
сантиметрі простору. Люди з мізерним 
запасом знань, а також ті, що не вміють 
приборкувати свої матеріальні бажання, не 
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можуть осягнути чудові властивості 
індивідуальної духовної іскорки, навіть 
попри те, що це знання їм викладає 
найвидатніший авторитет, який навчав 
самого Брагму, першу живу істоту всесвіту. 
Внаслідок своїх грубих матеріалістичних 
поглядів на природу речей, більшість 
сучасних людей не спроможна уявити, як ця 
мала часточка може бути і такою 
величезною, і такою дрібною. Отже, як сама 
природа душі, так і її описи — дивина для 
людей. Перебуваючи в омані матеріальної 
енергії й ганяючись за чуттєвими втіхами, 
люди настільки захоплені темою 
задоволення чуттів, що в них майже не 
залишається часу на самоусвідомлення. 
Проте, як відомо, без самоусвідомлення вся 
їхня діяльність врешті-решт призводить до 
поразки в боротьбі за існування. Можливо, 
вони навіть не уявляють собі, що, дбаючи 
про душу, можна розв’язати проблему 
матеріальних страждань.  

Деяким людям подобається слухати про 
душу, вони іноді навіть відвідують лекції. 
Але, внаслідок загального невігластва 
трапляється, що вони перебувають в омані й 
розглядають Наддушу та індивідуальну 
душу як тотожних одна одній. Дуже важко 
знайти людину, яка б досконало розуміла 
становище Наддуші, індивідуальної душі, 
притаманні їм функції, їхні взаємини й усі 
інші головні та другорядні деталі. Ще важче 
знайти людину, яка б справді здобула благо 
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зі свого знання про душу й була спроможна 
описати різні аспекти її становища. Але 
якщо комусь усе таки вдається зрозуміти цю 
науку, тоді життя такої людини можна 
вважати успішним.  

Найпростіший шлях опанувати науку про 
себе, про свою сутність — це без відхилень 
в інші теорії прийняти вчення «Бгаґавад-
ґіти», яке сповістив найвищий авторитет, 
Господь Шрі Кришна. Однак, до того, як 
стане можливим прийняти Кришну як 
Усевишнього Бога-Особу, цей шлях 
передбачає чимало аскетизму й жертовності 
або в цьому житті, або в попередніх. Проте 
усвідомити Кришну можна лише завдяки 
безпричинній милості чистого відданого й 
жодним іншим способом. 
 

ВІРШ 30 
 

dehq iNaTYaMavDYaae_Ya& dehe SavRSYa >aarTa ) 
TaSMaaTSavaRi<a >aUTaaiNa Na Tv& XaaeicTauMahRiSa )) 30 )) 

 

дег нітйам авадгйо ’йа 
деге сарвасйа бграта | 
тасмт сарві бгӯтні 

на тва очітум аргасі || 30 || 
 

дег — власник матеріального тіла; нітйам 
— вічно; авадгйаӷ — не може бути вбитим; 
айам — ця душа; деге — в тілі; сарвасйа — 
кожного; бграта — нащадок Бгарати; 
тасмт — тому; сарві — усі; бгӯтні — 
живі істоти (які народжені); на — ніколи; 
твам — ти; очітум — тужити; аргасі — 
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повинен. 
 

О нащадку Бгарати, неможливо убити 
того, хто живе в тілі; тому ні за ким із 
живих істот не варто журитись. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Цими словами Господь 
завершує розділ Свого вчення, що був 
присвячений незмінності душі. Описуючи 
безсмертну душу в її різних аспектах, 
Господь Кришна показує, що душа вічна, а 
тіло минуще. Тому Арджуні, як кшатрію, не 
треба ухилятися від виконання свого 
обов’язку зі страху, що його дід і його 
вчитель, Бгішма і Дрона, загинуть у бою. 
Найкраще, поклавшись на авторитет 
Кришни, повірити в існування душі, 
відмінної від матеріального тіла, й не 
вважати, що ознаки життя проявляються на 
певній стадії розвитку матерії внаслідок 
взаємодії хімічних речовин. Однак, хоча 
душа й безсмертна, насильство ніколи не 
заохочується. Лише коли воно справді 
необхідне, наприклад, під час війни, його 
можна застосовувати, але тільки з 
Господньої санкції, а не з власної примхи. 
 

ВІРШ 31 
 

SvDaMaRMaiPa cave+Ya Na ivk-iMPaTauMahRiSa ) 
DaMYaaRiÖ YauÖaC^\eYaae_NYaT+ai}aYaSYa Na ivÛTae )) 31 )) 

 

сва-дгармам апі чвекшйа 
на вікампітум аргасі | 

дгармйд дгі йуддгч чхрейо ’нйат 
кшатрійасйа на відйате || 31 || 
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сва-дгармам — свої релігійні принципи; апі 
— неодмінно; ча — також; авекшйа — 
вважаючи; на — ніколи; вікампітум — 
вагатися; аргасі — ти мусиш; дгармйт  — 
для релігійних принципів; гі — насправді; 
йуддгт — ніж битва; рейаӷ — найкраще 
заняття; анйат — будь-що інше; 
кшатрійасйа — кшатрія; на — не; відйате 
— існує. 
 

Стосовно твого обов’язку кшатрія тобі 
варто знати, що для тебе немає нічого 
кращого, ніж битися в ім’я релігійних 
законів. Тому нема жодних підстав для 
вагання. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Згідно з ведичним 
соціальним розподілом, тих, що належать до 
класу правителів, називають кшатріями. 
Кшат означає «завдавати болю, шкодити». 
Того, хто захищає від цього, називають 
кшатрієм (трйате — «захищати»). 
Зазвичай, кшатрій проходить бойову 
підготовку таким чином: він іде в ліс, 
викликає на бій тигра і, озброєний мечем, 
сам на сам вступає з ним у бій. Коли тигра 
вбито, йому влаштовують царський обряд 
спалення. Царі-кшатрії Джайпура 
дотримуються такого звичаю ще й досі. Під 
час спеціальної підготовки кшатрії 
навчаються викликати супротивника на бій 
та вбивати його, адже насильство іноді 
необхідне для захисту релігійних принципів. 
Призначення кшатріїв полягає не в тому, 
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щоб приймати зречений спосіб життя, або 
санньясу. Відмова від насильства в політиці 
може бути корисна для дипломатичних 
цілей, однак її ніколи не слід зводити у 
принцип. У релігійному кодексі законів 
сказано: 
 

гавешу мітхо ´нйонйа    
джіґгсанто маг-кшітаӷ 
йуддгамнӷ пара актй    

сварґа йнтй апар-мукхӷ 
 

йаґйешу пааво брагма    
ганйанте сатата двіджаіӷ 

саскритӷ кіла мантраі ча    
те ´пі сварґам авпнуван 

 

«Цар, або кшатрій, який гине на полі бою в 
битві з ворогом, гідний після смерті жити на 
райських планетах, так само як брагман 
досягає вищих планет, коли приносить у 
жертву тварин на священному вогні». Отже, 
вбивство на полі бою в ім’я релігійних 
принципів та позбавлення тварин життя на 
жертовному вівтарі не вважаються актами 
насильства, бо здійснюються вони в ім’я 
релігійних принципів і є благом для всіх. 
Тварина, яку принесено в жертву, одразу ж 
отримує життя в тілі людини і вже не 
змушена буде повільно еволюціонувати від 
одної форми життя до іншої. А кшатрії, які 
загинули в бою, як і брагмани, що 
здійснюють жертвопринесення, 
потрапляють на райські планети. 

Є два види сва-дгарми, характерних 
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обов’язків живої істоти. Поки людина не 
звільнена, їй треба виконувати певні 
обов’язки, притаманні типові тіла, в якому 
вона перебуває, у відповідності з 
релігійними принципами, аби досягти 
звільнення. Після звільнення сва-дгарма 
(характерні обов’язки людини) стає 
духовною й виходять за межі 
матеріалістичних тілесних уявлень. В межах 
тілесних уявлень про життя існують 
особливі обов’язки, передбачені як для 
брагманів, так і для кшатріїв, і таких 
обов’язків неможливо уникнути. Сва-дгарму 
встановлює Сам Господь, про що 
докладніше буде сказано в четвертій главі. 
На тілесному рівні сва-дгарму називають 
варнашрама-дгармою, або суспільним 
ладом, який є засобом для духовного 
розуміння. Людська цивілізація починається 
зі стадії варнашрама-дгарми, або особливих 
обов’язків, що визначені характерними 
ґунами природи отриманого тіла. Якщо 
людина виконує свої обов’язки в будь-якій 
сфері діяльності згідно з настановами вищих 
авторитетів, це підіймає її на вищий щабель 
життя.  
 

ВІРШ 32 
 

Yad*C^Yaa caePaPaà& SvGaRÜarMaPaav*TaMa( ) 
Saui%Na" +ai}aYaa" PaaQaR l/>aNTae YauÖMaqd*XaMa( )) 32 )) 

 

йадриччхай чопапанна 
сварґа-дврам апвритам | 
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сукхінаӷ кшатрійӷ пртха 
лабганте йуддгам дриам || 32 || 

 

йадриччхай   — сам собою; ча — також; 
упапаннам   — досягнувши; сварґа — 
райських планет; дврам — двері; 
апавритам — широко відчинений; сукхінаӷ 
— дуже щасливі; кшатрійӷ —  ті, що 
належать до царської верстви; пртха — 
син Притхи; лабганте — досягати; йуддгам 
— війн; дриам — такого. 
 

Щасливі ті кшатрії, Партхо, яким така 
нагода стати до бою випадає неждано, 
відкриваючи їм ворота до раю. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Коли Арджуна сказав: «Я не 
бачу ані крихти глузду у цій битві; через неї 
мені доведеться навічно оселитися в пеклі», 
— то найкращий учитель світу, Господь 
Кришна, засудив таке його ставлення до 
свого обов’язку. Заява Арджуни свідчила 
лише про його невігластво. У виконанні 
своїх фахових обов’язків він хотів уникнути 
насильства. Проте для кшатрія, який уже 
стоїть на полі бою, ненасильство — це 
філософія дурнів. У «Парашара-смриті», 
релігійному кодексі, який уклав великий 
мудрець Парашара, батько В’ясадеви, 
сказано: 
 

кшатрійо гі прадж ракшан    
астра-піӷ прадаайан 
 нірджітйа пара-саінйді    
кшіті дгармеа плайет 
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«Обов’язок кшатрія — захищати громадян 
від усякої напасті, й через це іноді, аби 
підтримати закон і порядок, він мусить 
застосовувати насильство. Тому він повинен 
перемагати ворожих воїнів і правити світом 
згідно з релігійними принципами». 

Отже, в Арджуни не було жодних причин 
відмовлятися від бою. У разі перемоги над 
ворогом, він би насолоджувався царством, а 
загинувши в битві, піднявся б на небесні 
планети, брами яких широко відкриті для 
героїв. Отже, в будь-якому разі битва була 
для нього благом. 
 

ВІРШ 33 
 

AQa cetviMaMa& DaMYa| Sa°aMa& Na k-irZYaiSa ) 
TaTa" SvDaMa| k-IiTa| c ihTva PaaPaMavaPSYaiSa )) 33 )) 

 

атха чет твам іма дгармйа 
саґрма на карішйасі | 

татаӷ сва-дгарма крті ча 
гітв ппам авпсйасі || 33 || 

 

атха — тому; чет — якщо; твам — ти; 
імам — цей; дгармйам — релігійний 
обов’язок; саґрмам — битву; на — не; 
карішйасі — здійснюєш; татаӷ   — тоді; 
сва-дгармам — твій релігійний обов’язок; 
кртім — репутація; ча — також; гітв — 
втрачаючи; ппам — наслідок гріха; 
авпсйасі — здобуваєш. 
 

Однак, якщо ти не виконаєш свого 
релігійного обов’язку битися, тоді ти 
точно накличеш на себе гріх і втратиш 
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свою репутацію воїна. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Арджуна був уславленим 
воїном і завоював собі славу в боях із 
багатьма небожителями, зокрема і з 
Господом Шівою. Перемігши Господа Шіву, 
одягненого, як мисливець, Арджуна втішив 
його й отримав від нього у нагороду зброю, 
що називається пашупата-астра. Усі знали, 
що він — великий воїн. Навіть Дрона-ачар’я 
дав йому своє благословення й нагородив 
особливою зброєю, за допомогою якої він 
міг убити навіть свого вчителя. Отже, 
Арджуна мав численні військові нагороди, 
які він одержав від багатьох героїчних осіб, 
зокрема й від свого названого батька, 
небесного царя Індри. Але якщо б Арджуна 
залишив поле бою, то він не лише порушив 
би кодекс кшатрія, але і втратив би всю 
свою славу та добре ім’я, проклавши собі в 
такий спосіб прямий шлях до пекла. Іншими 
словами, він потрапив би в пекло не за 
участь у битві, а за відмову від неї. 
 

ВІРШ 34 
 

Ak-IiTa| caiPa >aUTaaiNa k-QaiYaZYaiNTa Tae_VYaYaaMa( ) 
SaM>aaivTaSYa cak-IiTaRMaRr<aadiTairCYaTae )) 34 )) 

 

акрті чпі бгӯтні 
катхайішйанті те ’вйайм | 

самбгвітасйа чкртір 
марад атірічйате || 34 || 

 

акртім — безчестя; ча — також; апі — до 
того ж; бгӯтні — усі люди; катхайішйанті 
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— говоритимуть; те — про тебе; авйайм 
— назавжди; самбгвітасйа — для 
шанованої людини; ча — також; акртіӷ — 
погана слава; марат — ніж смерть; 
атірічйате  — стає більш. 
 

Про ганьбу твою завжди говоритимуть 
тоді люди, а для людини шанованої 
безчестя гірше від смерті. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Як друг і неупереджений 
радник Арджуни, Господь Кришна дає 
Свою остаточну оцінку відмові Арджуни від 
битви. Господь каже: «Арджуно, якщо ти 
залишиш поле бою ще до його початку, 
люди назвуть тебе боягузом. І якщо ти 
гадаєш, що хай люди кажуть про тебе, що 
хочуть, але ти все одно врятуєш своє життя 
втечею з поля бою, то Моя тобі порада — 
краще помри у битві. Для такої шанованої 
людини, як ти, ганьба — гірша від смерті. 
Тому тобі не слід тікати, побоюючись за 
своє життя. Краще загинути в битві. Інакше 
люди скажуть, що ти зловживав Моєю 
дружбою, і ти втратиш повагу в 
суспільстві».  

Таким чином, остаточний висновок 
Господа, полягав у тому, що для Арджуни 
вмерти в битві краще, ніж утекти. 
 

ВІРШ 35 
 

>aYaad]<aaduParTa& Ma&SYaNTae Tva& MaharQaa" ) 
Yaeza& c Tv& bhuMaTaae >aUTva YaaSYaiSa l/agavMa( )) 35 )) 

 

бгайд рад упарата 
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масйанте тв маг-ратхӷ | 
йеш ча тва багу-мато 

бгӯтв йсйасі лґгавам || 35 ||  
 

бгайт — зі страху; рат — з поля бою; 
упаратам — того, хто залишив; масйанте 
— вважатимуть; твм — тебе; маг-ратхӷ 
— великі полководці; йешм — для тих, 
кому; ча — також; твам — ти; багу-матаӷ 
— вельми шанований; бгӯтв — був; 
йсйасі — ти станеш; лґгавам — 
нікчемним. 
 

Великі полководці, що високо цінували 
твоє ім’я і славу, думатимуть, що ти 
залишив поле бою тільки зі страху, та 
вважатимуть тебе за нікчему. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут Господь Кришна 
продовжує викладати Арджуні Свій 
висновок: «Не думай, що такі великі 
полководці, як Дурйодгана й Карна, а також 
інші твої сучасники вважатимуть, що ти 
залишив поле бою через співчуття до своїх 
братів та діда. Вони вважатимуть, що ти 
тікав зі страху за своє життя, і ти одразу 
втратиш їхню високу оцінку». 
 

ВІРШ 36 
 

AvaCYavada&ê bhUNvidZYaiNTa TavaihTaa" ) 
iNaNdNTaSTav SaaMaQYa| TaTaae du"%Tar& Nau ik-Ma( )) 36 )) 

 

авчйа-вд ча багӯн 
вадішйанті тавгітӷ | 

ніндантас тава смартхйа 
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тато дуӷкха-тара ну кім || 36 ||  
 

авчйа — недобрий; вдн — вигадані 
слова; ча — також; багӯн — багато; 
вадішйанті — скажуть; тава — твій; агітӷ 
— вороги; ніндантаӷ  — ганьбити; тава  — 
твої; смартхйам  — уміння; татаӷ  — ніж 
це; дуӷкха-тарам — болючіше; ну — 
звичайно; кім — що є. 
 

Вороги обзиватимуть тебе численними 
поганими словами і зневажатимуть твої 
таланти. Що може бути ще більш 
нестерпним? 
 

ПОЯСНЕННЯ: Спочатку Господь Кришна 
був здивований недоречним закликом 
Арджуни до співчуття. Він сказав, що такий 
жаль не личить аріям і далі вичерпно 
обґрунтував Своє твердження. 
 

ВІРШ 37 
 

hTaae va Pa[aPSYaiSa SvGa| iJaTva va >aae+YaSae MahqMa( ) 
TaSMaaduitaï k-aENTaeYa YauÖaYa k*-TaiNaêYa" )) 37 )) 

 

гато в прпсйасі сварґа 
джітв в бгокшйасе магм | 
тасмд уттішха каунтейа 

йуддгйа крита-нічайаӷ || 37 || 
 

гатаӷ — загинувши; в — або; прпсйасі — 
ти досягаєш; сварґам — небесного царства; 
джітв — завоювавши; в — або; 
бгокшйасе — ти насолоджуєшся; магм — 
світ; тасмт — тому; уттішха — 
піднімись; каунтейа — син Кунті; йуддгйа 
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— битися; крита — рішучий; нічайаӷ — 
впевнено. 
 

О сину Кунті, ти або на полі бою впавши, 
досягнеш небес, або перемігши, втішати-
мешся земним царством. Тому наберися 
рішучості і ставай до бою. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Попри непевність перемоги, 
Арджуна був зобов’язаний стати до бою. 
Навіть загинувши, він би досяг небесних 
планет. 
 

ВІРШ 38 
 

Sau%du"%e SaMae k*-Tva l/a>aal/a>aaE JaYaaJaYaaE ) 
TaTaae YauÖaYa YauJYaSv NaEv& PaaPaMavaPSYaiSa )) 38 )) 

 

сукха-дуӷкхе саме критв 
лбглбгау джайджайау | 
тато йуддгйа йуджйасва 

наіва ппам авпсйасі || 38 ||  
 

сукха — щастя; дуӷкхе — горе; саме — 
холоднокровно; критв — чинячи так; 
лбга-албгау — і виграш, і втрата; джайа-
аджайау — і перемога, і поразка; татаӷ — 
відтак; йуддгйа — до битви; йуджйасва — 
готуйся; на — ніколи; евам — у такий 
спосіб; ппам — наслідок гріха; авпсйасі 
— ти здобудеш. 
 

Бийся просто заради битви, не переймаю-
чись радістю й горем, втратами і 
здобутками, перемогами та поразками. 
Діючи так, ти не накличеш на себе гріха. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тепер Господь Кришна 
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прямо каже, що Арджуна мусить битися, бо 
битви бажає Він Сам, Кришна. Немає 
різниці між щастям і горем, здобутком і 
втратою, перемогою і поразкою, якщо 
діяльність виконується у свідомості 
Кришни. Усе, що робиться, має 
виконуватися в ім’я Кришни, такою є 
трансцендентна свідомість. Тому така, 
нібито матеріальна, діяльність не спричиняє 
зворотних наслідків. Той же, хто діє заради 
власного чуттєвого задоволення, — не має 
значення, перебуває він у ґуні добра чи 
страсті, — пожинає плоди своїх дій, хороші 
або погані. Однак той, хто до останку віддав 
себе діяльності у свідомості Кришни, більше 
ніколи нікому нічого не винен, на відміну 
від людини, яка занурена у звичайну 
діяльність. У «Шрімад-Бгаґаватам» (11.5.41) 
сказано: 
 

деварші-бгӯтпта-нри пітрӣ 
   на кікаро нйам ри ча рджан 

сарвтман йаӷ араа арайа 
   ґато мукунда парігритйа картам 

 

«Кожен, хто цілковито вручив себе Кришні, 
Мукунді, відмовившись від усіх інших 
обов’язків, більше нікому нічого не винен 
— ні небожителям, ні мудрецям, ні 
звичайним людям, ні родичам, ні людству, 
ані предкам». Тут Кришна лише непрямо 
натякає на ідею, яку Він розвиватиме в 
наступних віршах. 
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ВІРШ 39 
 

Wza Tae_i>aihTaa Saa&:Yae buiÖYaaeRGae iTvMaa& é*<au ) 
buÖya Yau¢-ae YaYaa PaaQaR k-MaRbNDa& Pa[haSYaiSa )) 39 )) 

 

еш те ’бгігіт скхйе 
буддгір йоґе тв ім риу | 
буддгй йукто йай пртха 

карма-бандга прагсйасі || 39 || 
 

еш — усю цю; те — тобі; абгігіт — що 
описана; скхйе — в аналітичному 
вивченні; буддгіӷ — інтелект; йоґе — у 
роботі, що виконується не заради користі; 
ту — але; імм — це; риу — тільки 
послухай; буддгй — розумом; йуктаӷ — 
погоджений; йай — яким; пртха — син 
Притхи; карма-бандгам — пута наслідків 
карми; прагсйасі — ти можеш звільнитися 
від. 
 

Досі Я описував тобі це знання за 
допомогою аналітичного дослідження. А 
зараз вислухай розповідь про нього з 
точки зору діяльності, яка не дає плодів. 
Якщо ти діятимеш у відповідності з цим 
знанням, сину Притхи, то зможеш 
звільнитися з рабства діяльності. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Ведичний словник «Нірукті» 
тлумачить слово санкхйā як «те, що 
докладно описує явища», а слово снкх’я 
стосується філософії, яка розглядає істинну 
природу душі. Йоґа ж включає в себе 
приборкання чуттів. Намір Арджуни не 
брати участі в битві ґрунтується на 
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прагненні до задоволення своїх чуттів. 
Забувши про свій першочерговий обов’язок, 
він хотів ухилитися від битви, вважаючи, 
що, зберігши життя родичів і близьких, він 
буде щасливішим, ніж завоювавши царство 
ціною вбивства своїх братів та кузенів, синів 
Дгритараштри. Так чи інак, він керувався 
бажанням задовольняти свої чуття. Чи він 
говорить про сумнівне щастя, здобуте 
внаслідок перемоги над родичами, чи про 
щастя бачити їх живими — у кожному з цих 
випадків ідеться про його особисті інтереси, 
у жертву яким він приносить мудрість та 
обов’язок. Тому Кришна хоче пояснити 
Арджуні, що, вбивши тіло свого діда, він не 
вб’є, власне, його душу, адже всі 
індивідуальні душі, включно із Самим 
Господом, вічні: вони існували 
індивідуально в минулому, існують як 
особистості нині й залишаться 
індивідуальними живими істотами в 
майбутньому. Всі ми вічно є 
індивідуальними духовними душами. Ми 
лише міняємо наші тіла як одяг, однак 
зберігаємо нашу індивідуальність навіть 
після того, як звільнюємося з пут 
матеріальних оболонок. Отже, Господь 
Кришна докладно й дуже образно описав 
Арджуні природу душі й тіла. Це наочне 
знання, яке зусебіч описує душу й тіло, 
визначається у словнику «Нірукті» як 
сāнкх’я. Але ця сāнкх’я не має нічого 
спільного з філософією сāнкх’ї атеїста 
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Капіли. Задовго до самозванця Капіли 
філософію сāнкх’ї виклав, як це описано у 
«Шрімад-Бгаґаватам», справжній Господь 
Капіла, втілення Господа Кришни, який 
повідав її Своїй матері Девагуті. Він 
вичерпно пояснив, що пуруша, тобто 
Всевишній Господь, є активним началом, і 
що Він створює матеріальний світ, кидаючи 
Свій погляд на пракриті. Цієї ж думки 
дотримуються Веди й «Ґіта». У Ведах 
описано, як Господь, кинувши погляд на 
пракриті, запліднив її безмежно малими 
індивідуальними душами. Усю діяльність 
цих індивідуальних душ у матеріальному 
світі спрямовано на чуттєве задоволення, і 
люди в цьому світі, зачаровані матеріальною 
енергією, вважають, що насолоджуються. 
Така спрямованість розуму зберігається аж 
до останнього етапу звільнення, коли жива 
істота бажає злитися в одне ціле з Господом. 
Це — остання пастка маї, ілюзії чуттєвої 
втіхи, і лише після багатьох життів, 
проведених у такому прагненні до чуттєвого 
задоволення, велика душа вручає себе 
Всудеві, Господу Кришні, й цим завершує 
свої пошуки остаточної істини. 

Арджуна вже визнав Кришну за свого 
духовного вчителя й цілковито вручив себе 
Йому: ішйас те ’га дгі м тв 
прапаннам. Отже, Кришна незабаром опише 
йому шлях буддгі-йоґи, або карма-йоґи, 
тобто, іншими словами, віддане служіння 
лише в ім’я чуттєвого вдоволення Господа. 
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У десятому вірші десятої глави буде 
з’ясовано, що буддгі-йоґа — це 
безпосереднє спілкування з Господом, який 
перебуває в серці кожного як Параматман. 
Однак таке спілкування неможливе без 
відданого служіння. Стадії буддгі-йоґи, 
тобто стану відданого чи трансцендентного 
любовного служіння Господу, стану 
свідомості Кришни, жива істота досягає 
лише з особливої милості Господа. Тому 
Господь каже, що лише той, хто, відчуваючи 
трансцендентну любов до Нього й завжди 
віддано служить Йому, дістає в нагороду 
чисте розуміння справжньої відданості й 
любові. Отже, відданий легко може досягти 
Господа в Його вічному і сповненому 
блаженства царстві. 

Таким чином, буддгі-йоґа, що згадана в 
цьому вірші, означає віддане служіння 
Господу, а слово сāнкх’я, як було вказано 
вище, не має нічого спільного з атеїстичним 
вченням самозванця Капіли. Було б 
помилкою вважати, що сāнкх’я-йоґа, про яку 
згадано тут, хоч якимось чином пов’язана з 
атеїстичною сāнкх’єю. Ця атеїстична 
філософія не мала популярності в часи 
битви на Курукшетрі, і взагалі, Господу 
Кришні немає потреби навіть згадувати про 
такі безбожні філософські вигадки. Істинну 
філософію сāнкх’ї Господа Капіли 
викладено у «Шрімад-Бгаґаватам», але 
навіть і вона, як така, далека від того, що 
обговорюється тут. У цих віршах слово 
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сāнкх’я означає «аналітичний опис душі й 
тіла». Господь Кришна дав аналітичний 
опис душі для того, щоб підвести Арджуну 
саме до усвідомлення буддгі-йоґи, або 
бгакті-йоґи. Отже, сāнкх’я Господа Кришни 
й сāнкх’я Господа Капіли, яку викладено у 
«Шрімад-Бгаґаватам», означають одне й те 
ж саме — бгакті-йоґу. Тому Господь і каже, 
що лише нерозумні люди бачать різницю 
між сāнкх’я-йоґою і бгакті-йоґою (скхйа-
йоґау притхаґ блӷ праваданті на 
паітӷ). 

Безумовно, атеїстична сāнкх’я-йоґа ніяк не 
пов’язана з бгакті-йоґою, і все ж є 
нерозумні люди, які стверджують, що це 
саме про неї згадано у «Бгаґавад-ґіті». 

Отже, слід розуміти, що буддгі-йоґа — це 
діяльність у свідомості Кришни, у 
сповненому блаженства та знання відданому 
служінні. Той, хто своїми діями намагається 
догодити лише Господу, хоч би яка важка 
була ця робота, стоїть на засадах буддгі-йоґи 
й тому завжди перебуває у стані духовного 
блаженства. Людина, яка заглиблена в таку 
духовну діяльність, з ласки Господа 
природним чином отримує трансцендентні 
якості та повне звільнення, не докладаючи 
надмірних зусиль для отримання знань. Є 
велика різниця між діяльністю у свідомості 
Кришни та діяльністю для задоволення 
чуттєвих потреб, тобто заради досягнення 
сімейного чи будь-якого іншого матеріаль-
ного щастя. Тому буддгі-йоґа — це просто 
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трансцендентна якість діяльності, яку ми 
ведемо. 
 

ВІРШ 40 
 

Naehai>a§-MaNaaXaae_iSTa Pa[TYavaYaae Na ivÛTae ) 
SvLPaMaPYaSYa DaMaRSYa }aaYaTae MahTaae >aYaaTa( )) 40 )) 

 

негбгікрама-но ’сті 
пратйавйо на відйате | 

св-алпам апй асйа дгармасйа 
трйате магато бгайт || 40 ||  

 

на — не існує; іга — у цій йозі; абгікрама — 
у спробах; наӷ — втрата; асті — існує; 
пратйавйаӷ — зменшення; на — ніколи; 
відйате — існує; су-алпам — небагато; апі 
— хоча; асйа — такого; дгармасйа — 
заняття; трйате  — звільняє; магатаӷ — 
від дуже великої; бгайт — небезпеки. 
 

В цих зусиллях немає ні втрат, ані 
збитків, і навіть маленький поступ на 
цьому шляху може врятувати від 
найжахливішої небезпеки. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Діяльність у свідомості 
Кришни, тобто діяльність заради Кришни 
без сподівання на винагороду у вигляді 
чуттєвої насолоди, — ось вершина духовної 
діяльності. Навіть невеликі зусилля в цьому 
напрямку не зустрічають перешкод, і кожне, 
навіть найменше, зусилля не спливає 
намарно. Будь-яка діяльність, здійснювана в 
матеріальному світі, мусить бути завершена, 
інакше всі зусилля будуть даремні. Але 
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робота, розпочата у свідомості Кришни, 
завжди дає позитивні наслідки, навіть якщо 
її й не завершено. Той, хто діє у такий 
спосіб, нічого не втрачає, навіть якщо його 
роботу, виконувану у свідомості Кришни, не 
буде доведено до кінця. Якщо виконано 
лише один відсоток роботи у свідомості 
Кришни, її наслідки не пропадуть, і 
наступний етап почнеться вже з рівня двох 
відсотків, тоді як у матеріальній діяльності, 
якщо роботу не завершено на всі сто 
процентів, користі від неї — жодної. 
Аджаміла виконував свої обов’язки, маючи 
свідомість Кришни лише незначною мірою, 
але наприкінці з ласки Господа його було 
винагороджено сторицею. У «Шрімад-
Бгаґаватам» (1.5.17) з цього приводу є 
чудовий вірш: 
 

тйактв сва-дгарма чарамбуджа гарер 
   бгаджанн апакво ´тха патет тато йаді 

йатра ква вбгадрам абгӯд амушйа кі 
   ко вртха пто ´бгаджат сва-дгарматаӷ 

 

«Якщо людина відмовляється від своїх 
визначених обов’язків і приступає до роботи 
у свідомості Кришни, а тоді падає, не 
завершивши цього шляху, то що вона 
втрачає? І чого досягне, досконало 
виконуючи свою матеріальну діяльність?» 
Або, як кажуть християни: «Яка користь 
людині, що здобуде весь світ, але 
занапастить свою вічну душу?» 

Матеріальна діяльність та її плоди 
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закінчуються разом з тілом. Проте 
діяльність, виконувана у свідомості 
Кришни, знову приведе людину до 
свідомості Кришни в її наступному житті. 
Щонайменше, такій людині обов’язково 
буде надана можливість знову народитися 
людиною в сім’ї шляхетного освіченого 
брагмана або ж у багатій аристократичній 
родині й отримати таким чином можливість 
подальшого духовного розвитку. Така 
унікальна якість будь-якої діяльності, 
виконаної у свідомості Кришни. 
 

ВІРШ 41 
 

VYavSaaYaaiTMak-a buiÖreke-h ku-åNaNdNa ) 
bhuXaa%a ùNaNTaaê buÖYaae_VYavSaaiYaNaaMa( )) 41 )) 

 

вйавасйтмік буддгір 
екега куру-нандана | 

багу-кх гй анант ча 
буддгайо ’вйавасйінм | 41 || 

 

вйавасйа-тмік — рішуча у свідомості 
Кришни; буддгіӷ — розум; ек — лише 
одна; іга — у цьому світі; куру-нандана — о 
любе дитя Куру; багу-кхӷ — 
розгалужені; гі — насправді; анантӷ — 
необмежені; ча — також; буддгайаӷ — 
розум; авйавасйінм — тих, що не мають 
свідомості Кришни. 
 

Ті, що обрали цей шлях, мають єдину 
мету і рішуче прямують до неї. Розум же 
нерішучого, любе дитя династії Куру, — 
вкрай розгалужений, і думки його 
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бродять усюди.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Сильна віра людини в те, що 
завдяки свідомості Кришни вона досягне 
вищої досконалості життя, називається 
розумом вйавасйтміка. У «Чайтанья-
чарітамриті» (Мадг’я, 22.62) сказано: 
 

раддѓ-абде — вівса каге судрига нічайа 
крише бгакті каіле сарва-карма крита гайа 

 

Віра означає непохитну впевненість у 
чомусь піднесеному. Для того, хто служить 
Кришні, немає потреби узгоджувати свої дії 
з матеріальним світом, виконуючи 
обов’язки перед сім’єю, нацією чи 
людством. Діяльність заради плодів 
зумовлена нашими минулими добрими й 
поганими вчинками. Але той, у кому 
пробуджена свідомість Кришни, уже більше 
не прагне хороших плодів своєї діяльності. 
У того, хто перебуває у свідомості Кришни, 
вся діяльність відбувається на абсолютному 
рівні, бо на неї вже не впливає двоїстість 
добра і зла. Вищою досконалістю свідомості 
Кришни є відмова від матеріального 
уявлення про життя. Цей стан досягається 
природним чином у результаті поступового 
розвитку свідомості Кришни. 

Непохитна рішучість людини у свідомості 
Кришни ґрунтується на знанні. Всудеваӷ 
сарвам іті са магтм су-дурлабгаӷ  — 
«людина, яка має свідомість Кришни, — це 
рідкісна добра душа, яка повністю 
усвідомила, що Всудева, тобто Кришна, є 
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коренем усіх проявлених причин». Як, 
поливаючи корені дерева, людина живить 
водою його гілки й листя, так само й, діючи 
у свідомості Кришни, вона робить найвищу 
послугу всім: собі, родині, суспільству, 
державі й усьому людству. Якщо чиясь 
діяльність вдовольнятиме Кришну, то всі 
інші теж будуть задоволені. 

Аби служити Господу найкращим чином, 
треба прийняти вмілий провід духовного 
вчителя, який є істинним представником 
Кришни, знає природні особливості учня і 
вміє скеровувати його діяльність у 
правильне русло — в річище свідомості 
Кришни. Для того, щоб набути досвіду у 
свідомості Кришни, треба діяти рішуче і 
слухатися представника Кришни. 
Виконання настанов істинного духовного 
вчителя треба вважати головною метою 
свого життя. Шріла Вішванатха Чакраварті 
Тхакур так навчає нас у своїх знаменитих 
молитвах, звернених до духовного вчителя: 
 

йасйа прасдд бгаґават-прасдо 
   йасйпрасдн  на ґатіӷ куто ´пі 

дгййан стувас тасйа йаас трі-сандгйа 
   ванде ґуроӷ р-чараравіндам 

 

«Задовольняючи духовного вчителя, ми 
вдовольняємо Всевишнього Бога-Особу; але 
якщо ми не задовільнимо духовного 
вчителя, то в нас нема жодного шансу 
піднятися до рівня свідомості Кришни. Тому 
мені слід тричі на день палко молитися 
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моєму духовному вчителеві і просити його 
милості, а також шанобливо вклонятися 
йому». 

Весь цей метод, однак, залежить від 
досконалого знання душі, що виходить за 
межі тілесної концепції, причому, не 
теоретично, а практично, коли більше немає 
можливості для чуттєвого задоволення, 
проявленого в корисливій діяльності. Той, 
хто не може твердо зосередитися в умі, 
відволікається на різноманітні види 
корисливої діяльності. 
 

ВІРШІ 42–43 
 

YaaiMaMaa& PauiZPaTaa& vac& Pa[vdNTYaivPaiêTa" ) 
vedvadrTaa" PaaQaR NaaNYadSTaqiTa vaidNa" )) 42 )) 

k-aMaaTMaaNa" SvGaRPara JaNMak-MaR-l/Pa[daMa( ) 
i§-YaaivXaezbhul/a& >aaeGaEìYaRGaiTa& Pa[iTa )) 43 )) 

 

йм ім пушпіт вча 
правадантй авіпачітаӷ | 
веда-вда-ратӷ пртха 

ннйад астті вдінаӷ || 42 || 
 

кмтмнаӷ сварґа-пар 
джанма-карма-пхала-прадм | 

крій-віеша-багул 
бгоґаіварйа-ґаті праті || 43 || 

 

йм імам — усю таку; пушпітм — 
барвисту; вчам — слова; праваданті — 
говорять; авіпачітаӷ — люди з убогим 
запасом знання; веда-вда-ратӷ — так 
звані послідовники Вед; пртха — син 
Притхи; на — ніколи; анйат — нічого 
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більше; асті — є; іті — так; вдінаӷ — 
захисники; кма-тмнаӷ — ті, хто бажає 
чуттєвого задоволення; сварґа-парӷ — ті, 
хто прагне досягти райських планет; 
джанма-карма-пхала-прадм — 
народження в хороших умовах та інші 
наслідки діяльності заради плодів; крійа-
віеша — пишні церемонії; багулм — 
різні; бгоґа — чуттєвої насолоди; аіварйа 
— і багатств; ґатім — прямують; праті — у 
напрямку до. 
 

Людей з мізерними знаннями дуже 
приваблюють барвисті слова Вед, що 
радять різноманітну корисливу 
діяльність, потрібну аби піднестися на 
небесні планети, отримати високе 
народження, могутність тощо. Бажаючи 
чуттєвих насолод і пишного життя, 
кажуть вони: «Нічого кращого за це не 
існує!» 
 

ПОЯСНЕННЯ: Загалом люди не дуже 
розумні, і внаслідок свого невігластва вони 
дуже прив’язані до корисливої діяльності, 
рекомендованої в розділах Вед під назвою 
карма-канда. Вони не цікавляться нічим, 
крім пропозицій чуттєвих утіх на небесах, 
де є можливість без перешкод 
насолоджуватися життям, де є вино й жінки, 
а матеріальне багатство — звична річ. Для 
того, щоб потрапити на небесні планети, 
Веди рекомендують численні жертовні 
обряди й, зокрема, жертвопринесення 
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джйотіштома. Там сказано, що той, хто 
бажає досягти райських планет, має 
проводити такі жертвопринесення, тому 
люди, знання яких обмежене, вважають, що 
в цьому й полягає вся суть ведичної 
мудрості. Таким недосвідченим людям 
буває дуже важко з рішучістю діяти у 
свідомості Кришни. Як дурні не уявляють 
собі можливих наслідків і приваблюються 
квітами отруйних дерев, так і неосвічені 
люди теж тягнуться до райського багатства 
й пов’язаних з ним чуттєвих утіх. 

У Ведах, у розділі карма-канда, сказано: 
апма сомам амрит абгӯма, а також 
акшаййа га ваі чтурмасйа-йджінаӷ 
сукрита бгаваті. Іншими словами, той, 
хто впродовж чотирьох місяців накладає на 
себе покуту, отримує право скуштувати 
напій сома-раса й у такий спосіб досягти 
безсмертя та вічного щастя. Деякі прагнуть 
скуштувати сома-раси навіть тут, на Землі, 
щоб стати сильними і здоровими, аби в усій 
повноті насолоджуватися чуттєвими 
втіхами. Такі люди не вірять у звільнення з 
кайданів матеріального світу і прагнуть 
лише пишних ведичних жертовних обрядів. 
Зазвичай ці люди хтиві й бажають лише 
райських насолод. Відомо, що на райських 
планетах є сади, які називаються Нандана-
канана, де все сприяє спілкуванню з 
прекрасними й чарівними жінками 
янголиної зовнішності, й де щедро ллється 
вино сома-раса. Таке тілесне щастя, 
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безумовно, має чуттєву природу. Тому є 
люди, які дуже прив’язані до такого 
минущого матеріального щастя, що створює 
ілюзію панування над матеріальним світом. 
 

ВІРШ 44 
 

>aaeGaEìYaRPa[Sa¢-aNaa& TaYaaPaôTaceTaSaaMa( ) 
VYavSaaYaaiTMak-a buiÖ" SaMaaDaaE Na ivDaqYaTae )) 44 )) 

 

бгоґаіварйа-прасактн 
тайпагрита-четасм | 
вйавасйтмік буддгіӷ 

самдгау на відгйате || 44 || 
 

бгоґа — до матеріальної насолоди; аіварйа 
— і багатства; прасактнм — прихильних; 
тай — такими речами; апагрита-четасм 
— розгублених в умі; вйавасйа-тмік — з 
усією рішучістю; буддгіӷ — віддане 
служіння Господу; самдгау — з 
приборканим умом; на — ніколи; відгйате 
— відбувається. 
 

В умах тих, що надто схильні до чуттєвих 
утіх та матеріальних статків і що 
спантеличені такими речами, відсутня 
незламна рішучість присвятити себе 
відданому служінню Всевишньому 
Господові. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Самдгі означає 
«зосереджений ум». У ведичному словнику 
«Нірукті» сказано: самйаґ дгйате ’смінн 
тма-таттва-йтхтмйам  — «коли ум 
зосереджений на осягненні душі, кажуть, що 



342 

це самдгі». Самадгі недоступне для тих, 
що прагнуть матеріального чуттєвого 
задоволення, а також для тих, кого такі 
минущі речі вводять в оману. Вони в 
більшій чи меншій мірі приречені бути під 
владою матеріальної енергії. 
 

ВІРШ 45 
 

}aEGau<YaivzYaa veda iNañEGau<Yaae >avaJauRNa ) 
iNaÜRNÜae iNaTYaSatvSQaae iNaYaaeRGa+aeMa AaTMavaNa( )) 45 )) 

 

траі-ґуйа-вішай вед 
ністраі-ґуйо бгаврджуна | 

нірдвандво нітйа-саттва-стхо 
нірйоґа-кшема тмавн || 45 || 

 

траі-ґуйа — те, що стосується трьох ґун 
матеріальної природи; вішайӷ — на тему; 
ведӷ — ведична література; ністраі-ґуйаӷ 
— трансцендентний щодо трьох ґун 
матеріальної природи; бгава — будь; 
арджуна — о Арджуно; нірдвандваӷ — 
вільний від двоїстості; нітйа-саттва-стхаӷ 
— у стані суто духовного існування; 
нірйоґа-кшемаӷ — вільний від думок про 
придбання та захист; тма-вн —  той, хто 
укріпився у своєму «Я». 
 

Веди здебільшого розглядають питання, 
пов’язані з трьома станами матеріальної 
природи. Будь же для цих трьох ґун 
недосяжний, Арджуно. Звільнися від 
усякої двоїстості, від усіх прагнень 
безпеки й прибутків та утвердись у собі. 
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ПОЯСНЕННЯ: Будь-яка матеріальна 
діяльність передбачає дії та їхні наслідки у 
трьох станах (ґунах) матеріальної природи. 
Такі дії спрямовані на досягнення 
матеріальних результатів і тому вони 
приковують нас до матеріального світу. 
Хоча у Ведах описані різні типи такої 
діяльності, це робиться для того, щоб 
допомогти людям поступово піднятися зі 
сфери чуттєвого задоволення на 
трансцендентний рівень. Арджуна, як учень 
і друг Господа Кришни, отримує від Нього 
пораду піднятися до трансцендентної 
філософії «Веданти», початковим ступенем 
якої є брагма-джіґ’яса, або питання вищої 
трансцендентності. У матеріальному світі 
всі живі істоти щосили борються за 
існування. Господь створив для них 
матеріальний світ і дав їм ведичне знання, 
яке радить, як жити і як вивільнитися з 
кайданів матерії. Коли людина припиняє 
діяльність задля чуттєвого задоволення, про 
яку йдеться у розділі карма-канда, 
Упанішади дають їй можливість духовного 
пізнання. Упанішади — це частини різних 
Вед, так само, як «Бгаґавад-ґіта» — це 
частина п’ятої Веди, а саме «Магабгарати». 
Упанішади знаменують початок 
трансцендентного життя. 

Доки існує матеріальне тіло, існують 
також і дії та їхні наслідки в ґунах 
матеріальної природи. Треба вчитися 
терпіти двоїстість явищ, таких як радість і 
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горе, холод і спека тощо. Слід миритися з 
двоїстістю й у такий спосіб звільнитися від 
усіх тривог, пов’язаних зі здобутками та 
втратами. Цього трансцендентного рівня 
може сягнути той, хто повністю занурився у 
свідомість Кришни й беззастережно 
віддався на волю Кришні. 
 

ВІРШ 46 
 

YaavaNaQaR odPaaNae SavRTa" SaMPl/uTaaedke- ) 
TaavaNSaveRzu vedezu b]aø<aSYa ivJaaNaTa" )) 46 )) 

 

йвн артха уда-пне 
сарватаӷ самплутодаке | 

твн сарвешу ведешу 
бргмаасйа віджнатаӷ || 46 || 

 

йвн — усе це; артхаӷ — призначення; 
уда-пне — у криниці; сарватаӷ — з 
усякого погляду; самплута-удаке — у 
великій водоймі; твн — так само; 
сарвешу — у всьому; ведешу — у ведичній 
літературі; бргмаасйа — людини, яка знає 
Найвищого Брагмана; віджнатаӷ — той, 
хто має довершене знання. 
 

Всі потреби, які обслуговує маленький 
колодязь, з надлишком забезпечуються 
великим водоймищем. Так само й усі цілі 
Вед відкриваються тому, хто знає їхню 
кінцеву мету. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Ритуали та 
жертвопринесення, які згадано у ведичній 
літературі, в розділі під назвою карма-
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канда, призначені для того, щоб 
заохочувати до поступового розвитку  
самоусвідомлення. Саму ж мету 
самоусвідомлення ясно визначено в 
п’ятнадцятій главі «Бгаґавад-ґіти» (15.15): 
Веди вивчають для того, щоби пізнати 
Господа Кришну, первісну причину всього. 
Отже, самоусвідомлення означає пізнати 
Кришну і свої вічні стосунки з Ним. Про 
взаємини живих істот з Кришною в 
п’ятнадцятій главі «Бгаґавад-ґіти» також 
згадано. Живі істоти — це невід’ємні 
частинки Кришни й поновлення свідомості 
Кришни індивідуальних живих істот є 
найвищою стадією досконалого ведичного 
знання. «Шрімад-Бгаґаватам» (3.33.7) 
підтверджує це положення: 
 

аго бата ва-пачо ´то ґарйн 
   йадж-джігвґре вартате нма тубгйам 

тепус тапас те джугувуӷ саснур рй 
   брагмнӯчур нма ґрианті йе те 

 

«О мій Господи! Кожен, хто оспівує Твоє 
святе ім’я, навіть якщо він отримав низьке 
народження в родині чандала (собакоїда), 
перебуває на вищому рівні 
самоусвідомлення. Мабуть, у минулому така 
людина проходила через численні види 
тапасьї, приносила різноманітні жертви 
згідно з ведичними обрядами, омивалась у 
всіх місцях прощ і досконало вивчила 
ведичну літературу. Таку людину вважають 
найкращою серед аріїв». 
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Отже, аби збагнути істинну мету Вед, 
треба бути достатньо розумним, не 
прив’язуватись до обрядів і не бажати 
піднятися на райські планети, щоб 
утішатися там чуттєвими насолодами вищої 
якості. У наш час пересічна людина 
неспроможна додержуватись усіх приписів і 
правил ведичних обрядів, як не здатна вона 
й досконало вивчити «Веданту» та всі 
Упанішади. Виконання приписів Вед 
вимагає багато часу, енергії, знання й 
засобів, і це навряд чи можливо в нашу 
епоху. Однак вищої мети ведичної культури 
можна досягти, якщо просто оспівувати 
святе ім’я Господа, як учив Господь 
Чайтанья, спаситель усіх палих душ. Коли 
великий знавець ведичної літератури 
Пракашананда Сарасваті запитав у Господа 
Чайтаньї, чому Він, замість вивчати 
філософію «Веданти», оспівує святе ім’я 
Бога, немов якийсь сентименталіст, Господь 
відповів, що Його духовний учитель вважав 
Його великим дурнем, і тому звелів Йому 
просто співати святе ім’я Господа Кришни. 
Він так і зробив, і від цього поринув у 
екстаз, немов безумець. У Калі-юґу 
більшість людей нерозумні й не мають 
достатньої освіти, щоб зрозуміти філософію 
«Веданти». Смиренно оспівуючи святе ім’я 
Господа, можна досягти найвищої мети 
«Веданти». «Веданта» — це останнє слово 
ведичної мудрості, і її автором та знавцем є 
Господь Кришна. Досконалий ведантист — 
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це велика душа, яка насолоджується 
оспівуванням святого імені Господа. У 
цьому полягає кінцева мета всього 
ведичного містицизму. 
 

ВІРШ 47 
 

k-MaR<YaevaiDak-arSTae Maa f-le/zu k-dacNa ) 
Maa k-MaRf-l/heTau>aURMaaR Tae Sa(r)ae_STvk-MaRi<a )) 47 )) 

 

кармай евдгікрас те 
м пхалешу кадчана | 

м карма-пхала-гетур бгӯр 
м те саґо ’ств акармаі || 47 || 

 

кармаі — у виконанні визначених 
обов’язків; ева — неодмінно; адгікраӷ — 
право; те — твоє; м — ніколи; пхалешу — 
у плодах; кадчана — у будь-який час; м 
— ніколи; карма-пхала — плоду праці; 
гетуӷ — причина; бгӯӷ — ставай; м — 
ніколи; те — твоя; саґаӷ — прихильність; 
асту — має бути; акармаі — не 
виконуючи обов’язку. 
 

Ти маєш право виконувати визначені тобі 
обов’язки, однак плоди твоїх дій тобі не 
належать. Ніколи не вважай себе 
причиною результатів своєї діяльності й 
ніколи не ухиляйся від виконання 
обов’язків. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут обговорено три питання: 
визначені обов’язки, свавільна діяльність і 
бездіяльність. Визначені обов’язки — це 
діяльність, яку ведуть під впливом 
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відповідних ґун матеріальної природи та у 
гармонії з ними. Свавільна діяльність — це 
діяльність без дозволу авторитета на її 
здійснення, а бездіяльність означає 
невиконання приписаних обов’язків. 
Господь радить Арджуні не бути 
бездіяльним. Навпаки, йому треба 
виконувати обов’язки, не переймаючись 
результатами своїх учинків. Хто 
прив’язаний до плодів своєї праці, той стає 
причиною дії. Так він отримує насолоди чи 
страждання від результатів своєї діяльності. 

Визначені обов’язки можна розділити на 
три категорії: повсякденна діяльність, дії за 
надзвичайних обставин і дії за власним 
прагненням. Повсякденна робота, 
здійснювана згідно з настановами  шастр і 
без прагнення до її плодів, — це діяльність у 
ґуні добра. Робота заради результатів сковує, 
й тому її вважають несприятливою. Кожна 
людина має право виконувати визначені їй 
обов’язки, однак вона повинна діяти, не 
турбуючись про результати. Таке 
безкорисливе виконання своїх обов’язків без 
сумніву виведе людину на шлях звільнення. 

Тому Господь радить Арджуні битися, 
просто виконуючи свій обов’язок, і не 
турбуватися про наслідки. Відмова брати 
участь у битві — це інший бік корисливості. 
Така корислива зацікавленість ніколи не 
виведе людину на шлях звільнення. Будь-
яка прив’язаність, як позитивна, так і 
негативна, є причиною рабства. 
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Бездіяльність гріховна. Тому єдиним 
сприятливим шляхом звільнення для 
Арджуни було просто битися, як того 
вимагав його обов’язок. 
 

ВІРШ 48 
 

YaaeGaSQa" ku-å k-MaaRi<a Sa(r)& TYa¤-a DaNaÅYa ) 
iSaÖyiSaÖyae" SaMaae >aUTva SaMaTv& YaaeGa oCYaTae )) 48 )) 

 

йоґа-стхаӷ куру кармі 
саґа тйактв дгана-джайа | 

сіддгй-асіддгйоӷ само бгӯтв 
саматва йоґа учйате || 48 || 

 

йоґа-стхаӷ  — врівноважений; куру  — 
виконуй; кармі  — свої обов’язки; саґам 
— прихильність; тйактв — залишивши; 
дганаджайа — о Арджуно; сіддгі-
асіддгйоӷ — в успіхах і поразці; самаӷ — 
врівноважений; бгӯтв — стаючи; 
саматвам — врівноваженість; йоґаӷ — йоґа; 
учйате — називають. 
 

Спокійно виконуй свої обов’язки, 
облишивши всі думки про здобутки чи 
втрати, Арджуно. Така незворушність 
називається йоґою. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Кришна радить Арджуні 
стати йоґом. Але що таке йоґа? Йоґа означає 
зосередження ума на Всевишньому з 
допомогою опанування вічно неспокійних 
чуттів. Але хто такий Усевишній? 
Всевишній — це Господь. І якщо Він 
особисто наказує Арджуні битися, то 
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Арджуні не слід думати про результати 
битви. Перемога чи поразка — це те, про що 
подбає Кришна, Арджуні ж треба лише 
діяти згідно з Його наказами. 
Дотримуватися наказів Кришни — це і є 
справжня йоґа, й така йоґа є основою 
свідомості Кришни. Лише у свідомості 
Кришни можна відмовитися від 
власницьких почуттів. Треба стати слугою 
Кришни або слугою слуги Кришни. Це — 
правильний спосіб виконання обов’язку у 
свідомості Кришни, і тільки він допоможе 
людині опанувати йоґу. 

Арджуна — кшатрій, отже, він належить 
до системи варнашрама-дгарми. У «Вішну 
Пурані» сказано, що в системі варнашрама-
дгарми все спрямоване на задоволення 
Вішну. Не треба шукати власного 
задоволення, як це зазвичай роблять у 
матеріальному світі. Робити все необхідно 
лише для вдоволення Кришни. Тобто, якщо 
не вдовольняти Кришну, засади 
варнашрама-дгарми буде порушено. Отже, 
Арджуна непрямо отримав пораду діяти так, 
як йому радить Кришна. 
 

ВІРШ 49 
 

dUre<a ùvr& k-MaR buiÖYaaeGaaÖNaÅYa ) 
buÖaE Xar<aMaiNvC^ k*-Pa<aa" f-l/heTav" )) 49 )) 

 

дӯреа гй авара карма 
буддгі-йоґд дгана-джайа | 
буддгау аранам анвіччха 
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крипаӷ пхала-гетаваӷ || 49 || 
 

дӯреа — відкинь на велику відстань; гі — 
неодмінно; аварам — огидне; карма — 
діяльність; буддгі-йоґт — завдяки силі 
свідомості Кришни; дганаджайа — 
завойовник багатств; буддгау — у такій 
свідомості; араам — повного підкорення; 
анвіччха — бажай; крипаӷ — скнари; 
пхала-гетаваӷ — ті, що прагнуть плодів 
своєї діяльності. 
 

За допомогою відданого служіння 
тримайся чимдалі від огидних учинків, 
Дгананьджайо, й у такій свідомості 
довірся Господу. Ті, що бажають 
втішатися плодами своєї праці, — це 
просто скнари. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Той, хто насправді 
усвідомив своє природне становище вічного 
слуги Кришни, відмовляється від усіх 
обов’язків, крім діяльності у свідомості 
Кришни. Як уже було сказано, буддгі-йоґа 
означає «трансцендентне любовне служіння 
Господу». Таке віддане служіння визначає 
правильну лінію поведінки живої істоти. 
Лише скнари прагнуть насолоджуватися 
плодами своєї праці, аби ще більше 
загрузнути в матеріальному рабстві. Будь-
яка діяльність, за винятком діяльності у 
свідомості Кришни, не варта зусиль, бо вона 
знову і знову зв’язує виконавця з циклом 
народження і смерті. Тому не треба ставати 
причиною діяльності. Треба робити все у 
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свідомості Кришни, на вдоволення Кришні. 
Скнари не вміють правильно 
використовувати багатства, надбані важкою 
працею чи внаслідок удачі. Треба 
використати всю свою енергію, діючи у 
свідомості Кришни, і тоді життя піде на 
краще. Але безталанні люди, наче скнари, не 
віддають свою людську енергію на служіння 
Господу.  
 

ВІРШ 50 
 

buiÖYau¢-ae JahaTaqh o>ae Sauk*-TaduZk*-Tae ) 
TaSMaaÛaeGaaYa YauJYaSv YaaeGa" k-MaRSau k-aEXal/Ma( )) 50 )) 

 

буддгі-йукто джагтга 
убге сукрита-душкрите | 

тасмд йоґйа йуджйасва 
йоґаӷ кармасу кауалам || 50 || 

 

буддгі-йуктаӷ — той, хто віддано служить; 
джагті — може звільнитися від; іга — у 
цьому житті; убге — обидва; сукрита-
душкрите — погані й добрі плоди; тасмт 
— тому; йоґйа — до відданого служіння; 
йуджйасва — будь настільки залученим до; 
йоґаӷ — свідомість Кришни; кармасу — у 
всій діяльності; кауалам — мистецтво. 
 

Людина, що віддано служить Господу, 
навіть у цьому житті позбувається як 
поганих так і хороших наслідків своєї 
діяльності. Тому прагни до йоґи, яка є 
мистецтвом усієї діяльності. 
 

ПОЯСНЕННЯ: З давніх-давен кожна жива 
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істота накопичила численні зворотні 
наслідки своєї доброї чи лихої діяльності. 
Перебуваючи в такому стані, вона нічого не 
знає про своє справжнє становище. Таке 
невідання можна розвіяти за допомогою 
настанов «Бгаґавад-ґіти», які радять 
повністю довіритися Господу Шрі Кришні, 
й тоді остаточно звільнитися від 
послідовності страждань, зумовлених 
діяльністю та її наслідками, що тривають 
життя за життям. Тому Арджуна одержав 
пораду діяти у свідомості Кришни, 
очищуючись у такий спосіб від наслідків 
діяльності. 
 

ВІРШ 51 
 

k-MaRJa& buiÖYau¢-a ih f-l&/ TYa¤-a MaNaqiz<a" ) 
JaNMabNDaiviNaMauR¢-a" Pad& GaC^NTYaNaaMaYaMa( )) 51 )) 

 

карма-джа буддгі-йукт гі 
пхала тйактв маншіаӷ | 
джанма-бандга-вінірмуктӷ 

пада ґаччхантй анмайам || 51 || 
 

карма-джам — через корисливу діяльність; 
буддгі-йуктӷ — ті, хто віддано служать; гі 
— неодмінно; пхалам — плодів; тйактв — 
відмовляючись; маншіаӷ — великі мудреці 
або віддані; джанма-бандга  — від пут 
народження і смерті; вінірмуктӷ  — 
звільнені; падам — стану; ґаччханті — вони 
досягають; анмайам — без страждань. 
 

Занурюючись таким чином у щире 
служіння Господу, великі мудреці і 
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віддані звільнюються від плодів 
діяльності в матеріальному світі. Так 
вони стають вільні від виру народження 
й смерті та досягають стану поза всіма 
стражданнями.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Звільнені душі прагнуть 
туди, де немає страждань матеріального 
світу. У «Шрімад-Бгаґаватам» (10.14.58) 
сказано: 
 

самріт йе пада-паллава-плава 
   магат-пада пуйа-йао мурреӷ 

бгавмбудгір ватса-пада пара пада 
   пада пада йад віпад на тешм 

 

«Хто приймає своїм рятівним човном 
лотосові стопи Господа, який є притулком 
усього космічного прояву й відомий як 
Мукунда (той, хто дарує мукті — 
звільнення), — такій людині океан 
матеріального світу нагадує калюжку в ямці 
від телячої ратички. Його мета — пара 
падам, місце, де немає матеріального 
страждання, тобто Вайкунтха, а не те місце, 
де небезпека чигає на кожному кроці».  

Внаслідок свого невігластва жива істота 
не розуміє, що матеріальний світ — це 
жалюгідне місце, де на кожному кроці 
причаїлася небезпека. Лише внаслідок 
невігластва нерозумні люди намагаються 
пристосуватись до обставин і вдаються до 
корисливої діяльності, сподіваючись, що 
плоди їхньої праці принесуть їм щастя. 
Вони не знають, що в усьому всесвіті жоден 
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вид матеріального тіла не може забезпечити 
життя без страждань. Страждання, якими є 
народження, смерть, старість і хвороби, 
супроводжують життя скрізь у 
матеріальному світі. Але той, хто 
усвідомлює своє істинне становище вічного 
слуги Господа, а отже, і становище Бога-
Особи, — присвячує себе трансцендентному 
любовному служінню Господові. Так він 
здобуває право потрапити на планети 
Вайкунтхи, де немає матеріального життя, 
сповненого страждань, де немає впливу часу 
і смерті. Розуміння свого істинного 
становища означає також розуміння величі 
Господа. Той, хто помилково вважає, що 
Господь і жива істота перебувають на 
одному рівні, — живе в пітьмі й нездатний 
присвятити себе відданому служінню 
Господові. Така людина сама вважає себе 
Богом і в такий спосіб вимощує собі стежку 
по невпинно повторюваних народженнях та 
смертях. Але той, хто розуміє своє природне 
становище слуги, віддає себе служінню 
Господові й одразу ж стає гідним 
Вайкунтхалоки. Служіння в ім’я Господа 
називають карма-йоґою чи буддгі-йоґою, або 
просто відданим служінням Господу. 
 

ВІРШ 52 
 

Yada Tae Maaehk-il/l&/ buiÖVYaRiTaTairZYaiTa ) 
Tada GaNTaaiSa iNaveRd& é[aeTaVYaSYa é[uTaSYa c )) 52 )) 

 

йад те мога-каліла 
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буддгір вйатітарішйаті | 
тад ґантсі нірведа 

ротавйасйа рутасйа ча || 52 || 
 

йад — коли; те — твій; мога — омани; 
калілам — нетрі; буддгіӷ — розум у 
трансцендентному служінні; 
вйатітарішйаті — перевершує; тад — 
тоді; ґант асі — ти станеш; нірведам — 
байдужий; ротавйасйа — до того, що 
почуєш; рутасйа — усього, що почув; ча 
— також. 
 

Коли твій розум вибереться з густих 
нетрів омани, ти станеш байдужий до 
всього, що чув, і до всього, що ще почуєш. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Є багато чудових прикладів 
із життя великих відданих Господа, коли 
вони байдужіли до ведичних обрядів просто 
внаслідок свого відданого служіння 
Господу. Коли людина по-справжньому 
усвідомлює Кришну і свої стосунки з Ним, 
вона стає повністю байдужа до обрядів, 
пов’язаних із діяльністю заради плодів, 
навіть якщо це досвідчений брагман. Шрі 
Мадгавендра Пурі, великий відданий і 
ачар’я в лінії відданих, каже: 
 

сандгй-вандана бгадрам асту бгавато бгоӷ  
снна тубгйа намо 

бго девӷ пітара ча тарпаа-відгау нга  
кшамаӷ кшамйатм 

йатра квпі нішадйа йдава-кулоттамасйа  
каса-двішаӷ 
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смра смрам аґга гармі тад ала 
манйе кім анйена ме 

 

«О мої щоденні триразові молитви, слава 
Вам! О омовіння, я висловлюю вам усю 
хвалу. О небожителі! О предки! Будьте такі 
ласкаві, вибачте мені, що я більше не 
здатний шанувати вас. Тепер, хоч де б я був, 
я згадую великого нащадка династії Яду 
(Кришну), ворога Камси, і тоді я звільнююся 
з пут гріха. Вважаю, цього для мене 
досить». 

Ведичні обряди й церемонії обов’язкові 
для неофітів. Вони включають усі різновиди 
молитов тричі на день, повне омивання 
рано-вранці, вшановування предків тощо. 
Але той, хто повністю перебуває у 
свідомості Кришни і присвячує себе 
трансцендентному любовному служінню 
Йому, — той уже досяг досконалості, і тому 
втрачає цікавість до всіх вищезгаданих 
засад праведного життя. Якщо за 
допомогою відданого служіння 
Всевишньому Господові Кришні людина 
досягає ступеня самоусвідомлення, їй уже 
не треба більше вдаватись до різних аскез і 
жертвопринесень, рекомендованих в 
одкровеннях писаннях. З іншого боку, той, 
хто не зрозумів, що метою Вед є осягнення 
Кришни і просто формально відправляє 
обряди й т. ін., той марно витрачає свій час. 
Особи, які перебувають у свідомості 
Кришни, виходять за межі шабда-брагми, 
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тобто за рамки Вед та Упанішад. 
 

ВІРШ 53 
 

é[uiTaivPa[iTaPaàa Tae Yada SQaaSYaiTa iNaêl/a ) 
SaMaaDaavcl/a buiÖSTada YaaeGaMavaPSYaiSa )) 53 )) 

 

руті-віпратіпанн те 
йад стхсйаті нічал | 

самдгв ачал буддгіс 
тад йоґам авпсйасі || 53 || 

 

руті — ведичного одкровення; 
віпратіпанн — вільний від впливу 
наслідків діяльності; те — твій; йад — 
коли; стхсйаті — залишається; нічал — 
нерухомий; самдгау — у трансцендентній 
свідомості, або свідомості Кришни; ачал — 
непохитний; буддгіӷ — розум; тад — тоді; 
йоґам — самоусвідомлення; авпсйасі — ти 
досягнеш. 
 

Коли твій ум не буде більше стурбований 
барвистою мовою Вед, і коли він застигне 
у трансі самоусвідомлення, — ти досяг-
неш божественної свідомості. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Коли людина перебуває в 
самадгі, це означає, що вона повністю 
досягла свідомості Кришни, тобто вона 
осягнула Брагман, Параматмана і Бгаґавана. 
Найвища досконалість самоусвідомлення 
полягає в розумінні того, що кожна 
індивідуальна душа є вічною слугою 
Кришни, і що її єдине заняття — виконувати 
свої обов’язки у свідомості Кришни. 
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Непохитного відданого Господа, тобто 
людину, яка усвідомила Кришну, вже не 
зачаровує барвиста мова Вед, його не 
приваблює матеріальна діяльність задля 
досягнення небесного царства. У свідомості 
Кришни така людина напряму спілкується з 
Кришною і в такому трансцендентному 
стані може зрозуміти всі вказівки Кришни. 
Тоді вся її діяльність неодмінно стане 
успішною, і людина досягне вищого ступеня 
знання. Треба тільки виконувати накази 
Кришни чи Його представника — духовного 
вчителя. 
 

ВІРШ 54 
 

AJauRNa ovac 
iSQaTaPa[jSYa k-a >aaza SaMaaiDaSQaSYa ke-Xav ) 

iSQaTaDaq" ik&- Pa[>aazeTa ik-MaaSaqTa v]JaeTa ik-Ma( )) 54 )) 
 

арджуна увча 
стхіта-праґйасйа к бгш 
самдгі-стхасйа кеава | 

стхіта-дгӷ кі прабгшета 
кім ста враджета кім || 54 || 

 

арджуна увча — Арджуна сказав; стхіта-
праґйасйа — того, хто постійно перебуває у 
свідомості Кришни; к — яка; бгш — 
мова; самдгі-стхасйа — того, хто 
перебуває у трансі; кеава — о Кришно; 
стхіта-дгӷ — той, хто укріпився у 
свідомості Кришни; кім — що; прабгшета 
— говорить; кім — як; ста — залишається 
спокійним; враджета — ходить; кім — як. 
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Арджуна сказав:  
Кришно, які ознаки того, чия свідомість 
занурилась у трансцендентне? Що і як він 
говорить? Як сидить і як ходить? 
 

ПОЯСНЕННЯ: У кожної людини, залежно 
від її стану, проявляються певні 
особливості, і тому особа, яка перебуває у 
свідомості Кришни, теж має певні ознаки, 
що проявляються в мові, ході, спрямуванні 
думок, у почуттях тощо. Багата людина має 
ознаки, що свідчать про її багатство, хвора 
людина має ознаки хвороби, вчена людина 
має свої ознаки, так само й людина у 
трансцендентній свідомості Кришни має 
свої особливі риси, що проявляються в її 
поведінці. З «Бгаґавад-ґіти» можна 
дізнатися про такі особливі ознаки. 
Найважливішою з якостей людини у 
свідомості Кришни є мова, адже мова — це 
головна якість будь-якої людини. Кажуть, 
що дурня не видно, поки він мовчить, а 
розпізнати добре вдягнутого дурня й зовсім 
неможливо, доки він не почне говорити. Та 
щойно він розкриє рота, як усе стає 
зрозумілим. Найочевидніша ознака людини, 
яка усвідомлює Кришну, полягає в її 
властивості говорити лише про Кришну і 
про все, що з Ним пов’язане. Інші ознаки 
з’являються після цього природним чином, 
про що розповідатиметься далі. 
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ВІРШ 55 
 

é[q>aGavaNauvac 
Pa[JahaiTa Yada k-aMaaNSavaRNPaaQaR MaNaaeGaTaaNa( ) 

AaTMaNYaevaTMaNaa Tauí" iSQaTaPa[jSTadaeCYaTae )) 55 )) 
 

р-бгаґавн увча 
праджагті йад кмн 

сарвн пртха мано-ґатн | 
тманй евтман тушаӷ 

стхіта-праґйас тадочйате || 55 || 
 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; праджагті — відкидає; йад — 
коли; кмн — бажання задовольнити чуття; 
сарвн — усі; пртха — син Притхи; 
манаӷґатн — вигадки; тмані — у 
чистому стані душі; ева — неодмінно; 
тман — очищеним розумом; тушаӷ — 
задоволений; стхіта-праґйаӷ — той, хто 
перебуває у трансцендентному; тад — 
тоді; учйате — сказано. 
 

Всевишній Бог-Особа сказав:  
Партхо, коли людина відмовляється від 
усього різноманіття бажань чуттєвої 
насолоди, що спричинене вигадками ума, 
й коли вона, очистивши таким чином 
свій ум, знаходить вдоволення лише в 
собі, — тоді кажуть, що вона перебуває у 
чистій трансцендентній свідомості. 
 

ПОЯСНЕННЯ: «Шрімад-Бгаґаватам» ствер-
джує, що кожна людина, яка повністю 
перебуває у свідомості Кришни, тобто 
цілком заглиблена у віддане служіння 
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Господу, має всі чесноти великих мудреців, 
тоді як той, кому не відомий такий 
трансцендентний стан, позбавлений цих 
чеснот, бо його життя ґрунтується на його 
вигадках. Тому тут ясно сказано, що треба 
відмовитися від усіх прагнень чуттєвого 
задоволення, породжених власними 
вигадками. Таких прагнень неможливо 
позбутися якимсь штучним шляхом. Але 
якщо людина присвячує себе служінню у 
свідомості Кришни, ці прагнення затухають 
самі, без якихось надмірних зусиль. Тому 
треба без вагань включитися в діяльність у 
свідомості Кришни, адже віддане служіння 
Господу одразу ж допомагає досягнути 
трансцендентної свідомості. Високо-
розвинена людина завжди знаходить 
задоволення сама в собі, бо вона усвідомлює 
своє становище вічного слуги Господа. Той, 
хто перебуває в такому трансцендентному 
стані, вже не має бажань чуттєвого 
задоволення, зумовлених вузькими 
матеріалістичними поглядами, навпаки, він 
завжди щасливий у своєму природному 
стані вічного слуги Всевишнього Господа. 
 

ВІРШ 56 
 

du"%eZvNauiÜGanMaNaa" Sau%ezu ivGaTaSPa*h" ) 
vqTaraGa>aYa§-aeDa" iSQaTaDaqMauRiNaåCYaTae )) 56 )) 

 

дуӷкхешв анудвіґна-манӷ 
сукхешу віґата-спригаӷ | 
вта-рґа-бгайа-кродгаӷ 
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стхіта-дгр мунір учйате || 56 || 
 

дуӷкхешу — у трояких стражданнях; 
анудвіґна-манӷ — із врівноваженим умом; 
сукхешу — у щасті; віґата-спригаӷ — не 
будучи зацікавленим; вта — вільний від; 
рґа — прихильність; бгайа — страх; 
кродгаӷ — і гнів; стхіта-дгӷ — той, чий ум 
незворушний; муніӷ — мудрець; учйате — 
називають. 
 

Хто не тривожиться навіть посеред виру 
троїстих страждань і не шаленіє з радості, 
коли йому щастить, хто вільний від 
прив’язаності, страху і гніву —  того 
називають мудрецем зі стійким умом. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Слово муні означає «той, хто 
схильний збуджувати свій ум всілякими 
вигадками, не приходячи до правдивих 
висновків». Кажуть, що кожен муні має свій 
погляд, і якщо один муні не відрізняється 
від інших муні, то його не можна назвати 
муні в повному розумінні цього слова. 
Нсв риір йасйа мата на бгіннам 
(«Магабгарата», Вана-парва, 313.117). 
Проте, стхіта-дгр муні, про якого згадує 
тут Господь, відрізняється від звичайного 
муні. Стхіта-дгр муні завжди перебуває у 
свідомості Кришни, бо він вичерпав усі свої 
ресурси мудрувань. Він є пранта-
ніӷеша-мано-ратхнтара («Стотра-
ратна», 43), тобто він пройшов стадію 
теоретизувань і дійшов висновку, що 
Господь Шрі Кришна, або Всудева, є всім 



364 

сущим (всудеваӷ сарвам іті са магтм су-
дурлабгаӷ). Таку людину називають муні зі 
стійким умом. Вона повністю перебуває у 
свідомості Кришни, і її абсолютно не 
турбують атаки троїстих страждань, адже 
вона сприймає всі страждання як милість 
Господа і вважає, що заслуговує ще 
суворішої кари за свої минулі гріхи, але з 
Господньої ласки її страждання мінімальні. 
У щасті вона так само дякує Господу і 
вважає себе недостойною свого щастя. Вона 
усвідомлює, що її становище таке 
сприятливе лише завдяки милості Господа, і 
бажає ще краще і краще служити Йому. У 
служінні Господу вона завжди смілива, 
енергійна й не підвладна прив’заності чи 
відразі. Прив’язаність означає 
використовувати що-небудь задля власного 
чуттєвого задоволення, зречення ж полягає 
у відсутності такої чуттєвої прив’язаності. 
Але для того, хто зосереджений у свідомості 
Кришни, немає ані прив’заності, ані 
зречення, бо його життя присвячене 
служінню Господові й через це його не 
дратує безуспішність зусиль. Людина у 
свідомості Кришни завжди непохитна й 
рішуча у своїй діяльності. 
 

ВІРШ 57 
 

Ya" SavR}aaNai>aòehSTataTPa[aPYa éu>aaéu>aMa( ) 
Naai>aNaNdiTa Na Üeií TaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa )) 57 )) 

 

йаӷ сарватрнабгіснегас 
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тат тат прпйа убгубгам | 
нбгінандаті на двеші 

тасйа праґй пратішхіт || 57 || 
 

йаӷ — той, хто; сарватра — скрізь; 
анабгіснегаӷ — без прив’язаності; тат — 
те; тат — те; прпйа — досягаючи; убга 
— добро; аубгам — зло; на — ніколи; 
абгінандаті — радіє; на — ніколи; двеші 
— ненавидить; тасйа — його; праґй — 
досконале знання; пратішхіт — той, хто 
укріпився. 
 

Хто не має прив’язаностей, хто не радіє, 
коли отримує щось хороше, й не 
журиться, коли трапляється щось погане, 
— той міцно укріпився в досконалому 
знанні. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У матеріальному світі 
завжди відбуваються ті чи інші бурхливі 
події, які можуть бути корисними або 
шкідливими, приємними або неприємними. 
Той, кого не бентежать такі події і хто не 
підвладний впливові добра і зла, — той, 
зрозуміло, утвердився у свідомості Кришни. 
Доки ми перебуваємо в матеріальному світі, 
завжди є можливість проявів добра і зла, 
адже цей світ сповнений двоїстості. Однак 
той, хто укріпився у свідомості Кришни, 
вже не підвладний впливам добра і зла, бо 
всі його думки зосереджені на Кришні, який 
є абсолютним благом. Таке заглиблення 
свідомості в Кришну, занурює людину в 
досконалий трансцендентний стан, який 
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позначають спеціальним терміном самадгі. 
 

ВІРШ 58 
 

Yada Sa&hrTae caYa& kU-MaaeR_(r)aNaqv SavRXa" ) 
wiNd]Yaa<aqiNd]YaaQaeR>YaSTaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa )) 58 )) 

 

йад сагарате чйа 
кӯрмо ’ґнва сарвааӷ | 
індрійндрійртхебгйас 

тасйа праґй пратішхіт || 58 ||  
 

йад — коли; сагарате — втягує; ча — 
також; айам — він; кӯрмаӷ — черепаха; 
аґні — кінцівки; іва — як; сарвааӷ — усі 
разом; індрійні — чуття; індрійа-
артхебгйаӷ — від об’єктів чуттів; тасйа — 
його; праґй — свідомість; пратішхіт — 
той, хто укріпився. 
 

Хто спроможний відтягнути свої чуття 
від їхніх об’єктів, немов черепаха, що 
ховає свої кінцівки під панцир, — той 
справді володіє знанням. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Для йоґа, відданого, або 
душі, яка усвідомила себе, характерною є 
здатність керувати чуттями згідно зі своїми 
намірами. Проте більшість людей — раби 
чуттів, і завжди роблять те, що їм велять 
чуття. У цьому полягає відповідь на питання 
про становище йоґа. Чуття можна порівняти 
з отруйними зміями. Вони прагнуть діяти 
дуже розв’язно й без обмежень. Йоґ, чи 
відданий, повинен мати велику силу, щоб 
підкорити їх собі, як це робить заклинач 
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змій. Він ніколи не повинен дозволяти їм 
діяти незалежно. У шастрах є багато 
настанов з цього приводу; деякі з них 
накладають заборони, інші, навпаки, щось 
рекомендують. Якщо людина неспроможна 
дотримуватися таких заборон і 
рекомендацій, обмежуючи себе таким 
способом у чуттєвому задоволенні, вона не 
зможе укріпитись у свідомості Кришни. 
Найкращий приклад — це приклад 
черепахи. Черепаха може в будь-який 
момент втягнути в себе свої кінцівки і в 
будь-який момент висунути їх назовні з 
певною метою. Так само й людина у 
свідомості Кришни використовує свої чуття 
лише з певною метою, якщо це потрібно для 
служіння Господу, і вимикає їх у всіх інших 
випадках. Арджуна отримав пораду 
використовувати свої чуття у служінні 
Господу, а не для власного задоволення. 
Постійне підпорядкування чуттів служінню 
Господу схоже на поведінку черепахи, яка 
втягує кінцівки всередину, коли не 
користується ними. 
 

ВІРШ 59 
 

ivzYaa iviNavTaRNTae iNaraharSYa deihNa" ) 
rSavJa| rSaae_PYaSYa Par& d*îa iNavTaRTae )) 59 )) 

 

вішай вінівартанте 
нірграсйа дегінаӷ | 

раса-варджа расо ’пй асйа 
пара дришв нівартате|| 59 || 
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вішайӷ — об’єкти чуттєвої насолоди; 
вінівартанте — утримуватися від; 
нірграсйа — обмеженнями; дегінаӷ — для 
втілених; раса-варджам — відмовляючись 
від смаку; расаӷ — почуття насолоди; апі — 
хоча є; асйа — його; парам — набагато 
вищі речі; дришв — зазнаючи; нівартате 
— припиняє. 
 

Втілена душа може утримуватися від 
чуттєвих утіх, хоча смак до них ще 
залишається. Однак, вона втрачає цей 
смак, скуштувавши вищої насолоди, і 
свідомість її тоді зосереджується. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Якщо жива істота не досягла 
трансцендентного стану, вона не може 
відмовитися від чуттєвих насолод. 
Обмеження чуттєвих задоволень через 
виконання правил і приписів дещо схоже на 
обмеження в дієті хворого, що виключають 
уживання деяких продуктів. Проте хворому 
не подобаються такі обмеження, і він не 
втрачає смаку до заборонених страв. Так 
само й приборкання чуттів за допомогою 
певних духовних процесів, як, наприклад, 
аштанґа-йоґа з її методами ями, ніями, 
асани, пранаями, пратьягари, дгарани, 
дг’яни тощо, рекомендоване для людей із 
незрілим розумом, які не мають глибшого 
знання. Але, якщо на шляху свого поступу у 
свідомості Кришни людина пізнає красу 
Всевишнього Господа Кришни, вона втрачає 
смак до мертвих предметів матеріального 
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світу. Отже, для людей, чий розум незрілий, 
для новачків на шляху духовного поступу, є 
певні обмеження, проте насправді ці 
обмеження потрібні лише доти, доки 
людина не відчує смак свідомості Кришни. 
Коли вона справді приходить до свідомості 
Кришни, тоді матеріальні цінності в її очах 
тьмяніють і втрачають свою привабливість. 
 

ВІРШ 60 
 

YaTaTaae ùiPa k-aENTaeYa PauåzSYa ivPaiêTa" ) 
wiNd]Yaai<a Pa[MaaQaqiNa hriNTa Pa[Sa>a& MaNa" )) 60 )) 

 

йатато гй апі каунтейа 
пурушасйа віпачітаӷ | 

індрійі прамтхні 
гаранті прасабга манаӷ || 60 || 

 

йататаӷ — той, хто докладає зусиль; гі — 
звичайно; апі — попри; каунтейа — син 
Кунті; пурушасйа — людини; віпачітаӷ — 
прозорливий; індрійі — чуття; прамтхні 
— що легко збуджуються; гаранті — 
кидають; прасабгам — силою; манаӷ — ум. 
 

Чуття настільки могутні та імпульсивні, 
Арджуно, що здатні насильно заволодіти 
умом навіть проникливої людини, яка 
намагається їх приборкувати. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Існує чимало мудреців, 
філософів і трансценденталістів, які 
намагаються оволодіти своїми чуттями, 
однак, попри їхні зусилля, навіть 
найвидатніші з них іноді стають жертвами 
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матеріального чуттєвого задоволення через 
свій збудливий ум. Навіть Вішвамітру, 
великого мудреця й досконалого йоґа, 
спокусила Менака, попри всі його зусилля 
приборкати чуття за допомогою суворого 
аскетизму і практики йоґи. Світова історія 
знає чимало таких випадків. Тобто, поза 
свідомістю Кришни дуже важко 
опановувати свій ум і чуття. Якщо не 
зосередити ум на Кришні, неможливо 
відмовитися від матеріальної діяльності. 
Практичний приклад дає нам Шрі Ямуна-
ачар’я, великий святий і відданий, коли 
каже: 
 

йад-авадгі мама четаӷ криша-пдравінде 
   нава-нава-раса-дгманй удйата рантум ст 

тад-авадгі бата нр-саґаме смарйамне 
   бгаваті мукха-вікраӷ сушху нішхвана ча 

 

«Відтоді, як мій ум заглибився у служіння 
лотосовим стопам Господа Кришни, я 
постійно черпаю в цьому вічно нову 
духовну радість, і при одній лише думці про 
статеві стосунки з жінкою я відвертаюсь і 
спльовую». 

Свідомість Кришни настільки духовно 
прекрасна, що матеріальні задоволення 
природним чином стають неприємні. Це 
схоже на втамування голоду достатньою 
кількістю високоякісної їжі. Магарадж 
Амбаріша переміг великого йоґа Дурвасу 
Муні лише тому, що його ум був 
заглиблений у свідомість Кришни (са ваі 
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манаӷ криша-падравіндайор вачсі 
ваікуха-ґунуваране). 
 

ВІРШ 61 
 

TaaiNa SavaRi<a Sa&YaMYa Yau¢- AaSaqTa MaTPar" ) 
vXae ih YaSYaeiNd]Yaai<a TaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa )) 61 )) 

 

тні сарві сайамйа 
йукта ста мат-параӷ | 

вае гі йасйендрійі 
тасйа праґй пратішхіт || 61 || 

 

тні — ті чуття; сарві — усі; сайамйа — 
володіючи; йуктаӷ — будучи заглибленим; 
ста — треба перебувати; мат-параӷ — у 
стосунках зі Мною; вае — повністю 
підкорені; гі — звичайно; йасйа — того, чиї; 
індрійі — чуття; тасйа — його; праґй — 
свідомість; пратішхіт — той, хто 
укріпився. 
 

Того, хто стримує чуття й зосереджує на 
Мені свідомість, вважають людиною зі 
стійким розумом. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Вища досконалість йоґи 
полягає у свідомості Кришни, про що ясно 
сказано в цьому вірші. Без свідомості 
Кришни неможливо підкорити свої чуття. 
Як було згадано вище, великий мудрець 
Дурваса Муні посварився з Магараджем 
Амбарішею й через гордощі впав у 
безпричинну лють. Він не зумів стримати 
свої чуття. З іншого боку, хоча цар і не був 
таким могутнім йоґом, як мудрець, проте як 
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відданий Господа він мовчки терпів 
несправедливі закиди, внаслідок чого і 
здобув перемогу. Цар зміг керувати своїми 
чуттями, бо мав якості, описані у «Шрімад-
Бгаґаватам» (9.4.18–20) таким чином: 
 

са ваі манаӷ криша-падравіндайор 
   вачсі ваікуха-ґунуваране 

карау гарер мандіра-мрджандішу 
   руті чакрчйута-сат-катходайе 

 

мукунда-ліґлайа-даране дриау 
   тад-бгритйа-ґтра-спаре ’ґа-саґамам 

ґгра ча тат-пда-сароджа-саурабге 
   рмат-туласй расан тад-арпіте 

 

пдау гареӷ кшетра-паднусарпае 
   іро гришкеа-падбгівандане 

кма ча дсйе на ту кма-кмйай 
   йатхоттамалока-джанрай ратіӷ 

 

«Цар Амбаріша зосередив свій ум на 
лотосових стопах Господа Кришни, мову 
свою присвятив опису Господньої обителі, 
руками прибирав храм Господа, тілом своїм 
торкався до тіл відданих, ніздрями вдихав 
аромат квітів, піднесених лотосовим стопам 
Господа, язиком смакував листочки туласі, 
що були запропоновані Йому, ногами 
подорожував до святих місць, де 
розташовані Його храми, голову схиляв 
перед Господом, а свої бажання підкорив 
бажанням Господа… й усе це зробило його 
гідним стати мат-пара бгактою Господа». 

Слово мат-пара тут є найважливішим. Як 
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саме можна стати мат-пара, видно з 
життєпису Магараджа Амбаріші. Шріла 
Баладева Відьябгушана, великий учений і 
ачар’я в лінії мат-пара, вказує: мад-бгакті-
прабгвена сарвендрійа-віджайа-пӯрвік 
свтма-дришіӷ сулабгеті бгваӷ  — 
«повністю підкорити чуття можна лише 
силою відданого служіння Кришні». Інколи 
у зв’язку з цим наводять приклад вогню: 
«Як пожежа спалює все в кімнаті, так і 
Господь Вішну, який перебуває в серці йоґа, 
спалює вщент усе нечисте». «Йоґа-сутра» 
також рекомендує медитувати на Вішну, а 
не на порожнечу. Так звані йоґи, які 
медитують на будь-що, лише не на форму 
Вішну, просто марно гають час у пошуках 
оманливих видінь. Ми повинні мати 
свідомість Кришни й бути відданими 
слугами Бога-Особи. У цьому полягає мета 
істинної йоґи. 
 

ВІРШ 62 
 

DYaaYaTaae ivzYaaNPau&Sa" Sa(r)STaezUPaJaaYaTae ) 
Sa(r)aTSaÅaYaTae k-aMa" k-aMaaT§-aeDaae_i>aJaaYaTae )) 62 )) 

 

дгййато вішайн пусаӷ 
саґас тешӯпаджйате | 

саґт саджйате кмаӷ 
кмт кродго ’бгіджйате || 62 || 

 

дгййатаӷ — споглядаючи; вішайн — 
об’єкти чуттів; пусаӷ — особи; саґаӷ  — 
 прив’язаність; тешу  —  в об’єктах чуттів; 
упаджйате — розвивається; саґт — із 
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прив’язаності; саджйате — 
розвивається; кмаӷ — бажання; кмт — із 
бажання; кродгаӷ — гнів; абгіджйате — 
проявляється. 
 

Споглядаючи об’єкти чуттів, особа 
розвиває до них прив’язаність, і з такої 
прив’язаності розвивається хтивість, а з 
хтивості виникає гнів. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Коли людина, яка не має 
свідомості Кришни, споглядає об’єкти 
чуттів, вона стає підвладною матеріальним 
бажанням. Чуття не можуть бути 
бездіяльними, і якщо їх не буде залучено до 
трансцендентного любовного служіння 
Господу, вони неодмінно шукатимуть собі 
втіхи в матеріалістичній діяльності. У 
матеріальному світі кожна жива істота, 
включно з Господом Шівою та Господом 
Брагмою, не кажучи вже про інших богів на 
райських планетах, підвладна впливові 
об’єктів чуттєвого сприйняття, і єдиний 
метод вибратися з таких лабіринтів 
матеріального існування — це усвідомити 
Кришну. Господь Шіва перебував у стані 
глибокої медитації, але коли Парваті почала 
спокушати його, він піддався цим спокусам, 
і внаслідок цього народився Карттікея. З 
іншого боку, коли Гарідас Тхакур був ще 
молодим відданим, його також намагалося 
звабити чарівне втілення Маї деві, але 
Гарідас витримав випробовування завдяки 
своїй неподільній відданості Господу 
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Кришні. Як свідчить вищезгаданий вірш 
Шрі Ямуна-ачар’ї, щирий відданий Господа 
уникає всіх чуттєвих насолод матеріального 
світу, бо він пізнав вищий смак духовної 
насолоди у спілкуванні з Господом. У цьому 
секрет успіху. Але той, у кого немає 
свідомості Кришни, хоч яким би великим 
було його вміння приборкувати свої чуття за 
допомогою штучного їх придушення, — 
врешті-решт неминуче падає, бо найменша 
думка про чуттєву насолоду спонукує його 
шукати задоволення своїх бажань. 
 

ВІРШ 63 
 

§-aeDaaÙviTa SaMMaaeh" SaMMaaehaTSMa*iTaiv>a]Ma" ) 
SMa*iTa>a]&Xaad(buiÖNaaXaae buiÖNaaXaaTPa[<aXYaiTa )) 63 )) 

 

кродгд бгаваті саммогаӷ 
саммогт смриті-вібграмаӷ | 

смриті-бград буддгі-но 
буддгі-нт праайаті || 63 || 

 

кродгт — із гніву; бгаваті — виникає; 
саммогаӷ — цілковита ілюзія; саммогт — 
від ілюзії; смриті — пам’яті; вібграмаӷ — 
затьмарення; смриті-бграт — після 
затьмарення пам’яті; буддгі-наӷ — втрата 
розуму; буддгі-нт — з втрати розуму; 
праайаті — падає. 
 

Гнів спричиняє оману, омана ж 
затьмарює пам’ять. Коли пам’ять 
затьмарена, втрачається розум, а з 
втратою розуму людина знову падає у вир 
матерії. 
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ПОЯСНЕННЯ: Шріла Рупа Ґосвамі дає нам 
таку настанову: 
 

прпачікатай буддгй    
гарі-самбандгі-вастунаӷ 
мумукшубгіӷ парітйґо    

ваірґйа пхалґу катхйате 
(Бгакті-расамрита-сіндгу, 1.2.258) 

 

Розвиваючи свідомість Кришни, людина 
бачить, що все можна використати на 
служіння Господу. Ті, хто не мають 
уявлення про свідомість Кришни, штучно 
намагаються уникнути контактів з 
матеріальними об’єктами, і, внаслідок 
цього, попри їхнє бажання звільнитися з 
матеріального рабства, вони не досягають 
ступеня досконалого зречення. Їхнє так 
зване відречення називають пхалґу, або 
малозначущим. Але людина у свідомості 
Кришни розуміє, як усе можна використати 
у служінні Господу, й тому вона не стає 
жертвою матеріальної свідомості. 
Наприклад, імперсоналісти вважають, що 
Господь, або Абсолют, будучи безособовим, 
не може їсти. В той час як імперсоналісти 
намагаються уникнути вживання смачних 
страв, відданий розуміє, що Кришна — це 
той, хто в кінцевому підсумку 
насолоджується всім, і що Він приймає все, 
що з любов’ю та відданістю запропоноване 
Йому. Тому бгакта, відданий, піднісши 
Господові смачну їжу, бере собі рештки, які 
називають прасадом. У такий спосіб усе 
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стає духовним і зникає небезпека падіння. 
Відданий приймає прасад у свідомості 
Кришни, тоді як імперсоналіст нехтує їжею, 
бо вважає її матеріальною. Внаслідок 
власного неприродного зречення 
імперсоналіст не може насолоджуватися 
життям, і тому найменше збудження ума 
знову штовхає його в болото матеріального 
існування. Вважають, що така душа, навіть 
якщо вона й досягла звільнення, падає 
знову, адже вона не має опори у відданому 
служінні. 
 

ВІРШ 64 
 

raGaÜezivMau¢E-STau ivzYaaiNaiNd]YaEêrNa( ) 
AaTMavXYaEivRDaeYaaTMaa Pa[SaadMaiDaGaC^iTa )) 64 )) 

 

рґа-двеша-вімуктаіс ту 
вішайн індрійаі чаран 

тма-вайаір відгейтм 
прасдам адгіґаччхаті || 64 || 

 

рґа   —   прихильності; двеша   — 
відчуженості; вімуктаіӷ   — тим, хто 
звільнився від; ту — але; вішайн — 
об’єкти чуттів; індрійаіӷ — чуттями; чаран  
—  діючи; тма-вайаіӷ  — під контролем; 
відгейа-тм — той, хто додержується 
засад, що впорядковують його життя у 
свободі; прасдам — Господня милість; 
адгіґаччхаті — досягає. 
 

Особа, що вільна від усієї прив’язаності 
та відрази й завдяки регулівним засадам 
свободи здатна володіти своїми чуттями, 
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отримує всебічну Господню милість. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Уже пояснювалося, що за 
допомогою різних методів можна штучно 
підкорити чуття, але якщо не залучати їх до 
трансцендентного служіння Господу, то 
завжди залишатиметься можливість падіння. 
З іншого боку, хоча може здаватися, що 
людина, яка цілковито перебуває у 
свідомості Кришни, діє на чуттєвому рівні, 
насправді, завдяки свідомості Кришни, вона 
не прив’язана до чуттєвої діяльності. 
Людину у свідомості Кришни цікавить лише 
те, що стосується вдоволення Кришни, і 
нічого більше. Тому вона трансцендентна до 
будь-якої прив’язаності чи відречення. 
Якщо Кришна захоче, відданий може 
зробити що завгодно, навіть на звичайний 
погляд небажане; але якщо Кришна не 
бажає, відданий не робитиме того, що за 
звичайних обставин зробив би задля 
власного задоволення. Тому рішення — 
діяти чи не діяти — залишається за 
Кришною, адже насправді це Він скеровує 
відданого. Таке розуміння приходить з 
безпричинної милості Господа й відданий 
може досягти його попри те, що діє на 
чуттєвому рівні. 
 

ВІРШ 65 
 

Pa[Saade SavRdu"%aNaa& haiNarSYaaePaJaaYaTae ) 
Pa[SaàceTaSaae ùaéu buiÖ" PaYaRviTaïTae )) 65 )) 

 

прасде сарва-дуӷкхн 
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гнір асйопаджйате | 
прасанна-четасо гй у 

буддгіӷ парйаватішхате || 65 || 
 

прасде — коли сходить безпричинна 
милість Господа; сарва — усіх; дуӷкхнм 
— матеріальних бід; гніӷ — руйнування; 
асйа — його; упаджйате — відбувається; 
прасанна-четасаӷ  — того, хто щасливо 
мислить; гі — неодмінно; у — дуже 
скоро; буддгіӷ — розум; парі — достатньо; 
аватішхате — укріплюється. 
 

Для того, хто таким чином знайшов 
задоволення [у свідомості Кришни], 
більше немає троїстих мук матеріального 
існування. Розум людини швидко й 
надійно звикає до такої вдоволеної 
свідомості. 
 

ВІРШ 66 
 

NaaiSTa buiÖrYau¢-SYa Na caYau¢-SYa >aavNaa ) 
Na ca>aavYaTa" XaaiNTarXaaNTaSYa ku-Ta" Sau%Ma( )) 66 )) 

 

нсті буддгір айуктасйа 
на чйуктасйа бгван | 
на чбгвайатаӷ нтір 

антасйа кутаӷ сукхам || 66 || 
 

на асті — не може бути; буддгіӷ — 
трансцендентний розум; айуктасйа  — того, 
хто не пов’язаний (зі свідомістю Кришни); 
на  — не; ча — і; айуктасйа — того, хто 
позбавлений свідомості Кришни; бгван — 
розум, який укріпився (у щасті); на — не; ча 
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— і; абгвайатаӷ — того, хто не укріпився; 
нтіӷ — мир; антасйа — 
неспокійного; кутаӷ — де; сукхам — щастя. 
 

Той, хто не зв’язаний з Усевишнім [у 
свідомості Кришни], не може мати ні 
трансцендентного розуму, ні стійкого ума, 
спокій без яких неможливий. А яке може 
бути щастя без спокою? 
 

ПОЯСНЕННЯ: Якщо людина не перебуває у 
свідомості Кришни, спокій для неї 
недосяжний. У п’ятій главі (5.29) 
підтверджується, що справжнього 
умиротворення можна досягти лише тоді, 
коли людина розуміє, що саме Кришна 
насолоджується всіма плодами жертовної 
діяльності та аскетизму, що Він — володар 
усіх проявів усесвіту і справжній друг усіх 
живих істот. Тому той, хто перебуває поза 
свідомістю Кришни, не може збагнути 
кінцевої мети. Неспокій виникає через 
незнання кінцевої мети, і коли людина 
впевнюється, що Кришна насолоджується 
всім, що Він — володар усього і друг 
кожного, тоді вона, зосередивши ум, досягає 
спокою. Отже, коли людина вдається до 
діяльності, що не пов’язана з Кришною, 
вона змушена страждати, не маючи спокою, 
навіть якщо їй і вдається створити 
видимість миру й духовного поступу у 
своєму житті. А свідомість Кришни — це 
самопроявлений стан спокою, якого можна 
досягти лише у стосунках з Кришною. 
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ВІРШ 67 

 

wiNd]Yaa<aa& ih crTaa& YaNMaNaae_NauivDaqYaTae ) 
TadSYa hriTa Pa[ja& vaYauNaaRviMavaM>aiSa )) 67 )) 

 

індрій гі чарат 
йан мано ’нувідгйате |  

тад асйа гараті праґй 
вйур нвам івмбгасі || 67 || 

 

індрійм — чуттями; гі — неодмінно; 
чаратм — що блукають; йат — у кого; 
манаӷ — ум; анувідгйате — постійно 
втягнуто; тат — те; асйа — його; гараті — 
відносить; праґйм — розум; вйуӷ — вітер; 
нвам — човен; іва — як; амбгасі — у воді. 
 

Як сильний вітер зносить човен у море, 
так само навіть одне заблудле чуття, до 
якого прилипнув ум, може геть затьмари-
ти розум людини. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Якщо не залучити всі чуття 
до служіння Господу, то досить навіть 
одного найменшого чуттєвого задоволення, 
щоб збити відданого зі шляху 
трансцендентного розвитку. Як сказано в 
життєписі Магараджа Амбаріші, всі чуття 
треба залучити до служіння Кришні, бо це 
єдиний правильний метод приборкання ума. 
 

ВІРШ 68 
 

TaSMaaÛSYa Mahabahae iNaGa*hqTaaiNa SavRXa" ) 
wiNd]Yaa<aqiNd]YaaQaeR>YaSTaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa )) 68 )) 

 

тасмд йасйа маг-бго 
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ніґригтні сарвааӷ | 
індрійндрійртхебгйас 

тасйа праґй пратішхіт || 68 || 
 

тасмт — тому; йасйа — чий; маг-бго — 
о міцнорукий; ніґригтні — у такий спосіб 
приборкані; сарвааӷ — усе навколо; 
індрійі — чуття; індрійа-артхебгйаӷ — 
від об’єктів чуттів; тасйа — його; праґй — 
розум; пратішхіт — зосереджений. 
 

Тому, міцнорукий Арджуно, той, хто 
утримує чуття від їхніх об’єктів, — 
безперечно стійкий розум має. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Бажання чуттєвих 
задоволень можна приборкати лише за 
допомогою свідомості Кришни, залучаючи 
всі свої чуття до трансцендентного 
любовного служіння Господу. Як ворога 
можна перемогти, переважаючи його в силі, 
так і свої чуття можна приборкати лише 
скерувавши їх на служіння Господу. Хто 
зрозумів, що тільки за допомогою 
свідомості Кришни можна зміцнити свій 
розум і що вдосконалюватись у цьому 
мистецтві можна лише під началом 
істинного духовного вчителя, — того 
називають садгакою, тобто підхожим 
кандидатом на звільнення. 
 

ВІРШ 69 
 

Yaa iNaXaa SavR>aUTaaNaa& TaSYaa& JaaGaiTaR Sa&YaMaq ) 
YaSYaa& JaaGa]iTa >aUTaaiNa Saa iNaXaa PaXYaTaae MauNae" )) 69 )) 
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й ні сарва-бгӯтн 
тасй джґарті сайам  | 

йасй джґраті бгӯтні 
с ні пайато мунеӷ || 69 || 

 

й — яка; ні — ніч; сарва — усіх; 
бгӯтнм — живих істот; тасйм — у тій; 
джґарті — не спить; сайам — 
самодисциплінований; йасйм — у якій; 
джґраті — пробуджені; бгӯтні — усі 
істоти; с — це є; ні — ніч; пайатаӷ — 
для того, хто має внутрішнє бачення; мунеӷ 
— мудрець. 
 

Те, що для всіх істот ніч, є час 
пробудження для того, хто володіє собою; 
коли ж усі істоти пробуджуються, для 
мудреця, чий погляд спрямований 
усередину, настає ніч. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Є дві категорії розумних 
людей. Одні мають досвід у сфері 
матеріальної діяльності задля свого 
чуттєвого задоволення, інші ж мають 
внутрішній зір і пробудилися до 
самоусвідомлення. Діяльність мудреців, 
яких приваблює самоусвідомлення, тобто 
людей, які мислять, — це темна ніч для тих, 
кого поглинули інтереси матеріального 
світу. Внаслідок своєї необізнаності в галузі 
самоусвідомлення, матеріалістичні люди у 
цей час сплять. Мудра, заглиблена в себе 
людина не спить під час «ночі» 
матеріалістичних людей. Мудрець відчуває 
трансцендентне задоволення в поступовому 
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розвитку духовної культури, тоді як 
матеріаліст, який не пробудився до 
самоусвідомлення, марить про різні чуттєві 
насолоди й іноді у своєму сні відчуває 
радість, а іноді — горе. Самозаглиблена 
людина лишається завжди байдужа до 
матеріального щастя й горя. Вона 
продовжує йти шляхом самоусвідомлення, 
не зважаючи на матеріальні умови. 
 

ВІРШ 70 
 

AaPaUYaRMaa<aMacl/Pa[iTaï& 
SaMaud]MaaPa" Pa[ivXaiNTa YaÜTa( ) 
TaÜTk-aMaa Ya& Pa[ivXaiNTa SaveR 

Sa XaaiNTaMaaPanaeiTa Na k-aMak-aMaq )) 70 )) 
 

пӯрйамам ачала-пратішха 
самудрам паӷ правіанті йадват | 
тадват км йа правіанті сарве 

са нтім пноті на кма-км || 70 || 
 

пӯрйамам — завжди наповнений; ачала-
пратішхам — нерухомий; самудрам — 
океан; паӷ — води; правіанті  — входять; 
йадват — як; тадват — так; кмӷ — 
бажання; йам — у кого; правіанті — 
входять; сарве — усі; саӷ — та людина; 
нтім — мир; пноті — досягає; на — не; 
кма-км — той, хто прагне задовольняти 
свої бажання. 
 

Попри невпинне поповнення водами рік 
океан завжди спокійний і непорушний. 
Так само, спокою може досягти той, хто 
не бентежиться неперервним потоком 
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бажань, на відміну від того, хто 
намагається задовольняти свої забаганки.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Попри те, що безкраїй океан 
завжди наповнюється водою, він 
залишається спокійним і не виходить з 
берегів навіть у сезон дощів, коли кількість 
води суттєво зростає. Те ж саме можна 
сказати і про людину, яка укріпилась у 
свідомості Кришни. Доки є матеріальне 
тіло, воно потребує чуттєвих задоволень. 
Однак відданого не турбують такі бажання, 
бо він завжди вдоволений. Людина у 
свідомості Кришни не має потреб, бо 
Господь дає їй усе необхідне для життя. 
Тому вона схожа на океан, який завжди 
самодостатній. Бажання можуть прибувати, 
як води річок, що впадають в океан, але 
відданий залишається твердим у виконанні 
своїх обов’язків, і його зовсім не турбують 
чуттєві бажання. Якщо людина втрачає 
схильність до чуттєвих утіх — це ознака 
того, що вона набуває свідомості Кришни, 
хоча бажання ще можуть і з’являтися. 
Задоволена трансцендентним любовним 
служінням Господу, людина зберігає 
рівновагу, як той океан, і насолоджується 
цілковитим спокоєм. А хто прагне 
задовольняти свої бажання, навіть якщо це 
бажання звільнення, не кажучи вже про 
успіх у матеріальному житті, той ніколи не 
знайде спокою. Ті, що працюють заради 
користі, що прагнуть спасіння, або ж йоґи, 
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які бажають містичних сил, — усі вони 
дуже нещасні через свої нездійсненні 
бажання. Але людина у свідомості Кришни 
щаслива у своєму служінні Господу, і в неї 
немає власних бажань. Насправді, вона 
навіть не прагне до звільнення з так званого 
матеріального рабства. Віддані Кришни не 
мають матеріальних бажань, і тому вони 
завжди перебувають у стані досконалого 
спокою. 
 

ВІРШ 71 
 

ivhaYa k-aMaaNYa" SavaRNPauMaa&êriTa iNa"SPa*h" ) 
iNaMaRMaae iNarhªar" Sa XaaiNTaMaiDaGaC^iTa )) 71 )) 

 

вігйа кмн йаӷ сарвн 
пум чараті ніӷспригаӷ | 

нірмамо нірагакраӷ 
са нтім адгіґаччхаті || 71 || 

 

вігйа — відкинувши; кмн — матеріальні 
чуттєві бажання; йаӷ — хто; сарвн — усі; 
пумн — людина; чараті — живе; 
ніӷспригаӷ — той, хто не має бажань; 
нірмамаӷ — без почуття власності; 
нірагакраӷ — без хибного «Я»; саӷ — той; 
нтім — досконалий спокій; адгіґаччхаті 
— знаходить. 
 

Хто відмовився від усіх прагнень 
чуттєвого задоволення, хто вільний від 
хибного его, почуття власності і взагалі 
від усіх бажань, — лише така людина 
може досягти справжнього спокою. 
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ПОЯСНЕННЯ: Звільнитися від бажань 
означає не мати бажань, пов’язаних із 
чуттєвим задоволенням. Іншими словами, 
справжня відсутність бажань означає 
бажання усвідомити Кришну. Досконала 
стадія свідомості Кришни полягає в 
розумінні свого істинного становища слуги 
Кришни, у неототожненні себе з 
матеріальним тілом, а також у відсутності 
претензій на володіння чим-небудь у 
матеріальному світі. Той, хто перебуває на 
такій досконалій стадії, знає, що він повинен 
використовувати все для вдоволення 
Кришни, адже все належить Кришні. 
Арджуна, бажаючи задовольнити власні 
чуття, не хотів брати участі в битві, але 
сповнившись свідомості Кришни, він став 
до бою, бо цього хотів від нього Кришна. В 
Арджуни не було бажання воювати заради 
себе, але заради Кришни той же Арджуна 
бився на повну силу. Справжня відсутність 
бажань — це бажання діяти заради 
вдоволення Кришни, а не штучне прагнення 
позбутися бажань. Жива істота не може 
позбутися бажань або чуттів, але вона може 
змінити їхню якість. Людина, у якої відсутні 
матеріальні бажання, твердо переконана в 
тому, що все належить Кришні (всйам 
іда сарвам), і тому не висуває 
безпідставних претензій на володіння чим-
небудь. Таке трансцендентне знання 
ґрунтується на самоусвідомленні, тобто на 
досконалому розумінні того, що за своєю 
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духовною сутністю кожна жива істота є 
вічною невід’ємною часткою Кришни, і 
тому вічне становище живої істоти ніяк не 
дозволяє їй стати рівною Кришні чи 
перевершити Його. Таке розуміння — 
основа справжнього спокою. 
 

ВІРШ 72 
 

Wza b]aøq iSQaiTa" PaaQaR NaENaa& Pa[aPYa ivMauùiTa ) 
iSQaTvaSYaaMaNTak-ale/_iPa b]øiNavaR<aMa*C^iTa )) 72 )) 

 

еш бргм стхітіӷ пртха 
наін прпйа вімугйаті | 

стхітвсйм анта-кле ’пі 
брагма-нірвам риччхаті || 72 ||  

 

еш — ця; бргм — духовна; стхітіӷ — 
становище; пртха — син Притхи; на — 
ніколи; енм — її; прпйа — досягаючи; 
вімугйаті — спантеличений; стхітв — 
перебуваючи; асйм — у цьому; анта-кле 
— наприкінці життя; апі — також; брагма-
нірвам — духовне царство Бога; риччхаті 
— досягає. 
 

Це стан духовного, праведного життя, 
досягнувши якого людина більше не 
впадає в оману. Якщо вона зустріне свій 
смертний час, перебуваючи у такому 
стані, то увійде в царство Господа. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Свідомості Кришни, або 
божественного життя можна досягти одразу, 
в одну мить, але можна й не досягти такого 
стану навіть і після мільйонів народжень. 
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Усе залежить від того, як ви розумієте і 
приймаєте це. Магарадж Кхатванґа досяг 
цього стану життя лише за кілька хвилин до 
смерті, вручивши себе Кришні. Нірва 
означає припинення матеріалістичного 
життя. Згідно з філософією буддизму, 
наприкінці матеріального життя — лише 
порожнеча, проте «Бгаґавад-ґіта» вчить 
іншому. Після завершення матеріального 
життя справжнє життя лише починається. 
Грубі матеріалісти знають тільки, що 
матеріальне життя має свій кінець, але 
люди, які розвинуті духовно, знають, що 
після припинення матеріального існування 
настає інше життя. Людина, якій у цьому 
житті пощастило досягти свідомості 
Кришни, одразу ж досягає стадії брагма-
нірвани. Немає різниці між царством 
Господа і відданим служінням Господу. 
Обидва ці стани абсолютні, тому 
трансцендентне любовне служіння Господу 
означає досягнення духовного царства. У 
матеріальному світі є діяльність заради 
чуттєвого задоволення, тоді як у світі 
духовному є діяльність у свідомості 
Кришни. Досягнення свідомості Кришни 
вже в цьому житті означає безпосереднє 
досягнення Брагмана, і той, хто перебуває у 
свідомості Кришни, вже увійшов у Господнє 
царство. 

Брагман — це пряма протилежність 
матерії. Тому бргм стхіті означає «поза 
межами матеріальної діяльності». У 
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«Бгаґавад-ґіті» віддане служіння Господу 
розглядається як стадія звільнення (са ґун 
саматйаітн брагма-бгӯййа калпате). 
Отже, брагмі стхіті — це звільнення з 
матеріального рабства. 

Шріла Бгактівінода Тхакур підбив 
підсумок другої глави, назвавши її змістом 
усієї книги. У «Бгаґавад-ґіті» розглядається 
карма-йоґа, ґ’яна-йоґа і бгакті-йоґа. У 
другій главі було пояснено карма-йоґу і 
ґ’яна-йоґу, а також порушено питання 
бгакті-йоґи, — про все це йдеться в цій 
книзі. 

Так закінчуються пояснення Бгакті-
веданти до другої глави «Шрімад Бгаґавад-
ґіти», у якій розглянуто її зміст. 
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ГЛАВА ТРЕТЯ 
 

Карма-йоґа 
 

ВІРШ 1 
 

AJauRNa ovac 
JYaaYaSaq ceTk-MaR<aSTae MaTaa buiÖJaRNaadRNa ) 

TaiTk&- k-MaRi<a gaaere Maa& iNaYaaeJaYaiSa ke-Xav )) 1 )) 

арджуна увча 
джййас чет кармаас те 
мат буддгір джанрдана | 
тат кі кармаі ґгоре м 
нійоджайасі кеава || 1 || 

 

арджунаӷ увча — Арджуна сказав; 
джййас — краще; чет — якщо; кармааӷ 
— ніж корислива діяльність; те — Твоя; 
мат — думка; буддгіӷ — розум; 
джанрдана — Джанардано; тат — тому; 
кім — чому; кармаі — у діяльність; ґгоре — 
жахливе; мм — мене; нійоджайасі — Ти 
залучаєш; кеава — Кешаво. 
 

Арджуна сказав:  
Джанардано! Кешаво! Чому Ти хочеш 
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втягти мене в цю жахливу битву, якщо 
вважаєш, що розум [буддгі] кращий, ніж 
діяльність заради плодів [карма]? 
 

ПОЯСНЕННЯ: У попередній главі Всевиш-
ній Бог-Особа, Шрі Кришна, аби врятувати 
Свого близького друга Арджуну з океану 
матеріальних страждань, дуже докладно 
описав природу душі. Він порадив йому йти 
шляхом буддгі-йоґи, тобто свідомості 
Кришни. Інколи свідомість Кришни 
помилково вважають якимось пасивним 
станом, і часто людина з таким хибним 
уявленням усамітнюється у відлюдному 
місці, щоб, оспівуючи святе ім’я Бога, 
повністю усвідомити Господа Кришну. Але 
тому, хто ще не збагнув філософії 
свідомості Кришни, не радять оспівувати 
святе ім’я в усамітненому місці, бо так 
можна здобути лише дешеву популярність 
серед недосвідченої публіки. Арджуна 
також уявляв собі свідомість Кришни, 
буддгі-йоґу, або розвиток духовного знання 
за допомогою розуму, як відмову від 
активного життя задля покаяння й 
аскетичного існування у відлюдному місці. 
Іншими словами, він хотів спритно 
уникнути боротьби, використовуючи 
свідомість Кришни як виправдання. Але, як 
щирий учень, він виклав суть проблеми 
своєму вчителеві й запитав у Кришни, як 
йому бути далі. Господь Кришна тоді 
вичерпно пояснив йому систему карма-йоґи, 
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або діяльності у свідомості Кришни, про яку 
йдеться в цій главі. 
 

ВІРШ 2 
 

VYaaiMaé[e<aev vaKYaeNa buiÖ& MaaehYaSaqv Mae ) 
Tadek&- vd iNaiêTYa YaeNa é[eYaae_hMaaPanuYaaMa( )) 2 )) 

 

вйміреева вкйена 
буддгі могайасва ме | 
тад ека вада нічітйа 

йена рейо ’гам пнуйм || 2 || 
 

вйміреа — двозначним; іва — звичайно; 
вкйена — словом; буддгім — розум; 
могайасі — спантеличуєш; іва — звичайно; 
ме — мій; тат — тому; екам — тільки 
одне; вада — будь ласка, скажи; нічітйа 
— переконуючи; йена — котрим; рейаӷ — 
справжня користь; агам — я; пнуйм — 
можу мати. 
 

Мій розум спантеличений двозначними 
Твоїми настановами. Тому прошу, скажи 
мені переконливо, що для мене 
найкраще. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У попередній главі, яка є 
ніби прелюдією до «Бгаґавад-ґіти», описано 
багато різних шляхів, таких як санкх’я-йоґа, 
буддгі-йоґа, опанування чуттів за 
допомогою ума, безкорислива діяльність, а 
також становище неофіта. Усе це було 
подано без особливої системи. Але щоб 
мати уявлення, як зробити нашу діяльність 
свідомою, потрібний упорядкований опис 



394 

усього шляху. Тому Арджуна хоче з’ясувати 
ті питання, які здаються незрозумілими, 
щоби надалі кожна пересічна людина могла 
зрозуміти їх і уникнути помилкових 
тлумачень. Хоча Кришна й не прагнув 
заплутати Арджуну, жонглюючи словами, 
але поки що Арджуна не розумів суті 
свідомості Кришни — ні як бездіяльності, ні 
як активного служіння. Іншими словами, 
своїми питаннями він розчищає шлях до 
свідомості Кришни всім тим, хто дійсно 
прагне зрозуміти таїну «Бгаґавад-ґіти». 
 

ВІРШ 3 
 

é[q>aGavaNauvac 
l/aeke-_iSMaiNÜivDaa iNaïa Paura Pa[ae¢-a MaYaaNaga ) 

jaNaYaaeGaeNa Saa&:YaaNaa& k-MaRYaaeGaeNa YaaeiGaNaaMa( )) 3 )) 
 

р-бгаґавн увча 
локе ’смін дві-відг нішх 

пур прокт майнаґга | 
ґйна-йоґена скхйн 

карма-йоґена йоґінм || 3 || 
 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; локе — у світі; асмін — цьому; дві-
відг — два різновиди; нішх — віра; пур 
— раніше; прокт — було сказано; май — 
Мною; анаґга — о безгрішний; ґйна-йоґена 
— зв’язком на шляху знання; скхйнм — 
умоглядних філософів; карма-йоґена — 
зв’язком на шляху відданості; йоґінм — 
відданих. 
 

Всевишній Бог-Особа сказав:  
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О безгрішний Арджуно, Я вже пояснив 
тобі, що існує два класи людей, які 
прагнуть усвідомити себе. Одні схильні 
робити це шляхом умоглядних філософ-
ських припущень, а другі — за допомогою 
відданого служіння. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У тридцять дев’ятому вірші 
другої глави Господь описав два різні 
шляхи: шлях сāнкх’я-йоґи та шлях карма-
йоґи, або буддгі-йоґи. У цьому вірші Господь 
пояснює те саме більш детально. Санкх’я-
йоґа, або аналітичне пізнання природи духу 
й матерії, — це предмет вивчення для 
людей, які схильні до роздумів і 
намагаються збагнути стан речей за 
допомогою експериментального пізнання та 
філософського пошуку. Люди другого типу 
діють у свідомості Кришни, як про це 
сказано в шістдесят першому вірші другої 
глави. Також у тридцять дев’ятому вірші 
Господь пояснює, що людина, яка діє згідно 
з засадами буддгі-йоґи, або свідомості 
Кришни, визволяється з кайданів карми. До 
того ж, цей спосіб не має вад. Той самий 
принцип ще докладніше викладено в 
шістдесят першому вірші: буддгі-йоґа 
означає, що людина повністю залежить від 
Усевишнього (тобто від Кришни) й у такий 
спосіб дуже легко керує своїми чуттями. 
Отже, обидві ці системи йоґи взаємозалежні, 
як релігія й філософія. Релігія без філософії 
— просто сентиментальність, а часом і 
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фанатизм, тоді як філософія без релігії є 
лише набором умоглядних припущень. 
Кінцевою метою є Кришна, і тому філософи, 
які щиро ведуть пошуки Абсолютної Істини, 
врешті-решт теж приходять до усвідомлення 
Кришни. Це також сказано у «Бгаґавад-ґіті». 
Весь метод полягає в усвідомленні 
реального становища душі («я») у її зв’язку 
з Усевишньою Душею (вищим «Я»). 
Обхідний шлях філософських роздумів 
може з часом і вивести до свідомості 
Кришни, але найкраще — мати зі 
свідомістю Кришни прямий зв’язок. Шлях 
свідомості Кришни досконалий, бо він не 
залежить від очищення чуттів за допомогою 
філософських роздумів. Сама свідомість 
Кришни є процесом очищення, і як прямий 
шлях відданого служіння він водночас 
легкий і піднесений. 
 

ВІРШ 4 
 

Na k-MaR<aaMaNaarM>aaàEZk-MYa| Pauåzae_énuTae ) 
Na c SaNNYaSaNaadev iSaiÖ& SaMaiDaGaC^iTa )) 4 )) 

 

на кармам анрамбгн 
наішкармйа пурушо ’нуте | 

на ча саннйасанд ева 
сіддгі самадгіґаччхаті || 4 || 

 

на — без; кармам — визначених 
обов’язків; анрамбгт — невиконанням; 
наішкармйам — звільнення від наслідків; 
пурушаӷ — людина; ануте — досягає; на 
— ні; ча — також; саннйасант — через 
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відречення; ева — просто; сіддгім — успіх; 
самадгіґаччхаті — досягає. 
 

Неможливо звільнитися від плодів 
діяльності, просто утримуючись від 
роботи, й також нереально досягти 
досконалості за допомогою лише 
зречення. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Жити у зреченні може 
людина, яка пройшла через очищення, що 
полягає у виконанні визначених обов’язків. 
Ці обов’язки й було встановлено для того, 
щоб очистити серця матеріалістичних 
людей. Якщо людина одразу перейде до 
четвертої стадії життя (санньяси), не 
пройшовши крізь очищення, це не принесе 
їй успіху. Умоглядні філософи вважають, 
що просто прийнявши санньясу, або 
відмовившись від матеріальної корисливої 
діяльності, людина одразу ж уподібнюється 
Нараяні. Але Господь Кришна не схвалює 
такого підходу. Без очищення серця 
санньяса лише порушує суспільний устрій. 
З іншого боку, якщо хтось присвячує себе 
трансцендентному служінню Господові 
(буддгі-йозі), нехай він і не виконує своїх 
визначених обов’язків, то хоч би якого 
поступу він досяг на такому шляху — 
Господь прийме все. Св-алпам апй асйа 
дгармасйа трйате магато бгайт. Навіть 
незначний поступ на шляху відданого 
служіння допомагає людині подолати 
найбільші труднощі. 
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ВІРШ 5 

 

Na ih k-iêT+a<aMaiPa JaaTau iTaïTYak-MaRk*-Ta( ) 
k-aYaRTae ùvXa" k-MaR SavR" Pa[k*-iTaJaEGauR<aE" )) 5 )) 

 

на гі качіт кшаам апі 
джту тішхатй акарма-крит | 

крйате гй авааӷ карма 
сарваӷ пракриті-джаір ґуаіӷ  || 5 || 

 

на  —  ні; гі  —  неодмінно; качіт  — 
 кожен; кшаам  —  хвиля часу; апі — також; 
джту — будь-коли; тішхаті — 
залишатися; акарма-крит — нічого не 
роблячи; крйате — змушений працювати; 
гі — неодмінно; авааӷ — безпорадно; 
карма — робота; сарваӷ — увесь; пракриті-
джаіӷ — породжений ґунами матеріальної 
природи; ґуаіӷ — якостями. 
 

Всі змушені діяти згідно з якостями, 
отриманими від ґун природи, й безсилі 
уникнути цього; тому ніхто не може 
утриматись від діяльності навіть на мить. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Матеріальне тіло не є 
причиною постійної активності, — 
активність випливає з природи самої душі. 
Коли душа відсутня, матеріальне тіло не 
може рухатись. Тіло — це лише мертвий 
механізм, яким керує душа, завжди активна 
й невпинна. Тому духовна душа має 
спрямувати свою активність у річище 
корисної діяльності у свідомості Кришни, бо 
інакше всіма її діями керуватиме ілюзорна 
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енергія. Контактуючи з матеріальною 
природою, душа потрапляє під вплив ґун 
природи і, щоб очистити душу від 
матеріальних нахилів, які вона надбала, 
треба дотримуватися приписів шастр. Але 
якщо душа вдасться до властивої їй 
діяльності у свідомості Кришни, то все, що 
вона зробить, буде для неї благом. «Шрімад-
Бгаґаватам» (1.5.17) підтверджує це: 
 

тйактв сва-дгарма чарамбуджа гарер 
   бгаджанн апакво ’тха патет тато йаді 

йатра ква вбгадрам абгӯд амушйа кі 
   ко вртха пто ´бгаджат сва-дгарматаӷ 

 

«Навіть якщо людина не виконуватиме 
обов’язків, рекомендованих шастрами, або 
її віддане служіння не завжди буде 
належним і вона не втримається на 
потрібному рівні та зазнає падіння, то це не 
буде для неї втратою й бідою, адже вона 
прийняла свідомість Кришни. Але коли вона 
виконує все, що рекомендують для 
очищення шастри, то яка з того для неї 
користь, якщо вона не усвідомлює 
Кришну?» Отже, очищення потрібне для 
того, щоб досягти свідомості Кришни. Тому 
санньяса чи будь-який інший спосіб 
очищення призначена для досягнення 
кінцевої мети — свідомості Кришни, без 
якої все втрачає свій сенс. 
 

ВІРШ 6 
 

k-MaeRiNd]Yaai<a Sa&YaMYa Ya AaSTae MaNaSaa SMarNa( ) 



400 

wiNd]YaaQaaRiNvMaU!aTMaa iMaQYaacar" Sa oCYaTae )) 6 )) 
 

кармендрійі сайамйа 
йа сте манас саран | 

індрійртхн вімӯгтм 
мітхйчраӷ са учйате || 6 || 

 

карма-індрійі — п’ять органів чуття, що 
ведуть діяльність; сайамйа — опановуючи; 
йаӷ — кожен, хто; сте — залишається; 
манас — умом; смаран — думаючи про; 
індрійа-артхн — об’єкти чуттів; вімӯга — 
нерозумний; тм — душа; мітхй-чраӷ 
— удавальник; саӷ — він; учйате — 
називають. 
 

Той, хто утримує свої активні чуття від 
діяльності, але чий ум прив’язаний до 
чуттєвих об’єктів, без сумніву, вводить в 
оману себе і є вдаваним зречеником. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Існує чимало вдавальників, 
які відмовляються діяти у свідомості 
Кришни, роблячи виставу з медитації, тоді 
як насправді їхні думки не виходять за 
сферу чуттєвих насолод. Або ще такі 
облудники можуть обговорювати сухі 
філософські теми, аби справити враження на 
своїх витончених слухачів, але згідно цього 
вірша такі люди — найбільші шахраї. Задля 
задоволення чуттів людина може вдаватися 
до діяльності, властивої певному 
соціальному стану, але якщо вона 
дотримується правил та приписів свого 
соціального стану, її існування поступово 
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очищується. Той же, хто вдає із себе йоґа, 
насправді перебуваючи в пошуку об’єктів 
для свого чуттєвого задоволення, є 
найбільшим облудником, навіть якщо він 
іноді й філософствує. Його знання не мають 
жодної вартості, бо плоди знання такого 
грішника забирає ілюзорна енергія Господа. 
Ум такого облудника забруднений, а його 
показна медитація нічого не варта. 
 

ВІРШ 7 
 

YaiSTviNd]Yaai<a MaNaSaa iNaYaMYaar>aTae_JauRNa ) 
k-MaeRiNd]YaE" k-MaRYaaeGaMaSa¢-" Sa iviXaZYaTae )) 7 )) 

 

йас тв індрійі манас 
нійамйрабгате ’рджуна | 
кармендрійаіӷ карма-йоґам 
асактаӷ са віішйате || 7 || 

 

йаӷ — той, хто; ту — але; індрійі — 
чуття; манас — умом; нійамйа — 
упорядковуючи; рабгате — починається; 
арджуна — о Арджуно; карма-індрійаіӷ — 
активними органами чуття; карма-йоґам — 
відданість; асактаӷ — без прив’язаності; 
саӷ — він; віішйате — набагато кращий. 
 

З іншого боку, щира людина, яка 
зусиллям ума намагається приборкувати 
активні чуття й без прив’язаності 
розпочинає практику карма-йоґи [у 
свідомості Кришни], — піднялась 
набагато вище. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Замість того, щоб ставати 
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фальшивим трансценденталістом задля 
безглуздого життя та чуттєвих насолод, 
краще продовжувати робити своє діло й 
досягти мети життя, що полягає у звільненні 
від матеріального рабства й досягненні 
царства Божого. Головна свартха-ґаті, 
тобто життєва мета кожного, — досягти 
Вішну. Вся система варн і ашрамів 
призначена для того, щоби допомогти нам 
досягнути цієї мети. Сімейна людина теж 
може досягти цього, якщо буде правильно 
служити Господу у свідомості Кришни. 
Людина, яка прагне самоусвідомлення, має 
провадити впорядкований спосіб життя, як 
це радять шастри, продовжувати 
виконувати свою роботу без матеріальної 
прив’язаності, й у такий спосіб досягти 
успіхів у духовному розвитку. Така щира 
людина перебуває набагато вище від 
облудного лицеміра, який засвоїв дешеву 
показну духовність і обманює наївну 
публіку. Щирий прибиральник вулиць 
стоїть набагато вище за якогось шарлатана, 
який заробляє собі на прожиття медитацією. 
 

ВІРШ 8 

 

iNaYaTa& ku-å k-MaR Tv& k-MaR JYaaYaae ùk-MaR<a" ) 
XarqrYaa}aaiPa c Tae Na Pa[iSaÖyedk-MaR<a" )) 8 )) 

 

нійата куру карма тва 
карма джййо гй акармааӷ | 

арра-йтрпі ча те 
на прасідгйед акармааӷ  || 8 || 
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нійатам — визначене; куру — роби; карма 
— обов’язки; твам — ти; карма — робота; 
джййаӷ — краще; гі — звичайно; 
акармааӷ — ніж не працювати; арра — 
тілесне; йтр — підтримування; апі — 
навіть; ча — також; те — твій; на — 
ніколи; прасіддгйет — здійснений; 
акармааӷ — без роботи. 
 

Виконуй визначені тобі обов’язки, бо це 
краще, ніж не працювати, адже без 
роботи неможливо навіть підтримувати 
фізичне тіло. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Існує чимало фальшивих 
медитувальників, що вдають із себе людей 
шляхетного походження і досвідчених 
фахівців, які нібито пожертвували геть усім 
заради просування у духовному житті. 
Господь Кришна не бажав, щоб Арджуна 
ставав облудником, Він хотів, щоб той 
виконував визначені йому обов’язки, як це 
належить робити кшатрію. Арджуна був 
сімейним чоловіком і полководцем, отже, 
йому треба було зберігати свій статус і 
виконувати свій релігійний обов’язок, як 
рекомендовано кшатрію-сім’янинові. Така 
діяльність поступово очищує серце світської 
людини та звільнює її від матеріальної 
скверни. Ні Господь, ні будь-яке Святе 
Письмо ніколи не схвалювали так зване 
зречення задля задоволення своїх тілесних 
потреб. Врешті-решт, людина мусить 
підтримувати тіло й душу якою-небудь 
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роботою. Не очистившись від матеріальних 
пристрастей, не варто з власної примхи 
залишати роботу. Кожного, хто перебуває в 
матеріальному світі, охоплює нечистий 
потяг до панування над матеріальною 
природою, або, інакше кажучи, до чуттєвого 
задоволення. Виконуючи свій обов’язок, 
необхідно очиститися від таких брудних 
схильностей. Без цього людині ніколи не 
слід намагатися стати так званим 
трансценденталістом, відмовлятися від 
роботи й жити коштом інших. 
 

ВІРШ 9 
 

YajaQaaRTk-MaR<aae_NYa}a l/aek-ae_Ya& k-MaRbNDaNa" ) 
TadQa| k-MaR k-aENTaeYa Mau¢-Sa(r)" SaMaacr )) 9 )) 

 

йаґйртхт кармао ’нйатра 
локо ’йа карма-бандганаӷ | 
тад-артха карма каунтейа 
мукта-саґаӷ самчара || 9 || 

 

йаґйа-артхт — що виконується тільки 
задля Яґ’ї, або Вішну; кармааӷ — ніж 
робота; анйатра — інакше; локаӷ — світ; 
айам — цей; карма-бандганаӷ — пута, що 
виникли; тат — Його; артхам — заради; 
карма  — робота; каунтейа — син Кунті; 
мукта-саґаӷ — звільнений від зв’язку; 
самчара — роби це досконало. 
 

Будь-яку діяльність треба проводити як 
жертвопринесення Вішну, бо інакше вона 
стане причиною рабства в матеріальному 
світі. Тому, сину Кунті, виконуй 
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визначені тобі обов’язки задля Його 
вдоволення — так ти завжди будеш 
вільний від рабства. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людина має працювати хоча 
б задля того, щоби підтримувати своє тіло, і 
тому для кожного конкретного соціального 
та духовного стану визначено обов’язки, що 
сприяють цьому. Яґ’я означає Господа 
Вішну, або жертовний обряд. Усі 
жертвопринесення призначені для 
вдоволення Господа Вішну. Веди 
наказують: йаґйо ваі вішуӷ. Іншими 
словами, приписане жертвопринесення й 
безпосереднє служіння Господу Вішну 
підпорядковані одній меті. Отже, свідомість 
Кришни також є яґ’єю, яку треба 
здійснювати, як і радить цей вірш. Система 
варнашрами має аналогічну мету — 
вдоволення Господа Вішну. 
Варрамчрават пурушеа параӷ 
пумн вішур рдгйате (Вішну Пурана, 
3.8.8). 

Кожен повинен працювати задля 
вдоволення Вішну. Будь-яка інша діяльність 
у матеріальному світі стає причиною 
рабства, бо як добрі, так і погані вчинки 
мають свої наслідки, а будь-які наслідки 
зв’язують виконавця. Отже, щоб 
задовольнити Кришну (або Вішну), 
необхідно діяти у свідомості Кришни. 
Ведучи таку діяльність, жива істота 
перебуває у звільненому стані. Це — велике 
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мистецтво, і спочатку воно потребує дуже 
досвідченого керівника. Тому початківець 
має старанно трудитися під керівництвом 
досвідченого відданого Господа Кришни 
або безпосередньо під проводом Самого 
Господа Кришни (під чиїм керівництвом 
мав можливість діяти Арджуна). Ніщо не 
повинно здійснюватися в ім’я чуттєвого 
задоволення, все треба робити заради того, 
аби вдовольнити Господа. Така практика не 
лише врятує людину від наслідків 
діяльності, але й поступово підніме її до 
трансцендентного любовного служіння 
Господу. Це єдине, що може привести живу 
істоту в царство Бога. 
 

ВІРШ 10 
 

SahYaja" Pa[Jaa" Sa*îa Pauraevac Pa[JaaPaiTa" ) 
ANaeNa Pa[SaivZYaßMaez vae_iSTvík-aMaDauk(- )) 10 )) 

 

сага-йаґйӷ праджӷ сришв 
пуровча праджпатіӷ | 
анена прасавішйадгвам 

еша во ’ств іша-кма-дгук || 10 || 
 

сага — разом з; йаґйӷ — 
жертвопринесення; праджӷ — покоління; 
сришв — створюючи; пур — у прадавні 
часи; увча — сказав; прадж-патіӷ — 
Господь усіх істот; анена — цим; 
прасавішйадгвам — дедалі більше 
процвітайте; ешаӷ — це; ваӷ — ваша; асту 
— нехай буде; іша — усе бажане; кма-
дгук — та, що дарує. 
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На зорі творіння Господь усіх істот 
створив покоління людей і небожителів 
разом із жертвопринесеннями для Вішну 
та благословив їх, сказавши: «Будьте 
щасливі цією яґ’єю [жертвопринесенням], 
бо її виконання подарує вам усе 
необхідне, щоб жити щасливо й досягти 
звільнення». 
 

ПОЯСНЕННЯ: Господь усіх істот, Вішну, 
створює матеріальний світ для того, щоб 
дати зумовленим душам можливість 
повернутися додому, назад до Бога. 
Матеріальна природа зумовлює всіх живих 
істот у матеріальному творінні, бо вони 
забули про свої стосунки з Вішну, або 
Кришною, Всевишнім Богом-Особою. 
Ведичні принципи призначені для того, щоб 
допомогти нам усвідомити ці вічні 
стосунки, про що і йдеться у «Бгаґавад-ґіті»: 
ведаі ча сарваір агам ева ведйаӷ. Господь 
каже, що мета Вед — пізнати Його. У 
ведичних гімнах сказано: паті 
вавасйтме-варам. Тому Господь живих 
істот — це Всевишній Бог-Особа, Вішну. 
Також Шріла Шукадева Ґосвамі у «Шрімад-
Бгаґаватам» (2.4.20) багатьма способами 
змальовує Господа як паті: 
 

рійаӷ патір йаґйа-патіӷ прадж-патір 
   дгій патір лока-патір дгар-патіӷ 

патір ґаті чндгака-вриші-стват 
   прасдат ме бгаґавн сат патіӷ 

 

Праджа-паті  — це Господь Вішну. Він — 
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Господь усіх живих створінь, усіх світів, 
усієї краси, і Він — заступник усіх. Господь 
створив матеріальний світ заради 
зумовлених душ, аби навчити їх проводити 
яґ’ю (жертвопринесення) задля вдоволення 
Вішну, адже тоді вони зможуть зручно й без 
турбот жити в матеріальному світі та, 
скінчивши матеріальне існування, увійти в 
царство Боже. Такою є загальна програма 
для зумовленої душі. Проводячи яґ’ї, 
зумовлені душі починають поступово 
усвідомлювати Кришну і стають 
благочестивими в усіх планах. 

У Калі-юґу ведичні писання 
рекомендують санкіртана-яґ’ю 
(оспівування Господніх імен), і Господь 
Чайтанья запровадив цей трансцендентний 
метод для того, щоб усі могли досягнути 
звільнення. Санкіртана-яґ’я і свідомість 
Кришни добре поєднуються. Господа 
Кришну у Його формі відданості (як 
Господа Чайтанью) у «Шрімад-Бгаґаватам» 
(11.5.29) згадано в особливому зв’язку з 
санкіртана-яґ’єю: 

 

криша-вара твішкриша   
сґопґстра-пршадам 
йаґйаіӷ сакртана-прйаір    

йаджанті гі су-медгасаӷ 
 

«У Калі-юґу люди, які достатньо обдаровані 
розумом, будуть вшановувати Господа та 
Його близьких сподвижників здійсненням 
санкіртана-яґ’ї». В епоху Калі важко 
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здійснювати інші види яґ’ї, які 
рекомендовані у Ведах, але санкіртана-яґ’я 
цілком доступна й досконала з усякого 
погляду, і «Бгаґавад-ґіта» (9.14) також її 
радить. 
 

ВІРШ 11 
 

devaN>aavYaTaaNaeNa Tae deva >aavYaNTau v" ) 
ParSPar& >aavYaNTa" é[eYa" ParMavaPSYaQa )) 11 )) 

 

девн бгвайатнена 
те дев бгвайанту ваӷ | 
параспара бгвайантаӷ 

рейаӷ парам авпсйатха || 11 || 
 

девн — півбоги; бгвайат — вдоволені; 
анена — жертвопринесенням; те — ті; 
девӷ — півбоги; бгвайанту — 
задовольнять; ваӷ — вас; параспарам — 
взаємно; бгвайантаӷ — задовольняючи 
один одного; рейаӷ — благо; парам — 
вищий; авпсйатха — ти досягнеш. 
 

Півбоги, вдоволені жертвопринесеннями, 
задовольнятимуть також і вас, і завдяки 
такій співпраці людей з небожителями 
запанує загальний добробут. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Півбоги вповноважені 
керувати матеріальними справами. 
Постачання повітря, світла, води та інших 
благ, необхідних для існування тіла й душі 
кожної живої істоти, довірено незліченним 
півбогам, які перебувають у різних частинах 
тіла Всевишнього Бога-Особи і служать 
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Йому. Вдоволеність чи невдоволеність 
небожителів залежать від того, як людина 
проводить яґ’ю. Деякі з жертвопринесень 
призначені для задоволення конкретних 
півбогів, але навіть і в такому разі Господа 
Вішну вшановують як головного Владику 
всіх жертв. У «Бгаґавад-ґіті» також сказано, 
що метою всіх жертвопринесень є Сам 
Кришна: бгоктра йаґйа-тапасм. Тому 
головна мета всіх жертвопринесень — це 
вдовольнити насамперед яґ’я-паті. 
Природно, що коли жертвопринесення 
проведені досконало, небожителі, 
відповідальні за певні сфери постачання, 
вдовольняються й дають усе необхідне 
навіть із надлишком. 

Здійснення жертвопринесень приносить 
чимало додаткової користі і врешті-решт, 
приводить до звільнення з матеріального 
рабства. Завдяки яґ’ї, як стверджують Веди, 
діяльність стає чистою: гра-уддгау 
саттва-уддгіӷ саттва-уддгау дгрув 
смритіӷ смриті-ламбге сарваґрантхн 
віпрамокшаӷ. Здійснення яґ’ї освячує їжу, а 
освячена їжа очищує саме існування 
людини. Завдяки очищенню існування 
освячуються тонкі тканини пам’яті, а з 
просвітленою пам’яттю людина спроможна 
згадати про звільнення. Сукупність усіх цих 
чинників приводить до свідомості Кришни, 
якої так потребує сучасне суспільство. 
 

ВІРШ 12 
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wíaN>aaeGaaiNh vae deva daSYaNTae Yaj>aaivTaa" ) 
TaEdRtaaNaPa[daYaE>Yaae Yaae >au»e STaeNa Wv Sa" )) 12 )) 

 

ішн бгоґн гі во дев 
дсйанте йаґйа-бгвітӷ | 

таір даттн апрадйаібгйо 
йо бгукте стена ева саӷ || 12 ||     

ішн — бажані; бгоґн — те, що необхідне 
в житті; гі — звичайно; ваӷ — тобі; девӷ — 
півбоги; дсйанте — подарують; йаґй-
абгвітӷ — вдоволені проведенням 
жертвопринесень; таіӷ — ними; даттн — 
речі, які вони дали; апрадйа — не 
пропонуючи; ебгйаӷ — півбогам; йаӷ — той, 
хто; бгукте — насолоджується; стенаӷ — 
злодій; ева — звичайно; саӷ — він. 
 

Півбоги, відповідальні за задоволення 
різноманітних життєвих потреб, вдоволь-
нившись вашою яґ’єю  [жертво-
принесенням], забезпечать вас усім 
необхідним. Однак той, хто насолоджу-
ється такими дарами, нічого не 
пропонуючи півбогам у відповідь, 
безперечно, є злодієм. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Півбоги — це вповноважені 
довірені представники Всевишнього Бога-
Особи, Вішну, які постачають нам усе 
необхідне від Його імені. Тому їх потрібно 
вдовольняти, проводячи відповідні 
жертвопринесення. Є різні види визначених 
Ведами жертвопринесень, що їх 
пропонують різним півбогам, але, в 
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остаточному підсумку, всі вони призначені 
Всевишньому Богові-Особі. Людям, які не 
можуть збагнути Бога-Особу, радять 
приносити жертви півбогам. Згідно з 
різними матеріальними нахилами особи, 
Веди пропонують різні яґ’ї. Так само, від 
якостей людини залежить, яких півбогів 
вона вшановує. Наприклад, тим, хто вживає 
в їжу м’ясо, треба вшановувати богиню 
Калі, жахливу форму матеріальної природи, 
якій приносять у жертву тварин. Однак 
людям у ґуні добра рекомендовано 
трансцендентне поклоніння Господові 
Вішну. Але, зрештою, всі жертвопринесення 
призначені для того, аби уможливити 
поступове просування до трансцендентного 
стану. Звичайній людині слід проводити 
щонайменше п’ять різних видів 
жертвопринесень, які називають панча-
мага-яґ’єю. 

Треба розуміти, що все необхідне для 
життя людського суспільства постачають 
представники Господа, півбоги. Ніхто 
нічого не може створити самотужки. 
Візьмімо для прикладу будь-яку їжу, яку 
вживають у людському суспільстві. Це 
можуть бути злаки, фрукти, овочі, молоко, 
цукор тощо (таку їжу вживають люди, що 
перебувають у ґуні добра), а також 
невегетаріанська їжа, така як м’ясо, — 
нічого з перерахованого люди не спроможні 
виготовити самі. Знову ж, розгляньмо для 
прикладу тепло, світло, воду, повітря й інші 
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речі, необхідні для життя, — нічого цього 
людина сама створити не може. Без 
Усевишнього Господа не було б ні щедрого 
сонячного й місячного світла, ні дощу, ні 
вітру — всього того, без чого неможливе 
життя. Очевидно, що забезпечення нашого 
життя всім необхідним залежить від 
Господа. Навіть промисловість залежить від 
великої кількості сировини: від металу, 
сірки, ртуті, марганцю і ще багато від чого 
іншого. І все це постачають посланці 
Господа, щоб ми, правильно 
використовуючи цю сировину, були 
бадьорими та здоровими і зрештою 
усвідомили, що існує кінцева мета життя — 
звільнення від матеріальної боротьби за 
існування. Цієї мети можна досягти, 
проводячи яґ’ї. Якщо ж ми забуваємо про 
мету людського життя, і просто 
використовуємо дари представників 
Господа для задоволення наших чуттів, 
заплутуючись у матеріальному існуванні все 
більше й більше (а зовсім не такою є мета 
творіння), то, безумовно, ми стаємо 
злодіями й закони матеріальної природи 
каратимуть нас. Суспільство злодіїв ніколи 
не стане щасливим, адже крадії не знають 
мети життя. Брутальні матеріалісти, злодії, 
не розуміють кінцевої мети життя й 
шукають лише чуттєвої втіхи; вони не 
мають знання, як саме проводити яґ’ї. Однак 
Господь Чайтанья запровадив найлегший 
спосіб яґ’ї — санкіртана-яґ’ю, яку може 
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здійснювати будь-яка людина, що визнає 
засади свідомості Кришни. 
 

ВІРШ 13 
 

YajiXaíaiXaNa" SaNTaae MauCYaNTae SavRik-iLbzE" 
>auÅTae Tae Tvga& PaaPaa Yae PacNTYaaTMak-ar<aaTa( )) 13 )) 

 

йаґйа-ішінаӷ санто 
мучйанте сарва-кілбішаіӷ  | 

бгуджате те тв аґга пп 
йе пачантй тма-крат || 13 || 

 

йаґйа-іша — їжа, яку споживають після 
проведення яґ’ї; аінаӷ — їдці; сантаӷ — 
віддані; мучйанте — звільнюються; сарва 
— усі різновиди; кілбішаіӷ — гріхів; 
бгуджате — насолоджуючись; те — 
вони; ту — але; аґгам — тяжкі гріхи; ппӷ 
— грішники; йе — ті; пачанті — готують 
їжу; тма-крат — для чуттєвої втіхи. 
 

Віддані Господа очищуються від усіх 
гріхів, споживаючи їжу, піднесену перед 
тим на вівтар як жертву. А ті, що готують 
їжу для власної чуттєвої насолоди, 
воістину споживають лиш гріх. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Відданих Усевишнього 
Господа, або людей у свідомості Кришни, 
називають сантами, і вони, як це описано у 
«Брагма-самгіті» (5.38), завжди сповнені 
любові до Господа: премджана-ччхуріта-
бгакті-вілочанена сантаӷ садаіва 
гридайешу вілокайанті. Між сантами та 
Всевишнім Богом-Особою, Ґовіндою (який 
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дарує всі насолоди), чи Мукундою (який 
дарує звільнення), або Кришною 
(всепривабливою особою) завжди є любовні 
взаємини, і санти не можуть прийняти 
щось, не запропонувавши перед тим це 
Всевишній Особі. Тому такі віддані 
постійно здійснюють яґ’ї різними способами 
відданого служіння: кіртанам, смаранам, 
арчанам тощо, і це рятує їх від 
різноманітного забруднення, що виникає 
внаслідок гріховних зв’язків у 
матеріальному світі. Решта ж, готуючи 
страви для себе, тобто для задоволення своїх 
чуттів, — не лише крадії, а й споживачі 
різноманітних гріхів. Чи може бути 
щасливий злодій і грішник? Це неможливо. 
Аби стати повністю щасливими, люди 
мають навчитися проводити неважку 
санкіртана-яґ’ю, цілком усвідомлюючи 
Кришну. В іншому разі спокій та щастя на 
Землі неможливі. 
 

ВІРШ 14 
 

AàaÙviNTa >aUTaaiNa PaJaRNYaadàSaM>av" ) 
YajaÙviTa PaJaRNYaae Yaj" k-MaRSaMauÙv" )) 14 )) 

 

аннд бгаванті бгӯтні 
парджанйд анна-самбгаваӷ  | 

йаґйд бгаваті парджанйо 
йаґйаӷ карма-самудбгаваӷ  || 14 || 

 

аннт — зі злаків; бгаванті — ростуть; 
бгӯтні — матеріальні тіла; парджанйт — 
з дощів; анна — хліба; самбгаваӷ — 
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виникнення; йаґйт — із проведення 
жертвопринесень; бгаваті — стає 
можливим; парджанйаӷ — дощ; йаґйаӷ — 
проведення яґ’ї; карма — визначені 
обов’язки; самудбгаваӷ — народжений із. 
 

Усі живі тіла харчуються їстівними 
злаками, а злаки живляться дощами. 
Дощі викликає здійснення яґ’ї 
[жертвопринесення], яґ’я ж бере початок 
з виконання визначених обов’язків. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Визначний коментатор 
«Бгаґавад-ґіти» Шріла Баладева 
Відьябгушана сказав таке: йе індрдй-
аґатайвастхіта йаґйа сарвевара 
вішум абгйарчйа сач-чхешам ананті 
тена тад дега-йтр сампдайанті, те 
сантаӷ сарвеварасйа йаґйа-пурушасйа 
бгактӷ сарва-кілбішаір анді-кла-
вівриддгаір тмнубгава-пратібандгакаір 
нікхілаіӷ ппаір вімучйанте. Всевишній 
Господь, відомий як яґ’я-пуруша, тобто 
власник плодів усіх жертвопринесень, є 
паном усіх небожителів, які служать Йому, 
як різні частини тіла служать усьому тілу. 
Півбоги Індра, Чандра, Варуна й інші є 
службовцями, яких призначено керувати 
матеріальними справами, і Веди 
рекомендують задовольняти цих 
небожителів жертвопринесеннями, аби вони 
постачали вдосталь повітря, світла та води 
для того, щоб вирощувати їстівні злаки. 
Коли поклоняються Господу Кришні, то 
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водночас поклоняються й півбогам, які є 
різними частинами тіла Господа; через це 
немає потреби в окремому поклонінні 
півбогам. Тому віддані Господа у свідомості 
Кришни пропонують їжу спочатку Кришні, і 
лише після цього споживають її самі; так 
вони насичують тіло духовно. У такий 
спосіб не лише знищуються наслідки 
минулих гріхів, але ще й тіло стає 
непідвладним матеріальній скверні. Як 
певна запобіжна вакцина захищає людину 
від хвороби під час епідемії, так само і їжа, 
що була спочатку запропонована Господові 
Вішну, дає нам можливість протистояти 
матеріальним впливам. Того, хто пропонує 
Господові їжу, називають Його відданим. 
Тому людина у свідомості Кришни 
споживає лише їжу, що запропонована 
Кришні, і таким способом вона може 
нейтралізувати всі наслідки минулих 
матеріальних заражень, які перешкоджають 
самоусвідомленню. З іншого боку, той, хто 
цього не робить, продовжує збільшувати 
кількість своїх гріхів, і так готує собі 
наступне життя в тілі свині чи собаки — на 
відплату за минулі гріхи. Матеріальний світ 
сповнений скверни, але той, хто набув 
імунітету проти неї, споживаючи прасад 
(їжу, запропоновану Вішну), перебуває в 
безпеці, тоді як інші стають жертвами цієї 
скверни. 

Злаки й овочі — ось справжня їжа. Люди 
харчуються різними злаками, овочами, 
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фруктами та ін., а тварини харчуються 
відходами злаків та овочів, травою, різними 
рослинами тощо, й тому люди, які звикли 
харчуватися м’ясом, також залежать від 
вирощування рослин. Отже, ми, врешті-
решт, залежимо від урожаю, зібраного з 
ланів, а не від продукції великих заводів та 
фабрик. Урожай залежить від рясних дощів, 
а дощем керують такі півбоги, як Індра, бог 
Сонця, бог Місяця тощо, і всі вони — слуги 
Господа. Господь же вдовольняється 
жертвопринесеннями, і це означає, що той, 
хто їх не проводить, — зазнає злигоднів. 
Такий закон природи. Тому яґ’ю, а саме 
санкіртана-яґ’ю, що рекомендована для цієї 
епохи, треба проводити принаймні для того, 
аби врятуватися від голоду. 
 

ВІРШ 15 
 

k-MaR b]øaeÙv& iviÖ b]øa+arSaMauÙvMa( ) 
TaSMaaTSavRGaTa& b]ø iNaTYa& Yaje Pa[iTaiïTaMa( )) 15 )) 

 

карма брагмодбгава віддгі 
брагмкшара-самудбгавам  | 
тасмт сарва-ґата брагма 

нітйа йаґйе пратішхітам  || 15 || 
 

карма — роботу; брагма — із Вед; удбгавам 
— виникла; віддгі — тобі треба знати; 
брагма — Веди; акшара — від 
Усевишнього Брагмана (Бога-Особи); 
самудбгавам — безпосередньо проявленого; 
тасмт — тому; сарва-ґатам — те, що 
проникає в усе; брагма — 
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трансцендентність; нітйам — вічно; йаґйе 
— у жертвопринесенні; пратішхітам — 
те, що перебуває. 
 

Впорядкована діяльність рекомендована 
у Ведах, а Веди виходять прямо з уст 
Усевишнього Бога-Особи. Тому 
всепрониклива Трансцендентність вічно 
перебуває в актах жертвопринесень. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші ще виразніше 
підкреслено необхідність виконувати 
яґ’яртха-карму, тобто діяти лише задля 
вдоволення Кришни. Тож, якщо ми маємо 
працювати для задоволення яґ’я-пуруші, 
Вішну, то треба дотримуватися приписів, 
які направляють цю діяльність і містяться у 
трансцендентних Ведах (брагма). Веди — 
це кодекс людської діяльності. Усе, що 
робиться в обхід ведичних вказівок, 
називають вікармою, тобто недозволеною, 
гріховною діяльністю. Тому щоразу слід 
звертатися за настановами до Вед, аби 
уникнути наслідків своїх учинків. Як у 
повсякденному житті кожен трудиться 
згідно з законами держави, так само він має 
дотримуватись і законів вищої держави 
Господа. Всі ведичні закони виходять 
безпосередньо з подиху Всевишнього Бога-
Особи: асйа магато бгӯтасйа нівасітам 
етад йад риґ-ведо йаджур-ведаӷ смаведо 
’тхарвґірасаӷ — «Всі чотири Веди, — а 
саме «Риґ», «Яджур», «Сама» й «Атхарва», 
— вийшли з подиху величного Бога-Особи 
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(«Бригад-араньяка Упанішада», 4.5.11). 
Всемогутній Господь може говорити через 
Свій подих, як це стверджує «Брагма-
самгіта», і кожним органом Свого чуття Він 
може виконувати функції всіх інших органів 
— така Його всемогутність. Іншими 
словами, Господь може говорити Своїм 
подихом і запліднювати Своїми очима. 
Шастри підтверджують, що Він лише 
кинув погляд на матеріальну природу й 
таким способом породив усіх живих істот. 
Після створення, тобто запліднивши черево 
матеріальної природи зумовленими душами, 
Він дав Свої настанови у формі ведичної 
мудрості, вказавши зумовленим душам 
шлях повернення додому, назад до Бога. 
Треба завжди пам’ятати, що доки ми, як 
зумовлені душі, перебуваємо у 
матеріальному світі, ми постійно прагнемо 
матеріальних насолод, проте ведичні 
рекомендації подано так, що кожен може 
задовольнити свої розбещені бажання, а 
потім повернутися до Бога, закінчивши свої 
так звані насолоди. Отже, зумовлені душі 
мають нагоду звільнитися — для цього 
треба вести діяльність у свідомості Кришни, 
це і є яґ’я. Навіть ті, хто не дотримується 
ведичних приписів, можуть стати на засади 
свідомості Кришни, і це буде здійсненням 
ведичної яґ’ї, або карми. 
 

ВІРШ 16 
 

Wv& Pa[viTaRTa& c§&- NaaNauvTaRYaTaqh Ya" ) 
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AgaaYauiriNd]YaaraMaae Maaega& PaaQaR Sa JaqviTa )) 16 )) 
 

ева правартіта чакра 
ннувартайатга йаӷ  | 

аґгйур індрійрмо 
моґга пртха са джваті || 16 || 

 

евам — так; правартітам — який 
встановлюють Веди; чакрам — кругообіг; 
на — не; анувартайаті — приймає; іга — у 
цьому житті; йаӷ — той, хто; аґга-йуӷ — 
чиє життя гріховне; індрійа-рмаӷ — 
задоволений чуттєвими насолодами; моґгам 
— без користі; пртха — син Притхи 
(Арджуна); саӷ — він; джваті — живе. 
 

Мій любий Арджуно, життя людини, що 
не проходить через цикл установлених 
Ведами жертвопринесень, безперечно, 
повне гріха. Прагнучи лише до насолоди 
чуттів, така людина живе нікчемно.  
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші Господь 
засуджує філософію мамони, або 
користолюбства. Ця філософія говорить, що 
треба «тяжко працювати й віддаватися 
чуттєвим насолодам». Тому для тих, що 
хочуть насолоджуватися матеріальним 
світом, вищезгаданий цикл 
жертвопринесень абсолютно необхідний. А 
ті, що не дотримуються таких правил, дуже 
ризикують зазнавати дедалі суворішої кари. 
Згідно з законами природи, людська форма 
життя особливо призначена для 
самоусвідомлення, яке здійснюють за 
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допомогою одного з трьох способів: карма-
йоґи, ґ’яна-йоґи, або бгакті-йоґи. 
Трансценденталістам, які перебувають вище 
добра і зла, немає потреби суворо 
дотримуватися рекомендованих жертво-
принесень, але для тих, що занурені в 
чуттєве задоволення, необхідно очиститися 
за допомогою вищезгаданого циклу яґ’ї. 
Діяльність буває різна. Людина поза 
свідомістю Кришни, без сумніву, перебуває 
на чуттєвій платформі й тому має 
здійснювати якусь благочестиву діяльність. 
Систему яґ’ї замислено так, що наділені 
чуттєвою свідомістю люди можуть 
задовольнити свої бажання, не 
заплутуючись у наслідках діяльності задля 
чуттєвої втіхи. Добробут світу залежить не 
від наших зусиль — його основою є 
підтримуваний небожителями первинний 
порядок, що встановлений Усевишнім 
Господом. Тому яґ’ї призначаються 
конкретним півбогам, про яких згадано у 
Ведах. Непрямо такий процес являє собою 
свідомість Кришни, бо, свідомо проводячи 
яґ’ї, людина безумовно з часом досягне 
свідомості Кришни. Але якщо проведення 
яґ’ї не приводить до свідомості Кришни, 
тоді це просто ритуальна діяльність 
відповідно до морального кодексу. Не треба 
обмежувати свій духовний розвиток 
засадами моралі, треба піднятися над ними і 
таким способом досягти свідомості Кришни. 
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ВІРШ 17 
 

YaSTvaTMariTarev SYaadaTMaTa*áê MaaNav" ) 
AaTMaNYaev c SaNTauíSTaSYa k-aYa| Na ivÛTae )) 17 )) 

 

йас тв тма-ратір ева сйд 
тма-трипта ча мнаваӷ | 
тманй ева ча сантушас 

тасйа крйа на відйате || 17 || 
 

йаӷ — той, хто; ту — але; тма-ратіӷ — 
черпає задоволення з душі; ева — звичайно; 
сйт — залишається; атма-триптаӷ — 
самосвітний; ча — і; мнаваӷ — людина; 
тмані — у собі; ева — лише; ча — і; 
сантушаӷ — цілком насичений; тасйа — 
його; крйам — обов’язок; на — не; відйате 
— існує. 
 

Але особа, життя якої присвячене 
самоусвідомленню, яка радіє в собі й 
задовольняється лише в собі, — не має 
ніяких обов’язків. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людині, яка повністю 
перейнялася свідомістю Кришни й цілком 
задоволена своєю діяльністю в ній, уже 
немає потреби виконувати ще якісь 
обов’язки. Завдяки тому, що вона перебуває 
у свідомості Кришни, весь її внутрішній 
бруд одразу ж зникає, і так вона досягає 
плодів здійснення багатьох тисяч 
жертвопринесень. Через таке очищення 
свідомості людина осягає свій вічний 
зв’язок з Усевишнім. Отже, з Господньої 
ласки її обов’язки проясняються самі собою, 
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й вона більше не потребує настанов Вед. 
Таку людину у свідомості Кришни більше 
не цікавить матеріальна діяльність, і вона 
вже не знаходить утіхи у вині, жінках та 
інших безумствах. 
 

ВІРШ 18 
 

NaEv TaSYa k*-TaeNaaQaaeR Naak*-TaeNaeh k-êNa ) 
Na caSYa SavR>aUTaezu k-iêdQaRVYaPaaé[Ya" )) 18 )) 

 

наіва тасйа критенртхо 
нкритенега качана   | 
на чсйа сарва-бгӯтешу 

качід артха-вйапрайаӷ  || 18 || 
 

на — ніколи; ева — неодмінно; тасйа — 
його; критена — виконанням обов’язку; 
артхаӷ — мета; на — не; акритена — 
невиконанням обов’язку; іга — у цьому 
світі; качана — хоч що б там; на — 
ніколи; ча — і; асйа — його; сарва-бгӯтешу 
— серед усіх живих істот; качіт — будь-
який; артха — мета; вйапрайаӷ — той, 
хто приймає притулок у. 
 

Людина, яка досягла самоусвідомлення, 
не переймається власною вигодою при 
виконанні своїх обов’язків, і немає в неї 
причини не виконувати обов’язки. Також 
не має вона потреби залежати від будь-
кого з інших. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людина, яка усвідомила 
себе, більше не зобов’язана виконувати 
якісь визначені для неї обов’язки, окрім 
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діяльності у свідомості Кришни. Проте слід 
також розуміти, що свідомість Кришни не є 
бездіяльністю, як це буде з’ясовано в 
наступних віршах. Людина у свідомості 
Кришни не потребує чийогось заступництва 
— людини чи півбога. Діючи у свідомості 
Кришни, вона у такий спосіб виконує свій 
обов’язок. 
 

ВІРШ 19 
 

TaSMaadSa¢-" SaTaTa& k-aYa| k-MaR SaMaacr ) 
ASa¢-ae ùacrNk-MaR ParMaaPanaeiTa PaUåz" )) 19 )) 

 

тасмд асактаӷ сатата 
крйа карма самчара  | 
асакто гй чаран карма 

парам пноті пӯрушаӷ || 19 || 
 

тасмт — тому; асактаӷ — без 
прихильності; сататам — постійно; крйам 
— як обов’язок; карма — робота; самчара 
— здійснюй; асактаӷ  — неприв’язаний; гі  
— неодмінно; чаран  — здійснюючи; карма 
— робота; парам — Всевишній; пноті — 
досягає; пӯрушаӷ — людина. 
 

Тому треба діяти тільки із почуття 
обов’язку й без зацікавленості у плодах 
своєї діяльності, бо діючи без 
прив’язаності до плодів, людина досягає 
Всевишнього. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Для відданих Усевишній — 
це Бог-Особа, а для імперсоналістів Він є 
звільненням. Тому людина, яка працює для 
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Кришни, тобто у свідомості Кришни, під 
належним проводом і не прив’язана до 
плодів своєї праці, — безперечно прямує до 
вищої мети життя. Арджуні було сказано, 
що він має взяти участь у битві на 
Курукшетрі задля Кришни, адже цього 
бажав Кришна. Прагнення бути доброю 
людиною й не чинити насильства теж є 
проявом особистої прив’язаності до 
наслідків своєї діяльності, але діяти задля 
Всевишнього — означає діяти, не 
сподіваючись на результат. Такою є вища 
досконалість діяльності, яку рекомендує 
Всевишній Бог-Особа, Шрі Кришна. 

Такі ведичні ритуали, як жертво-
принесення, проводять для того, щоб 
очиститися від наслідків гріховних учинків, 
що здійснені задля чуттєвої втіхи. Проте 
діяльність у свідомості Кришни 
трансцендентна щодо наслідків як доброї, 
так і лихої діяльності. Людина у свідомості 
Кришни ніколи не прив’язується до плодів 
своєї діяльності, а діє лише задля Кришни. 
Будучи залучена до найрізноманітнішої 
діяльності, вона завжди залишається 
повністю зречена. 
 

ВІРШ 20 
 

k-MaR<aEv ih Sa&iSaiÖMaaiSQaTaa JaNak-adYa" ) 
l/aek-Sa°hMaevaiPa SaMPaXYaNk-TauRMahRiSa )) 20 )) 

 

кармааіва гі сасіддгім 
стхіт джанакдайаӷ  | 
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лока-саґрагам евпі 
сампайан картум аргасі  || 20 || 

 

карма — роботою; ева — навіть; гі — 
неодмінно; сасіддгім — досконало; 
стхітӷ — розташований; джанака-дайаӷ 
— Джанака й інші царі; лока-саґрагам — 
люди загалом; ева апі — також; сампайан 
— вважаючи; картум — діяти; аргасі — ти 
повинен. 
 

Царі, такі як-от Джанака, досягли 
досконалості тільки завдяки виконанню 
визначених їм обов’язків. Тому тобі слід 
виконувати свою роботу просто заради 
виховання населення. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Такі царі, як Джанака й інші, 
були душами, які досягли 
самоусвідомлення, отже, від них не 
вимагалося виконувати визначені у Ведах 
обов’язки. Однак вони все таки здійснювали 
всі рекомендовані для них дії, щоб бути 
взірцем для інших людей. Джанака був 
батьком Сіти й тестем Господа Шрі Рами. 
Він був великим відданим Господа, й тому 
вже перебував у трансцендентному стані 
свідомості, але бувши також царем Мітхіли 
(частина провінції Бігар в Індії), він мав 
навчати підданих тому, як треба виконувати 
свої визначені обов’язки. Господа Кришну 
та Його вічного друга Арджуну ніхто не 
змушував брати участь у битві на 
Курукшетрі, але вони пішли на це, аби 
показати людям неминучість насилля за 
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обставин, де будь-які розважливі аргументи 
виявляються марними. Перед битвою на 
Курукшетрі було вжито всіх необхідних 
заходів, навіть Сам Усевишній Бог-Особа 
докладав зусиль, аби уникнути її, але 
супротивна сторона затято бажала війни. В 
ім’я праведної цілі необхідно було вступити 
у битву. Хоча людина у свідомості Кришни 
може й не мати у цьому світі ніяких 
інтересів, але вона працює, щоб навчити 
людей, як правильно жити та в який спосіб 
діяти. Досвідчена людина у свідомості 
Кришни спроможна діяти так, щоб за нею 
пішли інші, про що і йдеться в наступному 
вірші. 
 

ВІРШ 21 
 

YaÛdacriTa é[eïSTatadeveTarae JaNa" ) 
Sa YaTPa[Maa<a& ku-åTae l/aek-STadNauvTaRTae )) 21 )) 

 

йад йад чараті решхас 
тат тад еветаро джанаӷ  | 

са йат прама куруте 
локас тад анувартате || 21 || 

 

йат йат — хоч що б; чараті — він робить; 
решхаӷ — авторитетний провідник; тат 
— те; тат — і лише те; ева — неодмінно; 
ітараӷ — звичайний; джанаӷ — 
особистість; саӷ — він; йат — який би не; 
прамам — приклад; куруте — здійснює; 
локаӷ — весь світ; тат — те; анувартате 
— наслідує. 
 

Хоч би яку діяльність вела видатна 
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людина, — звичайні люди беруть з неї 
приклад. І хоч би які норми 
встановлювала вона своїм прикладом, — 
весь світ їх дотримується. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Люди завжди потребують 
лідера, здатного навчати їх на власному 
прикладі. Лідер не може відучити людей від 
тютюну, якщо він курить сам. Господь 
Чайтанья казав, що вчитель сам має 
поводитись належним чином, перш ніж 
братися навчати. Того, хто вчить на 
власному прикладі, називають ачар’я, 
ідеальний учитель. Тому вчитель має 
дотримуватися засад шастр, аби виховувати 
звичайну людину. Він не може вигадувати 
правила, які суперечать засадам явлених 
писань, шастр. Таке Святе Письмо як 
«Ману-самгіта» й інші явлені писання 
вважаються взірцями, яких треба 
дотримуватися, і вчення лідера має 
ґрунтуватися на принципах таких 
загальновизнаних шастр. Ті, що бажають 
вдосконалюватися, мають додержуватися 
стандартних правил, як це робили великі 
вчителі. «Шрімад-Бгаґаватам» також 
підтверджує, що необхідно йти услід за 
великими відданими, і саме таким є шлях 
духовного поступу. Царя, або главу 
держави, батька та шкільного вчителя 
природно вважають провідниками простих 
людей. Кожен такий лідер несе величезну 
відповідальність за своїх підлеглих, і тому 
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він має добре знатися на святих книгах, 
кодексах духовності й моралі. 
 

ВІРШ 22 
 

Na Mae PaaQaaRiSTa k-TaRVYa& i}azu l/aeke-zu ik-ÄNa ) 
NaaNavaáMavaáVYa& vTaR Wv c k-MaRi<a )) 22 )) 

 

на ме пртхсті картавйа 
трішу локешу кічана  | 

ннавптам авптавйа 
варта ева ча кармаі || 22 || 

 

на — не; ме — Мій; пртха — син Притхи; 
асті — є; картавйам — визначений 
обов’язок; трішу — у трьох; локешу — 
планетних системах; кічана — будь-яке; на 
— ніщо; анавптам — бажане; авптавйам 
— здобуте; варте — Я залучений; ева — 
неодмінно; ча — також; кармаі — у 
визначених обов’язках. 
 

О сину Притхи, у всіх трьох планетних 
системах немає такої роботи, яку Я 
зобов’язаний був би виконувати. Я не 
бажаю нічого й нічого не потребую — та 
все ж Я виконую визначені обов’язки. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Усевишнього Бога-Особу 
описано у ведичній літературі так: 
 

там вар парама магевара 
   та деватн парама ча даіватам 

паті патн парама парастд 
   відма дева бгуванеам йам 

 

 на тасйа крйа караа ча відйате 
   на тат-сама чбгйадгіка ча дрийате 
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парсйа актір вівідгаіва рӯйате 
   свбгвік  ґйна-бала-крій ча 

 

«Усевишній Господь — владика всіх 
владик, і Він найвеличніший з усіх 
правителів різноманітних планет. Кожен 
перебуває під Його владою. Це Він, 
Усевишній Господь, наділяє кожну живу 
істоту певною силою; сама ж вона не має 
вищої сили. Йому також поклоняються всі 
небожителі, і Він — найвищий провідник 
усіх провідників. Він недосяжний ні для 
кого з усіх можливих правителів і 
провідників матеріального світу, і всі Йому 
поклоняються. Нема нікого вищого від 
Нього, Він — головна причина всіх причин. 

У Нього нема тілесної форми, як у 
звичайних живих істот. Немає різниці між 
Його тілом та душею, Він абсолютний, а всі 
Його чуття трансцендентні. Кожен з органів 
Його чуття може виконувати роботу будь-
якого іншого. Нема нікого рівного Йому чи 
вищого від Нього. В Нього є різноманітні 
енергії, й тому діяльність Його протікає 
сама собою у природній послідовності» 
(«Шветашватара Упанішада», 6.7–8). 

У Бога-Особи вдосталь усього і все воно 
істинно суще, тому в Нього немає потреби 
виконувати якісь обов’язки. Той, хто 
зацікавлений у плодах своєї діяльності, має 
якісь певні визначені обов’язки, але нема 
обов’язків у того, хто у всіх трьох 
планетних системах не прагне нічого. І все 
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ж таки Господь Кришна бере участь у битві 
на Курукшетрі, очолюючи кшатріїв, бо 
захищати скривджених — обов’язок 
кшатрія. Хоча Він і перебуває над усіма 
заповідями явлених писань, але Він не 
порушує цих заповідей Своїми вчинками. 
 

ВІРШ 23 
 

Yaid ùh& Na vTaeRYa& JaaTau k-MaR<YaTaiNd]Ta" ) 
MaMa vTMaaRNauvTaRNTae MaNauZYaa" PaaQaR SavRXa" )) 23 )) 

 

йаді гй ага на вартейа 
джту кармай атандрітаӷ | 

мама вартмнувартанте 
манушйӷ пртха сарвааӷ || 23 || 

 

йаді — якщо; гі — неодмінно; агам — Я; на 
— не; вартейам — так зайнятий; джту — 
будь-коли; кармаі — у виконанні 
визначених обов’язків; атандрітаӷ — дуже 
ретельно; мама — Мій; вартма — шлях; 
анувартанте — наслідують; манушйӷ — 
усі люди; пртха — син Притхи; сарвааӷ 
— з усякого погляду. 
 

Бо якби хоч коли-небудь Я ретельно не 
виконав Своїх обов’язків, то всі люди, о 
Партхо, неодмінно стали б робити те ж 
саме. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Аби підтримувати 
соціальний спокій та порядок, які необхідні 
для духовного розвитку, існують сімейні 
традиції, яких треба дотримуватися кожній 
цивілізованій людині. Хоча такі правила і 
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приписи стосуються лише зумовлених душ і 
не поширюються на Господа Кришну, та Він 
теж їх дотримувався, адже Він прийшов на 
Землю, щоб відновити релігійні принципи. 
В іншому разі люди також стали б їх 
порушувати, бо Він — найвищий авторитет. 
Зі «Шрімад-Бгаґаватам» ми дізнаємося, що 
Господь Кришна, як і належить сімейній 
людині, вдома й на людях виконував усі 
Свої релігійні обов’язки. 
 

ВІРШ 24 
 

oTSaqdeYauirMae l/aek-a Na ku-Yaa| k-MaR cedhMa( ) 
SaªrSYa c k-TaaR SYaaMauPahNYaaiMaMaa" Pa[Jaa" )) 24 )) 

 

утсдейур іме лок 
на курй карма чед агам  | 
сакарасйа ча карт сйм 

упаганйм імӷ праджӷ || 24 || 
 

утсдейуӷ — буде зруйновано; іме — усі ці; 
локӷ — світи; на — не; курйм — Я 
виконував би; карма — визначені обов’язки; 
чет — якщо; агам — Я; сакарасйа — 
небажаного населення; ча — і; карт — 
творець; сйм — буду; упаганйм — 
зруйнував би; імӷ — усі ці; праджӷ — 
живі істоти. 
 

Якби не виконував Я Своїх обов’язків, то 
всі ці світи б загинули. Я став би 
причиною народження небажаного 
населення, і в такий спосіб зруйнував би 
спокій усіх істот. 
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ПОЯСНЕННЯ: Варна-санкара означає 
«небажане населення», що порушує спокій 
усього суспільства. Аби не допустити такого 
суспільного порушення, встановлено певні 
норми, і якщо населення дотримується їх, 
мир та порядок самі собою приходять у 
суспільство, і люди отримують можливість 
використовувати своє життя для духовного 
розвитку. Коли Господь Кришна приходить 
на Землю, Він дотримується цих норм і 
правил, аби підтвердити їхню значущість і 
необхідність виконання. Господь є батьком 
усіх живих істот, і якщо живі істоти 
збиваються з пуття, то відповідальність за 
це опосередковано падає й на Господа. Тому 
щоразу, коли стає помітним нехтування 
релігійними засадами на впорядкування 
життя, Господь приходить Сам і направляє 
суспільство. Однак треба добре пам’ятати, 
що хоча ми й зобов’язані йти услід за 
Господом, імітувати Його ми не можемо. 
Йти вслід і мавпувати — це не одне й те ж 
саме. Ми не можемо імітувати Господа, 
підіймаючи пагорб Ґовардган, як Він це 
зробив ще в дитинстві. Таке не дано людині. 
Ми маємо дотримуватися Його настанов, 
проте ніколи не слід Його імітувати. У 
«Шрімад-Бгаґаватам» (10.33.30–31) сказано: 
 

наітат самчаредж джту    
манаспі гй анвараӷ 

вінайатй чаран маудгйд    
йатхрудро ´бдгі-джа вішам 

 



435 

вар вачаӷ сатйа    
татхаівчаріта квачіт 

теш йат сва-вачо-йукта    
буддгімс тат самчарет 

 

«Кожен повинен просто дотримуватися 
настанов Господа та Його вповноважених 
слуг. Їхні настанови є для нас благом, і 
кожній розумній людині треба виконувати 
їх, як належить, однак треба остерігатися 
спроб імітувати їх. Не варто намагатися 
випити океан отрути, мавпуючи Господа 
Шіву». 

Ми завжди повинні зважати на вище 
становище ішвар — тих, хто насправді керує 
рухом Сонця й Місяця. Не треба імітувати 
їх, не маючи сили, як у таких надмогутніх 
ішвар. Господь Шіва міг випити отруту, міг 
проковтнути навіть океан отрути, але якщо 
звичайна людина спробує випити хоча б 
дещицю тої отрути, вона одразу ж помре. Є 
чимало так званих послідовників Господа 
Шіви, які дозволяють собі курити ґанджу 
(марихуану) та вживати інші наркотики, 
забуваючи водночас, що, імітуючи таким 
чином Господа Шіву, вони лише 
накликають на себе швидку смерть. Існують 
також так звані віддані Господа Кришни, що 
намагаються мавпувати Його раса-лілу 
(танець кохання), забуваючи про свою 
неспроможність підняти пагорб Ґовардган. 
Найкраще — це не намагатись імітувати 
всемогутніх, а просто дотримуватися їхніх 
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настанов; також не варто прагнути посісти 
їхнє становище, не маючи для цього 
відповідної кваліфікації. Є багато так званих 
утілень Бога, яким бракує всемогутності, що 
притаманна Всевишньому Господу. 
 

ВІРШ 25 
 

Sa¢-a" k-MaR<YaivÜa&Saae YaQaa ku-vRiNTa >aarTa ) 
ku-YaaRiÜÜa&STaQaaSa¢-iêk-IzuRl/aeRk-Sa°hMa( )) 25 )) 

 

сактӷ кармай авідвсо 
йатх курванті бграта  | 

курйд відвс татхсакта 
чікршур лока-саґрагам || 25 || 

 

сактӷ — бувши прив’язаним; кармаі — 
згідно з визначеними обов’язками; 
авідвсаӷ — нерозумний; йатх — так 
само; курванті — вони роблять; бграта — 
нащадок Бгарати; курйт — повинен 
робити; відвн — освічений; татх — так; 
асактаӷ — без прив’язаності; чікршуӷ — 
бажаючи керувати; лока-саґрагам — 
людьми взагалі. 
 

Невігласи виконують обов’язки заради 
плодів, а освічені роблять це без 
прив’язаності до плодів, просто аби вести 
людей правильним шляхом. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людина у свідомості 
Кришни і світська людина відрізняються 
своїми бажаннями. Людина, яка усвідомила 
Кришну, не робить нічого, що не сприяло б 
розвитку свідомості Кришни. Її вчинки 
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можуть навіть бути схожі на вчинки 
невігласа, надто прив’язаного до 
матеріальної діяльності, однак один веде 
таку діяльність задля задоволення своїх 
чуттів, тоді як другий робить це задля 
вдоволення Кришни. Тому людина у 
свідомості Кришни повинна показувати 
іншим людям, як їм діяти і як 
використовувати плоди своєї діяльності для 
свідомості Кришни. 
 

ВІРШ 26 
 

Na buiÖ>aed& JaNaYaedjaNaa& k-MaRSai®NaaMa( ) 
JaaezYaeTSavRk-MaaRi<a ivÜaNYau¢-" SaMaacrNa( )) 26 )) 

 

на буддгі-бгеда джанайед 
аґйн карма-саґінм | 
джошайет сарва-кармі 

відвн йуктаӷ самчаран || 26 || 
 

на — не; буддгі-бгедам — значення розуму; 
джанайет — він мусить викликати; 
аґйнм — дурних; карма-саґінм — 
схильних до корисливої діяльності; 
джошайет — він повинен схвалювати; 
сарва — усі; кармі — робота; відвн — 
освічена людина; йуктаӷ — втягнутий; 
самчаран — практикуючи. 
 

Мудрим не слід бентежити уми 
невігласів, прив’язаних до корисливої 
діяльності, спонукаючи їх до утримання 
від роботи. Навпаки — треба залучати їх 
до роботи у дусі відданості. 
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ПОЯСНЕННЯ: Ведаі ча сарваір агам ева 
ведйаӷ. Такою є мета ведичних ритуалів. Усі 
ритуали, усі жертвопринесення, усе, що 
викладено у Ведах, включно зі вказівками, 
які стосуються матеріальної діяльності, 
призначене для того, щоб усвідомити 
Кришну, який є кінцевою метою життя. Але 
зумовлені душі не знають нічого, крім 
чуттєвих задоволень, і тому вони вивчають 
Веди задля досягнення таких задоволень. 
Однак навіть через корисливу діяльність і 
чуттєве задоволення, — якщо їх 
узгоджувати з ведичними приписами, — 
людина може поступово прийти до 
свідомості Кришни. Тому, якщо хтось 
усвідомив себе як духовну душу й 
перебуває у свідомості Кришни, він не 
повинен бентежити уми інших людей і 
відвертати їх від їхньої діяльності, натомість 
йому слід показати їм на своєму прикладі, 
як плоди будь-якої діяльності можна 
присвятити Кришні. Діючи так, мудра 
людина у свідомості Кришни може показати 
невігласам правильний спосіб діяльності. 
Отже, не треба бентежити нерозумних 
людей, але того, хто хоча б трохи розвинув 
у собі свідомість Кришни, можна напряму 
залучити до служіння Господу, — тоді йому 
не треба буде шукати інших способів 
самоусвідомлення, рекомендованих у Ведах. 
Такій щасливій людині не потрібно 
проводити ведичних обрядів, адже 
безпосередньо усвідомивши Кришну, вона 
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досягає усього, чого тільки можна досягти 
за допомогою виконання визначених 
обов’язків. 
 

ВІРШ 27 
 

Pa[k*-Tae" i§-YaMaa<aaiNa Gau<aE" k-MaaRi<a SavRXa" ) 
AhªarivMaU!aTMaa k-TaaRhiMaiTa MaNYaTae )) 27 )) 

 

пракритеӷ крійамні 
ґуаіӷ кармі сарвааӷ | 

агакра-вімӯгтм 
картгам іті манйате || 27 || 

 

пракритеӷ — матеріальної природи; 
крійамні — виконуються; ґуаіӷ — 
ґунами; кармі — діяльність; сарвааӷ — 
усі різновиди; агакра-вімӯга — введений 
в ілюзію хибним его; тм — душа; карт 
— виконавець; агам — я; іті — так; 
манйате — він гадає. 
 

Духовна душа, спантеличена впливом 
хибного его, вважає себе виконавцем 
діяльності, яку насправді здійснюють три 
ґуни природи. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Може здаватися, що 
матеріаліст і людина у свідомості Кришни 
діють на одному й тому ж рівні, але 
насправді між ними бездонна прірва. Хибне 
его переконує матеріаліста, що він робить 
усе сам. Він не усвідомлює того, що 
механізм його тіла створила матеріальна 
природа, за діяльністю якої наглядає 
Всевишній Господь. Матеріаліст не відає, 
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що, врешті-решт, він підвладний Кришні. 
Під впливом хибного его людина вважає, 
що вона діє незалежно, і це — ознака її 
невігластва. Вона не знає, що її грубе й 
тонке тіло є творінням матеріальної 
природи, якою керує Всевишній Бог-Особа, 
і що з цієї причини тіло й розум треба 
залучати до відданого служіння у свідомості 
Кришни. Внаслідок того, що людина 
тривалий час була занурена в задоволення 
власних чуттів, вона у своєму невігластві 
забуває, що Всевишній Бог-Особа є також і 
Гришікешею, тобто володарем чуттів 
матеріального тіла. Хибне его огортає 
людину ілюзією і змушує забувати про вічні 
стосунки з Кришною. 
 

ВІРШ 28 
 

Tatvivtau Mahabahae Gau<ak-MaRiv>aaGaYaae" ) 
Gau<aa Gau<aezu vTaRNTa wiTa MaTva Na SaÂTae )) 28 )) 

 

таттва-віт ту маг-бго 
ґуа-карма-вібгґайоӷ  | 
ґу ґуешу вартанта 

іті матв на саджджате  || 28 || 
 

таттва-віт — той, хто знає Абсолютну 
Істину; ту — але; маг-бго — о 
міцнорукий; ґуа-карма — робота під 
матеріальним впливом; вібгґайоӷ — 
відмінності; ґуӷ — чуття; ґуешу — у 
чуттєвому задоволенні; вартанте — 
втягнуто; іті — таким чином; матв — 
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думаючи; на — ніколи; саджджате — стає 
прихильним. 
 

Того, хто має знання про Абсолютну 
Істину, о міцнорукий, не цікавлять ні 
чуття, ні їх задоволення, адже він добре 
знає різницю між діяльністю у відданому 
служінні й діяльністю заради плодів. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Той, кому відома Абсолютна 
Істина, переконаний, що його становище в 
матеріальному світі є дуже незручним і 
суперечить його природі. Він розуміє, що 
сам він є невід’ємною часткою Всевишнього 
Бога-Особи, Кришни, і що йому не місце 
тут, у матеріальному світі. Він збагнув свою 
справжню сутність невід’ємної частки 
Всевишнього, який є вічним блаженством і 
знанням, та усвідомив, що, так чи інак, він 
потрапив у пастку матеріального існування. 
У своєму ж чистому стані буття він 
призначений для того, аби скерувати свою 
діяльність на служіння Всевишньому 
Богові-Особі, Кришні. Отже, він діє у 
свідомості Кришни і природним чином 
зрікається матеріального чуттєвого 
задоволення, яке є тимчасовим і 
випадковим. Він знає, що матеріальні умови 
його існування залежать від Усевишнього 
Господа, тому його не турбують жодні 
матеріальної наслідки. Він приймає їх як 
Господню милість. Згідно зі «Шрімад-
Бгаґаватам», того, хто пізнав Абсолютну 
Істину у трьох Її різних аспектах, а саме як 
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Брагмана, Параматмана та Всевишнього 
Бога-Особу, називають таттва-віт, бо він 
знає своє справжнє становище у стосунках з 
Усевишнім. 
 

ВІРШ 29 
 

Pa[k*-TaeGauR<aSaMMaU!a" SaÂNTae Gau<ak-MaRSau ) 
TaaNak*-Tòivdae MaNdaNk*-Tòivà ivcal/YaeTa( )) 29 )) 

 

пракритер ґуа-саммӯгӷ 
саджджанте ґуа-кармасу  | 

тн акритсна-відо мандн 
критсна-він на вічлайет  || 29 || 

 

пракритеӷ — матеріальної природи; ґуа — 
ґуами; саммӯгӷ — обдурених 
матеріальним ототожненням; саджджанте 
— їх залучено; ґуа-кармасу — до 
матеріальної діяльності; тн — ті; 
акритсна-відаӷ —  люди з убогим запасом 
знань; мандн — ті, яким ліньки збагнути 
свою суть; критсна-віт — той, хто 
наділений справжнім знанням; на — не; 
вічлайет — нехай намагається їх 
збуджувати. 
 

Спантеличені ґунами матеріальної 
природи, невігласи повністю занурюють-
ся в матеріальну діяльність і 
прив’язуються до неї. Однак, мудра 
людина не повинна бентежити їх, хоча 
їхня діяльність через брак знання за 
якістю дуже низька. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Невігласи помилково 
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ототожнюють себе з грубою матеріальною 
свідомістю і мислять у категоріях 
матеріальних позначень. Матеріальна 
природа дає нам тіло, і того, хто надто 
прив’язаний до тілесної свідомості, 
називають манда, тобто ледарем, який 
поняття не має про духовну душу. Невіглас 
ототожнює своє тіло зі своєю душею, 
тілесні зв’язки з іншими приймає за 
спорідненість, поклоняється землі, на якій 
він одержав своє тіло, й не йде далі 
формальної сторони ритуалів. Для таких 
матеріалістично спрямованих особистостей 
характерна різноманітна матеріалістична 
діяльність, така як-от націоналізм, альтруїзм 
чи соціальна робота. Зачаровані такими 
визначеннями, вони діють лише в 
матеріальній сфері. Духовне усвідомлення є 
для них міфом, і тому вони в ньому не 
зацікавлені. Однак духовно просвітлені 
люди не повинні переконувати таких 
зашкарублих матеріалістів. Краще спокійно, 
нікого не турбуючи, виконувати свої 
духовні обов’язки. А ті, що заблукали, 
можуть дотримуватися таких важливих 
моральних засад, як, приміром, 
незастосування насильства, й вести 
різноманітну благодійну матеріальну діяль-
ність.  

Недалекі люди нездатні оцінити 
діяльності у свідомості Кришни, й тому 
Господь Кришна радить нам не турбувати їх 
і не гаяти на них свого дорогоцінного часу. 



444 

Але віддані Господа добріші, ніж Сам 
Господь, бо вони розуміють Його задум. 
Вони йдуть на будь-який ризик і навіть на 
спілкування з невігласами, намагаючись 
залучити їх до діяльності у свідомості 
Кришни, яка для людей є абсолютною 
необхідністю. 
 

ВІРШ 30 
 

MaiYa SavaRi<a k-MaaRi<a SaNNYaSYaaDYaaTMaceTaSaa ) 
iNaraXaqiNaRMaRMaae >aUTva YauDYaSv ivGaTaJvr" )) 30 )) 

 

майі сарві кармі 
саннйасйдгйтма-четас  | 

нірр нірмамо бгӯтв 
йудгйасва віґата-джвараӷ  || 30 || 

 

майі — Мені; сарві — усі різновиди; 
кармі — діяльність; саннйасйа — 
присвячуючи повністю; адгйтма — цілком 
знаючи свою сутність; четас — 
свідомістю; нірӷ — без прагнення 
вигоди; нірмамаӷ — без власності; бгӯтв 
— у такому стані свідомості; йудгйасва — 
бийся; віґата-джвараӷ — вийшовши із 
заціпеніння. 
 

Тому, Арджуно, присвятивши Мені всю 
діяльність, з повним знанням про Мене й 
не бажаючи вигоди, вийди з заціпеніння і 
бийся. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Цей вірш чітко визначає 
мету «Бгаґавад-ґіти». Господь навчає, що 
треба цілковито перейнятися свідомістю 
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Кришни, аби бути готовим виконувати свій 
обов’язок, наче дотримуючись військової 
дисципліни. На цьому шляху можливі 
труднощі, однак треба виконувати свої 
обов’язки, покладаючись на Кришну. Це і є 
правильне місце живої істоти — її природне 
становище. Жива істота не може бути 
щасливою, діючи незалежно від 
Усевишнього Господа й не узгоджуючи з 
Ним своєї діяльності, бо її вічне становище 
— бути підпорядкованою бажанням 
Господа. Тому Шрі Кришна й наказав 
Арджуні воювати, так, ніби Він — його 
воєначальник. Треба пожертвувати всім 
заради виконання волі Всевишнього 
Господа, і водночас виконувати свої 
визначені обов’язки без претензій на 
володіння чим-небудь. Арджуна не повинен 
був обговорювати накази Господа, він мав 
просто виконувати їх. Всевишній Господь 
— це душа всіх душ; тому той, хто, не 
чекаючи на винагороду, беззастережно 
кориться волі Всевишньої Душі й 
покладається виключно на Кришну, 
повністю усвідомлюючи Кришну, — той є 
адгйтма-четаса. Нірӷ означає, що 
треба діяти за наказом свого пана, не 
сподіваючись на винагороду. Касир може 
рахувати гроші свого роботодавця — 
мільйони доларів, — але не привласнить 
собі жодної копійки. Так само, кожен 
мусить зрозуміти, — ніщо у світі не 
належить якійсь певній особі, а лише 
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Всевишньому Господові. Такий справжній 
смисл слова мйі, «Мені». Коли людина діє 
у свідомості Кришни, вона зазвичай не 
претендує на володіння чим-небудь, і таку 
свідомість називають нірмама, або «мого 
нічого немає». Якщо ж існує якась неохота 
виконувати такий суворий наказ, який не 
бере до уваги так званих родичів у тілесних 
стосунках, то таку неохоту слід подолати. 
Так людина може стати віґата-джварою, 
тобто вільною від розумового збудження 
або млявості. Кожному, згідно з його 
якостями та становищем, визначено певну 
діяльність, і всі такі обов’язки треба 
виконувати у свідомості Кришни, про що 
йшлося вище. Це виведе людину на шлях 
звільнення. 
 

ВІРШ 31 
 

Yae Mae MaTaiMad& iNaTYaMaNauiTaïiNTa MaaNava" ) 
é[ÖavNTaae_NaSaUYaNTaae MauCYaNTae Tae_iPa k-MaRi>a" )) 31 )) 

 

йе ме матам іда нітйам 
анутішханті мнавӷ  | 

раддгванто ’насӯйанто 
мучйанте те ’пі кармабгіӷ || 31 || 

 
 

йе — ті, хто; ме — Моє; матам — приписи; 
ідам — те; нітйам — як вічне призначення; 
анутішханті — регулярно виконують; 
мнавӷ — люди; раддг-вантаӷ — з 
вірою та відданістю; анасӯйантаӷ — без 
заздрощів; мучйанте — стають вільними; 
те — усі вони; апі — навіть; кармабгіӷ — з 
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рабства законів корисливої діяльності. 
 

Ті, що виконують свої обов’язки 
відповідно до Моїх настанов і 
дотримуються цього вчення з вірою та 
без зависті, звільнюються з рабства 
корисливої діяльності. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Настанови Всевишнього 
Бога-Особи, Кришни, є суттю всієї ведичної 
мудрості, тому всі вони, без винятків, вічно 
правильні. Як вічними є Веди, так само й 
вічною є істина свідомості Кришни. Треба 
мати міцну віру в настанови Господа й не 
заздрити Йому. Є чимало філософів, які 
пишуть коментарі до «Бгаґавад-ґіти», але не 
мають віри у Кришну. Вони ніколи не 
звільняться з кайданів корисливої 
діяльності, тоді як звичайна людина, яка має 
тверду віру у вічні настанови Господа, 
навіть якщо вона нездатна виконувати такі 
накази, все одно звільнюється з кайданів 
закону карми. Початківець, який лише став 
на шлях усвідомлення Кришни, можливо, не 
повністю дотримується настанов Господа, 
але якщо він не протиставляє себе цим 
засадам і попри невдачі та відчай діє щиро, 
то він, безумовно, досягне чистої свідомості 
Кришни. 
 

ВІРШ 32 
 

Yae TveTad>YaSaUYaNTaae NaaNauiTaïiNTa Mae MaTaMa( ) 
SavRjaNaivMaU!a&STaaiNviÖ NaíaNaceTaSa" )) 32 )) 

 

йе тв етад абгйасӯйанто 
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ннутішханті ме матам | 
сарва-ґйна-вімӯгс тн 

віддгі нашн ачетасаӷ || 32 || 
 

йе — ті; ту — однак; етат — це; 
абгйасӯйантаӷ — із заздрості; на — не; 
анутішханті — регулярно виконують; ме 
— Моє; матам — припис; сарва-ґйна — у 
всіх різновидах знання; вімӯгн — зовсім 
обдуреним; тн — вони є; віддгі — знай це 
добре; нашн — усе зруйновано; ачетасаӷ 
— без свідомості Кришни. 
 

Однак тих, що нехтують цими 
настановами через зависть і не 
дотримуються їх належним чином, слід 
вважати позбавленими усіх знань, 
обдуреними та спустошеними у спробах 
досягти досконалості. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут ясно сказано, що 
перебувати поза свідомістю Кришни є 
вадою. Як є кара за невиконання наказу 
верховного уряду, так само існує кара й за 
непокору наказам Всевишнього Бога-Особи. 
Той, хто не кориться Його наказам, хоч би 
якою видатною особою він був, — не знає 
нічого ні про своє «я», ні про Всевишнього 
Брагмана, Параматмана чи Бога-Особу, адже 
в серці у нього порожньо. Тому в нього 
немає надії досягнути досконалості в житті. 
 

ВІРШ 33 
 

Sad*Xa& ceíTae SvSYaa" Pa[k*-TaejaRNavaNaiPa ) 
Pa[k*-iTa& YaaiNTa >aUTaaiNa iNaGa]h" ik&- k-irZYaiTa )) 33 )) 
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садриа чешате свасйӷ 
пракритер ґйнавн апі  | 
пракриті йнті бгӯтні 

ніґрагаӷ кі карішйаті || 33 || 
 

садриам — відповідно; чешате — 
поводиться; свасйӷ — своєю; пракритеӷ — 
ґун природи; ґйна-вн — учений; апі — 
навіть; пракритім — природі; йнті — 
підпадають; бгӯтні — усі живі істоти; 
ніґрагаӷ — пригнічення; кі — що; 
карішйаті — може зробити. 
 

Навіть людина, яка володіє знанням, 
чинить згідно зі своєю природою, адже 
кожен діє згідно з якостями, отриманими 
від трьох ґун. Що ж може дати 
придушення своєї природи? 
 

ПОЯСНЕННЯ: У сьомій главі 
(7.14) Господь каже, що коли людина не 
перебуває у трансцендентному стані 
свідомості Кришни, вона нездатна 
звільнитися від впливу ґун матеріальної 
природи. Тому навіть найосвіченіша у 
світському розумінні людина не може 
вибратися з пастки маї лише за допомогою 
теоретичних знань, тобто, намагаючись 
відрізняти душу від тіла. Існує чимало так 
званих спіритуалістів, які вдають із себе 
дуже вчених людей, але внутрішньо вони 
повністю залежні від певних ґун, які вони не 
спроможні подолати. Людина може бути 
дуже освіченою академічно, але внаслідок 



450 

свого довгого зв’язку з матеріальною 
природою вона насправді перебуває у 
неволі. Свідомість Кришни допомагає 
вибратися з пастки матеріального світу, 
навіть якщо ми й продовжуємо виконувати 
свої обов’язки в умовах матеріального 
існування. Тому, не досягши свідомості 
Кришни повністю, не слід припиняти 
виконання своїх обов’язків. Ніхто не 
повинен раптово залишати свій визначений 
обов’язок і штучно ставати так званим 
йоґом-трансценденталістом. Набагато краще 
зберігати своє становище й намагатися 
досягти свідомості Кришни під 
авторитетним керівництвом. Лише так 
людина зможе визволитися з лабетів маї. 
 

ВІРШ 34 
 

wiNd]YaSYaeiNd]YaSYaaQaeR raGaÜezaE VYaviSQaTaaE ) 
TaYaaeNaR vXaMaaGaC^etaaE ùSYa PairPaiNQaNaaE )) 34 )) 

 

індрійасйендрійасйртхе 
рґа-двешау вйавастхітау  | 

тайор на ваам ґаччхет 
тау гй асйа паріпантхінау  || 34 || 

 

індрійасйа — чуттів; індрійасйа артхе — в 
об’єктах чуттів; рґа — прив’язаність; 
двешау — і зречення; вйавастхітау — 
регулюються; тайоӷ — їх обох; на — 
ніколи; ваам — нагляд; ґаччхет — слід 
прийти; тау — вони обоє; гі — неодмінно; 
асйа — його; паріпантхінау — камені 
спотикання. 
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Втілені душі відчувають прив’язаність та 
відразу до об’єктів чуттів, але людині не 
слід потрапляти в залежність від чуттів 
та їхніх об’єктів, адже це камені 
спотикання на шляху самоусвідомлення. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Ті, що перебувають у 
свідомості Кришни, природним чином не 
схильні потурати матеріальному чуттєвому 
задоволенню, але ті, що не мають такої 
свідомості, повинні додержуватися правил і 
приписів явлених писань. Необмежене 
чуттєве задоволення ув’язнює нас у 
матеріальному світі, але той, хто 
дотримується таких правил і приписів, не 
потрапляє в пастку об’єктів чуття. 
Наприклад, статеве задоволення — це 
потреба зумовленої душі, і шлюбний зв’язок 
дає право на задоволення статевого 
бажання. Згідно з настановами писань 
забороняється вступати у статеві стосунки з 
будь-якою іншою жінкою, окрім своєї 
дружини. На решту жінок треба дивитись як 
на власну матір. Але попри ці приписи 
чоловіки схильні мати зв’язки з іншими 
жінками. Слід не потурати таким нахилам, 
інакше вони стануть каменем спотикання на 
шляху до самоусвідомлення. Доки є 
матеріальне тіло, дозволяється задовольняти 
його потреби згідно з правилами та 
приписами. І все ж таки ми не маємо 
перебільшувати свою здатність керувати 
нашими плотськими нахилами. Треба 
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дотримуватися правил і приписів, не 
прив’язуючись до них, бо практика 
впорядкованого задоволення чуттів теж 
може збити людину з пуття, адже й на 
рівному шосе іноді трапляються нещасні 
випадки. Ніхто не застрахований від такого 
ризику навіть на  найбільш безпечній дорозі. 
Внаслідок тривалого спілкування з 
матеріальною природою дух чуттєвої 
насолоди дуже прижився в нас. Отже, навіть 
коли ми приборкуємо його, можливість 
падіння завжди присутня, тому треба з усіх 
сил уникати прив’язаності навіть до 
врегульованої чуттєвої втіхи. Але участь у 
діяльності свідомості Кришни, безперервне 
любовне служіння Господу, відохочує від 
усіх видів чуттєвої діяльності. Отже, нікому 
на жодній стадії життя не слід цуратися 
свідомості Кришни. Істинна мета зречення 
від усіх видів чуттєвих прив’язаностей — 
це, в остаточному підсумку, досягнення 
свідомості Кришни. 
 

ВІРШ 35 
 

é[eYaaNSvDaMaaeR ivGau<a" ParDaMaaRTSvNauiïTaaTa( ) 
SvDaMaeR iNaDaNa& é[eYa" ParDaMaaeR >aYaavh" )) 35 )) 

 

рейн сва-дгармо віґуаӷ 
пара-дгармт св-анушхітт | 

сва-дгарме нідгана рейаӷ 
пара-дгармо бгайвагаӷ || 35 || 

 

рейн — набагато кращі; сва-дгармаӷ — 
визначені обов’язки; віґуаӷ — навіть 
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недовершений; пара-дгармт — від 
обов’язків, що визначені іншим; су-
анушхітт — досконало зробленого; сва-
дгарме — у визначених обов’язках; 
нідганам — руйнування; рейаӷ — краще; 
пара-дгармаӷ — обов’язки, що визначені 
для інших; бгайа-вагаӷ — небезпечний. 
 

Значно краще виконувати свої обов’язки 
навіть недосконало, ніж досконало 
виконувати чужі. Краще загинути, 
виконуючи свої обов’язки, ніж братися за 
чужі, адже небезпечно йти чужим 
шляхом. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У свідомості Кришни краще 
кожному виконувати свої обов’язки й не 
братися за чужу справу. На матеріальному 
рівні обов’язки визначено згідно з 
психофізичним станом людини, зумовленим 
впливом ґун матеріальної природи. Духовні 
обов’язки — це обов’язки у 
трансцендентному служінні Кришні, які 
визначив духовний учитель. Але обов’язку 
— матеріальному чи духовному — слід 
залишатися вірним до самої смерті й не 
брати на себе обов’язків інших. Духовні й 
матеріальні обов’язки можуть відрізнятися, 
але сам принцип дотримання авторитетних 
настанов завжди є благом для виконавця. 
Якщо людина перебуває під чарами ґун 
матеріальної природи, вона має 
додержуватися правил, які встановлені для 
її конкретного становища, а не імітувати 
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інших. Наприклад, брагман, який перебуває 
під впливом ґуни добра, не повинен чинити 
насильства, тоді як кшатрію, що перебуває 
під впливом ґуни страсті, насильство 
дозволене. Тобто, для кшатрія краще 
зазнати поразки, дотримуючись норм 
застосування сили, ніж імітувати брагмана, 
чиїм принципом є відмова від насильства. 
Треба очищувати своє серце поступово, а не 
різко. Проте, коли людина виходить з-під 
впливу ґун матеріальної природи й повністю 
утверджується у свідомості Кришни, вона, 
під проводом істинного духовного вчителя, 
може вести будь-яку діяльність. На такому 
досконалому ступені свідомості Кришни 
кшатрій може діяти як брагман, а брагман 
— як кшатрій. На трансцендентному рівні 
двоїстість матеріального світу не діє. 
Наприклад, Вішвамітра спочатку був 
кшатрієм, а потім діяв як брагман, тоді як 
Парашурама, брагман за походженням, діяв 
пізніше як кшатрій. У трансцендентному 
стані вони можуть робити це, але доки 
людина перебуває на матеріальному рівні, 
вона має виконувати свої обов’язки згідно з 
ґунами матеріальної природи й водночас 
мати ясне розуміння свідомості Кришни. 
 

ВІРШ 36 
 

AJauRNa ovac 
AQa ke-Na Pa[Yau¢-ae_Ya& PaaPa& criTa PaUåz" ) 

AiNaC^àiPa vaZ<aeRYa bl/aidv iNaYaaeiJaTa" )) 36 )) 
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арджуна увча 
атха кена прайукто ’йа 
ппа чараті пӯрушаӷ | 
аніччханн апі вршейа 

балд іва нійоджітаӷ || 36 || 
 

арджунаӷ увча — Арджуна сказав; атха — 
тоді; кена — ким; прайуктаӷ — змушений; 
айам — він; ппам — гріхи; чараті — 
здійснює; пӯрушаӷ — людина; аніччхан — 
не бажаючи; апі — хоча; вршейа — 
нащадок Вришні; балт — силою; іва — 
неначе; нійоджітаӷ — залучений. 
 

Арджуна спитав:  
О нащадку Вришні, що спонукає людину 
грішити навіть усупереч власній волі, 
ніби під примусом якоїсь сили? 
 

ПОЯСНЕННЯ: Жива істота, як невід’ємна 
частка Всевишнього, від початку духовна, 
чиста і вільна від будь-якої матеріальної 
скверни, тому вона за природою 
непідвладна гріхам матеріального світу. 
Але, вступивши у зв’язок із матеріальною 
природою, вона, не вагаючись, робить 
численні гріховні вчинки, інколи навіть 
проти своєї волі. Питання Арджуни про 
зіпсовану природу живої істоти особливо 
цікаве. Хоча іноді жива істота й не бажає 
грішити, вона, однак, робить це, але до 
цього її спонукає не Наддуша зсередини, а 
якась зовсім інша сила, про яку Господь 
розкаже в наступному вірші. 
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ВІРШ 37 
 

é[q>aGavaNauvac 
k-aMa Wz §-aeDa Wz rJaaeGau<aSaMauÙv" ) 

MahaXaNaae MahaPaaPMaa ivÖyeNaiMah vEir<aMa( )) 37 )) 
 

р-бгаґавн увча 
кма еша кродга еша 

раджо-ґуа-самудбгаваӷ | 
магано маг-ппм 

віддгй енам іга ваіріам || 37 ||  
 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; кмаӷ — хтивість; ешаӷ — цей; 
кродгаӷ — гнів; ешаӷ — цей; раджаӷ-ґуа 
— ґуна страсті; самудбгаваӷ — народжений 
з; маг-аанаӷ — усепожираючий; маг-
ппм — дуже гріховний; віддгі — знай; 
енам — це; іга — у матеріальному світі; 
ваіраам — найбільший ворог. 
 

Всевишній Бог-Особа відповів:  
Це лише хтивість, Арджуно. Вона 
з’являється від контакту з ґуною страсті й 
далі переходить у гнів; вона — 
всепожираючий гріховний ворог цього 
світу. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Коли жива істота вступає у 
зв’язок із матеріальним творінням, її вічна 
любов до Кришни під впливом ґуни страсті 
перетворюється на хтивість. Або, іншими 
словами, любов до Бога трансформується у 
хтивість, так само, як молоко 
перетворюється на кисляк під дією кислого 
тамаринду. Далі, якщо хтивість не 
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задовольнити, вона переходить у гнів, гнів 
переходить в ілюзію, а ілюзія продовжує 
матеріальне існування. Тому хтивість є 
найлютішим ворогом живої істоти, і лише 
вона змушує цю чисту живу істоту 
залишатись у пастці матеріального світу. 
Гнів і його наслідки — це прояви ґуни 
невігластва. Якщо ж ґуна страсті не деградує 
в ґуну невігластва, а піднімається до ґуни 
добра, то на такому шляху правильного 
способу життя й діяльності людина, 
розвиваючи в собі смак до духовного, може 
врятуватися від занепаду, причиною якого є 
гнів. 

Усевишній Бог-Особа поширює Себе в 
численні форми заради Свого блаженства, 
що вічно зростає, а живі істоти є 
невід’ємними частками цього духовного 
блаженства. Вони також наділені частковою 
незалежністю, але внаслідок неправильного 
застосування такої незалежності дух 
служіння перетворюється на схильність до 
чуттєвого задоволення, і живі істоти 
потрапляють під владу хтивості. Господь 
створив матеріальний світ, аби дати 
зумовленим душам можливість здійснити 
свої хтиві наміри; коли ж хтивість заводить 
їх у безвихідь, вони починають цікавитися 
своїм справжнім становищем. 

З цього питання починається «Веданта-
сутра», де сказано: атхто брагма-
джіґйс — «людині слід запитувати про 
Всевишнього». А Всевишнього визначено у 
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«Шрімад-Бгаґаватам» як джанмдй асйа 
йато ’нвайд ітарата ча, тобто, 
«першоджерелом усього є Найвищий 
Брагман». Тому хтивість також бере свій 
початок з Усевишнього. Але якщо хтивість 
перетворюється на любов до Всевишнього, 
тобто у свідомість Кришни, чи, іншими 
словами, у бажання робити все в ім’я 
Кришни, — тоді і хтивість, і гнів змінюють 
свою природу і стають духовними. Гануман, 
великий слуга Господа Рами, проявив свій 
гнів, спаливши золоте місто Равани, і цим 
показав себе як великий відданий Господа. 
Тут, у «Бгаґавад-ґіті», Кришна також схиляє 
Арджуну задля вдоволення Господа 
обернути свій гнів проти своїх ворогів. 
Тобто гнів і хтивість, використані у 
свідомості Кришни, з наших ворогів 
перетворюються на друзів. 
 

ВІРШ 38 
 

DaUMaeNaaiv]YaTae viöYaRQaadXaaeR Male/Na c ) 
YaQaaeLbeNaav*Taae Ga>aRSTaQaa TaeNaedMaav*TaMa( )) 38 )) 

 

дгӯменврійате вагнір 
йатхдаро малена ча | 

йатхолбенврито ґарбгас 
татх тенедам вритам || 38 || 

 

дгӯмена — димом; врійате — 
покривається; вагніӷ — вогонь; йатх — так 
само; дараӷ — дзеркало; малена — 
пилом; ча — також; йатх — так само, як; 
улбена — утробою; вритаӷ — покритий; 
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ґарбгаӷ — зародок; татх — так; тена — 
хтивістю; ідам — це; вритам — покрите. 
 

Як вогонь огорнутий димом, як дзеркало 
покрите пилом, як зародок схований у 
лоні матері, так само й живі істоти 
огорнуті хтивістю різної міри. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Покриття, яке приховує 
живу істоту, затьмарюючи її чисту 
свідомість, буває трьох різних ступенів. Це 
покриття — не що інше, як хтивість у її 
різних проявах, що подібні до диму над 
вогнем, до пилу на дзеркалі або до черева 
навколо зародка. Коли хтивість порівнюють 
із димом, то мають на увазі, що вогонь 
живої духовної іскри ледь-ледь відчутний. 
Іншими словами, коли жива істота лише 
трохи проявляє свідомість Кришни, її можна 
порівняти з вогнем, що огорнутий димом. 
Хоча вогонь завжди присутній там, де є дим, 
але на початковій стадії він не проявляється. 
Ця стадія є початком свідомості Кришни. 
Пил на дзеркалі можна порівняти з 
очищенням дзеркала ума за допомогою 
різних духовних методів, найкращий із яких 
— оспівування святих імен Господа. 
Зародок у череві матері — аналогія, що 
ілюструє безпорадність становища, адже 
дитина в череві не може навіть рухатися. 
Існування на такій стадії можна порівняти з 
існуванням дерева. Дерева — також живі 
істоти, які поставлені в такі життєві умови 
під дією настільки сильної хтивості, що 
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вони майже втратили всю свою свідомість. 
Запилене дзеркало порівнюють зі 
свідомістю птахів та тварин, а полум’я, яке 
приховує дим, — з людською свідомістю. 
Потрапивши в людське тіло, жива істота 
може до певного рівня відновити свідомість 
Кришни, і якщо вона розвиватиме її далі, то 
вогонь духовного життя запалає в людській 
формі буття. Обережно маніпулюючи 
вогнем та димом, можна змусити вогонь 
палати. Тому людська форма життя 
дозволяє живій істоті вирватися з пастки 
матеріального існування. У людській формі 
життя можна перемогти цього ворога — 
хтивість, — якщо під умілим проводом 
розвивати свідомість Кришни. 
 

ВІРШ 39 
 

Aav*Ta& jaNaMaeTaeNa jaiNaNaae iNaTYavEir<aa ) 
k-aMaæPae<a k-aENTaeYa duZPaUre<aaNale/Na c )) 39 )) 

 

врита ґйнам етена 
ґйніно нітйа-ваірі  | 
кма-рӯпеа каунтейа 

душпӯреналена ча  || 39 || 
 

вритам — покритий; ґйнам — чиста 
свідомість; етена — цим; ґйнінаӷ — того, 
хто знає; нітйа-ваірі — вічним ворогом; 
кма-рӯпеа — у формі хтивості; каунтейа 
— син Кунті; душпӯреа — завжди 
незадоволеним; аналена — вогнем; ча — 
також. 
 

Так чиста свідомість мудрої живої істоти 
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покривається своїм вічним ворогом — 
хтивістю, яка ніколи не вдовольняється і 
палає, неначе вогонь. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У «Ману-смриті» сказано, 
що хтивість неможливо задовольнити 
ніякою кількістю матеріальних чуттєвих 
насолод, як не можна загасити вогонь, 
підкидаючи в нього дрова. У матеріальному 
світі осередком будь-якої діяльності є 
статева втіха й тому матеріальний світ 
називають майтхунья-аґарою, «кайданами 
статевого життя». У звичайній в’язниці 
злочинців тримають за ґратами, і так само 
злочинців, які порушують Господні закони, 
заковують у кайдани статевого життя. 
Розвиток матеріальної цивілізації на основі 
чуттєвої втіхи веде до збільшення 
тривалості матеріального буття живої 
істоти. Тому хтивість є символом 
невігластва, що утримує живу істоту в 
межах матеріального світу. На шляху 
чуттєвого задоволення можна відчути деяке 
щастя, але це примарне щастя є головним 
ворогом того, хто його відчуває. 
 

ВІРШ 40 
 

wiNd]Yaai<a MaNaae buiÖrSYaaiDaïaNaMauCYaTae ) 
WTaEivRMaaehYaTYaez jaNaMaav*TYa deihNaMa( )) 40 )) 

 

індрійі мано буддгір 
асйдгішхнам учйате | 

етаір вімогайатй еша 
ґйнам вритйа дегінам || 40 || 
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індрійі — чуття; манаӷ — ум; буддгіӷ — 
розум; асйа — цієї хтивості; адгішхнам 
— місце розташування; учйате — 
називають; етаіӷ — усіма цими; вімогайаті 
— вводить в оману; ешаӷ — ця хтивість; 
ґйнам — знання; вритйа — покриваючи; 
дегінам — втіленого. 
 

Місця, де розташувалася хтивість, — це 
чуття, ум і розум. Діючи через них, 
хтивість вкриває справжнє знання живої 
істоти та вводить її в оману. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Ворог захопив різноманітні 
стратегічні позиції в тілі зумовленої душі й 
Господь Кришна вказує на ці місця, щоб 
той, хто бажає перемогти ворога, знав, де 
його шукати. Ум є центром усієї чуттєвої 
діяльності, і коли ми чуємо про чуттєві 
об’єкти, ум зазвичай починає 
переповнюватись думками про чуттєві 
насолоди. Внаслідок цього ум та чуття 
стають вмістищем хтивості. Потім на центр 
таких хтивих нахилів перетворюється розум, 
який є найближчим сусідом душі. Розум, 
охоплений хтивістю, змушує душу 
потрапляти під вплив хибного его й 
ототожнювати себе з матерією й, отже, з 
умом та чуттями. Душу вабить до 
матеріальних чуттєвих насолод, які вона 
помилково вважає істинним щастям. Це 
хибне ототожнення душі з матерією чудово 
описане у «Шрімад-Бгаґаватам» (10.84.13): 
 

йасйтма-буддгіӷ куапе трі-дгтуке 
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   сва-дгӷ калатрдішу бгаума іджйа-дгӷ 
йат-тртха-буддгіӷ саліле на каргічідж 
   джанешв абгіґйешу са ева ґо-кхараӷ 

 

«Людина, яка ототожнює тіло, що створене 
з трьох елементів, зі своєю сутністю, яка 
вважає побічні продукти тіла своїми 
родичами, а землю, на якій народилася, 
гідною поклоніння, яка відвідує місця прощ, 
аби лише здійснити омовіння, а не для того, 
щоб зустрітися там із людьми, наділеними 
трансцендентними знаннями, — така 
людина не краща за корову чи віслюка». 
 

ВІРШ 41 
 

TaSMaatviMaiNd]Yaa<YaadaE iNaYaMYa >arTazR>a ) 
PaaPMaaNa& Pa[Jaih ùeNa& jaNaivjaNaNaaXaNaMa( )) 41 )) 

 

тасмт твам індрійй дау 
нійамйа бгаратаршабга  | 

ппмна праджагі гй ена 
ґйна-віґйна-нанам || 41 || 

 

тасмт — тому; твам — ти; індрійі — 
чуття; дау — спочатку; нійамйа — 
впорядковуючи; бгарата-ришабга — о 
провіднику нащадків Бгарати; ппмнам — 
великий символ гріха; праджагі — опануй; 
гі — неодмінно; енам — цього; ґйна — 
знання; віґйна — наукове знання про чисту 
душу; нанам — руйнівника. 
 

Тому, Арджуно, найкращий нащадку 
Бгарати, перш за все, впорядкувавши 
свої чуття, приборкай цей великий 
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символ гріха в формі хтивості, і прикінчи 
її, цю нищительку знань і самоусвідом-
лення. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Господь радить Арджуні з 
самого початку навчитися керувати своїми 
чуттями, аби подолати найстрашнішого 
гріховного ворога — хтивість, яка знищує 
прагнення до самоусвідомлення й пізнання 
власної сутності. Ґ’яна означає «знання 
істинного „я”», що відмінне від «не я», або, 
іншими словами, знання того, що душа не є 
тілом. Віґ’яна означає «особливе знання 
істинного становища душі у її взаєминах з 
Усевишньою Душею». Усе це пояснено у 
«Шрімад-Бгаґаватам» (2.9.31): 
 

ґйна парама-ґугйа ме    
йад віґйна-саманвітам 

са-рагасйа тад-аґа ча    
ґрига ґадіта май 

 

«Знання свого «я» і Найвищого «Я» — дуже 
сокровенне й таємниче, але це знання і 
конкретне розуміння можна отримати, якщо 
його різні аспекти пояснює Сам Господь». 
«Бгаґавад-ґіта» дає нам як загальне так і 
конкретне знання про душу. Живі істоти є 
невід’ємними частками Господа, і їхнє 
призначення — просто служити Йому. Це і є 
свідомість Кришни. Із самого початку життя 
ми повинні вчитися свідомості Кришни, аби 
повністю усвідомити Кришну й діяти 
відповідно. 

Хтивість є лише спотвореним 
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віддзеркаленням любові до Бога, яка 
притаманна кожній живій істоті. Але якщо 
людину від самого початку виховують у 
свідомості Кришни, то властива їй любов до 
Бога не може перетворитися на хтивість. 
Коли ж любов до Господа вироджується у 
хтивість, тоді дуже важко повернутися до 
нормального стану. Однак свідомість 
Кришни настільки могутня, що навіть той, 
хто розпочав цей шлях пізно, може 
навчитися любити Бога, якщо 
дотримуватиметься засад відданого 
служіння. Отже, на будь-якій стадії життя, з 
тої миті, як буде усвідомлена нагальна в 
цьому потреба, кожен може почати 
опановувати свої чуття у свідомості 
Кришни, у відданому служінні Господу, і 
перетворити хтивість на любов до Бога, 
вищий ступінь досконалості людського 
життя. 
 

ВІРШ 42 
 

wiNd]Yaai<a Para<YaahuiriNd]Yae>Ya" Par& MaNa" ) 
MaNaSaSTau Para buiÖYaaeR buÖe" ParTaSTau Sa" )) 42 )) 

 

індрійі парй гур 
індрійебгйаӷ пара манаӷ  | 

манасас ту пар буддгір 
йо буддгеӷ паратас ту саӷ || 42 || 

 

індрійі — чуття; парі — вищі; гуӷ — 
про них сказано; індрійебгйаӷ — більше, ніж 
чуття; парам — вищий; манаӷ — ум; 
манасаӷ — більше, ніж ум; ту — також; 
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пар — вищий; буддгіӷ — розум; йаӷ — 
який; буддгеӷ — більше за розум; паратаӷ 
— вищий; ту — але; саӷ — він. 
 

Активні чуття вищі за мертву матерію, за 
чуття вищий ум, за ум вищий розум, а 
вона [душа] — ще вища, ніж розум. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Чуття є своєрідними 
виходами для енергії хтивості. Хтивість 
зберігається в тілі, але виходить через чуття. 
Тому чуття вищі від тіла як цілого. Ці 
виходи не використовуються, якщо 
присутня вища свідомість, тобто свідомість 
Кришни. У свідомості Кришни душа 
безпосередньо зв’язана з Усевишнім Богом-
Особою; отже, ієрархія тілесних функцій, як 
їх тут описано, врешті-решт закінчується на 
Всевишній Душі. Діяльність тіла означає 
функціонування чуттів, а зупинка чуттєвої 
діяльності передбачає припинення дій 
усього тіла. Та оскільки ум активний, то, 
навіть коли тіло мовчить або відпочиває, ум 
діятиме, що й відбувається під час сну. Але 
над умом стоїть рішучість розуму, а над 
розумом — суща душа. Тому, якщо душа 
напряму служитиме Всевишньому, то решта 
підлеглих, тобто розум, ум і чуття, мимоволі 
робитимуть те ж саме. У «Катха Упанішаді» 
є схоже місце, де сказано, що об’єкти, які 
задовольняють чуття, вищі від самих чуттів, 
а ум ще вищий, ніж об’єкти чуття. Отже, 
якщо ум завжди залучати до прямого 
служіння Господу, то чуття не матимуть 
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змоги зосереджуватися на чомусь іншому. 
Таке становище ума вже було пояснене. 
Пара дришв нівартате. Якщо ум 
зосереджений на трансцендентному 
служінні Господу, він позбавлений змоги 
давати волю нижчим нахилам. У «Катха 
Упанішаді» душа описана як маган, велика. 
Отже, душа — вища від усього: від об’єктів 
чуттів, самих чуттів, ума й розуму. Тому 
розуміння істинного становища душі 
вирішує всі проблеми. 

Кожному слід використовувати свій 
розум, аби довідатися про справжнє 
становище душі, й, усвідомивши його, 
завжди залучати ум до свідомості Кришни. 
Це розв’яже проблему загалом. Неофітові в 
духовному житті треба триматися подалі від 
об’єктів чуття. Крім того, йому слід, 
використовуючи розум, зміцнювати ум. 
Якщо з допомогою розуму людина занурить 
свій ум у свідомість Кришни, повністю 
вручивши себе Всевишньому Богові-Особі, 
то ум її зміцніє, і хоча чуття й підступні, 
наче змії, шкоди від них буде не більше, ніж 
від гадюки з вирваним жалом. Однак, попри 
те, що душа владна над розумом, умом і 
чуттями, без міцного зв’язку з Кришною у 
свідомості Кришни завжди буде лишатися 
можливість упасти внаслідок збудження 
ума. 
 

ВІРШ 43 
 

Wv& buÖe" Par& bud(ßa Sa&STa>YaaTMaaNaMaaTMaNaa ) 
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Jaih Xa}au& Mahabahae k-aMaæPa& duraSadMa( )) 43 )) 
 

ева буддгеӷ пара буддгв 
састабгйтмнам тман | 

джагі атру маг-бго 
кма-рӯпа дурсадам || 43 ||  

 

евам — так; буддгеӷ — розуму; парам — 
вищий; буддгв — знаючи; састабгйа — 
зміцнюючи; тмнам — ум; тман — 
зрілим розумом; джагі — завоюй; атру 
— ворога; маг-бго — о міцнорукий; кма-
рӯпам — у формі хтивості; дурсадам — 
жахливого. 
 

Отож, усвідомлюючи себе недосяжним 
для матеріальних чуттів, ума й розуму, о 
міцнорукий Арджуно, слід за допомогою 
обачного духовного розуму [свідомості 
Кришни] заспокоїти ум і в такий спосіб 
— духовною силою — подолати цього 
ненаситного ворога, що зветься хтивістю. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Третя глава «Бгаґавад-ґіти» 
не розглядає безособову порожнечу як 
кінцеву мету, але рішуче скеровує людину 
на шлях пізнання себе як вічного слуги 
Всевишнього Бога-Особи, тобто, до 
свідомості Кришни. У матеріальному житті 
людина, безумовно, підвладна хтивим 
нахилам та бажанню панувати над 
ресурсами матеріальної природи. Прагнення 
до панування й чуттєвих насолод є 
найлютішим ворогом зумовленої душі, але 
свідомість Кришни дає сили та можливості 
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керувати матеріальними чуттями, умом і 
розумом. Людині не треба раптово кидати 
роботу та пов’язані з нею обов’язки; але, 
поступово розвиваючи в собі свідомість 
Кришни, вона може досягти 
трансцендентного стану і звільнитися від 
впливу матеріальних чуттів та ума за 
допомогою стійкого розуму, спрямувавши 
його на своє чисте єство. У цьому головний 
висновок цієї глави. Будучи незрілою в 
матеріальному плані, людина ніколи не 
зможе досягти успіху в духовному житті 
через філософські роздуми та штучні спроби 
опановувати чуття за допомогою так званої 
практики поз йоґи. Їй слід силою вищого 
розуму виховувати в собі свідомість 
Кришни. 

Так закінчуються пояснення Бгакті-
веданти до третьої глави «Шрімад 
Бгаґавад-ґіти», у якій розглядається карма-
йоґа, або виконання визначених обов’язків у 
свідомості Кришни.  
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ГЛАВА ЧЕВЕРТА 
 

Трансцендентне знання 
 

ВІРШ 1 
 

é[q>aGavaNauvac 
wMa& ivvSvTae YaaeGa& Pa[ae¢-vaNahMaVYaYaMa( ) 

ivvSvaNMaNave Pa[ah MaNauir+vak-ve_b]vqTa( )) 1 )) 
 

р-бгаґавн увча 
іма вівасвате йоґа 

проктавн агам авйайам | 
вівасвн манаве прга 

манур ікшвкаве ’бравт || 1 || 
 

р–бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; імам — цей; вівасвате — богу 
Сонця; йоґам — науку про стосунки з 
Усевишнім; проктавн — повідав; агам — 
Я; авйайам — нетлінний; вівасвн — 
Вівасван (ім’я бога Сонця); манаве — 
батькові людства (на ймення Вайвасвата); 
прга — сказав; мануӷ — батько людства; 
ікшвкаве — цареві Ікшваку; абравт — 
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сказав. 
 

Всевишній Бог-Особа, Господь Шрі 
Кришна сказав:  
Я дав цю нетлінну науку йоґи богові 
Сонця, Вівасвану, Вівасван передав її 
Ману, прабатькові людства, а Ману у 
свою чергу повідав її Ікшваку. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут нам відкривається 
історія «Бгаґавад-ґіти», простежена з 
глибини віків, коли її було повідано царям 
усіх планет, починаючи з планети Сонце. 
Обов’язок царів на всіх планетах — 
захищати своїх підданих, і тому володарі 
мають знати науку «Бгаґавад-ґіти», щоби 
громадяни були вільні від тягаря ницих 
бажань і процвітали під їхнім правлінням. 
Людське життя призначене для розвитку 
духовного знання та для усвідомлення свого 
вічного зв’язку з Усевишнім Богом-Особою, 
й носії влади всіх держав та всіх планет 
зобов’язані, використовуючи засоби освіти, 
культури та релігії, навчити цьому всіх своїх 
підданих. Іншими словами, роль глави будь-
якої держави полягає в поширенні науки 
свідомості Кришни, аби люди, оволодівши 
цією великою наукою, могли успішно йти 
правильним шляхом, використовуючи 
сприятливі можливості людської форми 
життя. 

У нинішню епоху бог Сонця, відомий як 
Вівасван, є царем Сонця, а Сонце — це 
джерело всіх планет сонячної системи. У 
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«Брагма-самгіті» (5.52) сказано: 
 

йач-чакшур еша савіт сакала-ґраг 
   рдж самаста-сура-мӯртір аеша-теджӷ 

йасйґйай бграматі самбгрита-кла-чакро 
   ґовіндам ді-пуруша там ага бгаджмі 

 

«Я поклоняюся, — сказав Господь Брагма, 
— Всевишньому Богові-Особі, Ґовінді 
(Кришні), який є предвічною первинною 
персоною, і з волі якого Сонце, цар усіх 
планет, набуває своєї надзвичайної 
потужності й жару. Сонце уособлює око 
Господа й рухається своєю орбітою, покірне 
Його наказу». 

Сонце — цар усіх планет, а бог Сонця 
(зараз його звати Вівасван) править 
планетою Сонце, що панує над рештою 
планет, наділяючи їх світлом і теплом. 
Сонце рухається по своїй орбіті за наказом 
Кришни. Господь Кришна зробив Вівасвана 
Своїм першим учнем, щоб той осягнув 
науку «Бгаґавад-ґіти». Тобто «Ґіта» не є 
вигаданим трактатом для пересічного 
світського вченого; вона — достовірний 
твір, що містить знання, яке переходить від 
учителя до учня з незапам’ятних часів. 

У «Магабгараті» (Шанті-парва, 348.51–
52) ми можемо простежити історію «Ґіти» в 
таких рядках: 

 

трет-йуґдау ча тато    
вівасвн манаве дадау 

ману ча лока-бгритй-артха    
сутйекшвкаве дадау 
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ікшвку ча катхіто    
вйпйа локн авастхітаӷ 

 

«На початку Трета-юґи цю науку про 
стосунки з Усевишнім Вівасван передав 
Ману. Ману, прабатько людства, передав її 
своєму синові, Магараджеві Ікшваку, царю 
планети Земля і предку династії Раґгу, у якій 
з’явився Господь Рамачандра». Отже, 
«Бгаґавад-ґіта» відома людському 
суспільству ще з часів Магараджа Ікшваку. 

Від початку Калі-юґи, тривалість якої  
складає 432 тисячі років, дотепер сплило 
лише п’ять тисяч років. Перед цим була 
Двапара-юґа (що тривала 864 тисячі років), а 
перед нею — Трета-юґа (1 мільйон 296 
тисяч років). Отже, приблизно два мільйони 
п’ять тисяч років тому Ману розповів 
«Бгаґавад-ґіту» своєму синові й учню 
Магараджеві Ікшваку, цареві планети Земля. 
Тривалість життя нинішнього Ману 
становить 305 мільйонів 300 тисяч років, із 
яких 120 мільйонів 400 тисяч уже минули. 
Якщо врахувати, що до народження Ману 
Господь передав «Ґіту» Своєму учневі, богу 
Сонця Вівасвану, то, згідно з приблизними 
підрахунками, вона була розказана 
щонайменше 120 мільйонів 400 тисяч років 
тому, а людському суспільству вона відома 
близько двох мільйонів років. Ще раз 
Господь переказав її Арджуні приблизно 5 
тисяч років тому. Такий вигляд у загальних 
рисах має історія «Ґіти» згідно з 
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твердженнями самої «Ґіти» та її оповідача, 
Господа Шрі Кришни. Її було повідано 
богові Сонця Вівасвану, бо він був 
кшатрієм і пращуром усіх кшатріїв, 
нащадків бога Сонця, або сур’я-вамша 
кшатріїв. Оскільки «Бгаґавад-ґіту» повідав 
Сам Усевишній Бог-Особа, то вона 
рівноцінна Ведам, і це знання є апаурушея 
— надлюдське. Ведичні настанови 
сприймають такими, які вони є, без будь-
яких тлумачень, і «Ґіту» теж треба 
сприймати без будь-яких світських 
тлумачень. Світські сперечальники можуть 
будувати власні здогади щодо «Ґіти», але 
тоді «Бгаґавад-ґіта» не буде такою, як вона 
є. «Бгаґавад-ґіту» слід сприймати такою, як 
вона є, якою вона передається через лінію 
учнівської послідовності, і тут сказано, що 
Господь розповів її богу Сонця, бог Сонця 
повідав її своєму синові Ману, а Ману 
передав своєму синові Ікшваку. 
 

ВІРШ 2 
 

Wv& ParMParaPa[aáiMaMa& raJazRYaae ivdu" ) 
Sa k-ale/Naeh MahTaa YaaeGaae Naí" ParNTaPa )) 2 )) 

 

ева парампар-прптам 
іма рджаршайо відуӷ  | 

са кленега магат 
йоґо нашаӷ паран-тапа  || 2 || 

 

евам — так; парампар — по ланцюгу 
учнівської послідовності; прптам — 
отриманий; імам — ця наука; рджа-
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ришайаӷ — святі царі; відуӷ — розуміли; саӷ 
— те знання; клена — протягом часу; іга — 
у цьому світі; магат — великий; йоґаӷ — 
наука про стосунки з Усевишнім; нашаӷ — 
зруйнувався; парантапа — о Арджуно, 
переможцю ворогів. 
 

Ця вища наука передавалася через 
ланцюг учнівської послідовності, і в 
такий спосіб її пізнавали праведники-
царі. Та з плином часу ця спадкоємність 
була розірвана, й тому сутність цього 
знання нині здається втраченою. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші ясно сказано, 
що «Ґіту» було призначено для праведних 
царів, які, керуючи своїми підданими, 
повинні були додержуватися її приписів. 
Безумовно, «Бгаґавад-ґіта» ніколи не 
призначалася для демонів, які звикли 
даремно розсипати її скарби, нікому не 
приносячи користі, і вигадувати її численні 
довільні тлумачення, потураючи власним 
забаганкам. І оскільки початкову мету 
«Ґіти» спотворили корисливі мотиви 
несумлінних коментаторів, виникла 
необхідність відновити ланцюг учнівської 
послідовності. П’ять тисяч років тому Сам 
Господь виявив порушення цієї учнівської 
послідовності і провістив, що істинна мета 
«Бгаґавад-ґіти» здається забутою. Так само 
й сьогодні є багато видань «Ґіти» (особливо 
англійською мовою), але майже всі вони 
суперечать істинній «Бгаґавад-ґіті», що 
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передавалася через учнівську послідовність. 
Є численні інтерпретації, що їх пропонують 
різні світські вчені, але майже всі вони не 
визнають Усевишнього Бога-Особу, 
Кришну, хоча й використовують задля 
власної вигоди слова Шрі Кришни. Це і є 
дух демонізму, адже демони не вірять у 
Господа, а лише задля власної насолоди 
користуються тим, що належить 
Усевишньому. Є нагальна потреба у виданні 
«Ґіти» англійською мовою в тому вигляді, у 
якому її було отримано через систему 
парампари, учнівської послідовності, й тому 
в цій праці зроблено спробу задовольнити 
цю велику потребу. «Бгаґавад-ґіта», 
сприйнята такою, як вона є, принесе всьому 
людству велике благо, однак, якщо читати її 
як трактат, що містить лише філософські 
припущення, це буде звичайнісіньким 
марнуванням часу. 
 

ВІРШ 3 
 

Sa WvaYa& MaYaa Tae_Û YaaeGa" Pa[ae¢-" PauraTaNa" ) 
>a¢-ae_iSa Mae Sa%a ceiTa rhSYa& ùeTadutaMaMa( )) 3 )) 

 

са евйа май те ’дйа 
йоґаӷ проктаӷ пуртанаӷ | 
бгакто ’сі ме сакх четі 

рагасйа гй етад уттамам || 3 || 
 

саӷ — той же самий; ева — неодмінно; айам 
— цей; май — Мною; те — тобі; адйа — 
сьогодні; йоґаӷ — наука йоґи; проктаӷ — 
сказаний; пуртанаӷ — дуже старий; 
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бгактаӷ — відданий; асі — ти є; ме — Мій; 
сакх — друг; ча — також; іті — тому; 
рагасйам — таємниця; гі — звичайно; етат 
— це; уттамам — трансцендентний. 
 

Я розповідаю тобі сьогодні цю дуже 
древню науку взаємин із Усевишнім, бо 
ти Мій відданий, а також Мій друг. Саме 
тому ти здатний збагнути трансцендентну 
таїну цієї науки. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Існують два класи людей: 
віддані й демони. Господь обрав Арджуну 
як гідного сприйняти цю велику науку, бо 
той був відданим Господа, однак для 
демонів ця велика незбагненна наука 
недосяжна. Книга ця — джерело мудрості, 
вона неодноразово перевидавалася, і 
коментарі до деяких видань складали 
віддані Господа, тоді як до інших — 
демони. Коментарі відданих — істинні, 
коментарі ж демонів нічого не варті. 
Арджуна сприймає Шрі Кришну як 
Усевишнього Бога-Особу, і той, хто складає 
коментарі до «Ґіти», ідучи вслід за 
Арджуною, дійсно віддано служить ділу цієї 
великої науки. Демони, однак, не 
приймають Кришну таким, як Він є. 
Натомість вони фабрикують усілякі вигадки 
про Нього і збивають читачів зі шляху, на 
який указав Кришна. Читачеві треба бути 
дуже обережним, щоб не ставати на такі 
хибні стежки. Необхідно триматись 
учнівської послідовності, що починається з 
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Арджуни, і тоді велика наука «Шрімад 
Бгаґавад-ґіти» принесе благо. 
 

ВІРШ 4 
 

AJauRNa ovac 
APar& >avTaae JaNMa Par& JaNMa ivvSvTa" ) 

k-QaMaeTaiÜJaaNaqYaa& TvMaadaE Pa[ae¢-vaiNaiTa )) 4 )) 
 

арджуна увча 
апара бгавато джанма 

пара джанма вівасватаӷ | 
катхам етад віджнй 

твам дау проктавн іті || 4 || 
 

арджуна увча — Арджуна сказав; апарам 
— молодше; бгаватаӷ — Твоє; джанма — 
народження; парам — старший; джанма — 
народження; вівасватаӷ — бога Сонця; 
катхам — як; етат — те; віджнйм — 
повинен я розуміти; твам — Ти; дау — 
спочатку; проктавн — наставив; іті — 
таким чином. 
 

Арджуна сказав:  
Вівасван, бог Сонця, за народженням 
старший від Тебе. Як мені зрозуміти, що 
спочатку Ти дав цю науку йому? 
 

ПОЯСНЕННЯ: Арджуна — визнаний 
відданий Господа, тож як він міг не 
повірити словам Кришни? Насправді, 
Арджуна питає не для себе, а для тих, що не 
вірять у Всевишнього Бога-Особу, або ж для 
демонів, яким не подобається сама ідея, що 
Кришну треба сприймати, як Усевишнього 
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Бога-Особу. Лише заради таких людей 
Арджуна ставить це питання, так, ніби сам 
не знає про Бога-Особу, або Кришну. Як це 
стане зрозуміло з десятої глави, Арджуна 
прекрасно знав, що Кришна — Всевишній 
Бог-Особа, первинне джерело всього й 
найвищий прояв Абсолютної Істини. Але 
правда й те, що Кришна з’явився на Землі в 
образі сина Девакі, і звичайній людині було 
важко усвідомити, як водночас Він 
залишався предвічним, первинним 
Усевишнім Богом-Особою. Аби з’ясувати це 
й дати Господові можливість Самому 
авторитетно відповісти на це питання, 
Арджуна й ставить його Кришні. Те, що 
Кришна — найвищий авторитет, з 
незапам’ятних часів і до наших днів визнає 
весь світ, і лише демони нехтують Ним. Але 
хоч би що там було, Кришна — авторитет, 
визнаний усіма, й тому Арджуна ставить це 
питання для того, аби Господь міг описати 
Себе Сам, і щоб Його не зображали й не 
репрезентували так, як це роблять демони та 
їхні послідовники, що завжди прагнуть 
спотворити Його сутність. Знати науку 
Кришни — це в інтересах кожного. Тому, 
коли Кришна розповідає про Себе Сам, це 
благо для всього світу. Демонам такі 
пояснення, що їх дав Сам Кришна, можуть 
здатися дивними, бо вони вивчають Кришну 
зі свого погляду, але віддані з відкритим 
серцем приймають твердження Кришни, 
коли Він провіщає їх Сам. Віддані завжди 
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шануватимуть авторитетні слова Кришни, 
які сказав Він Сам, бо вони постійно 
прагнуть чимдалі більше дізнаватися про 
Нього. Атеїсти, які вважають Кришну 
звичайною людиною, можливо, у такий 
спосіб зрозуміють, що Кришна — вищий за 
людину, що Він — сач-чід-ананда-віґрага — 
вічна форма блаженства і знання, що Він 
трансцендентний, що Він непідвладний 
ґунам матеріальної природи та перебуває 
поза впливом часу і простору. Такий 
відданий Кришни, як Арджуна, безумовно, 
перебуває над будь-яким нерозумінням 
трансцендентного становища Кришни. І те, 
що Арджуна ставить Господові таке 
питання, — лише виклик відданого атеїстам, 
які вважають Кришну звичайною людиною, 
підвладною впливові ґун матеріальної 
природи. 
 

ВІРШ 5 
 

é[q>aGavaNauvac 
bhUiNa Mae VYaTaqTaaiNa JaNMaaiNa Tav caJauRNa ) 

TaaNYah& ved SavaRi<a Na Tv& veTQa ParNTaPa )) 5 )) 
 

р-бгаґавн увча 
багӯні ме вйаттні 

джанмні тава чрджуна | 
тнй ага веда сарві 

на тва веттха паран-тапа || 5 || 
 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; багӯні — багато; ме — Моїх; 
вйаттні — пройшло; джанмні — 
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народжень; тава — твоїх; ча — також; 
арджуна — о Арджуно; тні — ті; агам — 
Я; веда — знаю; сарві — усі; на — не; 
твам — ти; веттха — знаєш; парантапа — 
підкорювач ворогів. 
 

Бог-Особа сказав:  
Крізь безліч народжень пройшли ми з 
тобою, приборкувачу ворогів. Я можу 
згадати всі ці утілення, ти ж не можеш! 
 

ПОЯСНЕННЯ: «Брагма-самгіта» (5.33) 
розповідає про численні втілення Господа, і 
там сказано: 
 

адваітам ачйутам андім ананта-рӯпам 
   дйа пур а-пуруша нава-йаувана ча 

ведешу дурлабгам адурлабгам тма-бгактау 
   ґовіндам ді-пуруша там ага бгаджмі 

 

«Я схиляюся перед Усевишнім Богом-
Особою, Ґовіндою (Кришною), який є 
предвічною, первинною персоною — 
абсолютною й непогрішимою, що не має 
початку. Хоча Він поширює Себе в 
безмежній кількості форм, Він завжди 
лишається тією самою первинною, 
найстарішою з-поміж усіх і водночас вічно 
юною особою. Лише найкращі ведичні вчені 
можуть осягнути вічні, сповнені знання і 
блаженства форми Господа. Що ж до чистих 
відданих, то для них ці форми завжди 
очевидні». 

У «Брагма-самгіті» (5.39) також сказано: 
 

рмді-мӯртішу кал-нійамена тішхан 
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   ннватрам акарод бгуванешу кінту 
кришаӷ свайа самабгават парамаӷ пумн йо 

   ґовіндам ді-пуруша там ага бгаджмі 
 

«Я поклоняюся Всевишньому Богові-Особі, 
Ґовінді (Кришні), який завжди перебуває у 
Своїх різноманітних повновладних 
утіленнях, таких як Рама і Нрисімга, а також 
у багатьох підлеглих утіленнях. Але Він — 
первинний Бог-Особа, відомий як Кришна, 
який іноді втілюється ще й особисто». 

Також у Ведах сказано, що Господь один і 
другого такого не існує, але Він проявляє 
Себе в незчисленних формах. Він наче 
камінь вайдур’я, що змінює свій колір і 
водночас лишається незмінним. Чисті 
віддані осягають усі численні форми 
Господа, однак ці Його образи неможливо 
усвідомити просто вивчаючи Веди (ведешу 
дурлабгам адурлабгам тма-бгактау). Такі 
віддані, як Арджуна, — постійні наближені 
супутники Господа, і хоч коли б Господь 
утілювався на Землі, Його віддані також 
приймають народження, щоб служити 
Господу різноманітними способами. 
Арджуна — один із таких відданих, і з цього 
вірша можна зрозуміти, що кілька мільйонів 
років тому, коли Господь Кришна 
розповідав «Бгаґавад-ґіту» богові Сонця 
Вівасвану, Арджуна теж був там присутній, 
однак в іншій ролі. Різниця між Господом і 
Арджуною полягає в тому, що Господь 
пам’ятає цей випадок, тоді як Арджуна — 
ні. Саме це й відрізняє живу істоту, яка є 
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невід’ємною часткою Господа, від Самого 
Всевишнього Господа. Хоча Кришна 
звертається тут до Арджуни як до великого 
звитяжного героя, але той не може 
відновити в пам’яті події своїх попередніх 
утілень. Тому жива істота — хоч би яка 
визначна була вона з матеріалістичного 
погляду — ніколи не може зрівнятися з 
Усевишнім Господом. Особа, яка завжди 
супроводжує Господа, безумовно звільнена, 
але не рівна Богові. У «Брагма-самгіті» 
Господа змальовано як несхибного 
(ач’юта), і це означає, що Він ніколи не 
забуває Себе, навіть перебуваючи у зв’язку з 
матеріальним світом. Тому Господь і жива 
істота ніколи не можуть бути зусібіч 
рівними, навіть коли жива істота досягає 
такого ступеня звільнення, як Арджуна. Хоч 
Арджуна й відданий Господа, але він іноді 
забуває про природу Кришни, та з Божої 
ласки відданий може одразу ж осягнути всю 
непохибність становища Господа, тоді як 
розумінню невідданого чи демона ця 
трансцендентна природа недоступна. Отже, 
люди демонічного складу не можуть 
сприйняти описи, наведені у «Ґіті». Кришна 
пам’ятає все, що Він здійснив мільйони 
років тому, але Арджуна не пам’ятає цього, 
хоч обидва (Кришна й Арджуна) за своєю 
природою вічні. Варто зауважити, що жива 
істота забуває про все внаслідок зміни тіл, 
але Господь пам’ятає все, бо Його тіло 
незмінне — сач-чід-ананда. Він — адвайта, 
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тобто Його тіло й Він Сам — суть одне. Усе, 
що стосується Його, має духовну природу, 
тоді як зумовлена душа відмінна від свого 
матеріального тіла. Тіло Господа й Він Сам 
— тотожні, і тому Його становище завжди 
відмінне від становища звичайної живої 
істоти, навіть коли Він сходить на 
матеріальний рівень. Демони не можуть 
погодитися з такою трансцендентною 
природою Господа, яку Він Сам описує в 
наступному вірші. 
 

ВІРШ 6 
 

AJaae_iPa SaàVYaYaaTMaa >aUTaaNaaMaqìrae_iPa SaNa( ) 
Pa[k*-iTa& SvaMaiDaïaYa SaM>avaMYaaTMaMaaYaYaa )) 6 )) 

 

аджо ’пі санн авйайтм 
бгӯтнм варо ’пі сан | 

пракриті свм адгішхйа 
самбгавмй тма-мйай || 6 || 

 

аджаӷ — ненароджений; апі — хоча; сан — 
бувши таким; авйайа — без тління; тм — 
тіло; бгӯтнм — усіх тих, що народжені; 
вараӷ — Усевишній Господь; апі — хоча; 
сан — бувши таким; пракритім — у 
трансцендентній формі; свм — Своїй; 
адгішхйа — перебуваючи в такому стані; 
самбгавмі — Я втілююсь; тма-мйай — 
Моєю внутрішньою енергією. 
 

Хоч Я й ненароджений, і Моє 
трансцендентне тіло не псується ніколи, 
хоч Я й володар усіх істот, та все ж Я 
з’являюся в кожну епоху у Своєму 
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первинному трансцендентному образі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Господь оповідає про 
своєрідність Своєї появи у світі: хоча Він і 
народжується на світ ніби звичайна людина, 
але пам’ятає всі Свої численні 
«народження», тоді як звичайна людина не 
пам’ятає навіть того, що вона робила кілька 
годин тому. Якщо в кого-небудь запитати, 
що він робив саме в цей час на день раніше, 
то звичайній людині, переважно, буває 
важко одразу відповісти на таке питання. Їй, 
безумовно, доведеться напружити всю свою 
пам’ять, аби згадати, що ж вона робила саме 
в цей час напередодні. Однак при цьому 
людина часто наважується проголошувати 
себе Богом, або Кришною. Не варто йняти 
віри таким безглуздим заявам. 

Далі Господь знову пояснює Свою 
пракриті, тобто Свою форму. Пракриті 
означає «природа», а також «сварӯпа», 
тобто «своя форма». Господь каже, що Він 
з’являється у власному тілі, Він не змінює 
Свого тіла, як звичайна жива істота, яка 
переходить з одного тіла до іншого. 
Зумовлена душа може мати один тип тіла в 
цьому народженні й інший — у наступному. 
У матеріальному світі жива істота не має 
певного закріпленого за нею тіла, а 
переселяється з одного тіла у друге. Але 
Господь не робить цього. Хоч коли б Він 
з’являвся, Він приходить усе в тому ж 
предвічному тілі, завдяки своїй внутрішній 
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енергії. Іншими словами, Кришна приходить 
у цей матеріальний світ у Своїй первинній 
вічній формі з двома руками, що тримають 
флейту. Він з’являється саме у Своєму 
вічному тілі, до якого не може торкнутися 
матеріальна скверна. Але, хоча Він 
з’являється у Своєму незмінному 
трансцендентному тілі та є Володарем 
усесвіту, може здатися, що Він 
народжується як звичайна жива істота. І 
хоча Його тіло, на відміну від 
матеріального, непідвладне тлінню, 
здається, що Господь Кришна росте від 
дитинства до отроцтва й від отроцтва до 
юності. Але, хоч як це дивно, досягнувши 
юнацького віку, Він більше не змінюється. 
Під час битви на Курукшетрі у Нього було 
чимало правнуків, або, іншими словами, 
згідно з матеріалістичними підрахунками, 
Він був у досить зрілому віці, однак 
виглядав Він як двадцяти-
двадцятип’ятилітній юнак. Ми ніколи не 
бачимо зображень Кришни в похилому віці, 
бо Він ніколи не старіє, як ми, хоч і є 
найстарішою особистістю в усьому творінні 
— у минулому, теперішньому й 
майбутньому. Ні Його тіло, ні Його розум не 
зазнають змін і непідвладні тлінню. Тому 
стає зрозумілим, що попри те, що Він 
перебуває в матеріальному світі, Він є 
ненародженою, вічною формою блаженства 
та знання, і Його трансцендентні тіло й 
розум незмінні. І справді, Його поява та 
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зникнення нагадують схід сонця, його рух у 
небі й нарешті його зникнення під 
небокраєм. Коли сонце зникає з наших очей, 
ми вважаємо, що воно зайшло, а коли сонце 
з’являється перед нами, ми думаємо, що 
воно зійшло над обрієм. Насправді ж, сонце 
завжди перебуває на своєму місці, але 
внаслідок недосконалості наших чуттів ми 
вважаємо, що воно з’являється на небі і 
зникає. Поява і зникнення Господа повністю 
відмінні від народження та смерті звичайної 
живої істоти, тому очевидно, що Він, 
завдяки Своїй внутрішній могутності, є 
вічним блаженством та знанням, і 
матеріальна скверна ніколи не торкається до 
Нього. Веди також підтверджують, що 
Всевишній Бог-Особа — ненароджений, хоч 
і здається, нібито Він народжується у Своїх 
численних утіленнях. І в додатковій 
ведичній літературі теж стверджується, що 
хоча Господь і народжується ніби звичайна 
людина, Його тіло не змінюється. У 
«Бгаґаватам» описано, як Він з’явився перед 
Своєю матір’ю в образі Нараяни з чотирма 
руками і всіма шістьма ознаками 
божественної досконалості. Його поява в 
первинному вічному образі — це прояв 
Його незбагненної ласки, дарованої живим 
істотам, щоб вони могли зосередити свої 
думки на Всевишньому Господові в Його 
істинній вічній формі, а не на вигадках та 
фантазіях імперсоналістів про те, якими 
мають бути форми Господа. Слово мй, 



488 

або тма-мй, згідно зі словником «Вішва-
коша», стосується безпричинної Господньої 
милості. Господь усвідомлює всі Свої 
попередні появи та зникнення, але звичайна 
жива істота забуває все пов’язане з її 
минулим тілом, щойно отримує нове. 
Кришна — Володар усіх живих істот, адже 
під час Свого перебування на Землі Він 
являє дивовижні надлюдські вчинки. 
Господь — це вічна незмінна Абсолютна 
Істина, і немає різниці між Його формою та 
Його душею, між Його якостями і Його 
тілом. Тепер може виникнути питання: для 
чого Господь приходить у цей світ і залишає 
його? Відповідь на це Він дає у наступному 
вірші. 
 

ВІРШ 7 
 

Yada Yada ih DaMaRSYa Gl/aiNa>aRviTa >aarTa ) 
A>YauTQaaNaMaDaMaRSYa TadaTMaaNa& Sa*JaaMYahMa( )) 7 )) 

 

йад йад гі дгармасйа 
ґлнір бгаваті бграта  | 

абгйуттхнам адгармасйа 
тадтмна сриджмй агам || 7 || 

 

йад йад — хоч коли б і де б; гі — 
неодмінно; дгармасйа — релігії; ґлніӷ — 
послаблення; бгаваті — проявляється; 
бграта — нащадок Бгарати; 
абгйуттхнам — переважає; адгармасйа — 
 безвір’я; тад — тоді; тмнам — Себе; 
сриджмі — проявляю; агам — Я. 
 

Коли релігійна практика на Землі 
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занепадає і домінує безвір’я, тоді, о 
нащадку Бгарати, Я сходжу Сам. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші велике 
значення має слово сриджмі («проявляю»). 
Воно не може бути використане у значенні 
«творення», бо, як було сказано в 
попередньому вірші, форма Господа чи 
Його тіло не створюється, адже всі Його 
форми існують вічно. Отже, сриджмі 
означає, що Господь проявляє Себе таким, 
який Він є. Хоча Господь і приходить на 
Землю в певний час, а саме наприкінці 
Двапара-юґи двадцять восьмого тисячоліття 
сьомого Ману кожного дня Брагми, та Він 
не зобов’язаний дотримуватися цього 
правила, бо Він повністю незалежний і 
згідно зі Своїми бажаннями може діяти як 
завгодно. Отже, Він з’являється за власним 
бажанням тоді, коли у світі панує безвір’я і 
зникає істинна релігія. Релігійні засади 
викладено у Ведах, і всяке відхилення від 
правильного виконання приписів Вед 
робить людину безбожною. У «Бгаґаватам» 
стверджується, що такі засади є Божими 
заповідями, і лише Сам Господь може 
створити систему релігії. Сказано також, що 
Господь передав Веди в їхньому 
первинному вигляді Брагмі зсередини його 
серця. Тому принципи дгарми, або релігії, є 
прямими настановами Всевишнього Бога-
Особи (дгарма ту скшд бгаґават-
пратам). Ці заповіді ясно викладені у 
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«Бгаґавад-ґіті». Мета Вед полягає в тому, 
щоб дати ці принципи згідно з волею 
Всевишнього Господа, і наприкінці «Ґіти» 
Господь прямо каже, що найвища релігійна 
засада — це відданість Йому й нічого 
більше. Ведичні засади допомагають людині 
повністю вручити себе Господу, коли ж 
демони порушують такі принципи, Господь 
приходить на Землю Сам. Із «Бгаґаватам» 
стає зрозумілим, що Господь Будда — це 
втілення Кришни, який з’явився, коли у світі 
буяв матеріалізм, а матеріалісти 
прикривались авторитетом Вед. Хоч у Ведах 
є суворі правила й настанови щодо 
жертвопринесення тварин із певною метою, 
однак люди з демонічними нахилами 
здійснювали такі жертвопринесення, 
фактично не дотримуючись ведичних 
приписів. Господь Будда з’явився, аби 
зупинити таке безглуздя та відновити 
ведичні засади незастосування насильства. 
Тому кожна аватара, тобто втілення 
Господа, має певну місію, і всі ці втілення 
описані в шастрах. Нікого не слід приймати 
за аватару, якщо про нього не згадано в 
шастрах. Не треба думати, що Господь 
приходить лише на землю Індії, Він може 
з’явитись у будь-якому місці й у будь-який 
час, коли забажає. У кожному Своєму 
втіленні Він каже про релігію лише стільки, 
скільки за певних обставин можуть збагнути 
конкретні люди. Але мета завжди одна — 
привести людей до усвідомлення Бога й 
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дотримання релігійних принципів. Іноді 
Господь приходить особисто, а іноді Він 
посилає Своїх істинних представників у 
формі Свого сина чи слуги, або й Себе 
Самого в якому-небудь замаскованому 
вигляді. 

Засади «Бгаґавад-ґіти» було викладено 
саме Арджуні, бо з духовного погляду він 
перебував набагато вище за своїх 
сучасників, і через нього вони стали 
доступні іншим духовно розвиненим людям. 
Два плюс два дорівнює чотири — ця 
математична рівність справедлива як для 
школяра, який вивчає арифметику, так і для 
вченого-математика. Та все ж, вища 
математика відрізняється від простої 
арифметики. Так само й Господь у Своїх 
утіленнях навчає нас одним і тим самим 
законам, але, в залежності від різних 
обставин, вони можуть викладатися на 
вищому чи нижчому рівні. Дотримання 
вищих релігійних засад починається з 
прийняття чотирьох класів і чотирьох 
статусів соціального життя, як це буде 
з’ясовано далі. Загальна мета втілень 
Кришни — пробудити свідомість Кришни 
всюди. І за різних обставин така свідомість 
проявляється, або ж не проявляється.  
 

ВІРШ 8 
 

Pair}aa<aaYa SaaDaUNaa& ivNaaXaaYa c duZk*-TaaMa( ) 
DaMaRSa&SQaaPaNaaQaaRYa SaM>avaiMa YauGae YauGae )) 8 )) 
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парітрйа сдгӯн 
вінйа ча душкритм | 

дгарма-састхпанртхйа 
самбгавмі йуґе йуґе || 8 || 

 

парітрйа — задля звільнення; сдгӯнм 
— відданих; вінйа — задля знищення; 
ча — також; душкритм — лиходіїв; дгарма 
— релігійні засади; састхпана-артхйа 
— щоб поновити; самбгавмі — Я 
з’являюсь; йуґе — з епохи; йуґе — в епоху. 
 

Аби звільнити праведників і знищити 
лиходіїв, а також відновити засади релігії, 
Я Сам з’являюся з епохи в епоху. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Як учить «Бгаґавад-ґіта», 
садгу (святою людиною) є той, хто 
перебуває у свідомості Кришни. Людина 
може здаватися нерелігійною, але якщо в 
ній повною мірою присутні якості, що 
характерні для свідомості Кришни, її 
потрібно вважати садгу. Слово душкритм 
стосується тих, хто нехтує свідомістю 
Кришни. Таких лиходіїв, або душкритм, 
змальовано як обмежених нижчих 
представників людства, навіть якщо вони і 
вбираються в шати академічної освіти, тоді 
як осіб, стовідсотково заглиблених у 
свідомість Кришни, вважають за садгу, 
навіть якщо вони неосвічені й позбавлені 
гарних манер. Що стосується невіруючих, 
то Всевишньому Господові зовсім не 
обов’язково з’являтися Самому, аби їх 
знищити, як це Він зробив із демонами 
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Раваною й Камсою. Господь має багато 
помічників, які цілком спроможні покарати 
демонів. Але Господь приходить на Землю 
Сам, аби втішити Своїх щирих відданих, 
яким завжди дошкуляють демони. Демони 
постійно непокоять бгакт, навіть якщо ті 
доводяться їм ріднею. Хоча Магарадж 
Праглада був сином Гіраньякашіпу, він 
зазнав гонінь від свого батька, і хоча Девакі, 
мати Кришни, була сестрою Камси, вона та 
її чоловік Васудева терпіли від Камси 
утиски тільки тому, що в них мав 
народитися Кришна. Господь Кришна 
з’явився радше, аби врятувати Девакі, ніж 
для того, щоб убити Камсу, але зробив Він і 
те, і друге одночасно. Тому тут і сказано, що 
Господь з’являється в різних утіленнях в 
ім’я порятунку відданих та знищення 
лиходіїв-демонів. 

У «Чайтанья-чарітамриті» (Мадг’я-ліла, 
20.263–264) Кришнадас Кавірадж з’ясовує, 
що таке аватара, тобто втілення: 

сриші-гету йеі мӯрті прапаче аватаре 
сеі вара-мӯрті «аватра» нма дгаре 

 

мйтта паравйоме сабра авастхна 
віве аватарі ´дгаре «аватра» нма 

 

«Аватара, або втілення Господа, приходить 
із Господнього царства в матеріальний світ, 
і певну форму Бога-Особи, який приходить 
на Землю в такий спосіб, називають 
утіленням, або аватарою. Такі поширення 
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існують у духовному світі, у Господньому 
царстві. Коли ж вони з’являються в 
матеріальному світі, їх називають 
аватарами». 

Є різні аватари: пуруша-аватари, ґуна-
аватари, ліла-аватари, шактьявеша-
аватари, манвантара-аватари та юґа-
аватари — всі вони в належний час 
з’являються по всьому всесвіті. Але Господь 
Кришна є первинним Господом, джерелом 
усіх аватар. Господь Шрі Кришна 
приходить на Землю з особливою метою — 
втішити Своїх чистих відданих, які прагнуть 
бачити Його неповторні божественні 
розваги у Вриндавані. Отже, головна мета 
аватар Кришни — задовольнити Своїх 
чистих відданих. 

Господь каже, що Він з’являється в кожну 
епоху. Це означає, що Він приходить і в 
Калі-юґу. Як сказано у «Шрімад-
Бгаґаватам», у вік Калі Господь прийшов як 
Чайтанья Магапрабгу, який започаткував 
рух санкіртани (колективного оспівування 
святих імен) і поширив свідомість Кришни 
по всій Індії. Він передрік, що рух 
санкіртани пошириться по всьому світі, 
простуючи з міста до міста, із селища в 
селище. Господа Чайтанью, як утілення 
Кришни, Бога-Особи, описано в найбільш 
потаємних місцях шастр: в Упанішадах, 
«Магабгараті» та «Бгаґаватам». Відданих 
Кришни дуже приваблює рух санкіртани 
Господа Чайтаньї. Ця аватара Господа не 
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вбиває лиходіїв, а навпаки — рятує їх 
завдяки Своїй безпричинній милості. 
 

ВІРШ 9 
 

JaNMa k-MaR c Mae idVYaMaev& Yaae veita TatvTa" ) 
TYa¤-a deh& PauNaJaRNMa NaEiTa MaaMaeiTa Saae_JauRNa )) 9 )) 

 

джанма карма ча ме дівйам 
ева йо ветті таттватаӷ  | 

тйактв дега пунар джанма 
наіті мм еті со ’рджуна  || 9 || 

 

джанма — народження; карма — робота; 
ча — також; ме — Мої; дівйам — 
трансцендентний; евам — так; йаӷ — кожен; 
ветті — знає; таттватаӷ — насправді; 
тйактв — залишаючи осторонь; дегам — 
тіло; пунаӷ — знову; джанма  — 
народження; на — ніколи; еті — набуває; 
мм — Мене; еті — досягає; саӷ — він; 
арджуна — о Арджуно. 
 

Хто знає трансцендентну природу Моєї 
з’яви і Моїх діянь, Арджуно, той, 
покинувши тіло, більше не народжується 
в матеріальному світі знову, а досягає 
Мого вічного дому. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Прихід Господа на Землю з 
Його трансцендентної обителі вже було 
описано в шостому вірші. Той, хто може 
осягнути таємницю появи Бога-Особи, вже є 
звільненим від матеріальних пут, тобто він 
повертається в Господнє царство одразу ж 
після того, як покидає матеріальне тіло. Але 
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не так уже й легко дається живій істоті таке 
звільнення. Імперсоналісти та йоґи 
досягають звільнення, лише пройшовши 
крізь численні народження й безліч 
труднощів. І навіть тоді звільнення, якого 
вони досягають, — злиття з безособовим 
брагма-джйоті Господа — лише часткове, і 
є небезпека повернутись у матеріальний 
світ. Відданий же, просто завдяки тому, що 
він усвідомлює трансцендентну природу 
тіла й діянь Господа, досягає Його обителі 
після смерті тіла і вже не зазнає ризику 
повернення знову в матеріальний світ. У 
«Брагма-самгіті» (5.33) сказано, що Господь 
утілюється в численних формах: адваітам 
ачйутам андім ананта-рӯпам. Хоча й 
існує багато різноманітних трансцендентних 
форм Господа, всі вони є тим самим 
Усевишнім Богом-Особою. Людина повинна 
усвідомити ці речі й переконатись у них, 
хоча це й вище за розуміння світських 
учених та умоглядних філософів. У Ведах 
(«Пуруша-бодгіні Упанішада») 
стверджується: 
 

еко дево нітйа-ллнуракто  
бгакта-вйп гридй антар-тм 

 

«Єдиний Усевишній Бог-Особа вічно 
перебуває в численних трансцендентних 
формах і має різноманітні стосунки зі 
Своїми істинними відданими». У цьому 
вірші «Ґіти» Господь особисто підтверджує 
ведичний погляд. Той, хто приймає цю 
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істину, покладаючись на авторитет Вед і 
Всевишнього Бога-Особи, хто не гає часу на 
філософські припущення, той досягає 
вищого досконалого ступеня звільнення. 
Просто сприйнявши цю істину на віру, 
людина, без сумніву, досягає звільнення. 
Ведичний вислів тат твам асі, насправді, 
тут дуже доречний. Кожен, хто усвідомлює, 
що Господь Кришна — це Всевишній, або 
каже Господові: «Ти — той самий 
Найвищий Брагман, Бог-Особа», — така 
людина, безперечно, одразу звільнюється, і 
в результаті цього, їй гарантується 
трансцендентне спілкування з Господом. 
Іншими словами, такий сповнений віри 
відданий Господа досягає досконалості, і це 
підтверджується у наступному вірші Вед: 
 

там ева відітвті мритйум еті 
ннйаӷ пантх відйате ’йанйа 

 

«Досконалої стадії звільнення від 
народження та смерті можна досягти, 
просто пізнавши Господа, Всевишнього 
Бога-Особу, й іншого шляху до такої 
досконалості немає» («Шветашватара 
Упанішада», 3.8). Відсутність будь-якої 
альтернативи означає, що кожен, хто не 
усвідомив Господа Кришну як Усевишнього 
Бога-Особу, безперечно, перебуває під 
впливом ґуни невігластва, і відповідно, не 
досягне звільнення, трактуючи «Бгаґавад-
ґіту» згідно зі світським розумінням, або, 
так би мовити, облизуючи банку з медом 
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ззовні. Такі умоглядні філософи можуть 
мати великий вплив у матеріальному світі, 
але це ще не означає, що вони обов’язково 
досягнуть звільнення. Таким сповненим 
пихи світським ученим залишається лише 
чекати на безпричинну милість відданого 
Господа. Отже, людина має розвивати 
свідомість Кришни з вірою й розумінням і в 
такий спосіб досягти досконалості. 
 

ВІРШ 10 
 

vqTaraGa>aYa§-aeDaa MaNMaYaa MaaMauPaaié[Taa" ) 
bhvae jaNaTaPaSaa PaUTaa MaÙavMaaGaTaa" )) 10 )) 

 

вта-рґа-бгайа-кродг 
ман-май мм упрітӷ  | 

багаво ґйна-тапас 
пӯт мад-бгвам ґатӷ || 10 || 

 

вта — звільнившись від; рґа — 
прив’язаність; бгайа — страх; кродгӷ — 
гнів; мат-май — повністю в Мені; мм — у 
Мені; упрітӷ — цілком перебуваючи; 
багаваӷ — багато; ґйна — знання; тапас 
— покутою; пӯтӷ — очистившись; мат-
бгвам — трансцендентної любові до Мене; 
ґатӷ — досягли. 
 

Звільнившись від прив’язаності, страху і 
гніву, повністю занурившись у Мене і 
знайшовши в Мені притулок, дуже багато 
людей у минулому очистилися завдяки 
знанням про Мене й так досягли 
трансцендентної любові до Мене. 
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ПОЯСНЕННЯ: Як ішлося вище, людині, яка 
надто підвладна матеріальним впливам, 
дуже важко збагнути особистісну природу 
Найвищої Абсолютної Істини. Зазвичай 
люди, схильні до тілесного розуміння 
життя, настільки занурені в матеріалізм, що 
для них майже неможливо зрозуміти, як це 
Всевишній може бути особою. Такі 
матеріалісти навіть не можуть уявити собі, 
що є трансцендентне нетлінне тіло, 
сповнене знання та вічного блаженства. 
Згідно з поглядами матеріалістів тіло тлінне, 
воно — притулок невігластва й 
різноманітних страждань. Тому люди, коли 
їм кажуть про особистісну форму Господа, 
уявляють її на такому ж тілесному рівні. Для 
таких матеріалістів велетенський матеріаль-
ний прояв є найвищою формою, і, з огляду 
на це, вони вважають Усевишнього 
безособовим. Вони надто занурені в 
матеріальне, і тому думка про збереження 
особистості після звільнення від матерії 
лякає їх. Коли вони довідуються, що 
духовне життя теж індивідуальне, у них 
виникає страх перетворитися знову в особу, 
й тому вони, природно, надають перевагу 
своєрідному розчиненню в безособовій 
порожнечі. Зазвичай вони порівнюють 
живих істот із бульбашками, які лопаються 
на поверхні океану. Це — найвища 
досконалість духовного існування, якої 
можна досягти без особистої 
індивідуальності. Таке життя сповнене 
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страху й позбавлене досконалого духовного 
знання. До того ж, є безліч людей, які не 
можуть навіть уявити собі можливість 
духовного існування. Введені в оману 
численними теоріями й суперечливими 
розумуваннями, ці люди потрапляють у 
безвихідь; усе стає для них відразливим; 
вони гніваються й нерозумно вважають, що 
нема жодної вищої причини і що все, що 
існує, зрештою, — лише порожнеча. Такі 
люди перебувають у хворобливому стані. 
Одні з них надто прив’язані до 
матеріального, і тому не приділяють 
необхідної уваги духовному життю, другі 
прагнуть розчинитися у всевишній духовній 
причині, а треті не вірять ні у що, 
роздратовані своєю безпорадністю у 
спробах зрозуміти усі різноманітні духовні 
теорії. Ці останні вдаються до різних 
дурманних засобів і свої хворобливі 
марення інколи вважають за духовне 
бачення. Людина повинна звільнитися від 
усіх трьох ступенів прив’язаності до 
матеріального світу: заперечення духовного 
життя, страху перед ототожненням себе з 
духовною особистістю та концепції 
порожнечі, в основі якої лежить 
невдоволеність життям. Аби звільнитися від 
цих трьох матеріалістичних уявлень про 
життя, людина повинна шукати притулку в 
Господа й дотримуватися правил та 
життєвих засад відданого служіння 
Господові під керівництвом істинного 
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духовного вчителя. Вищий ступінь такого 
служіння називають бгавою, або 
трансцендентною любов’ю до Бога. 

«Бгакті-расамрита-сіндгу» (1.4.15–16) так 
описує науку відданого служіння: 

 

дау раддг татаӷ сдгу-    
саґо ´тха бгаджана-крій 

тато ´нартха-нівриттіӷ сйт    
тато нішх ручіс татаӷ 

 

атхсактіс тато бгвас    
татаӷ прембгйудачаті 
сдгакнм айа премаӷ    

прдурбгве бгавет крамаӷ 
 

«Спочатку людина повинна просто прагнути 
до самоусвідомлення. Тоді вона почне 
шукати товариства людей, які досягли 
духовних вершин. Наступний щабель — 
посвячення в істинного духовного вчителя, 
згідно з вказівками якого відданий-
початківець починає свій шлях відданого 
служіння. Коли людина віддано служить 
Господу під проводом духовного вчителя, 
вона звільнюється від усіх матеріальних 
уподобань, утверджується на шляху 
самоусвідомлення, а також розвиває смак до 
слухання про Абсолютного Бога-Особу, Шрі 
Кришну. Такий духовний смак сприяє тому, 
що людину дедалі більше вабить до 
Кришни, і згодом її прив’язаність до 
свідомості Кришни визріває у бгаву, або в 
початковий ступінь трансцендентної любові 
до Господа. Істинну любов до Господа 
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називають премою, найвищим ступенем 
досконалості життя». На рівні преми людина 
до останку віддає себе Господу й цілковито 
поринає у трансцендентне любовне 
служіння Йому. Отже, поступово 
просуваючись шляхом відданого служіння 
під керівництвом істинного духовного 
вчителя, людина може досягти найвищого 
ступеня досконалості і звільнитися від усіх 
матеріальних прив’язаностей, від страху 
того, що вона є індивідуальною духовною 
особистістю й від розчарувань, які 
приводять до філософії порожнечі. Тоді, 
врешті-решт, вона зможе досягти обителі 
Всевишнього Господа. 
 

ВІРШ 11 
 

Yae YaQaa Maa& Pa[PaÛNTae Taa&STaQaEv >aJaaMYahMa( ) 
MaMa vTMaaRNauvTaRNTae MaNauZYaa" PaaQaR SavRXa" )) 11 )) 

 

йе йатх м прападйанте 
тс татхаіва бгаджмй агам  | 

мама вартмнувартанте 
манушйӷ пртха сарвааӷ || 11 || 

 

йе — усі, хто; йатх — як; мм — Мені; 
прападйанте — віддаються; тн — їх; 
татх — так; ева — неодмінно; бгаджмі 
— нагороджую; агам — Я; мама — Моїм; 
вартма — шляхом; анувартанте — 
слідують; манушйӷ — усі люди; пртха — 
син Притхи; сарвааӷ — з усякого погляду. 
 

Я винагороджую всіх відповідно до того, 
наскільки вони Мені віддаються. Кожна 
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людина, о сину Притхи, у всьому йде 
Моїм шляхом. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Кожен шукає Кришну в 
різноманітних аспектах Його проявів. 
Усевишнього Бога-Особу можна частково 
усвідомити в Його безособовому аспекті, 
сяйві брагма-джйоті, а також як Наддушу, 
що проникає в усе й перебуває всередині 
всього, навіть усередині атомів. Але 
цілковито усвідомити Кришну можуть лише 
Його чисті віддані. Отже, Кришна — це 
мета пізнання кожного і таким чином, кожен 
задовольняється згідно зі своїм бажанням 
зрозуміти Його. У трансцендентному світі 
Кришна також відповідає на любов Своїх 
чистих відданих, вступаючи з ними в певні 
трансцендентні стосунки, як вони того 
бажають. Один відданий може хотіти, щоб 
Кришна був його вищим учителем, другий 
— щоб Він був його особистим другом, 
третій бажає мати Кришну за сина, а 
четвертий — щоб Він був його коханим. 
Кришна винагороджує всіх відданих 
порівну, згідно з їхньою любов’ю до Нього. 
У матеріальному світі існує такий самий 
взаємний обмін почуттями, і Господь у 
рівній мірі віддячує Своїм різним 
шанувальникам. Чисті віддані як тут, так і в 
духовній обителі спілкуються з Богом 
особисто, і в любовному служінні Господу 
як особі вони черпають істинне духовне 
блаженство. Що ж до імперсоналістів, які 
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хочуть вчинити духовне самогубство, 
знищивши своє індивідуальне існування як 
живої істоти, то Кришна допомагає і їм, 
даючи нагоду розчинитись у Своєму сяйві. 
Імперсоналісти не погоджуються визнати 
вічного, сповненого блаженства Бога-Особу. 
Відмовившись від своєї індивідуальності, 
вони не можуть насолоджуватися щастям 
трансцендентного особистого служіння 
Господові. Деякі з них, ті, що не 
утвердилися навіть у безособовому 
існуванні, повертаються до цього 
матеріального царства, аби проявити своє 
приховане прагнення діяльності. Їм 
недоступні духовні планети, але вони знову 
отримують можливість діяти на 
матеріальних планетах. Тим, хто працює 
задля плодів, Господь, як яґ’єшвара, дає те, 
чого вони бажають і заради чого виконують 
свої визначені обов’язки, а йоґам, які 
бажають містичної могутності, дарується 
така могутність. Іншими словами, 
увінчаються прагнення людини успіхом чи 
ні — залежить лише від милості Господа, і 
всі різноманітні способи духовного пізнання 
є лише досягненнями різних рівнів на 
одному й тому самому шляху. Тож, доки 
людина не прийде до вищого рівня, — 
свідомості Кришни — всі її намагання 
залишатимуться недосконалими, як про це 
стверджує «Шрімад-Бгаґаватам» (2.3.10): 
 

акмаӷ сарва-кмо в    
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мокша-кма удра-дгӷ 
твреа бгакті-йоґена    

йаджета пуруша парам 
 

«Чи позбулася людина бажань (стан 
відданих), чи прагне отримати винагороду 
за свій труд, чи шукає звільнення, — їй слід 
від усього серця молити Всевишнього Бога-
Особу про досягнення повної досконалості, 
вершиною якої є свідомість Кришни». 
 

ВІРШ 12 
 

k-a¿NTa" k-MaR<aa& iSaiÖ& YaJaNTa wh devTaa" ) 
i+aPa[& ih MaaNauze l/aeke- iSaiÖ>aRviTa k-MaRJaa )) 12 )) 

 

ккшантаӷ карма сіддгі 
йаджанта іга деватӷ  | 
кшіпра гі мнуше локе 

сіддгір бгаваті карма-дж || 12 || 
 

ккшантаӷ — бажаючи; кармам — 
діяльності заради плодів; сіддгім — 
досконалість; йаджанте — вони 
поклоняються через жертвопринесення; іга 
— у матеріальному світі; деватӷ — 
півбоги; кшіпрам — дуже швидко; гі — 
неодмінно; мнуше — у людському 
суспільстві; локе — у цьому світі; сіддгіӷ — 
успіх; бгаваті — приходить; карма-дж — 
з діяльності заради плодів. 
 

Люди у цьому світі бажають успіху у 
корисливій діяльності й тому 
поклоняються небожителям. Зазвичай 
вони швидко досягають мети.  
 



506 

ПОЯСНЕННЯ: Є хибна концепція про богів, 
а точніше, півбогів матеріального світу, і 
люди з незрілим розумом, які іноді вдають із 
себе великих учених, вважають таких 
півбогів різноманітними формами 
Всвишнього Господа. Насправді ж півбоги 
не є різними формами Бога, вони — 
різноманітні невід’ємні частки Господа. Бог 
один, але Його невід’ємних часток багато. 
Веди кажуть: нітйо нітйнм — Бог один. 
вараӷ парамаӷ кришах. Всевишній 
Господь один   — Кришна, а півбогів 
наділено певними повноваженнями, щоб 
вони керували матеріальним світом. Усі ці 
півбоги — живі істоти (нітйнм), і їх у 
різній мірі наділено матеріальною 
могутністю. Вони не можуть бути рівні 
Всевишньому Господові Нараяні, Вішну, чи 
Кришні. Той же, хто вважає, що Бог та 
півбоги перебувають на одному рівні, є 
атеїстом, пашанді. Навіть великих півбогів 
Брагму й Шіву не можна порівнювати з 
Усевишнім Господом. Такі півбоги, як 
Брагма й Шіва теж поклоняються Господові 
(шіва-вірічі-нутам). І все ж таки, як це не 
дивно, є чимало вождів суспільства, яких 
обмежені люди вшановують, дотримуючись 
антропоморфної й зооморфної теорій. Слова 
іга деватӷ вказують на могутню людину 
або півбога в матеріальному світі. Але 
Нараяна, Вішну, або Кришна, Всевишній 
Бог-Особа — не від цього світу. Він — 
вищий за матеріальне творіння, 
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трансцендентний до нього. Навіть Шріпада 
Шанкара-ачар’я, провідний імперсоналіст, 
підтверджує, що Нараяна, або Кришна, 
перебуває поза межами матеріального 
творіння. Проте недоумкуваті люди (грита-
ґйна) поклоняються півбогам, 
сподіваючись отримати негайні результати. 
І вони отримують їх, не усвідомлюючи того, 
що надбане таким способом є тимчасовим 
та призначене для менш розумних людей. 
Розумна людина перебуває у свідомості 
Кришни й не відчуває потреби поклонятися 
незначущим півбогам задля негайних, але 
тимчасових результатів. Півбоги 
матеріального світу, так само як і їхні 
шанувальники, щезнуть під час його 
знищення. Дари півбогів — матеріальні й 
тимчасові. І матеріальні світи, і їх мешканці, 
включно з півбогами та їх шанувальниками, 
— лише бульбашки в космічному океані. 
Однак людське суспільство збожеволіло від 
тимчасових речей цього світу, від 
матеріального багатства — володіння 
землею, сім’єю та різноманітними благами. 
Задля досягнення нетривких речей люди 
схиляються перед півбогами й сильними 
світу цього. Якщо людина отримала значну 
посаду в уряді, догоджаючи якомусь 
політичному лідерові, вона вважає своє 
досягнення великим щастям. Усі вони 
плазують перед так званими лідерами чи 
"великими шишками" задля досягнення 
тимчасових благ, — і справді отримують їх. 
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Цих нерозумних не цікавить свідомість 
Кришни, яка вирішує всі труднощі 
матеріального існування, вони прагнуть 
чуттєвих насолод і задля мізерної 
можливості задовольнити чуття схильні 
поклонятися наділеним певною владою 
живим істотам — півбогам. Цей вірш вказує 
на те, що людей дуже рідко цікавить 
свідомість Кришни, переважно вони 
зацікавлені отримати матеріальні 
задоволення й тому схиляються перед 
можновладцями цього світу. 
 

ВІРШ 13 
 

caTauvR<Ya| MaYaa Sa*í& Gau<ak-MaRiv>aaGaXa" ) 
TaSYa k-TaaRrMaiPa Maa& ivÖyk-TaaRrMaVYaYaMa( )) 13 )) 

 

чтур-варйа май сриша 
ґуа-карма-вібгґааӷ  | 
тасйа картрам апі м 

віддгй акартрам авйайам || 13 || 
 

чтуӷ-варйам — чотири класи людського 
суспільства; май — Мною; сришам — 
створений; ґуа — якості; карма — і робота; 
вібгґааӷ — з погляду розподілу; тасйа — 
цього; картрам — батько; апі — хоча; мм 
— Мене; віддгі — ти можеш знати; 
акартрам  — як того, хто не виконує; 
авйайам — незмінного. 
 

У відповідності з трьома ґунами 
матеріальної природи й діяльністю, з 
ними пов’язаною, Я створив чотири 
класи людського суспільства. І хоча Я й 
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творець цієї системи, тобі слід знати, що 
будучи незмінним, Я все ж не є у ній 
виконавцем. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Господь — творець усього. 
Все походить із Нього, Він усе підтримує, і 
після знищення все перебуває у Ньому. Він 
— творець чотирьох класів людського 
суспільства, починаючи з класу інтелігенції, 
брагманів, що перебувають під впливом ґуни 
добра. Далі йде адміністративний клас, 
кшатрії, що перебувають під впливом ґуни 
страсті. Крамарі, люди комерційного класу, 
яких називають вайш’ями, перебувають під 
змішаним впливом ґуни страсті й 
невігластва, і шудри, робітничий клас, 
перебувають у ґуні невігластва. Хоча 
Господь Кришна і створив чотири класи 
людського суспільства, Сам Кришна не 
належить до жодного з них, адже Він не є 
однією з обумовлених душ, з яких 
складається людство. Людське суспільство 
схоже на спільноту тварин, але для того, 
щоб людина змогла піднятись над 
тваринним рівнем і систематично розвивати 
свідомість Кришни, Господь створив 
вищезгадані суспільні класи. Схильність 
кожної окремої людини до певної діяльності 
визначають відповідні ґуни матеріальної 
природи, під впливом яких вона перебуває. 
Про вплив різних ґун матеріальної природи 
на життя людини розповідатиметься у 
вісімнадцятій главі цієї книги. Людина у 
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свідомості Кришни, однак, перебуває навіть 
вище від брагмана. Вважають, що брагмани 
за своїми якостями повинні знати Брагмана, 
Найвищу Абсолютну Істину, але насправді 
більшість із них усвідомлює лише 
безособовий Брагман, який є проявом 
Господа Кришни. Але той, хто виходить за 
рамки обмеженого знання брагмана й 
починає усвідомлювати Всевишнього Бога-
Особу, Господа Шрі Кришну, той набуває 
свідомості Кришни, або, іншими словами, 
стає вайшнавом. Свідомість Кришни 
включає в себе знання всіх повновладних 
поширень Кришни, а саме Рами, Нрисімги, 
Вараги та інших. Як Кришна 
трансцендентний до системи розшарування 
суспільства на чотири класи, так само й 
людина, яка перебуває у свідомості Кришни, 
виходить за межі будь-яких поділів 
людського суспільства на громади, нації, 
раси тощо. 
 

ВІРШ 14 
 

Na Maa& k-MaaRi<a il/MPaiNTa Na Mae k-MaRf-le/ SPa*ha ) 
wiTa Maa& Yaae_i>aJaaNaaiTa k-MaRi>aNaR Sa bDYaTae )) 14 )) 

 

на м кармі лімпанті 
на ме карма-пхале сприг | 

іті м йо ’бгіджнті 
кармабгір на са бадгйате || 14 || 

 

на — ніколи; мм — Мене; кармі — усі 
різновиди роботи; лімпанті — впливають; 
на — не; ме — Моє; карма-пхале — у 
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корисливій діяльності; сприг — прагнення; 
іті — таким чином; мм — Мене; йаӷ — 
той, хто; абгіджнті — знає; кармабгіӷ — 
наслідками такої роботи; на — ніколи; саӷ 
— він; бадгйате — заплутується. 
 

Немає такої роботи, яка впливала б на 
Мене, й також Я не прагну плодів 
діяльності. Хто розуміє про Мене цю 
істину, той теж не заплутується в тенетах 
корисливої діяльності та її наслідків. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Як у матеріальному світі 
природний статус царя передбачає, що цар 
завжди діє правильно, або що на нього не 
поширюються закони самої держави, так 
само й Господа, хоч Він і творець 
матеріального світу, не зв’язує діяльність 
цього світу. Він творить, але перебуває 
осторонь Свого творіння, тоді як живі істоти 
заплутуються в тенетах карми внаслідок 
свого прагнення панувати над 
матеріальними ресурсами. Власник 
підприємства не несе відповідальності за 
правильні чи неправильні вчинки своїх 
робітників, вони за них відповідають самі. 
Живих істот приваблює властива їм 
діяльність задля задоволення чуттів, але 
Кришна не радить вдаватися до такої 
діяльності. Аби просунутися в чуттєвих 
насолодах, живі істоти невтомно трудяться в 
цьому світі і прагнуть райського щастя після 
смерті. Та Господь цілком самодостатній, і 
Його не приваблює так зване райське щастя. 
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А небесні півбоги — це всього лише Його 
слуги. Власник підприємства не прагне 
низькоякісних задоволень, яких можуть 
бажати його робітники. Господь перебуває 
осторонь матеріальної діяльності та її 
наслідків. Наприклад, дощі не несуть 
відповідальності за різноманітну 
рослинність, що з’являється на землі, хоча 
без цих дощів ріст рослин неможливий. 
Ведична смриті підтверджує це так: 
 

німітта-мтрам евсау    
сриджйн сарґа-кармаі 

прадгна-кра-бгӯт    
йато ваі сриджйа-актайаӷ 

 

«Господь є лише головною причиною 
матеріального творення. Прямою ж 
причиною є матеріальна природа, завдяки 
якій космічний прояв стає видимим».  

Існує велике розмаїття створених істот: 
небожителі, люди й нижчі тварини, і всі 
вони підвладні наслідкам своїх минулих 
добрих або лихих учинків. Господь просто 
дає їм можливості здійснювати ці вчинки в 
межах ґун природи, але Сам Він не несе 
відповідальності за їхню минулу й нинішню 
діяльність. У «Веданта-сутрі» (2.1.34) 
сказано: ваішамйа-наірґгрийе на 
спекшатвт  — «Господь без упередження 
ставиться до всіх істот. А живі істоти самі 
відповідають за свої дії». Господь лише дає 
їм можливість діяти за допомогою 
зовнішньої енергії, матеріальної природи. 
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На людину, обізнану у складних питаннях 
закону карми, тобто діяльності заради 
плодів, не впливають наслідки такої 
діяльності. Іншими словами, якщо хтось 
усвідомлює трансцендентну природу 
Господа, це означає, що він має розвинуту 
свідомість Кришни, і що він уже не 
підвладний законам карми. А хто не розуміє 
трансцендентної природи Господа і вважає, 
що Його діяльність скерована просто на 
досягнення позитивних результатів, як і 
діяльність звичайних живих істот, — той 
неодмінно заплутується в тенетах наслідків 
корисливої діяльності. Але той, хто знає 
Найвищу Істину, є звільненою душею, яка 
утвердилась у свідомості Кришни.  
 

ВІРШ 15 
 

Wv& jaTva k*-Ta& k-MaR PaUvŒriPa MauMau+aui>a" ) 
ku-å k-MaŒv TaSMaatv& PaUvŒ" PaUvRTar& k*-TaMa( )) 15 )) 

 

ева ґйтв крита карма 
пӯрваір апі мумукшубгіӷ | 

куру кармаіва тасмт тва 
пӯрваіӷ пӯрва-тара критам || 15 || 

 

евам — так; ґйтв — добре знаючи; 
крита — було виконано; карма — робота; 
пӯрваіӷ — авторитетами минулого; апі — 
воістину; мумукшубгіӷ — хто досяг 
звільнення; куру — просто виконуй; карма 
— визначені обов’язки; ева — неодмінно; 
тасмт — тому; твам — ти; пӯрваіӷ — 
попередниками; пӯрва-тарам — у давні 
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часи; критам — як виконувалось. 
 

Саме з таким розумінням Моєї 
трансцендентної природи всі звільнені 
душі діяли в давні часи, тому ти повинен 
виконувати свої обов’язки, наслідуючи їх. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Є дві категорії людей. Серця 
одних сповнені нечистих матеріальних 
прагнень, інші ж від них вільні. Свідомість 
Кришни однаково благодатна як для одних, 
так і для других. Перші можуть прийти до 
свідомості Кришни поступово через 
очищення, дотримуючись засад, які 
впорядковують життя у відданому служінні 
Господу. А ті, що вже очистились, можуть 
продовжувати діяти у свідомості Кришни, 
благотворно впливаючи на інших, тих, які 
наслідують їхній приклад. Нерозумні люди, 
або початківці у свідомості Кришни, не 
маючи знань про свідомість Кришни, часто 
бажають зректися діяльності. Господь не 
підтримав бажання Арджуни залишити поле 
битви. Людині слід знати, як діяти. Відійти 
від діяльності у свідомості Кришни й сидіти 
на самоті, просто демонструючи свідомість 
Кришни, не так важливо, як реально діяти 
заради Кришни. Арджуна отримує тут 
пораду діяти у свідомості Кришни, йдучи 
вслід за попередніми учнями Господа, 
такими, як бог Сонця Вівасван, про якого 
вже йшлося раніше. Всевишній Господь 
знає все, що Він здійснив у минулому, так 
само як і про всі минулі вчинки людей, які 
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діяли у свідомості Кришни. Тому Він 
наводить приклад бога Сонця, який 
перейняв це мистецтво від Самого Господа 
кілька мільйонів років тому. Всі такі учні 
Господа Кришни згадані тут як звільнені 
особи, які виконують обов’язки, що їх 
визначив Сам Кришна. 
 

ВІРШ 16 
 

ik&- k-MaR ik-Mak-MaeRiTa k-vYaae_PYa}a MaaeihTaa" ) 
Tatae k-MaR Pa[v+YaaiMa YaJjaTva Maae+YaSae_éu>aaTa( )) 16 )) 

 

кі карма кім акарметі 
кавайо ’пй атра могітӷ | 

тат те карма правакшймі 
йадж ґйтв мокшйасе ’убгт || 16 ||   

кім — що є; карма — дія; кім — що є; 
акарма — бездіяльність; іті — таким 
чином; кавайаӷ — розумний; апі — також; 
атра — у цьому питанні; могітӷ — 
введені в оману; тат — те; те — тобі; 
карма — робота; правакшймі — Я поясню; 
йат — котре; ґйтв — знаючи; мокшйасе 
— ти звільнишся; аубгт — від недолі. 
 

Навіть розумні люди плутаються, 
намагаючись визначити, що таке дія, а 
що — бездіяльність. Зараз Я поясню тобі, 
що таке дія. Знаючи це, ти звільнишся від 
усієї недолі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Діючи у свідомості Кришни, 
слід брати приклад з істинних відданих 
Господа, що жили до нас, як це 
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рекомендовано у п’ятнадцятому вірші. Далі 
буде з’ясовано, чому не слід діяти 
самостійно. 

Діяльність у свідомості Кришни означає, 
що людині треба керуватися настановами 
авторитетної особи, що перебуває в лінії 
учнівської послідовності, як було пояснено 
на початку цієї глави. Наука свідомості 
Кришни вперше була повідана богові 
Сонця, а бог Сонця переказав її своєму 
синові Ману. Ману теж пояснив її своєму 
синові Ікшваку, і в такий спосіб цю науку 
поширюють на Землі з прадавніх часів. 
Тому людина має наслідувати авторитетів 
минулого, які перебувають у лінії учнівської 
послідовності. В іншому разі навіть 
найбільш кмітливі люди будуть 
спантеличені, не знаючи правильного 
способу діяльності у свідомості Кришни. 
Саме тому Господь і вирішив дати Арджуні 
прямі настанови щодо питань свідомості 
Кришни. Завдяки цим безпосереднім 
настановам Господа, кожна людина, яка 
наслідує приклад Арджуни, може бути 
певна, що вона ніколи не зіб’ється з пуття. 

Кажуть, людина не може впевнитися в 
істинності релігії, перевіряючи її за 
допомогою експерименту, бо 
експериментальне знання недосконале. 
Насправді засади релігії може встановити 
тільки Сам Господь. Дгарма ту скшд 
бгаґават-пратам (Бгаґ., 6.3.19). Ніхто не 
може створити релігійні принципи за 
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допомогою своїх недосконалих вигадок та 
припущень. Треба наслідувати таких 
великих авторитетів як Брагма, Шіва, 
Нарада, Ману, Кумари, Капіла, Праглада, 
Бгішма, укадева Ґосвамі, Ямараджа, 
Джанака й Магарадж Балі. За допомогою 
власних міркувань і припущень людина 
неспроможна з’ясувати, що таке релігія, чи 
самоусвідомлення. Тому Господь, 
проявляючи безпричинну ласку до Своїх 
відданих, безпосередньо пояснює Арджуні, 
що є діяльність, і що — бездіяльність. Лише 
діяльність, здійснювана у свідомості 
Кришни, здатна вирвати людину з тенет 
матеріального існування. 
 

ВІРШ 17 
 

k-MaR<aae ùiPa baeÖVYa& baeÖVYa& c ivk-MaR<a" ) 
Ak-MaR<aê baeÖVYa& GahNaa k-MaR<aae GaiTa" )) 17 )) 

 

кармао гй апі боддгавйа 
боддгавйа ча вікармааӷ | 
акармаа ча боддгавйа 

ґаган кармао ґатіӷ || 17 || 
 

кармааӷ — діяльність; гі — неодмінно; апі 
— також; боддгавйам — треба розуміти; 
боддгавйам — треба розуміти; ча — також; 
вікармааӷ  — заборонена діяльність; 
акармааӷ  — бездіяльності; ча — також; 
боддгавйам — треба розуміти; ґаган — 
важка для усвідомлення; кармааӷ — 
діяльності; ґатіӷ — дорога. 
 

Усі лабіринти діяльності осмислити дуже 
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важко. Тому варто правильно розуміти, 
що є діяльність, що — заборонена дія, і 
що — бездіяльність. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Якщо людина серйозно 
прагне звільнитися з кайданів матерії, їй 
необхідно розуміти різницю між діяльністю, 
бездіяльністю й забороненими діями. Слід 
проаналізувати, що таке дія, наслідок цієї дії 
та що таке гріховна дія, бо це дуже складне 
питання. Аби збагнути, що таке свідомість 
Кришни і діяльність у відповідності з її 
методами, людині треба довідатися про свої 
стосунки з Усевишнім. Той, хто з’ясував це 
питання, добре знає, що кожна жива істота 
— вічна слуга Господа, і тому їй необхідно 
діяти у свідомості Кришни. Вся «Бгаґавад-
ґіта» підводить нас до цього висновку. Будь-
які інші уявлення, що суперечать свідомості 
Кришни і примхливі дії, що виникають 
унаслідок таких уявлень, є вікарма, тобто 
заборонена діяльність. Аби зрозуміти все це, 
необхідно спілкуватися з авторитетними 
особами, які перебувають у свідомості 
Кришни, і з їхньою допомогою розкрити цю 
таємницю. Це все одно що отримати знання 
безпосередньо від Господа. А інакше навіть 
найрозумніша людина зайде в безвихідь. 
 

ВІРШ 18 
 

k-MaR<Yak-MaR Ya" PaXYaedk-MaRi<a c k-MaR Ya" ) 
Sa buiÖMaaNMaNauZYaezu Sa Yau¢-" k*-Tòk-MaRk*-Ta( )) 18 )) 

 

кармай акарма йаӷ пайед 
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акармаі ча карма йаӷ | 
са буддгімн манушйешу 

са йуктаӷ критсна-карма-крит || 18 || 
 

кармаі — у діяльності; акарма — 
бездіяльність; йаӷ — той, хто; пайет — 
спостерігає; акарма — у бездіяльності; ча 
— також; карма — корислива діяльність; 
йаӷ — той, хто; саӷ — він; буддгі-мн — 
розумний; манушйешу — у людському 
суспільстві; саӷ — він; йуктаӷ — перебуває 
у трансцендентному становищі; критсна-
карма-крит — хоча й залучений до 
різноманітної діяльності. 
 

Той з людей мудрий, хто в діяльності 
бачить бездіяльність, а в бездіяльності — 
діяльність; становище його трансцен-
дентне, хоч він і вдається до всіх видів 
діяльності. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людина, яка діє у свідомості 
Кришни, природним чином звільнюється від 
кайданів карми. Усі її вчинки здійснюються 
в ім’я Кришни, й тому вона не 
насолоджується плодами своєї праці й не 
страждає від них. Така людина стає мудрою, 
здійснюючи різноманітну діяльність для 
Кришни. Акарма означає «без наслідків 
діяльності». Імперсоналіст припиняє 
діяльність задля її плодів, остерігаючись, що 
її наслідки можуть стати каменем 
спотикання на шляху до самоусвідомлення, 
але персоналіст чітко розуміє своє 
становище вічного слуги Всевишнього Бога-
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Особи. Тому він занурюється у свідомість 
Кришни. Завдяки тому, що він  робить усе 
для Кришни, під час виконання своїх 
обов’язків він насолоджується тільки 
духовним щастям. Про тих, що занурені в 
цей процес, кажуть, що вони не бажають 
особистого чуттєвого задоволення. 
Усвідомлення себе вічним слугою Кришни 
робить людину непідвладною для всіх видів 
наслідків її діяльності. 
 

ВІРШ 19 
 

YaSYa SaveR SaMaarM>aa" k-aMaSaªLPaviJaRTaa" ) 
jaNaaiGandGDak-MaaR<a& TaMaahu" Pai<@Ta& buDaa" )) 19 )) 

 

йасйа сарве самрамбгӷ 
кма-сакалпа-варджітӷ | 
ґйнґні-даґдга-карма 

там гуӷ паіта будгӷ || 19 || 
 

йасйа — котрого; сарве — усі різновиди; 
самрамбгӷ — спроби; кма — 
ґрунтуються на прагненні до чуттєвих 
насолод; сакалпа — рішучість; варджітӷ 
— позбавлені; ґйна — досконалого знання; 
аґні — вогнем; даґдга — спалений; 
кармам — чия робота; там — того; гуӷ 
— називають; паітам — освіченим; 
будгӷ — ті, що знають. 
 

Вважають, що повним знанням володіє 
людина, кожне зусилля якої вільне від 
бажання чуттєвих утіх. Мудрі кажуть про 
неї, що плоди її діяльності спалені вогнем 
досконалого знання. 
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ПОЯСНЕННЯ: Тільки людина, що володіє 
повним знанням, може зрозуміти діяльність 
особи, яка перебуває у свідомості Кришни. 
Оскільки людина у свідомості Кришни не 
має ніяких схильностей до чуттєвих 
насолод, то треба розуміти, що вона за 
допомогою досконалого знання про своє 
істинне становище вічного слуги 
Всевишнього Бога-Особи до тла спалила всі 
наслідки своєї діяльності. Справді 
освіченим є той, хто досяг такого 
досконалого знання. Розвиток знання про 
вічне служіння Господу порівнюється з 
вогнем. Такий вогонь, одного разу 
запалений, може знищити всі наслідки 
діяльності людини. 
 

ВІРШ 20 
 

TYa¤-a k-MaRf-l/aSa®& iNaTYaTa*áae iNaraé[Ya" ) 
k-MaR<Yai>aPa[v*taae_iPa NaEv ik-iÄTk-raeiTa Sa" )) 20 )) 

 

тйактв карма-пхалсаґа 
нітйа-трипто ніррайаӷ | 
кармай абгіправритто ’пі 

наіва кічіт кароті саӷ || 20 || 
 

тйактв — відмовившись; карма-пхала-
саґам — прив’язаності до плодів 
діяльності; нітйа — завжди; триптаӷ — 
будучи задоволеним; ніррайаӷ — без 
притулку; кармаі — у діяльності; 
абгіправриттаӷ — бувши повністю 
зайнятим; апі — незважаючи на; на — не; 
ева — неодмінно; кічіт — будь-що; кароті 
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— робить; саӷ — він. 
 

Завжди вдоволена і незалежна, така 
людина, відмовившись від будь-якої 
прив’язаності до плодів своєї роботи, не 
здійснює ніякої корисливої діяльності, 
хоч і занурена у виконання різноманітних 
обов’язків. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Така свобода від рабства 
діяльності можлива лише у свідомості 
Кришни, коли людина робить усе для 
Господа. Людина у свідомості Кришни діє з 
почуття чистої любові до Всевишнього 
Бога-Особи, і тому її не приваблюють плоди 
її діяльності. Таку людину не цікавить 
навіть підтримання власного існування, бо 
вона все присвячує Кришні. Вона не прагне 
придбати якісь речі чи зберегти те, що їй 
належить. Вона прагне якомога краще 
виконувати свої обов’язки й залишає все на 
розсуд Кришни. Така зречена людина 
завжди вільна від наслідків своїх добрих чи 
поганих учинків, ніби вона їх і не чинить. 
Це ознака акарми, тобто безкорисливої 
діяльності. Будь-яка інша діяльність, 
здійснювана не у свідомості Кришни, 
зв’язує людину, і це — ознака вікарми, про 
що вже йшлося раніше. 
 

ВІРШ 21 
 

iNaraXaqYaRTaictaaTMaa TYa¢-SavRPairGa]h" ) 
Xaarqr& ke-vl&/ k-MaR ku-vRàaPanaeiTa ik-iLbzMa( )) 21 )) 

 

нірр йата-чітттм 
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тйакта-сарва-паріґрагаӷ | 
рра кевала карма 

курван нпноті кілбішам || 21 || 
 

нірӷ — не прагнучи плодів; йата — 
підкоривши; чітта-тм — ум і розум; 
тйакта — відмовляючись; сарва — усе; 
паріґрагаӷ — почуття власності; ррам — 
підтримуючи душу в тілі; кевалам — тільки; 
карма — робота; курван — роблячи; на — 
ніколи; пноті — не отримує; кілбішам — 
наслідків гріховних вчинків. 
 

Така прониклива людина діє, досконало 
володіючи своїм умом і розумом. Вона 
зрікається усякого почуття власності над 
своїм майном і працює тільки, аби 
задовольнити найнеобхідніші потреби 
життя. Діючи таким чином, вона стає 
непідвладна гріховним наслідкам своєї 
діяльності. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людина у свідомості 
Кришни, діючи, не сподівається на добрі чи 
погані плоди. Вона цілковито володіє своїм 
умом і розумом. Вона усвідомлює себе 
невід’ємною часткою Всевишнього, і тому 
розуміє, що роль, яку вона грає як частинка 
цілого, — не власна її діяльність. Вона 
усвідомлює, що через неї діє Сам 
Усевишній. Якщо рука виконує якусь 
роботу, то це не її власне бажання, а 
діяльність в інтересах усього тіла. Людина у 
свідомості Кришни завжди узгоджує свої дії 
з вищою волею й зовсім не бажає власного 
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чуттєвого задоволення. У своїх діях вона 
стає схожа на деталь машини. Як деталі 
механізму потребують для підтримання 
своєї працездатності змащування й чистки, 
так само й людина у свідомості Кришни 
підтримує своє існування тільки для того, 
щоб бути здатною до трансцендентного 
любовного служіння Господу. Тому жодні 
гріховні наслідки будь-яких її зусиль на неї 
не впливають. Наче тварина, вона не має 
почуття власності навіть над власним тілом. 
Жорстокий власник інколи навіть убиває 
тварину, яка належить йому, і тварина не 
чинить опору. В неї також немає ніякої 
реальної незалежності. Людина у свідомості 
Кришни, яка повністю присвятила себе 
самоусвідомленню, не відволікається на 
якісь оманливі матеріальні принади. Вона 
цінує свій час і не йде на обман заради 
грошей, необхідних на підтримання тіла й 
душі, й тому гріх її оминає. Вона вільна від 
наслідків своїх учинків. 
 

ВІРШ 22 
 

Yad*C^al/a>aSaNTauíae ÜNÜaTaqTaae ivMaTSar" ) 
SaMa" iSaÖaviSaÖaE c k*-TvaiPa Na iNabDYaTae )) 22 )) 

 

йадриччх-лбга-сантушо 
двандвтто віматсараӷ | 
самаӷ сіддгв асіддгау ча 

критвпі на нібадгйате || 22 || 
  

йадриччха — саме собою; лбга — 
прибутком; сантушаӷ — задоволений; 
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двандва — двоїстість; аттаӷ — той, хто 
подолав; віматсараӷ — вільний від 
заздрощів; самаӷ — твердий; сіддгау — в 
успіху; асіддгау — у поразці; ча — також; 
критв — роблячи; апі — хоча; на — 
ніколи; нібадгйате — потрапляє під вплив. 
 

Хто задоволений тим, що приходить до 
нього саме собою, хто вільний від 
двоїстості, хто не заздрить, хто стійкий як 
в успіху, так і в невдачі, — ніколи той не 
заплутується, хоч він і занурений у 
діяльність. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людина у свідомості 
Кришни не докладає багато зусиль навіть 
для того, щоб підтримувати своє тіло. Вона 
задоволена тим прибутком, що приходить 
сам собою. Вона не жебрає й не просить у 
борг, вона чесно працює поки має на це 
силу і вдовольняється тим, що отримує 
чесною працею. Тому вона незалежна в 
засобах до існування. Вона не дозволяє, щоб 
чиє-небудь служіння перешкоджало її 
власному служінню у свідомості Кришни. 
Задля служіння Господу вона може взяти 
участь у будь-якій діяльності, залишаючись 
водночас поза двоїстістю матеріального 
світу. Цю двоїстість можна простежити на 
прикладах тепла й холоду, або страждання і 
щастя. Людина у свідомості Кришни вища 
за двоїстість, бо без вагань готова діяти 
будь-яким чином, якщо це потрібно для 
вдоволення Кришни. Тому вона залишається 
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спокійною як в успіху, так і в невдачі. Ці 
ознаки проявляються, коли людина осягає 
всю довершеність трансцендентного знання. 
 

ВІРШ 23 
 

GaTaSa®SYa Mau¢-SYa jaNaaviSQaTaceTaSa" ) 
YajaYaacrTa" k-MaR SaMaGa]& Pa[ivl/IYaTae )) 23 )) 

 

ґата-саґасйа муктасйа 
ґйнвастхіта-четасаӷ | 
йаґййчаратаӷ карма 

самаґра правілйате || 23 || 
 

ґата-саґасйа — того, хто не зв’язаний 
ґунами матеріальної природи; муктасйа — 
звільненого; ґйна-авастхіта — 
розташований у трансцендентному; четасаӷ 
— чия мудрість; йаґййа — заради Яґ’ї 
(Кришни); чаратаӷ — діючи; карма — 
робота; самаґрам — повністю; правілйате 
— цілком поглинається. 
 

Діяльність людини, яка неприв’язана до 
ґун природи і яка повністю перебуває у 
трансцендентному знанні, цілковито 
занурюється у трансцендентність. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Повністю досягнувши 
свідомості Кришни, людина звільнюється 
від усякої двоїстості, а, отже, й від скверни 
матеріальної природи. Вона вже вільна, 
адже усвідомлює своє справжнє становище 
у стосунках із Кришною й ум її не може 
звернути зі шляху свідомості Кришни. 
Отже, всі її дії присвячені Кришні, який є 
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первинним Вішну, й тому всю її діяльність 
розглядають як жертвопринесення, бо 
жертвопринесення здійснюються задля 
вдоволення Всевишньої Особи — Вішну, 
Кришни. Наслідки ж усієї її діяльності 
поглинаються трансцендентністю й вона від 
них зовсім не страждає. 
 

ВІРШ 24 
 

b]øaPaR<a& b]ø hivb]RøaGanaE b]ø<aa huTaMa( ) 
b]øEv TaeNa GaNTaVYa& b]øk-MaRSaMaaiDaNaa )) 24 )) 

 

брагмрпаа брагма гавір 
брагмґнау брагма гутам | 

брагмаіва тена ґантавйа 
брагма-карма-самдгін || 24 || 

 

брагма — духовний за природою; арпаам 
— внесок; брагма — Всевишній; гавіӷ — 
масло; брагма — духовний; аґнау — у вогні 
звершення; брагма — духовною душею; 
гутам — запропонований; брагма — 
духовне царство; ева — неодмінно; тена — 
ним; ґантавйам — досягнуте; брагма — 
духовний; карма — у діяльності; самдгін 
— повним поглинанням. 
 

Особа, яка повністю заглиблена у 
свідомість Кришни, неодмінно досягає 
духовного царства, адже вона все віддає 
на духовну діяльність, здобуток у якій 
абсолютний, а підношення має таку ж 
духовну природу. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут сказано про те, як 
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діяльність у свідомості Кришни може 
зрештою привести людину до духовної 
мети. Свідомість Кришни передбачає 
різноманітні дії, і всі вони будуть описані в 
наступних віршах, тут же подано загальне 
уявлення про свідомість Кришни. Зумовлена 
душа занурена в матеріальні нечистоти і 
змушена діяти в матеріальній атмосфері, та 
все ж їй треба вирватися з такого 
середовища. Метод визволення зумовленої 
душі з пастки матеріального світу — це 
свідомість Кришни. Наприклад, хворого на 
розлад травлення внаслідок зловживання 
певними молочними продуктами можна 
вилікувати іншим молочним продуктом — 
кисляком. Так само й поглинута матерією 
зумовлена душа може вилікуватися за 
допомогою свідомості Кришни, як про це 
сказано тут, у «Ґіті». Такий спосіб зазвичай 
називають яґ’єю, жертвопринесенням, і він 
призначений саме для вдоволення Вішну, 
або Кришни. Чим більше діяльності в 
матеріальному світі здійснюється у 
свідомості Кришни, тобто саме в ім’я 
Вішну, тим більше завдяки заглибленню в 
Нього одухотворюється загальна атмосфера. 
Слово брагма (Брагман) означає 
«духовний». Господь духовний і промені 
Його трансцендентного тіла називають 
брагма-джйоті, Його духовним сяйвом. 
Усе суще перебуває у брагма-джйоті, але 
коли джйоті покриває ілюзія (мая), або 
чуттєві задоволення, воно стає 
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матеріальним. Матеріальний покрив може 
бути негайно усунутий за допомогою 
свідомості Кришни. Отже, підношення, яке 
пропонують в ім’я свідомості Кришни, той, 
хто споживає це підношення чи внесок, 
процес споживання, жертводавець і 
результат — усе це, взяте разом, є Брагман, 
або Абсолютна Істина. Абсолютну Істину, 
яку покриває мая, називають матерією. 
Абсолютна Істина, покрита маєю, 
називається матерією. Матерія, що 
узгоджена з Абсолютною Істиною, 
відновлює свої духовні якості. Свідомість 
Кришни — це перетворення ілюзорної 
свідомості на Брагмана, і спрямування її на 
Всевишнього. Коли ум повністю 
заглиблений у свідомість Кришни, кажуть, 
що він перебуває у самадгі, тобто у трансі, і 
все, що робиться в такій трансцендентній 
свідомості, називають яґ’єю, або жертвою 
Абсолюту. У такому стані духовної 
свідомості вкладник, внесок, споживання, 
виконавець або той, хто керує виконанням, і 
результат, або кінцева мета, — все — стає 
єдиним у Абсолюті, у Всевишньому 
Брагмані. Це і є свідомість Кришни.  
 

ВІРШ 25 
 

dEvMaevaPare Yaj& YaaeiGaNa" PaYauRPaaSaTae ) 
b]øaGanavPare Yaj& YajeNaEvaePaJauûiTa )) 25 )) 

 

даівам евпаре йаґйа 
йоґінаӷ парйупсате | 
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брагмґнв апаре йаґйа 
йаґйенаівопаджугваті || 25 || 

 

даівам — у поклонінні небожителям; ева — 
як це; апаре — деякі; йаґйам — 
жертвопринесення; йоґінаӷ — містики; 
парйупсате — поклоняються досконало; 
брагма — Абсолютної Істини; аґнау — у 
вогні; апаре — інші; йаґйам — 
жертвопринесення; йаґйена — 
жертвопринесенням; ева — так; 
упаджугваті — поклоняються. 
 

Деякі йоґи досконало поклоняються 
півбогам, проводячи на їхню честь 
різноманітні жертвопринесення, а деякі 
підносять жертви на вогонь Усевишнього 
Брагмана. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Як було сказано вище, того, 
хто виконує свої обов’язки у свідомості 
Кришни, називають досконалим йоґом, або 
першокласним містиком. Але є також інші, 
ті, що проводять різноманітні 
жертвопринесення півбогам, а ще є й такі, 
що пропонують жертви Всевишньому 
Брагману, чи, можливо, безособовому 
аспекту Всевишнього Господа. Отже, є 
різноманітні види жертвопринесень, що 
належать до різних категорій. Різні категорії 
жертвопринесень, здійснювані різними 
типами виконавців, відмінні лише зовні. А 
насправді жертва призначена для 
вдоволення Всевишнього Господа Вішну, 
який відомий також як Яґ’я. Всі ці 



531 

різноманітні жертвопринесення можна 
поділити на дві основні групи: принесення в 
жертву матеріальних благ і 
жертвопринесення заради трансцендентного 
знання. Ті, що перебувають у свідомості 
Кришни, жертвують усім матеріальним 
заради вдоволення Всевишнього Господа, 
тоді як інші, жадібні до минущого 
матеріального щастя, жертвують своєю 
матеріальною власністю, аби задовольнити 
таких півбогів, як Індра, бог Сонця тощо. 
Інші, імперсоналісти, жертвують своєю 
індивідуальністю, розчиняючись у 
безособовому Брагмані. Півбоги — це 
могутні живі істоти, яких Усевишній 
Господь призначив доглядати, підтримувати 
й керувати всією матеріальною діяльністю, 
такою, як обігрівання, зрошування й 
освітлення всесвіту. Ті, що зацікавлені в 
матеріальних благах, поклоняються 
півбогам за допомогою різних 
жертвопринесень, здійснюваних згідно з 
ведичними ритуалами. Їх називають багу-
ішвара-ваді, тобто ті, що вірять у багатьох 
богів. Інші ж, ті, що поклоняються 
безособовому аспекту Абсолютної Істини і 
вважають форми півбогів тимчасовими, 
приносять свою індивідуальність як жертву 
на вищий вогонь і в такий спосіб 
припиняють своє індивідуальне існування, 
розчиняючись в існуванні Всевишнього. 
Такі імперсоналісти жертвують свій час на 
філософські вигадки, намагаючись збагнути 
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трансцендентну природу Всевишнього. 
Іншими словами, ті, що трудяться задля 
плодів своєї діяльності, приносять у жертву 
свою матеріальну власність в ім’я 
матеріальних утіх, тоді як імперсоналісти 
жертвують усіма матеріальними 
визначеннями, аби розчинитися в 
Усевишньому. Для імперсоналіста вогняним 
жертовним вівтарем є Всевишній Брагман, а 
підношенням — він сам, поглинутий вогнем 
Брагмана. Однак людина у свідомості 
Кришни, на кшталт Арджуни, жертвує всім 
заради вдоволення Кришни. І свою 
матеріальну власність, і саму себе — геть 
усе — вона віддає Кришні. Отже, вона стає 
йоґом найвищого класу і водночас не 
втрачає свого індивідуального існування. 
 

ВІРШ 26 
 

é[ae}aadqNaqiNd]Yaa<YaNYae Sa&YaMaaiGanzu JauûiTa ) 
XaBdadqiNvzYaaNaNYa wiNd]YaaiGanzu JauûiTa )) 26 )) 

 

ротрднндрійй анйе 
сайамґнішу джугваті | 
абддн вішайн анйа 

індрійґнішу джугваті || 26 ||   

ротра-дні — процес слухання; індрійі 
— чуття; анйе — інші; сайама — 
затримування; аґнішу — у вогні; джугваті 
— пропонують; абда-дн — звукова 
вібрація тощо; вішайн — об’єкти чуттєвого 
задоволення; анйе — інші; індрійа — 
органів чуття; аґнішу — у вогні; джугваті 
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— вони приносять у жертву. 
 

Деякі [справжні брагмачарі] приносять у 
жертву чуття й процес слухання на 
вогонь приборкування ума, а інші [що 
ведуть впорядковане сімейне життя], 
жертвують об’єкти чуттів на вогонь 
самих чуттів. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Призначення представників 
усіх чотирьох ашрамів — брагмачарі, 
ґрігастх, ванапрастх та санньясі — полягає 
в тому, щоб стати досконалими йоґами, або 
трансценденталістами. Людське життя, на 
відміну від тваринного, не призначене для 
чуттєвих утіх, і тому чотири етапи 
людського життя влаштовано так, щоб 
людина могла досягти досконалості в 
духовному житті. Брагмачарі, тобто учні, 
якими опікується істинний духовний 
учитель, приборкують свої уми, 
відмовляючись від чуттєвих задоволень. 
Брагмачарі слухають лише ті слова, що 
стосуються свідомості Кришни. Слухання 
— це основа розуміння, й тому чистий 
брагмачарі повністю віддається 
оспівуванню та слуханню слави й величі 
Господа (гарер нмнукртанам). Він 
утримується від слухання матеріальних 
звуків, і його слух звернений до 
трансцендентних звукових вібрацій Гаре 
Кришна, Гаре Кришна. Так само й сімейні 
люди, які мають деякі права на чуттєве 
задоволення, дуже обережно користуються 
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такими правами. Статеве життя, дурманні 
речовини й використання в їжу м’яса — це 
поширені нахили людей, однак сімейна 
людина, яка дотримується в житті 
встановлених правил, не дозволяє собі 
невпорядкованих статевих насолод та інших 
чуттєвих утіх. Шлюб, який ґрунтується на 
релігійних засадах, поширений у всіх 
цивілізованих суспільствах, бо це спосіб 
обмеження надмірної статевої активності. 
Таке обмежене статеве життя, що не 
засліплює людину, — також різновид яґ’ї, 
бо, опанувавши себе, сімейна людина 
жертвує прагненням до чуттєвих утіх заради 
вищого духовного буття. 
 

ВІРШ 27 
 

SavaR<aqiNd]Yak-MaaRi<a Pa[a<ak-MaaRi<a caPare ) 
AaTMaSa&YaMaYaaeGaaGanaE JauûiTa jaNadqiPaTae )) 27 )) 

 

сарвндрійа-кармі 
пра-кармі чпаре | 
тма-сайама-йоґґнау 

джугваті ґйна-дпіте || 27 || 
 

сарві — усіх; індрійа — чуття; кармі — 
функції; пра-кармі — функції 
життєвого подиху; ча — також; апаре — 
інші; тма-сайама — володіння умом; 
йоґа — процес єднання; аґнау — у вогні; 
джугваті — пропонують; ґйна-дпіте — 
внаслідок прагнення до самоусвідомлення. 
 

Ще інші, які зацікавлені в досягненні 
самоусвідомлення через приборкання ума 
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і чуттів, підносять функції всіх чуттів 
разом із життєвим повітрям, як жертву на 
вогонь приборканого ума. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут згадана система йоґи 
Патаньджалі. У його «Йоґа-сутрі» душу 
названо пратьяґ-атмою й параґ-атмою. 
Поки душа прив’язана до чуттєвих насолод, 
вона йменується параґ-атмою, але тільки-
но та ж сама душа відмовляється від 
чуттєвих утіх, вона стає пратьяґ-атмою. 
Душа підвладна впливам десяти видів 
повітряних потоків, що функціонують у тілі, 
і їхню діяльність усвідомлюють за 
допомогою дихальних вправ. Система йоґи 
Патаньджалі навчає мистецтву керувати 
рухом повітряних потоків у тілі за 
допомогою технічних прийомів, щоб у 
кінцевому підсумку будь-яка їхня дія 
сприяла очищенню душі від матеріальних 
нахилів. Згідно з такою системою йоґи, 
кінцевою метою є пратьяґ-атма. Пратьяґ-
атма перебуває осторонь від матеріальної 
діяльності. Чуття взаємодіють із чуттєвими 
об’єктами: вухо слухає, око бачить, ніс 
нюхає, язик відчуває смак, рука торкає, — 
усі діють поза душею, поза істинним «я». Це 
— діяльність прана-ваю. Апана-ваю йде 
вниз, в’яна-ваю допомагає стисненню й 
розширенню, самана-ваю встановлює 
рівновагу, удана-ваю йде вгору, і коли 
людину осяває знання, вона використовує 
все це для самоусвідомлення. 
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ВІРШ 28 
 

d]VYaYajaSTaPaaeYaja YaaeGaYajaSTaQaaPare ) 
SvaDYaaYajaNaYajaê YaTaYa" Sa&iXaTav]Taa" )) 28 )) 

 

дравйа-йаґйс тапо-йаґй 
йоґа-йаґйс татхпаре | 

свдгййа-ґйна-йаґй ча 
йатайаӷ саіта-вратӷ || 28 || 

 

дравйа-йаґйӷ — жертвуючи тим, чим 
володієш; тапаӷ-йаґйӷ — жертва через 
аскетизм; йоґа-йаґйӷ — жертва через 
містицизм восьми ступенів; татх — таким 
чином; апаре — інші; свдгййа — жертва 
через вивчення Вед; ґйна-йаґйӷ   — жертва 
через поступ у трансцендентному знанні; ча 
— також; йатайаӷ — осяяний; саіта-
вратӷ — давши суворі обітниці. 
 

Взявши на себе суворі обітниці, деякі 
стають просвітленими, жертвуючи своє 
майно, а деякі — завдяки суворим 
аскезам, практиці містичної восьми-
ступеневої йоґи, або вивченню Вед з 
ціллю просування у трансцендентнім 
знанні. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Бувають різні види 
жертвопринесень. Є багато людей, які 
жертвують своїм майном, здійснюючи 
різноманітну доброчинну діяльність. В Індії 
багаті комерсанти та нащадки князівських 
династій відкривають різноманітні 
благодійні заклади, як, наприклад, дгарма-
шала, анна-кшетра, атітхі-шала, 
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анатхалая, відья-пітха тощо. В інших 
країнах також функціонує багато лікарень, 
притулків для пристарілих і благодійних 
закладів, що безкоштовно забезпечують 
бідних їжею, освітою та медичною 
допомогою. Всю таку благодійну діяльність 
називають драв’ямая-яґ’єю. Інші заради 
поліпшення свого життя, або досягнення 
вищих планет усесвіту добровільно 
вдаються до різних форм аскетизму, таких 
як, скажімо, чандраяна й чатурмасья, що 
вимагають дотримання серйозних обітниць, 
які накладають на життя людини певні 
суворі обмеження. Наприклад, людина, яка 
дає обітницю чатурмасья, не голиться 
впродовж чотирьох місяців на рік (з липня 
по жовтень), не вживає певної їжі, 
харчується один раз на день, або не 
виходить з дому. Таке жертовне нехтування 
життєвими благами називають тапомая-
яґ’єю. Є й люди, яких приваблюють такі 
різноманітні способи містичної йоґи, як 
система Патаньджалі (для того, аби злитися 
з буттям Абсолюту), чи гатха-йоґа, або 
аштанґа-йоґа (для досягнення специфічних 
здібностей). А деякі мандрують по всіх 
святих місцях прощ. Усю таку діяльність 
називають йоґа-яґ’єю, жертвуванням задля 
певної досконалості в матеріальному світі. 
Деякі також вивчають різноманітні ведичні 
твори, зокрема «Упанішади» й «Веданта-
сутру», або ж філософію санкх’ї. Усе це 
називають свадг’яя-яґ’єю, або жертво-
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принесення через навчання. 
Усі ці йоґи з вірою проводять різні типи 

жертовних обрядів, прагнучи поліпшити 
своє життя. Однак свідомість Кришни 
відрізняється від усього цього, бо вона є 
прямим служінням Усевишньому Господові. 
Свідомості Кришни не можна здобути 
жодним із вищезгаданих способів 
жертвопринесень, а тільки милістю Господа 
та Його істинних відданих. Тому свідомість 
Кришни — трансцендентна. 
 

ВІРШ 29 
 

APaaNae JauûiTa Pa[a<a& Pa[a<ae_PaaNa& TaQaaPare ) 
Pa[a<aaPaaNaGaTaq åd(ßa Pa[a<aaYaaMaParaYa<aa" ) 

APare iNaYaTaahara" Pa[a<aaNPa[a<aezu JauûiTa )) 29 )) 
 

апне джугваті пра 
пре ’пна татхпаре  | 

прпна-ґат руддгв 
прйма-парйаӷ | 

апаре нійатгрӷ 
прн прешу джугваті || 29 || 

 

апне — у повітрі, що йде донизу; джугваті 
— пропонують; прам — повітря, що діє 
зовні; пре — у повітрі, що йде назовні; 
апнам — повітря, що йде вниз; татх — 
як і; апаре — інші; пра — повітря, що йде 
назовні; апна — повітря, що йде вниз; ґат 
— рух; руддгв — тамуючи; пр-йма — 
транс, викликаний припиненням дихання; 
парйаӷ — схильні до цього; апаре — 
інші; нійата — опановуючи; грӷ — їжа; 
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прн — повітря, що виходить назовні; 
прешу — у повітрі, що виходить назовні; 
джугваті — жертвопринесення. 
 

Інші схильні затримувати подих заради 
досягнення трансу. Вони затримують 
видих на переході у вдих та вдих на 
переході у видих і так врешті-решт 
досягають трансу, повністю зупинивши 
подих. Ще інші обмежують себе в їжі і 
пропонують як жертву повітря, що 
видихають. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Систему йоґи, яка дозволяє 
опанувати процес дихання, називають 
пранаямою, і її практикують спочатку в 
системі гатха-йоґи за допомогою 
різноманітних сидячих поз. Пранаяму 
рекомендовано для того, щоб опанувати 
чуття і йти шляхом духовного осягнення 
далі. Така практика керування тілесними 
повітряними потоками цілком змінює 
напрямок їхнього проходження. Повітря 
апана йде вниз, а повітря прана йде вгору. 
Пранаяма-йоґи практикують дихання у 
протилежних напрямках, доки повітряні 
потоки не врівноважуються в пураці. 
Перехід видиху у вдих називають речакою. 
Коли обидва повітряні потоки повністю 
зупиняються, це називають кумбгака-йоґою. 
Практикуючи її, можна збільшити 
тривалість свого життя для того, щоб 
удосконалювати себе на шляху духовного 
поступу. Мудрий йоґ зацікавлений у тому, 
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щоб досягнути досконалості за одне життя, 
не сподіваючись на наступне. Практика 
кумбгака-йоґи збільшує тривалість життя на 
багато-багато років. Однак у свідомості 
Кришни людина завжди перебуває у стані 
трансцендентного любовного служіння 
Господу і природним чином опановує свої 
чуття. Її чуття не приваблює ніщо інше, крім 
любовного служіння Кришні, і тому вона не 
намагається забезпечити собі довголіття, бо 
наприкінці життя її чекає трансцендентний 
світ Господа Кришни. Вона одразу ж стає 
вільною, як це стверджує «Бгаґавад-ґіта» 
(14.26): 
 

м ча йо ´вйабгічреа    
бгакті-йоґена севате 

са ґун саматтйаітн    
брагма-бгӯййа калпате 

 

«Той, хто присвячує себе чистому 
безкорисливому служінню Господові, стає 
непідвладним ґунам матеріальної природи й 
одразу ж підіймається до духовного рівня». 
Досягши трансцендентного рівня свідомості 
Кришни, він уже ніколи не втрачає такої 
свідомості. Тому він не падає й наприкінці 
без перешкод входить у Господню обитель. 
Також, коли людина їсть тільки кришна-
прасад, або їжу, спочатку запропоновану 
Господові, її харчування обмежується 
природним чином. Обмеження процесу 
харчування дуже допомагає приборкувати 
чуття, а не приборкавши чуття, неможливо 
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вирватися з тенет матерії. 
 

ВІРШ 30 
 

SaveR_PYaeTae Yajivdae Yaj+aiPaTak-LMaza" ) 
YajiXaíaMa*Ta>auJaae YaaiNTa b]ø SaNaaTaNaMa( )) 30 )) 

 

сарве ’пй ете йаґйа-відо 
йаґйа-кшапіта-калмашӷ  | 

йаґйа-ішмрита-бгуджо 
йнті брагма сантанам || 30 || 

 

сарве — усі; апі — хоча зовні відмінні; ете 
— ці; йаґйа-відаӷ — обізнаний у суті 
проведення жертвопринесень; йаґй-
кшапіта — той, хто очистився внаслідок 
такого виконання; калмашӷ — гріховні 
наслідки; йаґйа-іша — плоду такого 
проведення яґ’ї; амрита-бгуджаӷ — той, 
хто скуштував цей нектар; йнті — 
наближаються; брагма — всевишній; 
сантанам — вічної атмосфери. 
 

Всі ці виконавці, які розуміють смисл 
жертвопринесень, очищуються від 
наслідків гріховних дій, і скуштувавши 
нектару плодів своїх підношень, 
просуваються до вічної духовної 
атмосфери. 
 

ПОЯСНЕННЯ: З попередніх пояснень 
різних видів жертвопринесень (а саме 
жертвування своєї власності, вивчення Вед 
або філософських теорій і практики системи 
йоґи) випливає, що всі вони призначені для 
того, щоб опанувати чуття. Чуттєві 
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насолоди є корінною причиною 
матеріального існування; тому, поки людина 
не підніметься над чуттєвими втіхами, вона 
не матиме можливості піднятися до вічного 
стану безмежного блаженства, всеосяжного 
знання та повноти життя. Цього стану 
досягають у вічній атмосфері — атмосфері 
Брагмана. Усі вищезгадані жертво-
принесення допомагають людині 
очиститися від гріховних наслідків 
матеріального існування. На шляху 
духовного поступу людина не тільки 
досягає щастя в цьому житті, але й вступає 
врешті-решт у вічне царство Бога або 
занурюючись у безособовий Брагман, або 
спілкуючись із Усевишнім Богом-Особою, 
Кришною. 
 

ВІРШ 31 
 

NaaYa& l/aek-ae_STYaYajSYa ku-Taae_NYa" ku-åSataMa )) 31 )) 
 

нйа локо ’стй айаґйасйа 
куто ’нйаӷ куру-саттама || 31 || 

 

на — ніколи; айам — цей; локаӷ — планета; 
асті — існує; айаґйасйа — для того, хто не 
проводить жертвопринесень; кутаӷ — де є; 
анйаӷ — інший; куру-сат-тама — о 
найкращий з-поміж Куру. 
 

О найкращий з династії Куру, не 
приносячи жертв, людина ніколи не 
зможе жити щасливо навіть на цій 
планеті й у цьому житті, що тоді вже 
казати про життя наступне? 
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ПОЯСНЕННЯ: Хоч би в якій формі 
матеріального існування перебувала жива 
істота, вона нічого не знає про своє 
справжнє становище. Іншими словами, 
перебування в матеріальному світі, власне, і 
є наслідком численних гріхів, які ми 
наробили протягом наших минулих життів. 
Невігластво — причина гріховного життя, а 
гріховне життя — причина нашого 
животіння в матеріальному світі. Людська 
форма життя — єдина шпаринка, через яку 
можна вибратися з такої скрути. Тому Веди 
надають нам можливість порятунку, 
вказуючи на такі шляхи, як релігія, 
економічне процвітання, впорядковане 
чуттєве задоволення, і зрештою, визначають 
шлях остаточного виходу з цього 
жалюгідного стану. Шлях релігії, або 
різноманітні жертвопринесення, згадані 
вище, самі собою вирішують наші 
економічні проблеми. Здійснюючи яґ’ї, ми 
можемо мати вдосталь їжі, молока тощо, 
навіть за так званого перенаселення. Коли 
тіло отримує все необхідне, то наступним 
ступенем, природно, є чуттєве задоволення. 
Тому Веди приписують освячений шлюб 
задля впорядкування чуттєвих утіх. І відтак, 
поступово вдосконалюючись, людина 
звільнюється від матеріальної залежності, а 
найвища досконалість вільного життя 
полягає у спілкуванні з Усевишнім 
Господом. Досконалості досягають через 
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проведення яґ’ї (принесення жертви), як це 
описано вище. Але, якщо людина не 
схильна здійснювати яґ’ї згідно з Ведами, то 
як може вона сподіватися на щасливе життя 
навіть у цьому тілі, що тоді вже казати про 
життя в іншому тілі на іншій планеті? Є 
різні ступені матеріального комфорту на 
різних небесних планетах, й у будь-якому 
разі тих, що здійснюють різноманітні яґ’ї, 
очікує безмірне щастя. Але найвищого 
щастя, що його тільки може відчути людина, 
досягають на духовних планетах завдяки 
відданому служінню у свідомості Кришни. 
Тому, коли життя людини осяває свідомість 
Кришни, це вирішує всі проблеми 
матеріального існування. 
 

ВІРШ 32 
 

Wv& bhuivDaa Yaja ivTaTaa b]ø<aae Mau%e ) 
k-MaRJaaiNviÖ TaaNSavaRNaev& jaTva ivMaae+YaSae )) 32 )) 

 

ева багу-відг йаґй 
вітат брагмао мукхе 

карма-джн віддгі тн сарвн 
ева ґйтв вімокшйасе || 32 || 

 

евам — таким чином; багу-відгӷ — різні 
способи; йаґйӷ — жертвопринесення; 
вітатӷ — поширені; брагмааӷ — Вед; 
мукхе — через уста; карма-джн — що 
походить від роботи; віддгі — знай; тн — 
їх; сарвн — усі; евам — таким чином; 
ґйтв — знаючи; вімокшйасе — ти будеш 
звільнений. 
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У Ведах схвалені всі ці види 
жертвопринесень, і всі вони походять від 
різних видів діяльності. Знаючи їх як 
такі, ти станеш вільний. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У Ведах, як про це йшлося 
вище, згадані різні методи жертво-
принесень, які підходять різним типам 
виконавців. Через те, що люди дуже глибоко 
занурені в тілесні уявлення про життя, ці 
жертвопринесення задумані таким чином, 
щоб людина могла здійснювати їх або за 
допомогою тіла, або ума чи розуму. Але 
мета їх усіх — остаточне звільнення від тіла. 
Це підтверджує тут Своїми вустами Сам 
Господь. 
 

ВІРШ 33 
 

é[eYaaNd]VYaMaYaaÛjaJjaNaYaj" ParNTaPa ) 
Sav| k-MaaRi%l&/ PaaQaR jaNae PairSaMaaPYaTae )) 33 )) 

 

рейн дравйа-майд йаґйдж 
ґйна-йаґйаӷ паран-тапа | 

сарва кармкхіла пртха 
ґйне парісампйате || 33 || 

 
 

рейн — більший; дравйа-майт — 
матеріальної власності; йаґйт — ніж 
жертвопринесення; ґйна-йаґйаӷ — 
жертвопринесення у знанні; парантапа — о 
підкорювачу ворогів; сарвам — усе; карма 
— діяльність; акхілам — у цілому; пртха 
— син Притхи; ґйне — у знанні; 
парісампйате — закінчується. 
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О приборкувачу ворогів, жертво-
принесення зі знанням краще, ніж просто 
даяння матеріальної власності. Врешті-
решт, вінцем усіх жертв діяльності, сину 
Притхи, є трансцендентне знання.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Мета всіх жертвопринесень 
— досягти стану досконалого знання, а далі 
— звільнитися від матеріальних страждань і 
врешті-решт, поринути у трансцендентне 
любовне служіння Всевишньому Господові 
(свідомість Кришни). Однак є певний 
секрет, що пов’язаний з усіма різновидами 
жертовної діяльності, і його необхідно 
знати. Відповідно до віри виконавця, 
жертвопринесення іноді набуває різних 
форм. Коли віра сягає ступеня 
трансцендентного знання, такого виконавця 
жертвопринесення треба вважати більш 
просунутим, ніж того, хто просто жертвує 
матеріальною власністю, не маючи такого 
знання, бо жертвопринесення, не осяяне 
світлом знання, здійснюється на 
матеріальному рівні й не приносить 
жодного духовного блага. Вершиною 
істинного знання є свідомість Кришни — 
найвища форма духовного знання. 
Жертвопринесення, які проводять без 
глибокого знання, — це просто матеріальна 
діяльність. Однак та ж сама діяльність, яку 
ведуть на рівні трансцендентного знання, 
стає духовною. Залежно від свідомості, з 
якою проводиться жертовна діяльність, її 
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іноді називають карма-канда (діяльність 
задля плодів), а іноді — ґ’яна-канда 
(пізнання істини). Краще, коли метою є 
знання. 
 

ВІРШ 34 
 

TaiÜiÖ Pa[i<aPaaTaeNa PairPa[éneNa SaevYaa ) 
oPade+YaiNTa Tae jaNa& jaiNaNaSTatvdiXaRNa" )) 34 )) 

 

тад віддгі праіптена 
паріпранена севай | 

упадекшйанті те ґйна 
ґйнінас таттва-дарінаӷ || 34 ||   

тат — таке знання про різні 
жертвопринесення; віддгі — намагайся 
зрозуміти; праіптена — наближаючись 
до духовного вчителя; паріпранена — 
смиренними запитаннями; севай — 
виконуючи служіння; упадекшйанті — вони 
посвятять; те — тебе; ґйнам — у знання; 
ґйнінаӷ — той, хто усвідомив себе: таттва 
— істини; дарінаӷ — провидці. 
 

Просто намагайся пізнати істину, 
звернувшись до духовного вчителя. 
Розпитуй його смиренно і служи йому. 
Самоусвідомлені душі можуть дати тобі 
знання, адже вони бачать істину. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Шлях духовного 
усвідомлення, без сумніву, важкий. Тому 
Господь радить нам наблизитися до 
істинного духовного вчителя в лінії 
учнівської послідовності, що бере початок 
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від Самого Господа. Ніхто не може бути 
істинним духовним учителем, якщо він не 
визнає самого принципу учнівської 
послідовності. Господь — первинний 
духовний учитель, і особа, яка перебуває в 
лінії учнівської послідовності, може 
передати своєму учневі послання Господа 
таким, як воно є. Ніхто не може усвідомити 
своєї духовної сутності, винаходячи власний 
шлях, що є модним серед недоумкуватих 
облудників. «Бгаґаватам» (6.3.19) каже: 
дгарма ту скшд бгаґават-пратам  — 
«Шлях релігії вказує Сам Господь». Тому 
сухі припущення і суперечки не допоможуть 
знайти правильного шляху. Неможливо 
також розвинути духовність, вивчаючи 
книги самостійно. Аби отримати знання, 
треба прийти до істинного духовного 
вчителя. Слід прийняти такого духовного 
вчителя, повністю скоритися і служити 
йому, відкинувши марнославство. Секрет 
поступу в духовному житті криється у 
вдоволенні духовного вчителя, який 
усвідомив себе. Допитливість та 
смиренність — ось якості, необхідні для 
духовного усвідомлення. Якщо немає 
смирення та служіння, розпитування 
мудрого духовного вчителя не принесе 
користі. Учитель випробовує учня, і, бачачи 
щирість його бажання, він благословляє 
його істинним духовним розумінням. У 
цьому вірші сліпе слідування засуджується 
так само, як і безглузді питання. Треба не 
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тільки покірливо слухати духовного 
вчителя, але й розпитувати його, служити 
йому зі смиренням і в такий спосіб отримати 
від нього справжнє знання. Істинний 
духовний учитель за своєю природою дуже 
добрий до учня. Тому, якщо учень 
покірливий і завжди готовий служити, обмін 
питаннями та знаннями стає досконалим. 
 

ВІРШ 35 
 

YaJjaTva Na PauNaMaaeRhMaev& YaaSYaiSa Paa<@v ) 
YaeNa >aUTaaNYaXaezai<a d]+YaSYaaTMaNYaQaae MaiYa )) 35 )) 

 

йадж ґйтв на пунар могам 
ева йсйасі пава | 
йена бгӯтнй аеші 

дракшйасй тманй атхо майі || 35 ||   

йат — котре; ґйтв — знаючи; на — 
ніколи; пунаӷ — знов; могам — ілюзію; 
евам — як це; йсйасі — ти потрапиш; 
пава — син Панду; йена — котрим; 
бгӯтні — живі істоти; аеші — усі; 
дракшйасі — ти побачиш; тмані — у 
Всевишній Душі; атха у — іншими 
словами; майі — у Мені. 
 

Отримавши від самоусвідомленої душі 
істинне знання, ти більше ніколи не 
впадеш в ілюзію, бо завдяки цьому 
знанню ти побачиш, що всі живі істоти — 
це не що інше, як частки Всевишнього, 
або іншими словами, що вони Мої.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Сприймаючи знання від 
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самоусвідомленої душі, тобто від того, хто 
бачить справжній стан речей, можна 
зрозуміти, що всі живі істоти є 
невід’ємними частками Всевишнього Бога-
Особи, Шрі Кришни. Відчуття самостійного 
існування, незалежного від Кришни, 
називають майа (м  — не, й  — це). Дехто 
думає, що в нас немає нічого спільного з 
Кришною, що Він — лише видатна 
історична особа, і що Абсолют — це 
безособовий Брагман. Насправді ж, як 
сказано у «Бгаґавад-ґіті», безособовий 
Брагман є сяйвом, що випромінюється з 
Самого Кришни. Кришна є причиною 
всього як Усевишній Бог-Особа. У «Брагма-
самгіті» ясно сказано, що Кришна — це 
Всевишній Бог-Особа, причина всіх причин. 
Навіть мільйони втілень — це лише різні 
Його поширення. Так само й живі істоти є 
поширеннями Кришни. Філософи-маяваді 
помилково вважають, що, розповсюджуючи 
Себе у Своїх численних поширеннях, 
Кришна втрачає Своє особистісне 
існування. Така думка за своєю природою 
матеріалістична. У матеріальному світі ми 
бачимо, що коли річ розібрано на окремі 
частини, вона втрачає свою первинну 
ідентичність. Але філософи-маяваді не 
можуть збагнути, що в абсолютному 
розумінні один плюс один дорівнює одному, 
і що один мінус один теж дорівнює одиниці. 
Такий стан справ абсолютного світу. Через 
брак знань у науці про Абсолют зараз нас 



551 

покриває ілюзія, і тому ми вважаємо себе 
незалежними від Кришни. Хоча ми і є 
відокремленими частками Кришни, та проте 
ми не відрізняємося від Нього. Тілесні 
відмінності живих істот — це мая, тобто не 
справжній факт. Наше призначення полягає 
в тому, щоби вдовольняти Кришну. Лише 
внаслідок впливу маї Арджуна вважав, що 
його тимчасові тілесні стосунки з родичами 
важливіші за вічний духовний зв’язок із 
Кришною. Усе вчення «Ґіти» націлене саме 
на те, що жива істота, як вічна слуга 
Кришни, не може відокремитися від 
Кришни і що її почуття індивідуальної 
незалежності від Кришни називають маєю. 
Живі істоти, як самостійні невід’ємні частки 
Всевишнього, мають певне призначення. З 
давніх-давен, забувши про це призначення, 
вони знаходять собі місце в різноманітних 
тілах: людей, тварин, півбогів тощо. Такі 
тілесні відмінності виникають унаслідок 
забуття трансцендентного служіння 
Господу. Але щойно жива істота вдається до 
трансцендентного служіння у свідомості 
Кришни, як вона одразу ж звільнюється від 
цієї ілюзії. Таке чисте знання можна 
отримати лише від істинного духовного 
вчителя й у такий спосіб уникнути 
помилкової думки про рівність живої істоти 
з Кришною. Досконале знання полягає в 
тому, що Всевишня Душа, Кришна, є вищим 
притулком усіх живих істот, і що, 
відмовившись від цього притулку, живі 
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істоти під впливом матеріальної енергії 
потрапили в оману й уявляють себе 
самостійними й незалежними особами. 
Отже, так чи інак ототожнюючи себе з 
матерією, вони забувають про Кришну. Та 
коли такі заблудлі живі істоти знаходять 
своє місце у свідомості Кришни, це означає, 
що вони вийшли на шлях звільнення, як про 
це сказано у «Шрімад-Бгаґаватам» (2.10.6): 
муктір гітвнйатх-рупа сварӯпеа 
вйавастхітіӷ. Звільнитися означає знайти 
своє невід’ємне становище вічного слуги 
Кришни (свідомість Кришни). 
 

ВІРШ 36 
 

AiPa cediSa PaaPae>Ya" SaveR>Ya" PaaPak*-taMa" ) 
Sav| jaNaâveNaEv v*iJaNa& SaNTairZYaiSa )) 36 )) 

 

апі чед асі ппебгйаӷ 
сарвебгйаӷ ппа-крит-тамаӷ | 

сарва ґйна-плавенаіва 
вриджіна сантарішйасі || 36 || 

 

апі — навіть; чет — якщо; асі — ти є; 
ппебгйаӷ — з грішників; сарвебгйаӷ — з 
усіх; ппа-крит-тамаӷ — найбільший 
грішник; сарвам — усі такі наслідки 
гріховних вчинків; ґйна-плавена — у човні 
трансцендентного знання; ева — неодмінно; 
вриджінам — океан страждань; 
сантарішйасі — ти досягнеш другого 
берега. 
 

Навіть якщо тебе вважають найбільшим 
грішником, ти, сівши в човен 
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трансцендентного знання, будеш 
спроможний перетнути океан страждань. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Правильне розуміння свого 
невід’ємного становища у стосунках з 
Кришною настільки прекрасне, що воно 
може одразу ж підняти людину над 
боротьбою за існування, яка триває в океані 
незнання. Цей світ іноді розглядають як 
океан незнання, а іноді — як палаючий ліс. 
Людина може бути чудовим плавцем, але у 
відкритому океані врятуватися дуже важко. 
Якщо ж хтось приходить на допомогу й 
витягує виснаженого плавця з океану, то він 
є справжнім спасителем. Досконале знання, 
отримане від Усевишнього Бога-Особи, 
вказує на шлях звільнення. Рятівний човен 
свідомості Кришни дуже простий, але 
водночас він найбільш піднесений. 
 

ВІРШ 37 
 

YaQaEDaa&iSa SaiMaÖae_iGan>aRSMaSaaTku-åTae_JauRNa ) 
jaNaaiGan" SavRk-MaaRi<a >aSMaSaaTku-åTae TaQaa )) 37 )) 

 

йатхаідгсі саміддго ’ґнір 
бгасма-ст куруте ’рджуна | 

ґйнґніӷ сарва-кармі 
бгасма-ст куруте татх || 37 || 

 

йатх — як; едгсі — дрова; саміддгаӷ — 
що палає; аґніӷ — вогонь; бгасма-ст — у 
попіл; куруте — перетворює; арджуна — о 
Арджуно; ґйна-аґніӷ — вогонь знання; 
сарва-кармі — усі наслідки матеріальної 
діяльності; бгасма-ст — у попіл; куруте 
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— він перетворює; татх — таким самим 
чином. 
 

Як палючий вогонь перетворює дрова на 
попіл, Арджуно, так само й вогонь знання 
спалює дотла всі наслідки матеріальної 
діяльності. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Досконале знання про душу 
і про Всевишню Душу та про їхні взаємини 
порівняні тут з вогнем. Такий вогонь ущент 
спалює не лише наслідки нечестивої 
діяльності, але й наслідки благочестивої, 
перетворюючи їх на попіл. Наслідки 
діяльності можуть перебувати в різних 
фазах: наслідки на стадії їхнього створення, 
наслідки, що визрівають, уже отримані 
наслідки та наслідки апріорі. Коли людина 
володіє досконалим знанням, згоряють усі 
наслідки її діяльності, як накопичені до 
народження (апріорі), так і ті, що 
з’являються в процесі нинішньої її 
діяльності (апостеріорі). У Ведах («Бригад-
араньяка Упанішада», 4.4.22) сказано: убге 
угаіваіша ете таратй амритаӷ сдгв-
асдгӯн — «на істоту більше не впливають 
ні наслідки нечестивої діяльності, ні 
результати благочестивої». 
 

ВІРШ 38 
 

Na ih jaNaeNa Sad*Xa& Paiv}aiMah ivÛTae ) 
TaTSvYa& YaaeGaSa&iSaÖ" k-ale/NaaTMaiNa ivNdiTa )) 38 )) 

 

на гі ґйнена садриа 
павітрам іга відйате | 



555 

тат свайа йоґа-сасіддгаӷ 
клентмані віндаті || 38 || 

 

на — ніщо; гі — неодмінно; ґйнена — зі 
знанням; садриам — у порівнянні; 
павітрам — освячений; іга — у цьому світі; 
відйате — існує; тат — те; свайам — сам; 
йоґа — у відданості; сасіддгаӷ — зрілий; 
клена — належного часу; тмані — у собі; 
віндаті — насолоджується. 
 

У цьому світі немає нічого більш 
піднесеного і чистого, ніж трансцендентне 
знання. Таке знання — зрілий плід усього 
містицизму. І той, хто у практиці 
відданого служіння досяг досконалості, 
втішатиметься в собі цим знанням у 
належний час. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Коли ми обговорюємо 
трансцендентне знання, ми користуємося 
духовними термінами. По суті, немає нічого 
більш піднесеного й чистого, ніж 
трансцендентне знання. Причиною нашого 
матеріального рабства є невігластво, а 
знання — причина нашого звільнення. Це 
знання — зрілий плід відданого служіння і, 
коли людина пізнає трансцендентне, їй нема 
потреби шукати спокою десь далеко, бо 
вона насолоджується спокоєм сама в собі. 
Іншими словами, це знання і спокій 
досягають своєї вершини у свідомості 
Кришни. Такий остаточний висновок 
«Бгаґавад-ґіти». 
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ВІРШ 39 
 

é[Öavamç>aTae jaNa& TaTPar" Sa&YaTaeiNd]Ya" ) 
jaNa& l/Bßa Para& XaaiNTaMaicre<aaiDaGaC^iTa )) 39 )) 

 

раддгвл лабгате ґйна 
тат-параӷ сайатендрійаӷ | 

ґйна лабдгв пар нтім 
ачіредгіґаччхаті|| 39 || 

 

раддг-вн — той, хто вірує; лабгате — 
досягає; ґйнам — знання; тат-параӷ — 
дуже прихильний до цього; сайата — 
опановані; індрійаӷ — чуття; ґйнам — 
знання; лабдгв — досягнувши; парм — 
трансцендентного; нтім — спокою; 
ачіреа — дуже швидко; адгіґаччхаті — 
досягає. 
 

Отримати таке знання гідна сповнена 
віри людина, що присвятила себе 
трансцендентній науці і впокорила чуття. 
Оволодівши ним, вона швидко досягає 
вищого духовного спокою. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Такого знання у свідомості 
Кришни може досягти побожна людина, яка 
твердо вірить у Кришну. Віруючий — це 
той, хто вважає, що, просто діючи у 
свідомості Кришни, він може досягти 
найвищої досконалості. Такої віри 
досягають за допомогою відданого служіння 
й оспівування Гаре Кришна, Гаре Кришна, 
Кришна Кришна, Гаре Гаре / Гаре Рама, 
Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре, що 
очищує серце від усякого матеріального 



557 

бруду. Крім того, людина має володіти 
своїми чуттями. Той, хто беззастережно 
вірить у Кришну й опанував свої чуття, 
може легко досягти досконалого знання у 
свідомості Кришни. 
 

ВІРШ 40 
 

Ajêaé[ÕDaaNaê Sa&XaYaaTMaa ivNaXYaiTa ) 
NaaYa& l/aek-ae_iSTa Na Parae Na Sau%& Sa&XaYaaTMaNa" )) 40 )) 

 

аґйа чраддадгна ча 
саайтм вінайаті | 
нйа локо ’сті на паро 

на сукха саайтманаӷ || 40 || 
 

аґйаӷ — невіглас, який не знає 
загальновизнаних писань; ча — і; 
араддадгнаӷ — без віри в явлені писання; 
ча — також; саайа — сумнівів; тм — 
людина; вінайаті — падає; на — ніколи; 
айам — у цьому; локаӷ — світ; асті — є; на 
— не; параӷ — до наступного життя; на — 
не; сукха — щастя; саайа — той, хто 
сумнівається; тманаӷ — особи. 
 

Але темні й безвірні люди, які 
сумніваються в явлених Священних 
Писаннях, не досягають свідомості Бога і 
падають. Для душі, яка сумнівається, 
нема щастя ні в цьому світі, ні у 
прийдешньому. 
 

ПОЯСНЕННЯ: З багатьох загальновизнаних 
і авторитетних Священних Писань 
найкращим є «Бгаґавад-ґіта». Люди, що 
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майже перетворилися на тварин, не мають ні 
віри, ні знання про загальновизнані 
Священні Писання. Деякі, хоча й мають 
уявлення про них і навіть здатні цитувати з 
них уривки, насправді не вірять у їхні слова. 
І хоч інші можуть навіть і вірити таким 
писанням, як «Бгаґавад-ґіта», вони не мають 
віри в Бога-Особу, Шрі Кришну, й не 
шанують Його. Такі люди не можуть мати 
ніякої стійкої віри у свідомість Кришни, й 
тому вони падають. З усіх цих вищезгаданих 
осіб ті, які не мають віри й завжди 
сумніваються, не здатні ні на який поступ. 
Люди без віри в Бога й без віри в Його 
явлені слова не знаходять блага ні в цьому 
світі, ні у прийдешньому. Для них ніде 
немає щастя. Тому слід з вірою 
дотримуватися заповідей явлених писань і в 
такий спосіб досягти знання, адже тільки 
знання допоможе піднятися на 
трансцендентний рівень духовного 
розуміння. Іншими словами, у питаннях 
духовного розкріпачення люди, що сповнені 
сумнівів, не мають ніяких перспектив. Тому 
треба наслідувати великих ачар’їв, які 
належать до лінії учнівської послідовності, 
й таким чином досягати успіху. 
 

ВІРШ 41 
 

YaaeGaSaNNYaSTak-MaaR<a& jaNaSaiH^àSa&XaYaMa( ) 
AaTMavNTa& Na k-MaaRi<a iNabDaniNTa DaNaÅYa )) 41 )) 

 

йоґа-саннйаста-карма 
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ґйна-сачхінна-саайам | 
тмаванта на кармі 

нібадгнанті дгана-джайа || 41 || 
 

йоґа — відданим служінням у карма-йозі; 
саннйаста — того, хто зрікся; кармам — 
плодів діяльності; ґйна — знанням; 
сачхінна — відсікши; саайам — 
сумніви; тма-вантам — розташований у 
своїй сутності; на — ніколи; кармі — 
робота; нібадгнанті — зв’язує; 
дганаджайа — завойовник багатств. 
 

Хто діє у відданому служінні, зрікаючись 
плодів своєї роботи, й чиї сумніви 
розвіяні за допомогою трансцендентного 
знання, той дійсно перебуває у собі. 
Таким чином, о завойовнику багатств, 
він не заплутується в наслідках 
діяльності.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Хто дотримується настанов 
«Бгаґавад-ґіти» в тому вигляді, як їх дав Сам 
Господь, Усевишній Бог-Особа, — в того з 
милості трансцендентного знання щезають 
усі сумніви. Він, як невід’ємна частка 
Господа, перебуваючи в повній свідомості 
Кришни, вже утвердився в самопізнанні. І 
тому він, безперечно, звільнюється з рабства 
діяльності. 
 

ВІРШ 42 
 

TaSMaadjaNaSaM>aUTa& ôTSQa& jaNaaiSaNaaTMaNa" ) 
i^tvENa& Sa&XaYa& YaaeGaMaaiTaïaeitaï >aarTa )) 42 )) 
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 тасмд аґйна-самбгӯта 
грит-стха ґйнсінтманаӷ | 
чхіттваіна саайа йоґам 

тішхоттішха бграта || 42 || 
 

тасмт — тому; аґйна-самбгӯтам — 
породжений невіглаством; грит-стхам — 
розташований у серці; ґйна — знання; 
асін — зброєю; тманаӷ — себе; чхіттв 
— відсікаючи; енам — цей; саайам — 
сумнів; йоґам — у йозі; тішха — будучи 
розташованим; уттішха — стань до бою; 
бграта — нащадок Бгарати. 
 

Отже, сумніви, які через невігластво 
з’явились у твоєму серці, мають бути 
вирубані мечем знання. Тому, о Бгарато, 
озбройся йоґою, вставай і бийся! 
 

ПОЯСНЕННЯ: Систему йоґи, викладену в 
цій главі, називають санатана-йоґою, тобто 
вічною діяльністю живої істоти. Ця йоґа 
складається з двох видів жертовної 
діяльності. Один з них називають жертвою 
матеріальної власності, а другий — знанням 
свого істинного «я», що є чистою духовною 
діяльністю. Якщо жертву матеріальної 
власності не супроводжує духовне 
усвідомлення, то така жертва стає 
матеріальною. Але той, хто здійснює 
жертвопринесення, прагнучи духовних 
здобутків, тобто у відданому служінні, 
приносить досконалу жертву. Звернувшись 
до духовної діяльності, ми бачимо, що вона 
також поділяється на два види, а саме: 
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розуміння свого єства (тобто свого 
невід’ємного становища) й осягнення істини 
про Всевишнього Бога-Особу. Той, хто йде 
шляхом, вказаним у «Бгаґавад-ґіті» як вона 
є, може легко зрозуміти ці дві важливі галузі 
духовного знання. Він без перешкод набуває 
досконалого знання про себе як про 
невід’ємну частку Господа. Усвідомлення 
такого факту — благо для людини, адже 
воно відкриває шлях до пізнання 
трансцендентних діянь Господа. На початку 
глави Сам Усевишній Господь розповідає 
про Свою трансцендентну діяльність. Той, 
хто не усвідомлює настанов «Ґіти», є 
безвірним, і слід розуміти, що він 
неправильно використовує часткову 
незалежність, якою наділив його Господь. 
Хто попри такі настанови не розуміє 
істинної природи Господа, як вічного, 
сповненого блаженства і знання Бога-Особи, 
— той воістину найбільший невіглас. 
Невігластва можна позбутися, поступово 
усвідомлюючи засадничі принципи 
свідомості Кришни. Свідомість Кришни 
пробуджується за допомогою різноманітних 
жертвопринесень, призначених для півбогів 
і Брагмана, жертвопринесень через целібат, 
впорядковане сімейне життя, приборкання 
чуттів, практику містичної йоґи, покуту, 
зречення від матеріальної власності, 
вивчення Вед і участь у суспільному устрої 
під назвою варнашрама-дгарма. Все це — 
жертвопринесення, і всі вони ґрунтуються 
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на впорядкованій діяльності. Але у всій 
такій діяльності головним чинником є 
самоусвідомлення. Істинний учень 
«Бгаґавад-ґіти» — це той, хто прагне до 
такої мети, але той, хто сумнівається в 
авторитеті Кришни, — падає. Тому нам 
радять вивчати «Бгаґавад-ґіту» чи інше 
Святе Письмо під проводом істинного 
духовного вчителя, смиренно йому 
слугуючи. Істинний духовний учитель 
перебуває в лінії учнівської послідовності, 
що йде з прадавніх часів, і він ні на йоту не 
відхиляється від настанов Усевишнього 
Господа, переданих мільйони років тому 
богові Сонця, від якого вони перейшли на 
Землю. Тому слід іти шляхом, на який 
вказує «Бгаґавад-ґіта», як про це сказано в 
самій «Ґіті», й остерігатись людей, що 
цікавляться лише власним возвеличенням і 
збивають з істинного шляху інших. Господь, 
безперечно, — найвища особа, і діяльність 
Його трансцендентна. Той, хто розуміє це, 
вже є звільненою особою, з самого початку 
свого вивчення «Бгаґавад-ґіти». 

Так закінчуються пояснення Бгакті-
веданти до четвертої глави «Шрімад 
Бгаґавад-ґіти», в якій розповідається про 
трансцендентне знання.  
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ГЛАВА П’ЯТА 
 

Карма-йоґа – діяльність  
у свідомості Кришни 

 
ВІРШ 1 

 

AJauRNa ovac 
SaNNYaaSa& k-MaR<aa& k*-Z<a PauNaYaaeRGa& c Xa&SaiSa ) 

YaC^\eYa WTaYaaerek&- TaNMae b]Uih SauiNaiêTaMa( )) 1 )) 
 

арджуна увча 
саннйса карма криша 

пунар йоґа ча асасі | 
йач чхрейа етайор ека 

тан ме брӯгі су-нічітам || 1 || 
 

арджунаӷ увча — Арджуна сказав; 
саннйсам — зречення; кармам — від 
усієї діяльності; криша — о Кришно; пунаӷ 
— знову; йоґам — віддане служіння; ча — 
також; асасі — Ти вихваляєш; йат — 
яке; рейаӷ — благотворніше; етайоӷ — із 
цих двох; екам — одне; тат — те; ме — 
мені; брӯгі — скажи, будь ласка; су-
нічітам — точно. 
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Арджуна сказав:  
О Кришно, спочатку Ти просиш мене 
зректися діяльності, а потім знову радиш 
діяти з відданістю. Будь ласка, скажи 
мені тепер зрозуміло, який з цих двох 
шляхів більш благотворний? 
 

ПОЯСНЕННЯ: У п’ятій главі «Бгаґавад-
ґіти» Господь каже, що діяльність у 
відданому служінні краща за сухі умоглядні 
припущення. Служити Кришні легше, ніж 
філософствувати, бо служіння Кришні 
трансцендентне за своєю природою і 
звільнює від наслідків гріховної діяльності. 
У другій главі викладено початкове знання 
про душу та про її ув’язнення в 
матеріальному тілі. Там також пояснено, як 
вирватися з такого матеріального ув’язнення 
за допомогою буддгі-йоґи, тобто відданого 
служіння. У третій главі було пояснено, що 
людина, яка досягла рівня знання, вже не 
має жодних обов’язків. У четвертій главі 
Господь каже Арджуні, що всі способи 
жертовної діяльності скеровані на 
досягнення знання. Але наприкінці 
четвертої глави Господь закликає Арджуну 
прокинутись і стати до бою, перебуваючи у 
досконалому знанні. Отже, наголошуючи 
водночас на важливості як діяльності у 
відданому служінні, так і бездіяльності у 
знанні, Кришна спантеличив Арджуну й 
похитнув його рішучість. Арджуна розуміє, 
що зречення у знанні містить у собі 
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припинення всієї діяльності, яка ведеться 
заради чуттєвого задоволення. Але як 
припиняє діяти той, хто працює задля 
Кришни? Інакше кажучи, він думає, що 
санньяса, або зречення у знанні, теж має 
бути станом повної бездіяльності, 
вважаючи, що діяльність і зречення 
несумісні одне з одним. 

Здається, Арджуна не зрозумів, що 
діяльність, осяяна трансцендентним 
знанням, не викликає наслідків, і тому 
тотожна бездіяльності. Через це він і питає, 
що краще: повністю відмовитися від будь-
якої діяльності, чи діяти зі знанням? 
 

ВІРШ 2 
 

é[q>aGavaNauvac 
SaNNYaaSa" k-MaRYaaeGaê iNa"é[eYaSak-ravu>aaE ) 

TaYaaeSTau k-MaRSaNNYaaSaaTk-MaRYaaeGaae iviXaZYaTae )) 2 )) 
 

р-бгаґавн увча 
саннйсаӷ карма-йоґа ча 
ніӷрейаса-карв убгау | 

тайос ту карма-саннйст 
карма-йоґо віішйате || 2 || 

 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; саннйсаӷ — відречення від роботи; 
карма-йоґаӷ — служіння Господу; ча — 
також; ніӷрейаса-карау — що приводить 
до звільнення; убгау — обидва; тайоӷ — з 
двох; ту — але; карма-саннйст — 
порівняно з відреченням від роботи задля 
плодів; карма-йоґаӷ — служіння Господу; 
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віішйате — краще. 
 

Всевишній Бог-Особа відповів:  
Як відмова від діяльності, так і діяльність 
із відданістю Мені, сприяють звільненню. 
Але діяти з відданістю все ж таки краще, 
ніж зректися діяльності. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Діяльність заради плодів 
(тобто пошук чуттєвого задоволення) є 
причиною матеріального рабства. Доки 
людина веде діяльність, що має на меті 
поліпшення умов тілесного існування, вона 
буде переходити до різних типів тіл і отже, 
вічно залишатиметься в матеріальному 
рабстві. «Шрімад-Бгаґаватам» (5.5.4–6) 
підтверджує це так: 
 

нӯна праматтаӷ куруте вікарма 
   йад індрійа-пртайа приоті 

на сдгу манйе йата тмано ´йам 
   асанн апі клеа-да са дегаӷ 

 

парбгавас твад абодга-джто 
   йван на джіґйсата тма-таттвам 

йват крійс твад іда мано ваі 
   кармтмака  йена арра-бандгаӷ 

 

ева манаӷ карма-ваа прайункте 
   авідйайтманй упадгйамне 
пртір на йван майі всудеве 

   на мучйате дега-йоґена тват 
 

«Люди несамовито прагнуть чуттєвої втіхи 
й не відають, що їхнє нинішнє тіло, що 
сповнене злигоднів, є наслідком їхньої ж 
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минулої діяльності заради плодів. Хоча це 
тіло й минуще, воно завжди приносить 
багато різноманітних клопотів. Тому 
діяльність заради чуттєвого задоволення 
ненадійна. Вважають, що людина живе 
марно, поки вона не цікавиться своєю 
істинною суттю. Доки вона не знає своєї 
істинної суті, вона буде змушена працювати 
заради плодів своєї діяльності в формі 
чуттєвого задоволення, а поки людина 
занурена у свідомість чуттєвих задоволень, 
вона буде змушена переселятися з одного 
тіла в друге. Але навіть хоч ум і може бути 
захоплений корисливою діяльністю й 
перебувати під впливом невігластва, людині 
все одно слід розвивати в собі любов до 
відданого служіння Вāсудеві. Тільки тоді 
вона отримає можливість звільнитися з 
рабства матеріального існування». 

Отже, ґ’яни (тобто знання про те, що 
істота є не матеріальним тілом, а духовною 
душею) недостатньо для звільнення. 
Необхідно діяти, відчуваючи себе духовною 
душею, бо інакше немає порятунку від 
матеріальних кайданів. Діяльність у 
свідомості Кришни, проте, не є 
користолюбною. Вчинки, що сповнені 
духовного розуміння, зміцнюють людину в 
її поступі до істинного знання. Сама лише 
відмова від корисливої діяльності, без 
свідомості Кришни, не очищує по-
справжньому серце зумовленої душі. А поки 
серце не очистилося, людина буде змушена 
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працювати на корисливому рівні. Проте 
діяльність у свідомості Кришни веде до 
того, що корисливість зникає сама собою, й 
людина більше не опускається на 
матеріальний рівень. Отже, діяльність у 
свідомості Кришни, безперечно, вища за 
зречення, яке завжди таїть у собі ризик 
падіння. Зречення без свідомості Кришни 
неповне, що й підтверджує Шріла Рупа 
Ґосвамі у своїй «Бгакті-расамрита-сіндгу» 
(1.2.258): 

 

прпачікатай буддгй    
гарі-самбандгі-вастунаӷ 
мумукшубгіӷ парітйґо    

ваірґйа пхалґу катхйате 
 

«Коли ті, що прагнуть звільнення, 
відмовляються від речей, що пов’язані з 
Усевишнім Богом-Особою, вважаючи їх 
матеріальними, їхнє зречення називають 
неповним». Повне зречення полягає в 
усвідомленні того факту, що все, що існує, 
належить Господу, й тому ніхто не може 
претендувати на володіння чим-небудь. 
Треба розуміти, що насправді ніхто нічим не 
володіє. Чого ж тоді зрікатися? Той, хто 
знає, що все належить Кришні, завжди 
перебуває у зреченні. І якщо всім володіє 
Кришна, то й задіяти все треба у служінні 
Кришні. Ця досконала форма діяльності у 
свідомості Кришни набагато перевершує 
будь-яке штучне зречення санньясі школи 
маяваді. 
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ВІРШ 3 

 

jeYa" Sa iNaTYaSaNNYaaSaq Yaae Na Üeií Na k-ax(+aiTa ) 
iNaÜRNÜae ih Mahabahae Sau%& bNDaaTPa[MauCYaTae )) 3 )) 

 

ґйейаӷ са нітйа-саннйс 
йо на двеші на ккшаті | 

нірдвандво гі маг-бго 
сукха бандгт прамучйате || 3 || 

 

ґйейаӷ — належить знати; саӷ — він; нітйа 
— завжди; саннйс — зречений; йаӷ — хто; 
на — ніколи; двеші — ненавидить; на — 
не; ккшаті — бажає; нірдвандваӷ — 
вільний від будь-якої двоїстості; гі — 
неодмінно; маг-бго — о міцнорукий; 
сукхам — щасливо; бандгт — з рабства; 
прамучйате — повністю звільняється. 
 

Хто не бажає плодів своєї діяльності й не 
має до них відрази, того вважають завжди 
відреченим. О міцнорукий Арджуно, така 
особа, що вільна від усієї двоїстості, легко 
долає матеріальну залежність і повністю 
звільнюється. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Той, хто цілковито 
перебуває у свідомості Кришни, — завжди 
відречений, адже він не відчуває ані 
ненависті, ані прихильності до плодів своєї 
діяльності. Така зречена людина, яка 
присвятила себе трансцендентному 
любовному служінню Господові, володіє 
досконалим знанням, бо збагнула вічно 
притаманне їй становище у взаєминах з 
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Кришною. Вона цілковито усвідомлює, що 
Кришна — це всеосяжне ціле, а сама вона — 
невід’ємна частка Кришни. Таке знання 
досконале, бо воно правильне як з якісного 
погляду, так і з кількісного. Концепція 
повної тотожності з Кришною помилкова, 
адже частина не може дорівнювати цілому. 
Розуміння своєї якісної тотожності з 
Усевишнім і кількісної відмінності від 
Нього складає справжнє трансцендентне 
знання, що веде людину до стану 
досконалості — стану, в якому вона вже 
нічого не прагне й ні за чим не шкодує. В її 
умі вже немає двоїстості, адже хоч би що ця 
людина робила, вона робитиме це для 
Кришни. Перевершивши у такий спосіб 
будь-яку двоїстість, вона стає вільною 
навіть у матеріальному світі. 
 

ВІРШ 4 
 

Saa&:YaYaaeGaaE Pa*QaGbal/a" Pa[vdiNTa Na Pai<@Taa" ) 
Wk-MaPYaaiSQaTa" SaMYaGau>aYaaeivRNdTae f-l/Ma( )) 4 )) 

 

скхйа-йоґау притхаґ блӷ 
праваданті на паітӷ  | 
екам апй стхітаӷ самйаґ 

убгайор віндате пхалам || 4 || 
 

скхйа — аналітичне вивчення 
матеріального світу; йоґау — діяльність у 
відданому служінні; притхак — прекрасно; 
блӷ — менш розумні; праваданті — 
кажуть; на — ніколи; паітӷ — освічені; 
екам — в одному; апі — навіть; стхітаӷ — 
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перебуває; самйак — повний; убгайоӷ — 
обох; віндате — насолоджується; пхалам — 
плід. 
 

Лише невігласи кажуть, що віддане 
служіння [карма-йоґа] відрізняється від 
аналітичного дослідження матеріального 
світу [сāнкх’ї]. Справді освічені люди 
стверджують, що той, хто досягає успіху 
на одному із цих шляхів, насолоджується 
плодами обох. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Мета аналітичного вивчення 
матеріального світу полягає в тому, щоб 
виявити душу всього сущого. Душа 
матеріального світу — це Вішну, або 
Наддуша. Віддане служіння Господу 
включає в себе служіння Наддуші. Один 
шлях — шукати і знаходити коріння дерева, 
а другий — поливати це коріння. Той, хто 
по-справжньому вивчає філософію сāнкх’ї, 
знаходить корінь матеріального світу, 
Вішну, й потім, сповнившись духовного 
знання, віддає себе служінню Господові. 
Отже, по суті, немає різниці між цими двома 
шляхами, адже мета їх обох — Вішну. Ті, 
що не знають вищої мети, припускають, що 
сāнкх’я і карма-йоґа мають різні цілі, але 
мудрим відома спільна мета цих двох 
шляхів. 
 

ВІРШ 5 
 

YaTSaa&:YaE" Pa[aPYaTae SQaaNa& TaÛaeGaEriPa GaMYaTae ) 
Wk&- Saa&:Ya& c YaaeGa& c Ya" PaXYaiTa Sa PaXYaiTa )) 5 )) 
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йат скхйаіӷ прпйате стхна 
тад йоґаір апі ґамйате  | 

ека скхйа ча йоґа ча 
йаӷ пайаті са пайаті || 5 || 

 

йат — котре; скхйаіӷ — за допомогою 
методів філософії санкх’ї; прпйате — 
досягають; стхнам — становище; тат — 
те; йоґаіӷ — відданим служінням; апі — 
також; ґамйате — можна досягти; екам — 
один; скхйам — аналітичне вивчення; ча 
— і; йоґам — діяльність у відданості; ча — 
і; йаӷ — той, хто; пайаті — бачить; саӷ — 
він; пайаті — справді бачить. 
 

Хто знає, що стану, якого досягають за 
допомогою аналітичного дослідження, 
можна також досягти й за допомогою 
відданого служіння, і розуміє, що 
аналітичні дослідження й віддане 
служіння перебувають на одному рівні, — 
той бачить справжній стан речей. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Справжнє призначення 
філософського пошуку полягає в тому, щоб 
знайти кінцеву мету життя. Й оскільки 
кінцевою метою життя є самоусвідомлення, 
то немає різниці між висновками, до яких 
ведуть ці два шляхи. Філософське 
дослідження сāнкх’ї приводить до висновку, 
що жива істота не є складовою частиною 
матеріального світу, і що вона — невід’ємна 
частка вищого духовного цілого. Отже, 
духовна душа не має нічого спільного з 
матеріальним світом, і її діяльність повинна 
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бути якось пов’язана з Усевишнім. Коли 
вона діє у свідомості Кришни, вона, по суті, 
перебуває у своєму вічному природному 
становищі. Якщо людина йде шляхом 
філософії сāнкх’ї, то їй слід зректися матерії, 
а якщо вона вибирає шлях йоґи відданого 
служіння, тоді їй треба розвинути 
прив’язаність до роботи у свідомості 
Кришни. Насправді обидва шляхи однакові, 
хоча на перший погляд і здається, що один з 
них породжує відчуженість, а другий — 
прив’язаність. Але в дійсності відчуженість 
від матеріального і прив’язаність до 
Кришни — це одне й те ж саме. Той, хто 
розуміє це, бачить справжній стан речей. 
 

ВІРШ 6 
 

SaNNYaaSaSTau Mahabahae du"%MaaáuMaYaaeGaTa" ) 
YaaeGaYau¢-ae MauiNab]Rø Naicre<aaiDaGaC^iTa )) 6 )) 

 

саннйсас ту маг-бго 
дуӷкхам птум айоґатаӷ | 
йоґа-йукто мунір брагма 

на чіредгіґаччхаті || 6 || 
 

саннйсаӷ — спосіб життя у зреченні; ту — 
але; маг-бго — о міцнорукий; дуӷкхам — 
відчай; птум — поринає в; айоґатаӷ — без 
відданого служіння; йоґа-йуктаӷ — 
зайнятий у відданому служінні; муніӷ — 
мислитель; брагма — Всевишній; на чірена 
— без затримки; адгіґаччхаті — досягає. 
 

Якщо людина просто відмовляється від 
усієї діяльності, однак не вдається до 
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відданого служіння Господу, то вона не 
побачить щастя. Але глибокодумна 
людина, яка віддано служить Господу, 
досягає Всевишнього без затримок. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Є дві категорії санньясі, або 
тих, що живуть у зреченні. Санньясі-маяваді 
вивчають філософію сāнкх’ї, а санньясі-
вайшнави вивчають філософію 
«Бгаґаватам», що є правдивим коментарем 
на «Веданта-сутру». Санньясі-маяваді також 
вивчають «Веданта-сутру», однак вони 
користуються власними коментарями, які 
написав Шанкара-ачар’я. Ці коментарі 
мають назву «Шарірака-бгаш’я». 
Послідовники школи Бгаґавати віддано 
служать Господу згідно з правилами 
панчаратрики, і таким чином, санньясі-
вайшнави ведуть різноманітну діяльність у 
трансцендентному служінні Господу. 
Санньясі-вайшнави ніяк не пов’язані з 
матеріальною діяльністю, та все ж вони 
постійно ведуть різноманітну діяльність у 
відданому служінні Господу. А от санньясі-
маяваді, які вивчають сāнкх’ю, Веданту та 
теоретизують, не здатні відчути 
трансцендентний смак відданого служіння 
Господу. Через те, що їхні студії іноді 
стають дуже нудними, вони, втомившись від 
роздумів про Брагман, звертаються до 
«Бгаґаватам» без правильного його 
розуміння. Тому вивчати «Шрімад-
Бгаґаватам» для них дуже важко. Сухі 
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мудрування та імперсональні інтерпретації 
на основі штучних методів не дають 
санньясі-маяваді жодної користі. Проте 
санньясі-вайшнави, які вподобали віддане 
служіння, щасливі у виконанні своїх 
трансцендентних обов’язків. Вони мають 
надійну запоруку того, що врешті-решт 
увійдуть у царство Господа. Санньясі-
маяваді інколи сходять зі шляху 
самоусвідомлення і знову занурюються в 
матеріальну діяльність філантропічного чи 
альтруїстичного характеру, що не має нічого 
спільного з духовною практикою. Отже, 
можна зробити висновок, що становище 
відданих у свідомості Кришни краще, ніж у 
тих санньясі, які просто роздумують про те, 
що є Брагман і що ним не є, хоча вони теж 
прийдуть до свідомості Кришни через 
багато народжень. 
 

ВІРШ 7 
 

YaaeGaYau¢-ae ivéuÖaTMaa iviJaTaaTMaa iJaTaeiNd]Ya" ) 
SavR>aUTaaTMa>aUTaaTMaa ku-vRàiPa Na il/PYaTae )) 7 )) 

 

йоґа-йукто віуддгтм 
віджіттм джітендрійаӷ | 
сарва-бгӯттма-бгӯттм 
курванн апі на ліпйате || 7 || 

 

йоґа-йуктаӷ — зайнятий відданим 
служінням; віуддга-тм — душа, що 
очистилася; віджіта-тм — той, хто 
володіє собою; джіта-індрійаӷ — 
перемігши чуття; сарва-бгӯта — усім 
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живим істотам; тма-бгӯта-тм — той, 
хто співчуває; курван апі — хоча й 
занурений у роботу; на — ніколи; ліпйате 
— обплутаний. 
 

Хто робить усе з відданістю, хто чистий 
душею, хто володіє умом і чуттями, той 
дорогий усім, і всі дорогі йому. Така 
людина ніколи не заплутується в тенетах 
діяльності, хоч і завжди працює. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Той, хто за допомогою 
свідомості Кришни йде дорогою звільнення, 
дуже любий усім живим істотам, і кожна 
жива істота люба йому. Й усе це завдяки 
свідомості Кришни. Така людина завжди 
бачить, що кожна жива істота невід’ємна від 
Кришни, так само, як листя й гілля 
нероздільні з деревом. Він добре знає, що 
вода, якою поливають корінь, поїть гілля й 
листя дерева, так само, як їжа, потрапивши у 
шлунок, постачає енергію всьому тілу. Той, 
хто діє у свідомості Кришни, є слугою 
кожного, і тому він дуже дорогий кожному. 
Й оскільки всі задоволені його діяльністю, 
свідомість його чиста. Якщо ж свідомість 
його чиста, то він повністю володіє своїм 
умом, а за допомогою врівноваженого ума 
він легко приборкує свої чуття. Його ум 
завжди зосереджений на Кришні, й тому 
немає жодної можливості, щоб він 
відступився від Кришни, або щоб його чуття 
втягнулися в якусь іншу діяльність, окрім 
служіння Господу. Він хоче слухати тільки 
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про Кришну і не бажає їсти нічого, що не 
було запропоноване Кришні. Він нікуди не 
хоче йти, якщо це не пов’язано з Кришною. 
У такий спосіб він володіє своїми чуттями. 
Людина, чуття якої приборкані, не ображає 
нікого. Може виникнути питання: «Але ж 
Арджуна під час битви поводився зі своїми 
ворогами вельми неґречно! Хіба таке 
поводження личить людині, яка перебуває у 
свідомості Кришни?» Однак це лише на 
перший погляд Арджуна здавався 
агресивним, бо, як це було з’ясовано у 
другій главі, всі присутні на полі бою й далі 
житимуть як індивідуальні істоти, адже 
духовну душу неможливо вбити. Отже, з 
духовного погляду на полі битви 
Курукшетра нікого не було вбито. За 
велінням Кришни, присутнього там 
особисто, вони лише змінили свій «одяг». 
Тому Арджуна, воюючи на полі битви 
Курукшетра, насправді не воював зовсім, — 
він, сповнений свідомості Кришни, просто 
виконував накази Кришни. Така людина 
ніколи не заплутується в наслідках своєї 
діяльності. 
 

ВІРШІ 8–9 
 

NaEv ik-iÄTk-raeMaqiTa Yau¢-ae MaNYaeTa TatvivTa( ) 
PaXYaHXa*<vNSPa*XaiÅga]àénNGaC^NSvPaNìSaNa( )) 8 )) 

Pa[l/PaiNvSa*JaNGa*õàuiNMaziàiMazàiPa ) 
wiNd]Yaa<aqiNd]YaaQaeRzu vTaRNTa wiTa DaarYaNa( )) 9 )) 

 

наіва кічіт каромті 



578 

йукто манйета таттва-віт | 
пайа риван сприа джіґгранн 
анан ґаччхан свапа васан || 8 || 

 

пралапан вісриджан ґриганн 
унмішан німішанн апі | 
індрійндрійртхешу 

вартанта іті дграйан || 9 || 
 

на — ніколи; ева — неодмінно; кічіт — що 
завгодно; каромі — я роблю; іті — таким 
чином; йуктаӷ — той, хто перебуває в 
божественній свідомості; манйета — думає; 
таттва-віт — той, хто знає істину; пайан 
— бачачи; риван — чуючи; сприан — 
торкаючись; джіґгран — нюхаючи; анан 
— споживаючи; ґаччхан — коли він ходить; 
свапан — коли він спить; васан — 
дихаючи; пралапан — розмовляючи; 
вісриджан — відмовляючись; ґриган — 
приймаючи; унмішан — розплющуючи; 
німішан — заплющуючи; апі — попри; 
індрійі — чуття; індрійа-артхешу — у 
задоволенні чуттів; вартанте — хай вони 
будуть залучені до; іті — так; дграйан — 
вважаючи. 
 

Хто має божественну свідомість, той 
попри те, що бачить і чує, торкається й 
нюхає, їсть і рухається, спить і дихає, — 
завжди розуміє, що насправді він зовсім 
нічого не робить, бо, розмовляючи, 
опорожнюючи й наповнюючи шлунок, 
розплющуючи й заплющуючи очі, він 
завжди знає, що це лише матеріальні 
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чуття взаємодіють зі своїми об’єктами, і 
що сам він стоїть від них осторонь.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Життя людини у свідомості 
Кришни чисте, тому вона не має нічого 
спільного з матеріальною діяльністю, що 
залежить від п’яти безпосередніх і 
прихованих причин: виконавця, самої 
роботи, ситуації, зусиль та удачі. Це 
наслідок того, що вона поринула в любовне 
трансцендентне служіння Кришні. Зовні, 
діючи за допомогою свого тіла й органів 
чуття, вона завжди усвідомлює своє 
справжнє становище, яке полягає в 
духовних обов’язках. У людини з 
матеріальною свідомістю органи чуття 
зайняті чуттєвими втіхами, але людина у 
свідомості Кришни використовує їх для 
вдоволення чуттів Кришни. Тому людина у 
свідомості Кришни завжди вільна, хоч зовні 
і здається, що вона діє на емоційному рівні. 
Такі фізіологічні функції, як зір і слух, є 
чуттєвою діяльністю, призначеною для 
здобування знання, тоді як рух, мова, 
опорожнення шлунку тощо — призначені 
для роботи. Функціонування чуттів не 
впливає на людину у свідомості Кришни. 
Вона робить тільки те, чого хоче Господь, 
адже розуміє, що вона — вічна слуга 
Господа. 
 

ВІРШ 10 
 

b]ø<YaaDaaYa k-MaaRi<a Sa®& TYa¤-a k-raeiTa Ya" ) 
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il/PYaTae Na Sa PaaPaeNa PaÚPa}aiMavaM>aSaa )) 10 )) 
 

брагмай дгйа кармі 
саґа тйактв кароті йаӷ | 

ліпйате на са ппена 
падма-патрам івмбгас || 10 || 

 

брагмаі — Всевишньому Богові-Особі; 
дгйа — віддає; кармі — усяку роботу; 
саґам — прив’язаності; тйактв — 
відмовляючись; кароті — виконує; йаӷ — 
хто; ліпйате — торкається; на — ніколи; саӷ 
— він; ппена — гріхом; падма-патрам — 
листок лотоса; іва — як; амбгас — водою. 
 

Хто виконує свої обов’язки без 
прив’язаності, віддаючи плоди 
Всевишньому Господові, той не 
потрапляє під вплив гріховної діяльності, 
як листок лотоса не змочується водою.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут слово брагмаі означає 
«у свідомості Кришни». Матеріальний світ є 
сукупним проявом трьох ґун матеріальної 
природи, і це визначається спеціальним 
терміном — прадгана. Ведичні гімни сарва 
гй етад брагма («Мандук’я Упанішада», 2), 
тасмд етад брагмо нма-рӯпам анна ча 
джйате («Мундака Упанішада», 1.2.10) і 
слова «Бгаґавад-ґіти» (14.3) мама йонір 
магад брагма стверджують, що все, що 
існує в матеріальному світі, є проявом 
Брагмана, і попри існування різноманітних 
проявів, усі вони не відрізняються від 
причини. В «Ішопанішаді» сказано, що все 
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пов’язано з Усевишнім Брагманом, тобто з 
Кришною, й тому все належить тільки 
Йому. Хто ясно усвідомлює, що все 
належить Кришні, що Він — володар 
усього, і що, таким чином, усе служить 
Йому, — на того не впливають ні праведні, 
ні гріховні наслідки його діяльності. Навіть 
матеріальне тіло можна застосувати у 
свідомості Кришни, адже воно є даром 
Божим і призначене для певної діяльності. В 
цьому випадку наслідки гріховних учинків 
його не оскверняють, так само, як вода не 
змочує листок лотоса, що перебуває в ній. 
Господь також каже в «Ґіті» (3.30): мйі 
сарві кармі саннйасйа — «підпорядкуй 
усю свою діяльність Мені (Кришні)». Це 
означає, що людина без свідомості Кришни 
поводиться у відповідності з потребами 
матеріального тіла і чуттів, але той, хто має 
свідомість Кришни, діє на основі розуміння 
того, що тіло — це власність Кришни, й 
тому воно має використовуватися у 
служінні Кришні. 
 

ВІРШ 11 
 

k-aYaeNa MaNaSaa buÖya ke-vlE/iriNd]YaEriPa ) 
YaaeiGaNa" k-MaR ku-vRiNTa Sa®& TYa¤-aTMaéuÖYae )) 11 )) 

 

кйена манас буддгй 
кевалаір індрійаір апі | 
йоґінаӷ карма курванті 

саґа тйактвтма-уддгайе || 11 || 
 

кйена — тілом; манас — умом; буддгй 
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— розумом; кевалаіӷ — той, хто очистився; 
індрійаіӷ — чуттями; апі — навіть; йоґінаӷ 
— людина у свідомості Кришни; карма — 
дії; курванті — вони виконують; саґам — 
прихильність; тйактв — залишивши; 
тма — себе; уддгайе — задля очищення. 
 

Відмовившись від прив’язаності й 
використовуючи тіло, ум, розум і навіть 
чуття, йоґи діють тільки заради 
очищення. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Усі дії, які люди здійснюють 
у свідомості Кришни за допомогою тіла, 
ума, розуму й навіть чуттів заради 
вдоволення Кришни, вільні від матеріальної 
скверни. Дії людини, яка усвідомлює 
Кришну, не викликають жодних зворотних 
матеріальних наслідків. Тому у свідомості 
Кришни легко вести таку чисту діяльність, 
яку зазвичай називають сад-ачара. Шріла 
Рупа Ґосвамі у своїй «Бгакті-расамрита-
сіндгу» (1.2.187) описує це так: 
 

г йасйа гарер дсйе    
карма манас ґір 

нікхілсв апй авастхсу    
джван-муктаӷ са учйате 

 

«Людина, яка діє у свідомості Кришни (або, 
іншими словами, служить Кришні) за 
допомогою тіла, ума, розуму та слів, уже 
вільна, навіть перебуваючи в матеріальному 
світі, хоч вона й може вести різноманітну 
так звану матеріальну діяльність». Вона 
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позбулася хибного его, адже не ототожнює 
себе з тілом, як і не вважає себе його 
власником. Вона знає, що вона — не тіло, і 
що тіло не належить їй. Вона сама належить 
Кришні, й тіло її також належить Кришні. 
Коли все, що вона створює за допомогою 
тіла, ума, розуму, мови, життя, багатства 
тощо, — все, що може бути в її власності — 
вона використовує у служінні Кришні, тоді  
все в її житті одразу ж узгоджується з 
Кришною. Вона єднається з Кришною й 
позбувається хибного его, що змушує 
ототожнювати себе з тілом. Це досконалий 
ступінь свідомості Кришни. 

ВІРШ 12 
 

Yau¢-" k-MaRf-l&/ TYa¤-a XaaiNTaMaaPanaeiTa NaEiïk-IMa( ) 
AYau¢-" k-aMak-are<a f-le/ Sa¢-ae iNabDYaTae )) 12 )) 

 

йуктаӷ карма-пхала тйактв 
нтім пноті наішхікм | 

айуктаӷ кма-креа 
пхале сакто нібадгйате || 12 || 

 

йуктаӷ — той, хто занурився у віддане 
служіння; карма-пхалам — плоди усієї 
діяльності; тйактв — відмовляючись; 
нтім — цілковитого спокою; пноті — 
досягає; наішхікм — непохитного; 
айуктаӷ — той, хто не має свідомості 
Кришни; кма-креа — для насолоди 
плодами роботи; пхале — внаслідок; сактаӷ 
— прив’язаний; нібадгйате — заплутується. 
 

Непохитно віддана душа досягає повного 
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спокою, адже вона підносить плоди всієї 
своєї діяльності Мені, тоді як людина, яка 
не перебуває у злагоді з Усевишнім і 
жадає плодів своєї роботи, — 
заплутується. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Різниця між людиною у 
свідомості Кришни й людиною з тілесною 
концепцією життя полягає в тому, що перша 
прив’язується до Кришни, а друга — до 
плодів своєї діяльності. Людина, яка 
прив’язна до Кришни і працює тільки для 
Нього, без сумніву, вже звільнена особа, яка 
не прагне плодів своєї праці. У «Бгаґаватам» 
пояснено, що палке бажання плодів 
діяльності виникає внаслідок того, що 
людина перебуває під впливом концепції 
двоїстості, тобто, що вона не має знання про 
Абсолютну Істину. Кришна є Найвищою 
Абсолютною Істиною, Богом-Особою. У 
свідомості Кришни немає двоїстості. Усе, 
що існує, створене енергією Кришни, і 
Кришна є всеосяжним благом. Тому 
діяльність у свідомості Кришни 
відбувається на абсолютному рівні. Вона 
трансцендентна й не викликає матеріальних 
наслідків. Завдяки цьому людина у 
свідомості Кришни сповнена спокою. Але 
той, хто постійно підраховує прибутки, що 
можуть забезпечити йому чуттєві втіхи, не 
може мати такого спокою. Усвідомлення 
того, що не існує нічого, крім Кришни, є 
основою безстрашності та спокою. В цьому 
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й полягає секрет свідомості Кришни. 
 

ВІРШ 13 
 

SavRk-MaaRi<a MaNaSaa SaNNYaSYaaSTae Sau%& vXaq ) 
NavÜare Paure dehq NaEv ku-vRà k-arYaNa( )) 13 )) 

 

сарва-кармі манас 
саннйасйсте сукха ва | 

нава-двре пуре дег 
наіва курван на крайан || 13 || 

 

сарва — усієї; кармі — діяльності; манас 
— умом; саннйасйа — відмовляючись; сте 
— залишається; сукхам — у щасті; ва — 
той, хто володіє собою; нава-двре — у 
місці, де є дев’ять воріт; пуре — у місті; дег 
— втілена душа; на — ніколи; ева — 
неодмінно; курван — роблячи будь-що; на 
— не; крайан — спричиняючи виконання. 
 

Коли втілена жива істота стає здатна 
керувати своєю природою й мислено 
зрікається усієї діяльності, тоді вона 
щасливо живе у місті дев’яти брам [у 
матеріальному тілі], не працюючи і не 
створюючи потреби для праці. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Втілена душа живе в місті, 
що має дев’ять воріт. Діяльність тіла, або, 
образно кажучи, тіла-міста, відбувається 
сама собою, відповідно до впливу на нього 
певних ґун матеріальної природи. Душа, 
хоча вона і ставить себе у залежність від 
умов тіла, може вийти за межі впливу цих 
умов, якщо забажає. Вона ототожнює себе з 



586 

матеріальним тілом і страждає лише тому, 
що забула про свою вищу природу. За 
допомогою свідомості Кришни вона може 
відродити свій істинний стан і в такий 
спосіб вийти з-під влади тіла. Отже, той, хто 
стає на шлях свідомості Кришни, одразу ж 
повністю відсторонюється від тілесної 
діяльності. Змінивши у такому 
впорядкованому житті напрям своїх думок, 
людина щасливо мешкає в місті дев’яти 
воріт. Ці дев’ять воріт описані таким чином: 
 

нава-двре пуре дег    
гасо лелйате багіӷ 

ва сарвасйа локасйа    
стхварасйа чарасйа ча 

 

«Всевишній Бог-Особа, який перебуває в 
тілі живої істоти, — володар усіх живих 
істот у всьому всесвіті. Тіло має дев’ять 
брам (двоє очей, дві ніздрі, два вуха, рот, 
анус та геніталії). У зумовленому стані жива 
істота ототожнює себе з тілом, але коли 
вона починає бачити всередині себе 
Господа, вона стає такою ж вільною, як і 
Господь, навіть перебуваючи в тілі». 
(«Шветашватара Упанішада», 3.18). 

Отже, людина у свідомості Кришни вільна 
як від зовнішньої, так і від внутрішньої 
діяльності матеріального тіла. 
 

ВІРШ 14 
 

Na k-Ta*RTv& Na k-MaaRi<a l/aek-SYa Sa*JaiTa Pa[>au" ) 
Na k-MaRf-l/Sa&YaaeGa& Sv>aavSTau Pa[vTaRTae )) 14 )) 
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на картритва на кармі 
локасйа сриджаті прабгуӷ | 

на карма-пхала-сайоґа 
свабгвас ту правартате || 14 || 

 

на — ніколи; картритвам — власності; на 
— не; кармі — діяльності; локасйа — 
людей; сриджаті — створює; прабгуӷ — 
господар міста-тіла; на — не; карма-пхала 
— з наслідками дій; сайоґам — зв’язок; 
свабгваӷ —  — ґуни матеріальної природи; 
ту — але; правартате — діють. 
 

Втілений дух, господар міста свого тіла, 
не діє, не спонукає до дії інших і не 
створює плодів діяльності. Усе це 
відбувається під орудою ґун природи. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Як буде з’ясовано в сьомій 
главі, жива істота — це одна з енергій 
Усевишнього Господа, і ця енергія, чи 
природа, відрізняється від матерії, яка є 
іншою, нижчою природою Господа. З 
давніх-давен вища природа (жива істота) 
якимось чином перебуває у зв’язку з 
матеріальною природою. Це тимчасове тіло, 
або матеріальне житло, яке вона одержує, є 
причиною різноманітної діяльності та її 
наслідків. Перебуваючи в такому 
зумовленому стані, жива істота страждає від 
наслідків діяльності тіла, ототожнюючи у 
своєму невігластві себе з ним. Саме 
невігластво, яке з давніх-давен оповило 
живу істоту, є причиною її тілесних мук і 
страждань. Але, відмежувавшись від 
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тілесної діяльності, жива істота одразу ж 
звільнюється також від її наслідків. Поки 
жива істота перебуває в місті-тілі, їй 
здається, що вона його господар, хоча 
насправді вона не може ані володіти тілом, 
ані керувати його діями та їхніми 
зворотними наслідками. Вона просто пливе 
у відкритому океані матеріального світу й 
бореться за існування. Океанські хвилі 
шпурляють її, й вона не може з цим нічого 
вдіяти. Найкраще рішення — вибратися з 
океану за допомогою трансцендентної 
свідомості Кришни. Лише це врятує її від 
усієї метушні. 
 

ВІРШ 15 
 

Naadtae k-SYaicTPaaPa& Na cEv Sauk*-Ta& iv>au" ) 
AjaNaeNaav*Ta& jaNa& TaeNa MauùiNTa JaNTav" )) 15 )) 

 

ндатте касйачіт ппа 
на чаіва сукрита вібгуӷ | 
аґйненврита ґйна 

тена мугйанті джантаваӷ || 15 || 
 

на — ніколи; датте — приймає; касйачіт 
— чиї-небудь; ппам — гріх; на — ні; ча — 
також; ева — неодмінно; су-критам — 
доброчесні вчинки; вібгуӷ — Усевишній 
Господь; аґйнена — невіглаством; вритам 
— покриті; ґйнам — знання; тена — цим; 
мугйанті — спантеличений; джантаваӷ — 
живі істоти. 
 

Так само й Усевишній Господь не 
відповідає за чиїсь гріховні чи праведні 
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вчинки. Втілені істоти самі заплутуються 
через невігластво, яким покрите їхнє 
справжнє знання. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Санскритське слово вібгу 
вказує на Всевишнього Господа, сповненого 
безмежного знання, багатства, сили, слави, 
краси і зречення. Він завжди вдоволений 
Сам у Собі, і Його не турбує чиясь гріховна 
чи праведна діяльність. Це не Він створює 
певні обставини для кожної конкретної 
живої істоти, а сама істота, збита з 
пантелику невіглаством, бажає опинитися в 
певних життєвих умовах і так розпочинає 
послідовність дій та їхніх зворотних 
наслідків. За своєю вищою природою жива 
істота сповнена знання. Проте, внаслідок 
своїх обмежених можливостей, вона 
схильна підпадати під вплив невігластва. 
Господь усемогутній, а жива істота — ні, 
Господь — вібгу, той, хто знає все, а жива 
істота — ану, тобто дуже крихітна, наче 
атом. Вона є живою душею, й тому згідно зі 
своєю свободою волі вона здатна бажати. 
Але тільки всемогутній Господь здійснює її 
бажання. Коли жива істота заплутується у 
своїх бажаннях, Господь усе ж дозволяє їй 
здійснити ці бажання, однак Він ніколи не 
відповідає за дії та їхні зворотні наслідки, 
що трапляються за певних обставин, які 
можуть бути плодами бажань живої істоти. 
Отже, збита з пантелику втілена душа 
ототожнює себе з тимчасовим матеріальним 
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тілом і потрапляє під вплив минущих 
злигоднів та радощів життя. Господь у 
формі Параматмана, або Наддуші, завжди 
супроводжує живу істоту, і тому Він може 
зрозуміти бажання індивідуальної душі, так 
само, як людина може відчувати аромат 
квітки, перебуваючи біля неї. Бажання — це 
тонка форма зумовленості живої істоти. 
Господь здійснює бажання людини 
настільки, наскільки вона того заслуговує, 
тому й кажуть, що «людина планує, а Бог 
керує». Істота не всемогутня у здійсненні 
своїх бажань. Господь, проте, може 
здійснити всі бажання. Він нейтральний до 
кожного, і не перешкоджає здійсненню 
бажань крихітних незалежних живих істот. 
Однак, коли людина прагне Кришни, 
Господь проявляє особливу турботу про неї 
й надихає її бажати таким чином, щоб це 
допомогло їй досягти Його й бути вічно 
щасливою. У ведичних гімнах сказано: еша 
у гй ев сдгу карма крайаті та йам 
ебгйо локебгйа унніншате. еша у евсдгу 
карма крайаті йам адго ніншате   — 
«Господь навертає живу істоту до праведної 
діяльності, аби вона могла поліпшити своє 
становище, і той самий Господь дає їй 
можливість грішити й потрапити до пекла» 
(«Каушітакі Упанішада», 3.8). У 
«Магабгараті» (Вана-парва, 31.27) сказано: 
 

аґйо джантур ано ´йам    
тманаӷ сукха-дуӷкхайоӷ 
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вара-преріто ґаччхет    
сварґа вв абграм ева ча 

 

«У своїх радощах і горі жива істота 
повністю залежна. Волею Всевишнього вона 
може піти або на небеса, або до пекла, наче 
хмара, яку носить вітром». 

Отже, через своє давнє прагнення 
уникнути свідомості Кришни втілена душа 
сама є причиною свого сум’яття. Попри те, 
що за своєю природою вона вічна, сповнена 
блаженства та знання, вона через свою 
крихітність забуває вічно притаманне їй 
становище слуги Господа й у такий спосіб 
потрапляє в пастку невігластва. Під впливом 
невігластва вона звинувачує Господа, 
перекладаючи відповідальність за своє 
зумовлене існування на Нього. Те ж саме 
сказано й у «Веданта-сутрі» (2.1.34): 
ваішамйа-наірґгрийе на спекшатвт 
татх гі дарайаті  — «Господь ні до кого 
не відчуває ні прихильності, ані відрази, 
хоча й може здаватися, що це не так». 
 

ВІРШ 16 
 

jaNaeNa Tau TadjaNa& Yaeza& NaaiXaTaMaaTMaNa" ) 
TaezaMaaidTYavJjaNa& Pa[k-aXaYaiTa TaTParMa( )) 16 )) 

 

ґйнена ту тад аґйна 
йеш нітам тманаӷ 

тешм дітйа-вадж ґйна 
пракайаті тат парам || 16 || 

 

ґйнена — знанням; ту — але; тат — те; 
аґйнам — незнання; йешм — чиє; 
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нітам — руйнується; тманаӷ — живої 
істоти; тешм — їх; дітйа-ват — як 
сонце, що сходить; ґйнам — знання; 
пракайаті — проявляє; тат парам — у 
свідомості Кришни. 
 

Проте коли людину осяває знання, яке 
нищить невігластво, це знання відкриває 
їй все, як сонце освітлює все в ясний день. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Ті, що забули Кришну, 
врешті-решт неодмінно заходять у 
безвихідь, але тих, що перебувають у 
свідомості Кришни, не бентежить ніщо. У 
«Бгаґавад-ґіті» сказано: сарв ґйна-плавена, 
ґйнґніӷ сарва-кармі, а також на гі 
ґйнена садриам. Знання завжди дуже 
шанують. І що ж це за знання? Досконале 
знання приходить тоді, коли людина 
віддається Кришні, як сказано в 
дев’ятнадцятому вірші сьомої глави: 
багӯн джанманм анте ґйнавн м 
прападйате. Коли людина, яка пройшла 
крізь багато-багато народжень і оволоділа 
досконалим знанням, вручає себе Кришні 
або досягає свідомості Кришни, їй 
відкривається все, так само, як усе навколо 
стає видимим, коли сходить сонце. Стільки 
принад спокушають живу істоту! Приміром, 
коли вона легковажно вважає себе Богом, 
насправді вона лише падає в останню 
западню невігластва. Бо ж якби жива істота 
була Богом, як би тоді вона могла 
спантеличитися через невігластво? Невже 
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Бог може бути спантеличений невіглаством? 
Якби це було так, тоді невігластво, або 
Сатана, був би вищий за Бога. Справжнє 
знання можна отримати від людини, яка 
перебуває в повній свідомості Кришни. 
Тому треба знайти істинного духовного 
вчителя й під його керівництвом дізнатися, 
що таке свідомість Кришни, бо свідомість 
Кришни розвіює все незнання, як сонце 
розганяє тьму. Хоча людина може навіть і 
розуміти, що вона — не тіло, що вона до 
нього трансцендентна, але вона ще не 
завжди здатна відрізнити душу від Наддуші. 
Проте вона може отримати це знання, якщо 
подбає про те, щоби знайти досконалого 
духовного вчителя у свідомості Кришни. 
Пізнати Бога і свій зв’язок з Богом можна 
тільки зустрівши Його представника. 
Представник Бога ніколи не проголошує 
себе Богом, хоча йому віддають таку ж 
шану, як і Самому Богові, адже він знає 
Бога. Слід розуміти різницю між Богом і 
живою істотою. Тому Господь Шрі Кришна 
сказав у другій главі (2.12), що кожна жива 
істота індивідуальна, і що Господь теж є 
індивідуальністю. Всі були індивідуальними 
особами в минулому, всі є індивідами тепер 
і продовжать бути індивідами в 
майбутньому, навіть після звільнення. 
Вночі, коли навколо панує темрява, нам усе 
здається однаковим, але вдень, коли сходить 
сонце, ми бачимо справжню суть усіх речей. 
Отже, справжнє знання полягає в тому, щоб 
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знайти свою індивідуальність у духовному 
житті. 
 

ВІРШ 17 
 

Tad(buÖYaSTadaTMaaNaSTaiàïaSTaTParaYa<aa" 
GaC^NTYaPauNarav*ita& jaNaiNaDaURTak-LMaza" )) 17 )) 

 

тад-буддгайас тад-тмнас 
тан-нішхс тат-парйаӷ  | 

ґаччхантй апунар-вритті 
ґйна-нірдгӯта-калмашӷ || 17 || 

 

тат-буддгайаӷ — ті, чий розум завжди 
перебуває у Всевишньому; тат-тмнаӷ — 
ті, чий ум завжди перебуває у Всевишньому; 
тат-нішхӷ — ті, чия віра звернена лише 
до Всевишнього; тат-парйаӷ — ті, хто 
лише в Ньому знаходить притулок; 
ґаччханті — ідуть; апунаӷ-вриттім — до 
звільнення; ґйна — знанням; нірдгӯта — 
відкинувши; калмашӷ — побоювання. 
 

Коли розум, ум, віра й надія людини 
зосереджені на Всевишньому, тоді 
завдяки довершеному знанню вона 
повністю звільнюється від тривог, і 
просувається так уперед шляхом 
звільнення.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Найвища Трансцендентна 
Істина — це Господь Кришна. Уся 
«Бгаґавад-ґіта» наголошує на тому, що 
Кришна є Всевишнім Богом-Особою. На 
цьому сходиться вся ведична література. 
Пара-таттва означає Найвищу Реальність, 
яку усвідомлюють ті, що пізнають 
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Усевишнього як Брагмана, Параматмана і 
Бгаґавана. Бгаґаван, або Всевишній Бог-
Особа, — це останнє слово в пізнанні 
Абсолюту. Вище за Нього немає нічого. 
Господь каже: маттаӷ паратара ннйат 
кічід асті дганаджайа. Безособовий 
Брагман також підтримує Кришна: бргмао 
гі пратішхгам. Тому з усякого погляду 
Кришна є Найвищою Реальністю. Той, чиї 
ум, розум, віра й надія на захист завжди 
скеровані на Кришну, тобто, той, хто 
повністю перебуває у свідомості Кришни, 
без сумніву, позбувається всіх тривог і 
досягає досконалого трансцендентного 
знання. Свідома Кришни людина дуже 
добре розуміє двоїстість (одночасну 
тотожність та окремішність) у Кришні, і, 
озброївшись таким трансцендентним 
знанням, вона здатна неухильно 
вдосконалюватися на шляху звільнення. 
 

ВІРШ 18 
 

ivÛaivNaYaSaMPaàe b]aø<ae Gaiv hiSTaiNa ) 
éuiNa cEv ìPaake- c Pai<@Taa" SaMadiXaRNa" )) 18 )) 

 

відй-вінайа-сампанне 
бргмае ґаві гастіні | 
уні чаіва ва-пке ча 

паітӷ сама-дарінаӷ || 18 || 
 

відй — освітою; вінайа — і лагідністю; 
сампанне — повністю споряджений; 
бргмае — у брагмані; ґаві — у корові; 
гастіні — у слоні; уні — у собаці; ча — і; 
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ева — неодмінно; ва-пке — у собакоїді 
(недоторкáнному); ча — відповідно; 
паітӷ — ті, що мудрі; сама-дарінаӷ — 
ті, що бачать в однаковому світлі. 
 

Смиренні мудреці завдяки силі істинного 
знання однаковим поглядом сприймають 
ученого і шляхетного брагмана, корову, 
слона, собаку і собакоїда [парію]. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людина у свідомості 
Кришни не зважає на тілесні чи кастові 
відмінності живих істот. Брагман і парія, 
може й відрізняються з соціального погляду, 
а собака, корова та слон, може, і належать 
до різних видів живих істот, однак, з 
погляду освіченого трансценденталіста такі 
тілесні відмінності не мають жодного 
значення. Таке бачення можливе завдяки 
тому, що живі істоти споріднені з 
Усевишнім, адже Всевишній Господь 
присутній у серці кожного у вигляді 
Параматмана, Своєї повновладної частки. 
Таке розуміння становища Всевишнього і є 
справжнім знанням. Щодо тіл, які належать 
до різних каст і видів життя, то Господь 
однаково милосердний до всіх, бо Він 
дружньо ставиться до кожної живої істоти, 
та все ж залишається Параматманом, 
незалежно від умов існування живих 
створінь. У формі Параматмана Господь 
присутній як у парії, так і в брагмані, хоча 
тіла брагмана й парії відрізняються одне від 
одного. Тіла — це матеріальні витвори 
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різних ґун матеріальної природи, однак 
душа й Наддуша в тілі мають однакові 
духовні якості. Та якісна схожість душі й 
Параматмана не означає, що вони рівні з 
кількісного погляду, бо індивідуальна душа 
перебуває лише в певному тілі, тоді як 
Параматман присутній у кожному й у всіх 
тілах. Людина у свідомості Кришни 
цілковито усвідомлює це, й тому вона є 
справжнім ученим та має досконале 
бачення. Властивості душі й Параматмана 
схожі в тому розумінні, що обоє вони мають 
свідомість і обоє вічні та сповнені 
блаженства. Однак різниця між ними 
полягає в тому, що індивідуальна душа 
усвідомлює себе в межах свого тіла, тоді як 
Наддуша усвідомлює всі тіла. Наддуша 
перебуває в усіх тілах без винятку. 
 

ВІРШ 19 
 

whEv TaEiJaRTa" SaGaaeR Yaeza& SaaMYae iSQaTa& MaNa" ) 
iNadaeRz& ih SaMa& b]ø TaSMaad(b]øi<a Tae iSQaTaa" )) 19 )) 

 

ігаіва таір джітаӷ сарґо 
йеш смйе стхіта манаӷ | 

нірдоша гі сама брагма 
тасмд брагмаі те стхітӷ || 19 || 

 

іга — у цьому житті; ева — неодмінно; таіӷ 
— ними; джітаӷ — завойований; сарґаӷ — 
народження і смерть; йешм — чиї; смйе 
— у рівновазі; стхітам — розташований; 
манаӷ — ум; нірдошам — бездоганний; гі — 
неодмінно; самам — у рівновазі; брагма — 
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подібно до Всевишнього; тасмт — тому; 
брагмаі — у Всевишньому; те — вони; 
стхітӷ — перебувають. 
 

Ті, чиї уми утверджені у такому 
однаковому сприйнятті й незворушні, — 
вже перемогли народження й смерть. 
Вони бездоганні, як  Брагман, і тому вже 
перебувають у Брагмані. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Врівноваженість ума, як 
було сказано вище, є ознакою 
самоусвідомлення. Якщо хтось дійсно досяг 
такої стадії, то слід розуміти, що він уже 
переміг матеріальні умови, головними з 
яких є народження і смерть. Доки людина 
ототожнює себе з тілом, її вважають 
зумовленою душею, однак щойно вона, 
усвідомивши себе, підіймається до стадії 
врівноваженості, як одразу звільнюється від 
зумовленого життя. Іншими словами, вона 
вже більше не буде змушена народжуватися 
в матеріальному світі й після смерті 
потрапить на духовне небо. Господь 
бездоганний, адже Він ні до кого не має ані 
прихильності, ані відрази. Так само й жива 
істота, яка вільна від прив’язаності та 
неприязні, стає бездоганною й гідною 
ввійти у духовне небо. Слід вважати, що 
такі люди вже звільнені. Їхні якості будуть 
описані далі. 
 

ВІРШ 20 
 

Na Pa[ôZYaeiTPa[Ya& Pa[aPYa NaaeiÜJaeTPa[aPYa caiPa[YaMa( ) 
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iSQarbuiÖrSaMMaU!ae b]øivd(b]øi<a iSQaTa" )) 20 )) 
 

на прагришйет прійа прпйа 
нодвіджет прпйа чпрійам 
стхіра-буддгір асаммӯго 

брагма-від брагмаі стхітаӷ || 20 || 
  

на — ніколи; прагришйет — 
насолоджується; прійам — приємне; прпйа 
— досягаючи; на — не; удвіджет — 
турбується; прпйа — набуваючи; ча — 
також; апрійам — неприємний; стхіра-
буддгіӷ — той, хто має духовний розум; 
асаммӯгаӷ — не збентежений; брагма-віт 
— той, хто досконало знає Всевишнього; 
брагмаі — у трансцендентності; стхітаӷ 
— перебуває. 
 

Хто не радіє, досягши чогось приємного, і 
не сумує від неприємного, хто пробудив 
свій духовний розум, хто не бентежиться і 
знає науку про Бога, — така особа вже 
перебуває у трансцендентності. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут наведені ознаки людини, 
яка усвідомила себе. Перша ознака полягає в 
тому, що її не вводить в оману помилкове 
ототожнення свого істинного «я» з тілом. 
Вона дуже добре розуміє, що вона є не 
тілом, а фрагментарною часткою 
Всевишнього Бога-Особи. Тому вона не 
радіє, досягши чогось, і не сумує, коли 
втрачає щось пов’язане з тілом. Таку 
непохитність розуму називають стхіра-
буддгі, або проявом духовного розуму. Тому 
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вона не заплутується, помилково 
приймаючи грубе тіло за душу, і не вважає 
своє тіло незмінним, нехтуючи існуванням 
душі. Таке знання підіймає її до 
усвідомлення довершеної науки про 
Абсолютну Істину, а саме: про Брагман, про 
Параматмана і про Бгаґавана. Отже, вона 
чудово усвідомлює своє вічне природне 
становище без марних спроб повністю 
злитися з Усевишнім. Це й називають 
осягненням Брагмана, тобто 
самоусвідомленням. Така стійка свідомість є 
свідомістю Кришни. 
 

ВІРШ 21 
 

baùSPaXaeRZvSa¢-aTMaa ivNdTYaaTMaiNa YaTSau%Ma( ) 
Sa b]øYaaeGaYau¢-aTMaa Sau%Ma+aYaMaénuTae )) 21 )) 

 

бгйа-спарешв асакттм 
віндатй тмані йат сукхам | 

са брагма-йоґа-йукттм 
сукхам акшайам ануте || 21 || 

 

бгйа-спарешу — у зовнішньому 
задоволенні чуттів; асакта-тм — той, 
хто не прив’язаний; віндаті — 
насолоджується; тмані — у собі; йат — 
той, хто; сукхам — щастя; саӷ — він; 
брагма-йоґа — зосередженість на Брагмані; 
йукта-тм — у поєднанні з собою; сукхам 
— щастя; акшайам — необмеженого; 
ануте — насолоджується. 
 

Звільнену особу таку не приваблюють 
матеріальні чуттєві втіхи. Вона завжди 
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перебуває у трансі й черпає блаженство 
всередині. Так особа, яка себе усвідомила, 
втішається безмежним щастям, адже вона 
зосереджується на Всевишньому. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Шрі Ямуна-ачар’я, великий 
відданий у свідомості Кришни, сказав: 
 

йад-авадгі мама четаӷ криша-пдравінде 
   нава-нава-раса-дгманй удйата рантум ст 

тад-авадгі бата нр-саґаме смарйамне 
   бгаваті мукха-вікраӷ сушху нішхвана ча 

 

«Відтоді, як я перебуваю у 
трансцендентному стані любовного 
служіння Кришні, черпаючи в Ньому вічно 
свіже блаженство, лише при одній згадці 
про статеві насолоди мої губи кривляться 
від огиди, і я спльовую». Людина, яка 
практикує брагма-йоґу, тобто перебуває у 
свідомості Кришни, настільки заглиблена в 
любовне служіння Господу, що в неї зникає 
смак до матеріальних чуттєвих утіх. 
Найвища насолода з матеріального погляду 
— це статеві втіхи. Весь світ обертається під 
владою цих чар, і матеріаліст не може 
працювати без такого мотиву. Однак 
людина, яка перебуває у свідомості Кришни, 
працює з великим натхненням, обходячись 
без сексуальних утіх. Таким є критерій рівня 
духовного розвитку. Духовне усвідомлення і 
статеві насолоди погано узгоджуються одне 
з одним. Людина у свідомості Кришни — це 
звільнена душа, і її аж ніяк не приваблюють 
чуттєві втіхи. 
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ВІРШ 22 

 

Yae ih Sa&SPaXaRJaa >aaeGaa du"%YaaeNaYa Wv Tae ) 
AaÛNTavNTa" k-aENTaeYa Na Taezu rMaTae buDa" )) 22 )) 

 

йе гі саспара-дж бгоґ 
дуӷкха-йонайа ева те | 

дй-антавантаӷ каунтейа 
на тешу рамате будгаӷ || 22 || 

 

йе — ті; гі — неодмінно; саспара-джӷ 
— через контакт із матеріальними чуттями; 
бгоґӷ — насолода; дуӷкха — відчаю; 
йонайаӷ — джерело; ева — неодмінно; те 
— вони; ді — початок; анта — кінець; 
вантаӷ — підвладний; каунтейа — син 
Кунті; на — ніколи; тешу — у них; рамате 
— насолоджується; будгаӷ — мудра людина. 
 

Розумна людина не припадає до джерела 
страждань, яким є задоволення від 
контакту з матеріальними чуттями. Такі 
насолоди, мають кінець і початок, о сину 
Кунті, тому мудра людина не дуже від них 
радіє. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Матеріальні чуттєві 
задоволення можливі завдяки зв’язку з 
матеріальними чуттями, які мають 
тимчасову природу, адже тимчасовим є саме 
тіло. Звільнена душа байдужа до всього 
непостійного. Добре знаючи радощі, які 
беруть початок з трансцендентних насолод, 
як може звільнена душа погодитись на 
ілюзорні втіхи? У «Падма Пурані» сказано: 
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раманте йоґіно ´нанте    
сатйнанде чід-тмані 

іті рма-паденсау    
пара брагмбгідгйате 

 

«Містики черпають безмежне 
трансцендентне блаженство в Абсолютній 
Істині, і тому Бог-Особа, Найвища 
Абсолютна Істина, відомий також як Рама». 

У «Шрімад-Бгаґаватам» (5.5.1) сказано: 
 

нйа дего дега-бгдж нри-локе 
   кашн кмн аргате ві-бгудж йе 

тапо дівйа путрак йена саттва 
   уддгйед йасмд брагма-саукхйа тв анантам 

 

«Мої дорогі сини, перебуваючи в людській 
формі життя, немає смислу важко трудитися 
заради чуттєвих утіх, бо вони доступні 
навіть пожирачам випорожнень — свиням. 
Людині краще провадити аскетичний спосіб 
життя й накладати на себе покути, завдяки 
чому її існування очиститься і врешті-решт 
вона зможе насолоджуватися безмежним 
трансцендентним щастям». 

Отже, справжніх йоґів та вчених-
трансценденталістів не приваблюють 
чуттєві втіхи, які є причиною невпинного 
матеріального існування. Чим сильніша 
прив’язаність до матеріальних насолод, тим 
більше людина заплутується в матеріальних 
злигоднях. 
 

ВІРШ 23 
 

Xa¥-aeTaqhEv Ya" Saae!u& Pa[aKXarqrivMaae+a<aaTa( ) 
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k-aMa§-aeDaaeÙv& veGa& Sa Yau¢-" Sa Sau%q Nar" )) 23 )) 
 

акнотгаіва йаӷ согу 
прк арра-вімокшат | 
кма-кродгодбгава веґа 

са йуктаӷ са сукх нараӷ || 23 || 
 

акноті — здатний; іга ева — у 
теперішньому тілі; йаӷ — той, хто; согум 
— терпіти; прк — віднині; арра — тіло; 
вімокшат — відмовляючись від; кма — 
бажання; кродга — і гнів; удбгавам — той, 
хто походить з; веґам — спонука; саӷ — він; 
йуктаӷ — у трансі; саӷ — він; сукх — 
щасливий; нараӷ — людина. 
 

Якщо, перед тим, як покинути нинішнє 
тіло, людина навчилась терпіти 
надокучання матеріальних чуттів і 
стримувати силу бажання та гніву, то 
щаслива вона й добре влаштована в 
цьому світі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Той, хто хоче впевнено 
просуватися шляхом самоусвідомлення, 
повинен навчитись приборкувати пориви 
матеріальних чуттів, а саме прагнення 
говорити, пориви гніву, пориви ума та 
потяги шлунку, язика й геніталій. Того, хто 
спроможний опанувати всі ці різні сфери 
чуттєвої діяльності, а також ум, називають 
ґосвамі, або свамі. Такі ґосвамі ведуть 
строго впорядкований спосіб життя і 
повністю приборкують пориви чуттів. 
Незадоволені матеріальні бажання 
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породжують гнів, і таким чином, ум, очі і 
груди збуджуються. Тому, перед тим як 
покинути матеріальне тіло, треба навчитися 
керувати ними. Того, хто здатний робити це, 
вважають досконалою людиною, яка 
щасливо перебуває у стані 
самоусвідомлення. Докладати всіх зусиль, 
аби приборкати гнів і бажання, — це 
обов’язок трансценденталіста. 
 

ВІРШ 24 
 

Yaae_NTa"Sau%ae_NTararaMaSTaQaaNTaJYaaeRiTarev Ya" ) 
Sa YaaeGaq b]øiNavaR<a& b]ø>aUTaae_iDaGaC^iTa )) 24 )) 

 

йо ’нтаӷ-сукхо ’нтар-рмас 
татхнтар-джйотір ева йаӷ | 

са йоґ брагма-нірва 
брагма-бгӯто ’дгіґаччхаті || 24 || 

 
йаӷ — той, хто; антаӷ-сукхаӷ — внутрішньо 
щасливий; антаӷ-рмаӷ — діяти й 
насолоджуватись у самому собі; татх — 
так само, як; антаӷ-джйотіӷ — скерований 
усередину; ева — неодмінно; йаӷ  — будь-
який; саӷ — він; йоґ — містик; брагма-
нірвам — звільнення у Всевишньому; 
брагма-бгӯтаӷ — той, хто усвідомив себе; 
адгіґаччхаті — досягає. 
 

Хто знаходить щастя всередині, хто 
діяльний, хто радіє всередині, й увага чия 
спрямована на ціль усередині себе, — той 
справді є досконалим містиком. Він 
звільнюється у Всевишньому і врешті-
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решт, досягає Всевишнього. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Якщо людина не спроможна 
втішатися щастям у собі, як тоді вона зможе 
відмовитись від зовнішньої діяльності, 
скерованої на досягнення поверхового 
щастя? Звільнена особа на власному досвіді 
втішається справжнім щастям. Тому вона 
може спокійно сидіти в будь-якому місці й 
насолоджуватися внутрішньою життєвою 
діяльністю. Така звільнена особа більше не 
бажає зовнішнього матеріального щастя. 
Цей стан називають брагма-бгута. 
Досягнувши його, людина може бути певна, 
що повернеться додому, назад до Бога. 
 

ВІРШ 25 
 

k-aMa§-aeDaivMau¢-aNaa& YaTaqNaa& YaTaceTaSaaMa( ) 
Ai>aTaae b]øiNavaR<a& vTaRTae ividTaaTMaNaaMa( )) 26 )) 

 

лабганте брагма-нірвам 
ришайаӷ кша-калмашӷ | 
чхінна-дваідг йаттмнаӷ 

сарва-бгӯта-гіте ратӷ || 25 || 
 

лабганте — досягає; брагма-нірвам — 
звільнення у Всевишньому; ришайаӷ — 
внутрішньо активний; кша-калмашӷ — 
той, хто вільний від усіх гріхів; чхінна — 
відірваний; дваідгӷ — двоїстість; йата-
тмнаӷ — заглиблений у самопізнання; 
сарва-бгӯта — для всіх живих істот; гіте — 
у роботі на благо; ратӷ — хто присвятив 
себе. 
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Хто перебуває поза двоїстістю, що постає 
із сумнівів, чий ум спрямований 
усередину себе, хто завжди активно 
працює на благо усіх істот і хто вільний 
від усіх гріхів — той досягає звільнення у 
Всевишньому. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Лише про того, хто повністю 
перебуває у свідомості Кришни, можна 
сказати, що він працює на благо всіх живих 
істот. Коли людина справді розуміє, що 
першоджерелом усього є Кришна, то, діючи 
з таким розумінням, вона діє на користь 
усіх. Страждання людства зумовлені тим, 
що люди забули про Кришну як про 
найвищого володаря насолод, всевишнього 
пана й найкращого друга. Тому докладати 
зусиль в ім’я відродження такої свідомості в 
усьому людському суспільстві є вищою 
доброчинною діяльністю. Якщо людина не 
досягла свободи у Всевишньому, вона не 
зможе присвятити себе таким 
першокласним доброчинним справам. 
Свідома Кришни особа не має сумнівів у 
тому, що Кришна — Всевишній. Цю 
впевненість зумовлює повна безгрішність 
такої людини. Це і є стан божественної 
любові. 

Особа, яка сприяє лише тілесному 
добробуту людського суспільства, насправді 
нікому не може допомогти. Тимчасового 
поліпшення стану ума й тіла недостатньо, 
щоби задовольнити людину. Справжню 
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причину її труднощів у жорстокій боротьбі 
за існування треба шукати в тому, що вона 
забула про свої взаємини з Усевишнім 
Господом. Цілком усвідомивши свої 
стосунки з Кришною, вона стає справді 
звільненою душею, хоча й може перебувати 
в тимчасовому матеріальному помешканні. 
 

ВІРШ 26 
 

k-aMa§-aeDaivMau¢-aNaa& YaTaqNaa& YaTaceTaSaaMa( ) 
Ai>aTaae b]øiNavaR<a& vTaRTae ividTaaTMaNaaMa( )) 26 )) 

 

кма-кродга-вімуктн 
йатн йата-четасм | 
абгіто брагма-нірва 

вартате відіттманм || 26 || 
 

кма — від бажань; кродга — і гніву; 
вімуктнм — тих, що звільнені; йатнм 
— святих осіб; йата-четасм — тих, що 
повністю приборкали свої уми; абгітаӷ — 
впевнений у близькому майбутньому; 
брагма-нірвам — звільнення у 
Всевишньому; вартате — там є; відіта-
тманм — тих, що усвідомили себе. 
 

Хто звільнився від гніву й усіх 
матеріальних бажань, хто, усвідомивши 
себе і володіючи собою, постійно прагне 
досконалості, тому звільнення у 
Всевишньому гарантоване в дуже 
близькому майбутньому. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Серед праведників, які 
невідступно прагнуть звільнення, 
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найкращими є ті, що перебувають у 
свідомості Кришни. Це підтверджено у 
«Бгаґаватам» (4.22.39): 
 

йат-пда-пакаджа-пала-вілса-бгактй 
   кармайа ґратхітам удґратхайанті сантаӷ 

тадван на рікта-матайо йатайо ´пі руддга- 
   срото-ґас там араа бгаджа всудевам 

 

«Просто намагайся у відданому служінні 
поклонятись Всудеві, Всевишньому Богові-
Особі. Навіть великі мудреці не здатні 
стримувати пориви чуттів так вдало, як це 
роблять віддані Господа, що відчувають 
трансцендентне блаженство й завдяки 
служінню лотосовим стопам Господа 
викорчовують глибоко вкорінене бажання 
корисливої діяльності». 

Бажання насолоджуватися плодами своєї 
праці укорінилося в зумовленій душі 
настільки глибоко, що навіть великі мудреці 
попри свої надзвичайні зусилля навряд чи 
здатні приборкати такі бажання. Відданий 
Господа, який вдосконалює себе, постійно 
виконуючи служіння у свідомості Кришни, 
дуже швидко отримує звільнення у 
Всевишньому. Пройшовши шляхом 
самоусвідомлення до кінця, він ніколи не 
виходить зі стану трансу. Тут можна 
процитувати вдалий приклад: 

 

дарана-дгйна-саспараір    
матсйа-кӯрма-вігаґамӷ 
свнй апатйні пушанті    
татхгам апі падма-джа 

 



610 

«Риби, черепахи і птахи підтримують своїх 
нащадків лише поглядом, медитацією й 
дотиком. Так само роблю і Я, о Падмаджо!» 

Риба виводить мальків, просто дивлячись 
на ікринки. Черепаха вирощує своє 
потомство лише за допомогою медитації. 
Вона відкладає яйця на суші й, перебуваючи 
у воді, думає про них. Так само й відданий у 
свідомості Кришни, хоча й віддалений від 
обителі Господа, може піднестися туди, в 
Господню обитель, невідступно думаючи 
про Нього, тобто, занурившись у свідомість 
Кришни. Він не відчуває болю від 
матеріальних злигоднів. Такий стан життя 
називають брагма-нірвана, тобто 
непідвладність матеріальним злигодням 
завдяки постійному зануренню у 
Всевишнього. 
 

ВІРШІ 27–28 
 

SPaXaaRNk*-Tva bihbaRùa&ê+auêEvaNTare >a]uvae" ) 
Pa[a<aaPaaNaaE SaMaaE k*-Tva NaaSaa>YaNTarcair<aaE )) 27 )) 

YaTaeiNd]YaMaNaaebuiÖMauRiNaMaaeR+aParaYa<a" ) 
ivGaTaeC^a>aYa§-aeDaae Ya" Sada Mau¢- Wv Sa" )) 28 )) 

 

спарн критв багір бгй 
чакшу чаівнтаре бгрувоӷ | 

прпнау самау критв 
нсбгйантара-чріау || 27 || 

 

йатендрійа-мано-буддгір 
мунір мокша-парйааӷ | 
віґатеччх-бгайа-кродго 

йаӷ сад мукта ева саӷ || 28 || 
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спарн — об’єктів чуттів, таких, як звук; 
критв — утримуючись від; багіӷ — 
зовнішній; бгйн — непотрібних; чакшуӷ 
— очі; ча — також; ева — неодмінно; 
антаре — між; бгрувоӷ — брови; пра-
апнау — повітря, що рухається вгору й 
униз; самау — у стані рівноваги; критв — 
утримуючи; нса-абгйантара — у ніздрях; 
чріау — рухливі; йата — опанувавши; 
індрійа — чуття; манаӷ — ум; буддгіӷ — 
розум; муніӷ — трансценденталіст; мокша 
— для звільнення; парйааӷ — 
призначений на те; віґата — залишивши; 
іччх — хотіння; бгайа — страх; кродгаӷ — 
гнів; йаӷ — той, хто; сад — завжди; 
муктаӷ — звільнений; ева — неодмінно; саӷ 
— він є. 
 

Відмежувавшись від усіх зовнішніх 
об’єктів чуття, тримаючи очі та погляд 
зосередженими на міжбрів’ї, затамувавши 
вдих та видих у ніздрях і приборкавши у 
такий спосіб чуття, ум і розум, 
трансценденталіст, який прагне 
звільнитися, виходить з-під влади 
бажання, страху і гніву. Той, хто завжди 
перебуває в такому стані, безперечно, вже 
звільнений.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Той, хто діє у свідомості 
Кришни, одразу ж усвідомлює свою 
духовну суть і тоді в нього з’являється 
можливість за допомогою відданого 
служіння пізнавати Всевишнього Господа. 
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Укріпившись у відданому служінні, людина 
досягає трансцендентного стану і стає 
спроможна відчувати присутність Господа в 
усіх сферах своєї діяльності. Таке особливе 
становище називають звільненням у 
Всевишньому. 

Пояснивши вищезгадані принципи 
звільнення у Всевишньому, Господь дає 
Арджуні пораду, як досягти такого стану, 
практикуючи містичну йоґу, тобто аштанґа-
йоґу, метод, що поділяється на вісім 
ступенів: яму, ніяму, асану, пранаяму, 
пратьягару, дгарану, дг’яну й самадгі. Що 
таке йоґа буде вичерпно пояснено у шостій 
главі, наприкінці ж п’ятої глави її описано 
лише в загальних рисах. Спочатку за 
допомогою пратьягари треба 
відмежуватися від об’єктів чуттів, якими є 
звук, дотик, форма, смак та запах, потім, 
утримуючи погляд на міжбрів’ї, 
зосередитися на кінчику носа й 
напівзаплющити очі. Не можна повністю 
заплющувати очі, бо тоді легко заснути. Не 
треба також повністю їх розплющувати, щоб 
не з’являлася небезпека звабитися 
зовнішніми об’єктами чуттів. Слід 
затримувати подих у ніздрях за допомогою 
врівноваження висхідних та низхідних 
потоків повітря в тілі. Практикуючи таку 
йоґу, можна опанувати чуття, утримуючи їх 
від зовнішніх об’єктів чуттів, і в такий 
спосіб підготуватися до звільнення у 
Всевишньому. 
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Такий шлях йоґи допомагає звільнитися 
від усякого страху та гніву, й відтак, 
перебуваючи у трансцендентному стані, 
відчути присутність Наддуші. Іншими 
словами, свідомість Кришни є найлегшим 
способом практики йоґи. Це буде докладно 
з’ясовано у наступній главі. Особа у 
свідомості Кришни завжди занурена у 
віддане служіння, й тому її чуття не 
відхиляються ні на що інше. Такий спосіб 
приборкання чуттів більш дієвий, ніж 
аштанґа-йоґа. 
 

ВІРШ 29 
 

>aae¢-ar& YajTaPaSaa& SavRl/aek-MaheìrMa( ) 
Sauôd& SavR>aUTaaNaa& jaTva Maa& XaaiNTaMa*C^iTa )) 29 )) 

 

бгоктра йаґйа-тапас 
сарва-лока-магеварам | 
сугрида сарва-бгӯтн 

ґйтв м нтім риччхаті || 29 || 
 

бгоктрам — того, хто приймає; йаґйа — 
жертвопринесення; тапасм — покут і 
аскетизму; сарва-лока — усіх планет та 
їхніх богів; мага-варам — Усевишнього 
Господа; су-гридам — благодійника; сарва 
— усіх; бгӯтнм — живих істот; ґйтв — 
знаючи таким чином; мм — Мене (Господа 
Кришну); нтім — звільнення від 
матеріального болю; риччхаті — досягає. 
 

Хто повністю усвідомлює Мене, знаючи, 
що Я — кінцевий отримувач плодів усіх 
жертвопринесень та аскез, Найвищий 
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Володар усіх планет і небожителів та 
благодійник і доброзичливець усіх живих 
істот, — той досягає миру і звільнюється 
від матеріальних страждань.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Зумовлені душі, що 
перебувають у пазурах ілюзорної енергії, 
прагнуть досягти миру в матеріальному 
світі. Але вони не знають формули миру, 
яку пояснено в цій главі «Бгаґавад-ґіти». Ця 
найвища формула миру проста: Господь 
Кришна отримує плоди всієї людської 
діяльності. Людина має вкладати все у 
трансцендентне служіння Господові, бо Він 
— володар усіх планет і півбогів, які цими 
планетами керують. Немає нікого вищого за 
Нього. У Ведах («Шветашватара 
Упанішада», 6.7) Всевишнього Господа 
описано як там вар парама 
магеварам. Живі істоти, зачаровані 
ілюзією, намагаються бути господарями 
всього, що бачать довкола себе, але 
насправді над ними домінує матеріальна 
енергія Господа. Господь — правитель 
матеріальної природи, а зумовлені душі 
коряться її суворим законам. Якщо не 
розуміти таких очевидних фактів, то 
неможливо в цьому світі досягнути миру ні 
індивідуально, ані колективно. У цьому 
полягає суть свідомості Кришни: Господь 
Кришна — найвищий володар, а всі живі 
істоти, зокрема й великі півбоги, — Його 
підлеглі. Досконалого миру можна досягти 
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тільки сповнившись свідомості Кришни. 
П’ята глава — це пояснення практичного 

аспекту свідомості Кришни, що здебільшого 
відомий як карма-йоґа. Тут дається 
відповідь на всі домисли щодо того, чи 
може карма-йоґа дати звільнення. 
Діяльність у свідомості Кришни означає 
робити все з цілковитим усвідомленням 
того, що Господь — повновладний 
правитель. Така діяльність не відрізняється 
від трансцендентного знання. Бгакті-йоґа 
— це і є безпосередня свідомість Кришни, а 
ґ’яна-йоґа — це шлях, що веде до бгакті-
йоґи. Свідомість Кришни означає діяти з 
повним знанням про свої взаємини з 
Усевишнім, і ця свідомість стає досконалою, 
коли ми поглиблюємо свої знання про 
Кришну, тобто про Всевишнього Бога-
Особу. Чиста духовна душа вічно служить 
Богу, як Його невід’ємна, але самостійна 
частка. Вона контактує з маєю (ілюзією) 
внаслідок свого бажання володіти нею, і в 
цьому причина численних страждань душі. 
Доки душа зв’язана з матерією, вона 
змушена працювати, аби задовольняти 
«свої» матеріальні потреби. Однак 
свідомість Кришни виводить живу істоту в 
духовне життя, навіть якщо істота перебуває 
під владою матерії, бо свідомість Кришни 
— це відродження духовного буття в умовах 
матеріального існування. Чимдалі 
просуваючись у свідомості Кришни, людина 
все більше звільнюється з пазурів матерії. 
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Господь ні до кого не ставиться з 
упередженням. Усе залежить від того, як 
людина практично виконує свої обов’язки у 
свідомості Кришни. Так само свідомість 
Кришни допомагає цілковито опанувати 
чуття і приборкати бажання та гнів. Отже, 
той, хто стійко тримається свідомості 
Кришни, приборкавши згадані вище 
пристрасті, — насправді перебуває у 
трансцендентному стані, або брагма-нірвані. 
У свідомості Кришни практика 
восьмиступеневої містичної йоґи 
відбувається природним чином, адже тут 
досягається її кінцева мета. Практика ями, 
ніями, асани, пранаями, пратьягари, 
дгарани, дг’яни й самадгі — це послідовні 
етапи духовного сходження. Але все це 
лише попередні ступені досконалості, 
вищий же ступінь — це віддане служіння, 
бо тільки воно може дати людині мир. І це 
— вища досконалість людського життя. 

Так закінчуються пояснення Бгакті-
веданти до п’ятої глави «Шрімад Бгаґавад-
ґіти», в якій розглядається карма-йоґа, 
тобто діяльність у свідомості Кришни. 
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ГЛАВА ШОСТА 
 

Дг’яна-йоґа 
 

ВІРШ 1 
 

é[q>aGavaNauvac 
ANaaié[Ta" k-MaRf-l&/ k-aYa| k-MaR k-raeiTa Ya" ) 

Sa SaNNYaaSaq c YaaeGaq c Na iNariGanNaR cai§-Ya" )) 1 )) 
 

р-бгаґавн увча 
анрітаӷ карма-пхала 

крйа карма кароті йаӷ  | 
са саннйс ча йоґ ча 

на ніраґнір на чкрійаӷ || 1 || 
 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; анрітаӷ — без залежності; карма-
пхалам — плодів роботи; крйам — 
обов’язково; карма — робота; кароті — 
виконує; йаӷ — той, хто; саӷ — він; саннйс 
— у відреченні; ча — також; йоґ — містик; 
ча — також; на — не; ніӷ — без; аґніӷ — 
вогонь; на — не; ча — також; акрійах — без 
обов’язків. 
 

Всевишній Бог-Особа сказав:  
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Той живе у відреченні і є справжнім 
містиком, хто неприв’язаний до плодів 
своєї діяльності й робить те, що повинен 
робити, а не той, хто не запалює вогню й 
не виконує ніяких обов’язків. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цій главі Господь 
пояснює, що восьмиступенева йоґа 
призначена для опанування ума й чуттів. 
Однак більшості людей дуже важко йти цим 
шляхом, особливо в епоху Калі. Хоча в цій 
главі й рекомендовано систему 
восьмиступеневої йоґи, Господь наголошує, 
що шлях карма-йоґи, або діяльності у 
свідомості Кришни, є кращим. У цьому світі 
кожен працює задля сім’ї та її добробуту, 
але ніхто не стане працювати безкорисливо, 
не маючи на меті власне задоволення, пряме 
чи опосередковане. Мірилом досконалості є 
діяльність у свідомості Кришни, що 
здійснюється без наміру насолоджуватися 
плодами своєї праці. Діяти у свідомості 
Кришни — обов’язок кожної живої істоти, 
адже всі ми за своєю природою — 
невід’ємні частки Всевишнього. Частини 
тіла працюють, щоб задовольняти все тіло. 
Органи тіла діють не заради свого 
задоволення, а для того, щоби задовольнити 
все тіло загалом. Так само й людина, яка діє 
в ім’я найвищого цілого, а не задля власного 
задоволення, є досконалим санньясі й 
досконалим йоґом. 

Іноді санньясі здається, ніби вони 
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звільнилися від усіх матеріальних 
обов’язків, і тому вони припиняють 
проводити аґніготра яґ’ї (вогняні жертовні 
обряди), але насправді їхнє прагнення 
злитися з безособовим Брагманом є просто 
проявом їхнього егоїзму. Таке бажання 
вище за будь-яке матеріальне, але й воно не 
позбавлене особистої зацікавленості. Так 
само і йоґи-містики, які, наполовину 
заплющивши очі і припинивши будь-яку 
матеріальну діяльність, виконують вправи 
системи йоґи, також бажають якось 
задовольнити себе самих. Але людина, яка 
діє у свідомості Кришни, працює без власної 
зацікавленості й на догоду цілому. У 
свідомості Кришни людина не прагне 
задовольняти себе. Мірилом успіху для неї є 
вдоволення Кришни, й тому вона є 
досконалим санньясі, або досконалим йоґом. 
Господь Чайтанья, найдосконаліший взірець 
відреченої особи, молився так: 

 

на дгана на джана на сундар 
   кавіт в джаґад-а кмайе 
мама джанмані джанманваре 

   бгаватд бгактір агаітук твайі 
 

«О Всемогутній Господи, я не бажаю 
накопичувати багатства чи втішатися 
вродливими жінками. І не хочу я мати 
ніяких послідовників. Єдине, чого я в житті 
прагну, — щоб Ти дарував мені Свою 
безпричинну милість і дозволив віддано 
служити Тобі життя за життям». 
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ВІРШ 2 
 

Ya& SaNNYaaSaiMaiTa Pa[ahuYaaeRGa& Ta& iviÖ Paa<@v ) 
Na ùSaNNYaSTaSaªLPaae YaaeGaq >aviTa k-êNa )) 2 )) 

 

йа саннйсам іті пргур 
йоґа та віддгі пава | 
на гй асаннйаста-сакалпо 
йоґ бгаваті качана || 2 || 

  
йам — що; саннйсам — зречення; іті — 
таким чином; пргуӷ — вони кажуть; йоґам 
— возз’єднання з Усевишнім; там — той; 
віддгі — ти маєш знати; пава — син 
Панду; на — ніколи; гі — неодмінно; 
асаннйаста — не відмовляючись; сакалпаӷ 
— прагнення до самозадоволення; йоґ — 
містик-трансценденталіст; бгаваті — стає; 
качана — будь-який. 
 

Знай, сину Панду: те, що називають 
відреченням, — це те ж саме, що й йоґа, 
зв’язок з Усевишнім, бо ніколи людина не 
стане йоґом, якщо не зречеться бажання 
чуттєвої втіхи. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Справжня санньяса-йоґа або 
бгакті означає, що необхідно 
усвідомлювати вічне природне становище 
живої істоти й діяти відповідним чином. 
Жива істота не має жодного реального 
окремого незалежного буття. Вона є 
межовою енергією Всевишнього. 
Потрапивши до пастки матеріальної енергії, 
вона стає зумовленою, але коли вона 
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приходить до свідомості Кришни, тобто до 
розуміння духовної енергії, вона знаходить 
свій справжній, природний стан життя. 
Тому, сповнившись знання, вона залишає 
всі матеріальні чуттєві втіхи, тобто 
зрікається будь-якої діяльності, скерованої 
на чуттєве задоволення. До такої практики 
вдаються йоґи, які відмежовують чуття від 
матеріальних об’єктів. Але у свідомості 
Кришни людина навіть не уявляє собі, що 
можна спрямувати чуття ще на щось інше, 
що не пов’язане з Кришною. Тому свідома 
Кришни особа водночас є й санньясі, і 
йоґом. У свідомості Кришни природним 
чином досягається і мета пізнання, і 
приборкання чуттів, на які націлюють 
методи ґ’яни і йоґи. Якщо людина нездатна 
облишити корисливу діяльність, то ґ’яна і 
йоґа їй не допоможуть. Справжня мета 
живої істоти полягає в тому, щоб 
відмовитися від будь-якого особистого 
чуттєвого задоволення й бути готовим 
вдовольняти Всевишнього. Людина, яка 
усвідомлює Кришну, не бажає жодного 
задоволення для себе. Вона завжди 
намагається догодити Всевишньому. А той, 
хто нічого не знає про Всевишнього, 
змушений задовольняти власні потреби, бо 
ніхто не може залишатися бездіяльним. 
Проте діяльність у свідомості Кришни 
досконало слугує всім цілям. 
 

ВІРШ 3 
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Aaåå+aaeMauRNaeYaaeRGa& k-MaR k-ar<aMauCYaTae ) 
YaaeGaaæ!SYa TaSYaEv XaMa" k-ar<aMauCYaTae )) 3 )) 

 

рурукшор мунер йоґа 
карма краам учйате | 
йоґрӯгасйа тасйаіва 

амаӷ краам учйате || 3 || 
 

рурукшоӷ — для того, хто лише розпочав 
практикувати йоґу; мунеӷ — мудреця; йоґам 
— система восьмиступеневої йоґи; карма — 
робота; краам — засіб; учйате — сказано, 
що; йоґа — восьмиступенева йоґа; 
рӯгасйа — того, хто досяг; тасйа — його; 
ева — неодмінно; амаӷ — припинення 
будь-якої матеріальної діяльності; краам 
— засіб; учйате — сказано, що. 
 

Вважають, що для неофіта у 
восьмиступеневій системі йоґи робота є 
засобом, а для того, хто досяг вершин, 
засобом стає припинення всієї 
матеріальної діяльності. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Процес встановлення зв’язку 
з Усевишнім називають йоґою. Її можна 
порівняти зі сходами, що ведуть до 
найвищого духовного усвідомлення. Сходи 
ці починаються з найнижчих матеріальних 
умов існування живої істоти й підіймаються 
до верховин досконалого самоусвідомлення 
й чистого духовного життя. Залежно від 
рівня сходження, різні частини сходів 
називають по-різному. Але всі сходи 
загалом називаються йоґою, і її можна 
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поділити на три частини: ґ’яна-йоґу, дг’яна-
йоґу і бгакті-йоґу. Початок цих сходів 
називають стадією йоґарурукшу, а найвищий 
щабель, вершину, — йоґарудга. 

Що стосується восьмиступеневої йоґи, то 
початкові спроби ввійти у стан медитації за 
допомогою регулівних принципів життя і 
практики різних сидячих поз (які в більшій 
чи меншій мірі є фізичними вправами) 
вважають матеріальною корисливою 
діяльністю. Така діяльність допомагає 
досягнути досконалої психічної рівноваги, 
необхідної для того, щоб опанувати свої 
чуття. Коли людина досягає успіху в 
практиці медитації, її занепокоєння зникає. 

Однак особа, яка усвідомлює Кришну, з 
самого початку перебуває у стані медитації, 
адже вона завжди думає про Кришну. 
Вважають, що така людина, завдяки своєму 
неухильному служінню Кришні, вже 
припинила будь-яку матеріальну діяльність. 
 

ВІРШ 4 
 

Yada ih NaeiNd]YaaQaeRzu Na k-MaRSvNauzÂTae ) 
SavRSaªLPaSaNNYaaSaq YaaeGaaæ!STadaeCYaTae )) 4 )) 

 

йад гі нендрійртхешу 
на кармасв анушаджджате | 

сарва-сакалпа-саннйс 
йоґрӯгас тадочйате || 4 ||   

йад — коли; гі — неодмінно; на — не; 
індрійа-артхешу — у чуттєвому 
задоволенні; на — ніколи; кармасу — у 
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корисливій діяльності; анушаджджате — 
обов’язково залучені; сарва-сакалпа — 
усіх матеріальних бажань; саннйс — той, 
що зрікся; йоґа-рӯгаӷ — той, хто піднісся 
за допомогою йоґи; тад — тоді; учйате — 
сказано, що. 
 

Кажуть, що людина досягла високого 
ступеня йоґи, якщо, відмовившись від 
усіх матеріальних бажань, вона не шукає 
чуттєвого задоволення й не вдається до 
корисливої діяльності. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Повністю занурившись у 
трансцендентне любовне служіння Господу, 
людина відчуває радість усередині себе, й 
відтак припиняє корисливу діяльність, не 
шукаючи чуттєвого задоволення. В іншому 
разі їй доводиться шукати чуттєвого 
задоволення, адже неможливо жити, 
повністю припинивши діяльність. Без 
свідомості Кришни людина змушена бути в 
постійному пошуку діяльності заради 
власного задоволення, або заради 
розширених егоїстичних мотивів, як-от 
благо ближніх, своєї громади, нації чи благо 
усього людства. Але людина у свідомості 
Кришни робить усе задля вдоволення 
Кришни й завдяки цьому зовсім втрачає 
схильність до задоволення чуттів. Той, хто 
ще не розвинув такого вміння, повинен 
механічно робити спроби уникнення 
матеріальних бажань, перш ніж він 
підніметься до вищих щаблів йоґи. 
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ВІРШ 5 

 

oÖredaTMaNaaTMaaNa& NaaTMaaNaMavSaadYaeTa( ) 
AaTMaEv ùaTMaNaae bNDauraTMaEv irPauraTMaNa" )) 5 )) 

 

уддгаред тмантмна 
нтмнам авасдайет | 

тмаіва гй тмано бандгур 
тмаіва ріпур тманаӷ || 5 || 

 

уддгарет — нехай визволить; тман — 
умом; тмнам — зумовлена душа; на — 
ніколи; тмнам — зумовлена душа; 
авасдайет — спричинити занепад; тм 
— ум; ева — неодмінно; гі — справді; 
тманаӷ — зумовленої душі; бандгуӷ — 
друг; тм — ум; ева — неодмінно; ріпуӷ — 
ворог; тманаӷ — зумовленої душі. 
 

За допомогою свого ума людина повинна 
досягти звільнення, а не деградувати. Ум 
— це друг зумовленої душі, а також і її 
ворог. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Санскритське слово тм, 
залежно від різних обставин, означає тіло, 
ум або душу. У системі йоґи особливу увагу 
приділено душі, що перебуває в 
зумовленому стані, й уму. У цьому вірші 
слово тм стосується ума, бо у практиці 
йоґи ум посідає центральне місце. Мета йоґи 
полягає в тому, щоб опанувати ум і 
відвернути його від прив’язаності до 
об’єктів чуття. У цьому вірші 
наголошується, що ум треба виховувати у 
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такий спосіб, щоб він був спроможний 
врятувати зумовлену душу з трясовини 
невігластва. Перебуваючи в матеріальному 
існуванні, людина потрапляє під вплив ума і 
чуттів. Насправді, чиста душа заплуталась у 
тенетах матеріального світу через те, що її 
ум огорнутий хибним его, яке бажає 
панувати над матеріальною природою. 
Отже, ум треба виховувати так, щоб його не 
приваблювала мішура матеріальної природи 
й завдяки такому правильно спрямованому 
уму зумовлена душа зможе врятуватися. Не 
треба деградувати, віддаючись чуттям. Чим 
сильніше об’єкти чуттів приваблюють 
людину, тим більше вона заплутується в 
матеріальному існуванні. Найкращий спосіб 
виплутатися — просто заповнити ум 
свідомістю Кришни. Слово гі використане в 
цьому вірші для того, аби підкреслити 
важливість і необхідність чинити саме так. 
В «Амрита-бінду Упанішаді» (вірш 2) також 
сказано: 
 

мана ева манушй    
краа бандга-мокшайоӷ 

бандгйа вішайсаґо    
муктйаі нірвішайа манаӷ 

 

«Ум людини є причиною її рабства і 
звільнення водночас. Ум, що занурений в 
об’єкти чуттів, — це причина рабства, а ум, 
що відчужений від чуттєвих об’єктів, є 
причиною звільнення». Отже, ум, що 
завжди заглиблений у свідомість Кришни, 



627 

веде людину до найвищого щабля 
звільнення. 
 

ВІРШ 6 
 

bNDauraTMaaTMaNaSTaSYa YaeNaaTMaEvaTMaNaa iJaTa" ) 
ANaaTMaNaSTau Xa}auTve vTaeRTaaTMaEv Xa}auvTa( )) 6 )) 

 

бандгур тмтманас тасйа 
йентмаівтман джітаӷ | 
антманас ту атрутве 

вартеттмаіва атру-ват || 6 || 
 

бандгуӷ — друг; тм — ум; тманаӷ — 
живої істоти; тасйа — того; йена — ким; 
тм — ум; ева — неодмінно; тман — 
живою істотою; джітаӷ — переможений; 
анатманаӷ — того, кому не вдалося 
приборкати ум; ту — але; атрутве — 
через ворожість; вартета — залишається; 
тм ева — сам ум; атру-ват — як ворог. 
 

Для того, хто приборкав свій ум, він є 
найкращим другом. Але для того, кому не 
вдалось це зробити, ум залишається 
найзапеклішим ворогом. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Мета практики 
восьмиступеневої йоґи полягає в тому, щоб 
опанувати ум і зробити його помічником у 
здійсненні місії людського життя. Поки 
людина не приборкала свій ум, практика 
йоґи напоказ — це просто марна трата часу. 
Хто не може володіти своїм умом, той 
завжди живе в товаристві найзапеклішого 
ворога і псує своє життя, не досягаючи 
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головного призначення. Коритися старшим 
— це природний обов’язок живої істоти. 
Поки ум залишатиметься непереможеним 
ворогом, людина буде змушена служити 
диктату хтивості, гніву, захланності, ілюзії 
тощо. Але, перемігши свій ум, людина 
охоче віддає себе в розпорядження Бога-
Особи, який перебуває в серці кожного як 
Параматман. Практика справжньої йоґи веде 
до того, що людина знаходить у своєму 
серці Параматмана й починає виконувати 
Його накази. Той, хто безпосередньо 
звертається до свідомості Кришни, 
природним чином вручає себе Господу. 
 

ВІРШ 7 
 

iJaTaaTMaNa" Pa[XaaNTaSYa ParMaaTMaa SaMaaihTa" ) 
XaqTaaeZ<aSau%du"%ezu TaQaa MaaNaaPaMaaNaYaae" )) 7 )) 

 

джіттманаӷ прантасйа 
парамтм самгітаӷ | 

тоша-сукха-дуӷкхешу 
татх мнпамнайоӷ || 7 || 

 

джіта-тманаӷ   — того, хто переміг свій 
ум; прантасйа   — хто, приборкавши ум, 
досяг спокою; парама-тм — Наддуша; 
самгітаӷ — повністю наблизився; та — 
у холод; уш — у спеку; сукха — у щасті; 
дуӷкхешу — і відчаї; татх — також; мна 
— у шані; апамнайоӷ — і ганьбі. 
 

Хто приборкав свій ум — уже дістався до 
Наддуші, адже він досяг спокою. Для 
такої людини щастя й горе, спека і холод, 
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ганьба і шана — одне й те саме. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Справжнє призначення 
кожної живої істоти полягає в тому, щоб 
слухатися наказів Усевишнього Бога-Особи, 
який перебуває в серці кожного як 
Параматман. Коли ум спантеличений 
зовнішньою ілюзорною енергією, людина 
заплутується в матеріальній діяльності. Але 
якщо вона приборкала свій ум за допомогою 
однієї із систем йоґи, то треба вважати, що 
вона вже досягла свого призначення. У 
своєму житті кожен має дотримуватися 
вищих настанов. Коли ум людини 
зосереджений на найвищій природі, вона не 
хоче більше нічого — тільки виконувати 
накази Всевишнього. Ум має визнати чийсь 
вищий авторитет і йти за ним. Коли ум стає 
врівноваженим, людина природним чином 
виконує накази Параматмана, або Наддуші. 
Відданий Господа одразу ж досягає такого 
трансцендентного стану, стану свідомості 
Кришни, й тому стає непідвладний 
двоїстості матеріального існування, а саме 
горю й радості, холоду й спеці тощо. Таке 
становище відданого є справжнім самадгі, 
тобто станом повної заглибленості у 
Всевишнього. 
 

ВІРШ 8 
 

jaNaivjaNaTa*áaTMaa kU-$=SQaae iviJaTaeiNd]Ya" ) 
Yau¢- wTYauCYaTae YaaeGaq SaMal/aeí\aXMak-aÄNa" )) 8 )) 

 

ґйна-віґйна-трипттм 
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кӯа-стхо віджітендрійаӷ | 
йукта ітй учйате йоґ 

сама-лошрма-кчанаӷ || 8 || 
 

ґйна — завдяки здобутому знанню; віґйна 
— і усвідомленому знанню; трипта — 
задоволений; тм — жива істота; кӯа-
стхаӷ — духовно утверджений; віджіта-
індрійаӷ — що володіє своїми чуттями; 
йуктаӷ — здатний до самоусвідомлення; іті 
— так; учйате — сказано; йоґ — містик; 
сама — однакові; лошра — галька; ама 
— камінь; кчанаӷ — золото. 
 

Про людину кажуть, що вона 
утвердилася в самоусвідомленні, і 
називають йоґом [чи містиком], коли 
вона повністю задоволена плодами 
отриманого знання й усвідомлення. Така 
особа перебуває у трансцендентності й 
володіє собою. Вона бачить усе — золото 
це, галька чи камінь — як одне і те ж 
саме.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Книжне знання без 
усвідомлення Вищої Істини — марне. Про 
це сказано так: 
 

атаӷ р-криша-нмді    
на бгавед ґргйам індрійаіӷ 

севонмукхе гі джігвдау    
свайам ева спхуратй адаӷ 

 

«Ніхто не може збагнути трансцендентної 
природи імені, форми, якостей і розваг Шрі 
Кришни за допомогою своїх матеріально 
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забруднених чуттів. Це все відкривається 
людині тільки тоді, коли вона стає духовно 
насичена трансцендентним служінням 
Господові».  

(«Бгакті-расамрита-сіндгу», 1.2.234). 
 

«Бгаґавад-ґіта» — це наука про свідомість 
Кришни. Ніхто не може усвідомити Кришну 
просто завдяки світській ерудиції. Це велике 
щастя — зустрітися з особою, яка має чисту 
свідомість. Той, хто відчуває Кришну, 
милістю Кришни володіє усвідомленим 
знанням, адже він задоволений чистим 
відданим служінням. Завдяки 
усвідомленому знанню людина стає 
досконалою. Спираючись на 
трансцендентне знання, людина ніколи не 
відходить від своїх переконань, тоді як 
світську людину, яка має звичайні 
академічні знання, дуже легко спантеличити 
й одурити уявними суперечностями. Душу 
можна назвати такою, що усвідомила себе, 
якщо, завдяки цілковитій відданості 
Кришні, вона по-справжньому володіє 
собою. Така людина трансцендентна, бо 
вона не має нічого спільного зі світською 
ерудованістю. Світська наука та філософські 
гіпотези — тобто те, що інші можуть 
цінувати як золото, — варті для неї не 
більше, ніж галька чи каміння. 
 

ВІРШ 9 
 

SauôiNMa}aaYauRdaSaqNaMaDYaSQaÜeZYabNDauzu ) 
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SaaDauZviPa c PaaPaezu SaMabuiÖivRiXaZYaTae )) 9 )) 
 

сугрин-мітррй-удсна- 
мадгйастха-двешйа-бандгушу | 

сдгушв апі ча ппешу 
сама-буддгір віішйате || 9 || 

 

су-грит — доброзичливих від природи; 
мітра — благодійників; арі — ворогів; 
удсна — які зберігають нейтралітет між 
сторонами, що ворогують між собою; 
мадгйастха — посередників між сторонами, 
що воюють між собою; двешйа — 
заздрісних; бандгушу — до родичів та 
доброзичливців; сдгушу — до праведників; 
апі — так само як; ча — і; ппешу — до 
грішників; сама-буддгіӷ — однаково 
ставиться; віішйате — розвивається 
духовно. 
 

Людину вважають ще більш просунутою, 
коли вона однаково ставиться до чесних 
доброзичливців, приязних благодійників, 
безсторонніх спостерігачів, посередників, 
заздрісників, друзів і ворогів, грішників і 
праведників — до всіх, — не розрізняючи 
їх у своєму умі.  
 

ВІРШ 10 
 

YaaeGaq YauÅqTa SaTaTaMaaTMaaNa& rhiSa iSQaTa" ) 
Wk-ak-I YaTaictaaTMaa iNaraXaqrPairGa]h" )) 10 )) 

 

йоґ йуджта сататам 
тмна рагасі стхітаӷ | 

екк йата-чітттм 
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нірр апаріґрагаӷ || 10 || 
 

йоґ — трансценденталіст; йуджта — 
повинен зосередитись у свідомості Кришни; 
сататам — постійно; тмнам — себе 
(тілом, умом і душею); рагасі — у 
відлюдному місці; стхітаӷ — 
розташований; екк — один; йата-чітта-
тм — ум якого завжди зосереджений; 
нірӷ — не приваблює щось інше; 
апаріґрагаӷ — вільний від почуття 
власності. 
 

Трансценденталіст повинен завжди 
направляти зусилля тіла, ума і душі на 
взаємини з Усевишнім; він має жити 
самотньо у відлюдному місці і повсякчас 
старанно приборкувати свій ум. Також 
від бажань має бути вільний він і від 
власницьких почуттів. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Кришну усвідомлюють на 
різних ступенях як Брагмана, Параматмана 
та Бгаґавана, Всевишнього Бога-Особу. 
Коротко кажучи, свідомість Кришни 
означає постійне трансцендентне любовне 
служіння Господу. Але ті, хто має 
схильність до пізнання безособового 
Брагмана або локалізованого Параматмана, 
теж частково усвідомлюють Кришну, адже 
безособовий Брагман є духовним промінням 
Кришни, а Параматман є специфічним 
поширенням Кришни, яке входить у все. 
Отже, імперсоналісти й ті, що вдаються до 
медитації, також непрямо усвідомлюють 
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Кришну. Що ж до особи, яка усвідомлює 
Кришну напряму, то вона є найвищим 
трансценденталістом, адже такий відданий 
знає, що мається на увазі під Брагманом і 
Параматманом. Його знання Абсолютної 
Істини досконале, тоді як імперсоналіст та 
йоґ, який медитує, усвідомлюють Кришну 
не повністю. 

Та попри це їх усіх навчають невідступно 
дотримуватися своїх практик, аби рано чи 
пізно вони змогли прийти до найвищої 
досконалості. Найголовніший обов’язок 
трансценденталіста полягає в тому, що він 
повинен постійно зосереджувати свій ум на 
Кришні. Слід постійно думати про Кришну 
й ні на мить не забувати про Нього. 
Зосередження ума на Всевишньому 
називають самадгі, або трансом. А для того, 
щоб зосередити свій ум, треба залишатись у 
відлюдному місці й уникати збудливого 
впливу зовнішніх об’єктів. Особливо 
старанно треба уникати будь-яких 
несприятливих умов, що можуть 
перешкодити самоусвідомленню, та обирати 
всі сприятливі умови. З усією рішучістю 
людина повинна відмовитися від зайвих 
матеріальних речей, які обплутують її 
власницькими почуттями. 

Усі такі вдосконалення й перестороги 
чудово забезпечуються, коли людина 
безпосередньо перебуває у свідомості 
Кришни, адже безпосередня свідомість 
Кришни означає самозречення, в якому 
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майже не залишається можливості мати 
матеріальні власницькі почуття. Шріла Рупа 
Ґосвамі характеризує свідомість Кришни 
так: 
 

ансактасйа вішайн    
йатхргам упайуджатаӷ 

нірбандгаӷ криша-самбандге    
йукта ваірґйам учйате 

 

прпачікатай буддгй    
гарі-самбандгі-вастунаӷ 
мумукубгіӷ парітйґо    

ваірґйа пхалґу катхйате 
 

«Якщо людина ні до чого не прив’язана й 
водночас сприймає все у взаємозв’язку із 
Кришною, це означає, що вона повністю 
позбулася власницьких почуттів. З іншого 
боку, зречення того, хто відкидає все, не 
усвідомлюючи зв’язку всього з Кришною, є 
неповним зреченням» (Бгакті-расамрита-
сіндгу, 2.255–256). 

Свідома Кришни людина добре розуміє, 
що все належить Кришні, й тому в неї 
ніколи не виникає власницьких почуттів. 
Таким чином, вона не домагається чогось 
для себе особисто. Вона знає, як приймати 
речі, сприятливі для свідомості Кришни, і як 
відкидати шкідливе. Перебуваючи на 
трансцендентному рівні, вона завжди стоїть 
осторонь матеріального, й вона завжди 
самотня, бо не має нічого спільного з 
людьми, які не мають свідомості Кришни. 
Тому людина у свідомості Кришни є 
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досконалим йоґом. 
 

ВІРШІ 11–12 
 

éucaE deXae Pa[iTaïaPYa iSQarMaaSaNaMaaTMaNa" ) 
NaaTYauiC^\Ta& NaaiTaNaqc& cEl/aiJaNaku-XaaetarMa( )) 11 )) 

Ta}aEk-aGa]& MaNa" k*-Tva YaTaictaeiNd]Yai§-Ya" ) 
oPaivXYaaSaNae YauHJYaaÛaeGaMaaTMaivéuÖYae )) 12 )) 

 

учау дее пратішхпйа 
стхірам санам тманаӷ | 

нтй-уччхріта нті-нча 
чаілджіна-куоттарам || 11 || 

 

татраікґра манаӷ критв 
йата-чіттендрійа-крійаӷ | 

упавійсане йуджйд 
йоґам тма-віуддгайе || 12 || 

 

учау — в освяченому; дее — місці; 
пратішхпйа — помістивши; стхірам — 
тверде; санам — сидіння; тманаӷ — 
власне; на — не; аті — також; уччхрітам — 
високе; на — не; аті — також; нчам — 
низьке; чаіла-аджіна — м’якою тканиною і 
шкурою оленя; куа — травою куша; 
уттарам — покрите; татра — з того часу; 
ека-аґрам — з увагою на одному; манаӷ — 
ум; критв — роблячи так; йата-чітта — 
володіючи умом; індрійа — чуття; крійаӷ — 
і діяльність; упавійа — сидячи; сане — на 
сидінні; йуджйт — слід виконувати; 
йоґам — практику йоґи; тма — серця; 
віуддгайе — для очищення. 
 

Для практики йоґи треба піти у відлюдне 
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місце, постелити на землі траву куша та 
накрити її шкурою оленя й м’якою 
тканиною. Треба, щоб сидіння було не 
надто високе й не надто низьке та 
розташовувалось у святому місці. Потім 
йоґ має непорушно всістись на цьому 
сидінні і практикувати йоґу задля 
очищення серця, керуючи умом, чуттями 
й діяльністю та зосереджуючи ум на одній 
меті. 
 

ПОЯСНЕННЯ: «Святе місце» означає 
«місце прощі». В Індії всі йоґи, 
трансценденталісти й віддані залишають 
рідний дім та оселяються в таких святих 
місцях як Праяґ, Матхура, Вриндавана, 
Ришікеш, Гарідвар, і на самоті практикують 
йоґу там, де протікають такі священні ріки 
як Ямуна й Ґанґа. Але зазвичай 
дотримуватися цього неможливо, особливо 
для людей на Заході. Так звані товариства 
йоґи у великих містах можливо й дають 
якусь матеріальну користь, однак вони 
зовсім не відповідають вимогам справжньої 
йоґи. Той, хто не володіє собою й має 
неспокійний ум, не може практикувати 
медитацію. Тому у «Бриган-нарадія Пурані» 
сказано, що в Калі-юґу (нинішню юґу, тобто 
епоху), коли люди загалом живуть недовго, 
повільно осягають духовне й завше 
стривожені різними турботами, найкращим 
засобом духовного усвідомлення є 
оспівування святих імен Господа. 
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гарер нма гарер нма    
гарер нмаіва кевалам 

калау нстй ева нстй ева    
нстй ева ґатір анйатх 

 

«У нинішню епоху лицемірства й ворожнечі 
існує єдиний спосіб визволитися — 
оспівувати святі імена Господа. Немає 
іншого шляху. Немає іншого шляху. Немає 
іншого шляху». 
 

ВІРШІ 13–14 
 

SaMa& k-aYaiXaraeGa]qv& DaarYaàcl&/ iSQar" ) 
SaMPa[e+Ya NaaiSak-aGa]& Sv& idXaêaNavl/aek-YaNa( )) 13 )) 

Pa[XaaNTaaTMaa ivGaTa>aqb]Røcairv]Tae iSQaTa" ) 
MaNa" Sa&YaMYa MaiÀtaae Yau¢- AaSaqTa MaTPar" )) 14 )) 

 

сама кйа-іро-ґрва 
дграйанн ачала стхіраӷ | 

сампрекшйа нсікґра сва 
діа чнавалокайан || 13 || 

 

пранттм віґата-бгр 
брагмачрі-врате стхітаӷ | 
манаӷ сайамйа мач-чітто 

йукта ста мат-параӷ || 14 || 
 

самам — прямий; кйа — тіло; іраӷ — 
голову; ґрвам — і шию; дграйан — 
тримаючи; ачалам — нерухомий; стхіраӷ — 
спокійно; сампрекшйа — дивлячись; нсік 
— носа; аґрам — на кінчик; свам — 
власний; діаӷ — на всі боки; ча — також; 
анавалокайан — не дивлячись; пранта — 
незбуджений; тм — ум; віґата-бгӷ — 
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позбавлений страху; брагмачрі-врате — в 
обітниці целібату; стхітаӷ — 
розташований; манаӷ — ум; сайамйа — 
повністю підкоривши; мат — Мені 
(Кришні); чіттаӷ — зосереджуючи ум; 
йуктаӷ — справжній йоґ; ста — повинен 
сидіти; мат — Мені; параӷ — кінцева мета. 
 

Треба утримувати тулуб, шию й голову 
вертикально на одній прямій лінії й 
невідривно дивитись на кінчик носа. Так 
із незбудженим та приборканим умом, 
позбувшись страху й повністю 
звільнившись від статевого життя, треба 
розмірковувати про Мене у своєму серці і 
зробити Мене кінцевою метою життя. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Мета життя — пізнати 
Кришну, який присутній у серці кожної 
живої істоти як Параматман, чотирирукий 
Вішну. Йоґу практикують лише для того, 
щоби виявити та побачити цю локалізовану 
форму Вішну й ні для чого іншого. 
Локалізована вішну-мурті — це 
повновладний прояв Кришни, що перебуває 
в серці. Той, хто не сподівається усвідомити 
вішну-мурті, даремно вдається до пародії на 
йоґу й, без сумніву, марнує час. Кришна — 
кінцева мета життя, а вішну-мурті, що 
перебуває в серці, — мета занять йоґою. Аби 
осягнути вішну-мурті в серці, треба 
повністю утримуватися від статевого життя. 
Тому слід залишити свій дім і жити 
самотньо у відлюдному місці, сидячи в 
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описаній вище позі. Неможливо стати йоґом, 
щодня насолоджуючись статевим життям 
удома чи ще деінде й відвідуючи так званий 
гурток йоґи. Треба вчитися керувати умом 
та уникати всіх видів чуттєвого 
задоволення, головним із яких є статеве 
життя. У правилах целібату, які записав 
великий мудрець Яґ’явалк’я, сказано: 
 

карма манас вч    
сарввастхсу сарвад 

сарватра маітхуна-тйґо    
брагмачарйа прачакшате 

 

«Обітниця брагмачар’ї призначена для того, 
щоб допомогти людині повністю 
утримуватись від потурань статевому 
бажанню в діях, словах і думках за будь-
яких обставин, скрізь і завжди». Потураючи 
хтивості, ніхто не зможе правильно 
практикувати йоґу. Засадам брагмачар’ї 
вчать із дитинства, коли людина ще не 
знайома зі статевим життям. У п’ятирічному 
віці дітей посилають до ґуру-кули, у дім 
духовного вчителя, і вчитель в умовах 
суворої дисципліни виховує в маленьких 
хлопчиках справжніх брагмачарі. Для того, 
хто не пройшов такої підготовки, будь-яка 
йоґа — дг’яна- це, ґ’яна- чи бгакті- — 
залишатиметься таємницею за сімома 
замками. Однак того, хто дотримується 
правил та приписів шлюбного життя й має 
статеві зносини лише зі своєю дружиною (у 
визначених межах) теж називають 
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брагмачарі. Такого стриманого сім’янина-
брагмачарі можуть зарахувати до школи 
бгакті, однак школи ґ’яни і дг’яни навіть не 
допускають думки, що сім’янин може бути 
брагмачарі, адже вони вимагають повного й 
беззастережного целібату. У школі бгакті 
сім’янину-брагмачарі дозволено вести 
впорядковане статеве життя, бо культ 
бгакті-йоґи настільки могутній, що людина 
мимоволі втрачає статевий потяг, коли 
присвячує себе найвищому служінню 
Господові. У «Бгаґавад-ґіті» (2.59) сказано: 
 

віай вінівартанте    
нірграсйа дегінаӷ 

раса-варджа расо ´пй асйа    
пара дришв нівартате 

 

«Тоді як інші йоґи змушені силоміць 
утримуватися від чуттєвого задоволення, 
відданий Господа стримує себе природним 
чином, адже він відчуває вищий смак. Цей 
смак не відомий нікому, крім відданих». 

Слово віґата-бгӷ означає, що людина не 
може позбутися страхів, доки вона повністю 
не занурюється у свідомість Кришни. 
Зумовлена душа відчуває страх, бо її 
пам’ять спотворена й вона забула про свій 
вічний зв’язок із Кришною. У «Бгаґаватам» 
(11.2.37) сказано: бгайа 
двітйбгінівеатаӷ сйд д апетасйа 
віпарйайо ’смритіӷ. Свідомість Кришни — 
єдина основа безстрашності. Тому особа, 
яка усвідомлює Кришну, практикує 
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досконалу йоґу. Й оскільки кінцева мета 
йоґи — побачити всередині себе Господа, то 
людина у свідомості Кришни вже є 
найкращим з усіх йоґів. Засади йоґи, які 
згадано тут, відрізняються від модних нині 
методик різних «товариств йоґи». 
 

ВІРШ 15 
 

YauÅàev& SadaTMaaNa& YaaeGaq iNaYaTaMaaNaSa" ) 
XaaiNTa& iNavaR<aParMaa& MaTSa&SQaaMaiDaGaC^iTa )) 15 )) 

 

йуджанн ева садтмна 
йоґ нійата-мнасаӷ | 

нті нірва-парам 
мат-састхм адгіґаччхаті || 15 || 

 

йуджан — практикуючи; евам — як 
згадано вище; сад — постійно; тмнам — 
тіло, ум і душа; йоґ — містик-
трансценденталіст; нійата-мнасаӷ — із 
врівноваженим умом; нтім — спокою; 
нірва-парамм —  припинення 
матеріального існування; мат-састхм — 
духовного неба (царства Божого); 
адгіґаччхаті — досягає. 
 

Постійно керуючи в такий спосіб тілом, 
умом та діяльністю, трансценденталіст-
містик врівноважує ум і, припинивши 
матеріальне існування, досягає царства 
Бога [або обителі Кришни]. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут чітко визначено кінцеву 
мету занять йоґою. Йоґа не призначена для 
того, щоб досягати якихось матеріальних 
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благ. Навпаки, вона дає можливість 
повністю припинити матеріальне існування. 
Якщо хтось прагне просто поліпшити своє 
здоров’я або домагається іншої матеріальної 
досконалості, то, згідно з «Бгаґавад-ґітою», 
— він не є йоґом. Припинення 
матеріального існування не означає також, 
що людина входить у «порожнечу». Така 
ідея — просто міф. У Господньому творінні 
ніде немає порожнечі. Радше, припинення 
матеріального існування дає можливість 
піднятися на духовне небо, в Господню 
обитель. Царство Господа описане у 
«Бгаґавад-ґіті» як місце, де не потрібні ні 
сонце, ні місяць, ні електрика. Усі планети в 
духовному царстві самосяйні, як у 
матеріальному небі Сонце. Царство Боже 
скрізь, однак духовне небо і планети в 
ньому називають парам дгамою, або 
вищими обителями. 

Досконалий йоґ, який заглибився в 
пізнання Господа Кришни, може досягти, як 
про це ясно каже тут Сам Господь (мат-
чіттаӷ, мат-параӷ, мат-самстхм), 
справжнього спокою і зрештою, дістатися 
до Його найвищої обителі, Кришналоки, 
відомої як Ґолока-Вриндавана. У «Брагма-
самгіті» (5.37) недвозначно сказано: ґолока 
ева нівасатй акхілтма-бгӯтаӷ — «Завдяки 
Своїм вищим духовним енергіям Господь, 
хоча Він і завжди перебуває у своїй обителі, 
яку називають Ґолокою, є також і 
всепроникливим Брагманом та 
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локалізованим Параматманом». Ніхто не 
може досягнути духовного неба 
(Вайкунтхи) чи увійти у вічну Господню 
обитель (Ґолока-Вриндавану), якщо він 
належним чином не усвідомлює Кришну та 
Його повновладне поширення Вішну. Тому 
людина, яка працює у свідомості Кришни, є 
досконалим йоґом, адже її ум завжди 
заглиблений у роздуми про діяння Кришни 
(са ваі манаӷ криша-падравіндайоӷ). Із 
Вед («Шветашватара Упанішада», 3.8) ми 
також дізнаємося: там ева відітвті 
мритйум еті — «перемогти смерть і 
народження можна лише усвідомивши 
Всевишнього Бога-Особу, Кришну». 
Іншими словами, досконалість йоґи полягає 
в тому, щоби звільнитися з матеріального 
існування, а не в тому, щоб демонструвати 
магічні прийоми та гімнастичні трюки, які 
обманюють наївних людей. 
 

ВІРШ 16 
 

NaaTYaénTaSTau YaaeGaae_iSTa Na cEk-aNTaMaNaénTa" ) 
Na caiTaSvPanXaql/SYa JaaGa]Taae NaEv caJauRNa )) 16 )) 

 

нтй-анатас ту йоґо ’сті 
на чаікнтам ананатаӷ | 

на чті-свапна-ласйа 
джґрато наіва чрджуна || 16 || 

 

на — ніколи; аті — надто багато; анатаӷ 
— того, хто їсть; ту — але; йоґаӷ — єднання 
з Усевишнім; асті — є; на — не; ча — 
також; екнтам — надто; ананатаӷ — 
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того, хто утримується від їжі; на — не; ча — 
також; аті — забагато; свапна-ласйа — 
того, хто спить; джґратаӷ — або того, хто 
не спить достатньо; на — не; ева — коли-
небудь; ча — і; арджуна — Арджуно. 
 

Не може стати йоґом той, Арджуно, хто 
їсть надто багато або надто мало і спить 
надто багато або надто мало. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут йоґи можуть дізнатися 
про правильний режим харчування та 
відпочинку. Їсти забагато означає їсти 
більше, ніж потрібно для підтримання життя 
в тілі. Людям не слід вживати м’яса тварин, 
адже є вдосталь зерна, овочів, фруктів і 
молока. Згідно з «Бгаґавад-ґітою», така 
проста їжа належить до ґуни добра. 
Тваринна їжа — це для тих, хто перебуває в 
ґуні невігластва. Тому ті, що з задоволенням 
вживають їжу тваринного походження, 
спиртні напої, курять, їдять страви, не 
запропоновані спочатку Кришні, — 
страждатимуть від гріховних наслідків, бо 
вони споживають нечисту їжу. Бгуджате 
те тв аґга пп йе пачантй тма-
крат. Кожен, хто їсть задля власного 
чуттєвого задоволення або готує для себе, 
не пропонуючи своєї їжі Кришні, споживає 
лише гріх. Той, хто споживає гріх і їсть 
більше, ніж йому виділено, не може стати 
досконалим йоґом. Найкраще, якщо людина 
їсть тільки рештки їжі, запропонованої 
Кришні. Людина у свідомості Кришни не 
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стане їсти ті страви, які не були спочатку 
запропоновані Кришні. Тому лише той, хто 
усвідомлює Кришну, може досягнути 
досконалості в заняттях йоґою. 
Практикувати йоґу також не зможе той, хто 
штучно утримується від їжі, вигадуючи 
власну методику посту. Людина у 
свідомості Кришни дотримується постів, як 
це радять Священні Писання. Вона не 
постить і не їсть більше, ніж потрібно, й 
тому спроможна дотримуватися шляху йоґи. 
Той, хто їсть забагато, вночі бачитиме 
багато снів і відповідно, спатиме більше, 
ніж потрібно. Не треба спати більше шести 
годин на добу. На того, хто спить більше 
шести годин, безумовно, впливає ґуна 
невігластва. Людина в ґуні невігластва млява 
і схильна багато спати. Така людина не 
може практикувати йоґу. 
 

ВІРШ 17 
 

Yau¢-aharivharSYa Yau¢-ceíSYa k-MaRSau ) 
Yau¢-SvPanavbaeDaSYa YaaeGaae >aviTa du"%ha )) 17 )) 

 

йуктгра-віграсйа 
йукта-чешасйа кармасу 
йукта-свапнвабодгасйа 

йоґо бгаваті дуӷкха-г || 17 ||  
 

йукта — упорядкований; гра — їда; 
віграсйа — відпочинок; йукта — 
упорядкований; чешасйа — того, хто 
працює задля підтримання; кармасу — при 
виконанні обов’язків; йукта — 
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упорядкований; свапна-авабодгасйа — сон і 
неспання; йоґаӷ — практика йоґи; бгаваті — 
стає; дуӷкха-г — той, хто вгамовує біль. 
 

Хто впорядкував свої звички в їді, сні, 
відпочинку й роботі, той за допомогою 
практики йоґи може пом’якшити всі 
матеріальні страждання. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Необмежена їда, сон, 
самооборона і статеві зносини, які є 
тілесними потребами, шкодять поступові в 
заняттях йоґою. Що стосується харчування, 
то впорядкувати його можна лише тоді, 
коли людина привчиться вживати прасад — 
освячену їжу. Згідно з «Бгаґавад-ґітою» 
(9.26), Господу Кришні пропонують овочі, 
фрукти, квіти, зерно, молоко тощо. Таким 
чином, людина у свідомості Кришни 
мимоволі виробляє звичку не вживати їжі, 
що не призначена для людей, або ту, що не 
належить до категорії добра. Щодо сну, то 
людина у свідомості Кришни завжди жвава і 
з охотою виконує свої обов’язки у 
свідомості Кришни й тому весь час, 
витрачений на зайвий сон, вважає за велику 
втрату. Авйартха-клатвам: особа, яка 
усвідомлює Кришну, не хоче, аби бодай 
навіть одна хвилина її життя сплинула поза 
служінням Господові. Тому її сон 
обмежений до мінімуму. Ідеалом у цьому є 
Шріла Рупа Ґосвамі, який завжди був 
заглиблений у служіння Кришні й не міг 
спати більше двох годин на добу, а іноді й 
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менше. Гарідас Тхакур навіть не приймав 
прасаду й не спав жодної хвилини, не 
скінчивши щоденного оспівування на своїй 
вервиці трьохсот тисяч святих імен. Щодо 
роботи, то людина, яка усвідомлює Кришну, 
не робить нічого, що не пов’язане з 
інтересами Кришни, й тому її праця завжди 
впорядкована й не скерована на чуттєве 
задоволення. Для людини у свідомості 
Кришни не постає питання про чуттєві 
втіхи, й тому вона не знає, що таке 
матеріальне дозвілля. Й оскільки вся її 
тілесна діяльність, її робота, мова, сон, 
неспання тощо, впорядковані, то вона не 
страждає від матеріальних злигоднів. 
 

ВІРШ 18 
 

Yada iviNaYaTa& ictaMaaTMaNYaevaviTaïTae ) 
iNaSPa*h" SavRk-aMae>Yaae Yau¢- wTYauCYaTae Tada )) 18 )) 

 

йад вінійата чіттам 
тманй евватішхате | 
ніспригаӷ сарва-кмебгйо 

йукта ітй учйате тад || 18 || 
 
йад — коли; вінійатам — старанно 
дисциплінований; чіттам — ум і його 
діяльність; тмані — у трансцендентному; 
ева — неодмінно; аватішхате — 
розташовується; ніспригаӷ — позбавлений 
бажань; сарва — до всіх видів; кмебгйаӷ — 
матеріальне чуттєве задоволення; йуктаӷ — 
той, хто досяг високого рівня йоґи; іті — 
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так; учйате — сказано, що; тад — тоді. 
 

Коли людина, практикуючи йоґу, тренує 
свою мислену діяльність і позбувшись 
усіх матеріальних бажань, підіймається 
до трансцендентного рівня, кажуть, що 
вона добре просунулась у йозі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Характерною рисою 
діяльності йоґа, що відрізняє її від 
діяльності звичайної людини, є зникнення 
всіх матеріальних бажань, головне з яких — 
статеве. Досконалий йоґ так добре 
врівноважує свій ум, що його більше не 
можуть турбувати жодні матеріальні 
бажання. Як сказано у «Шрімад-Бгаґаватам» 
(9.4.18–20), люди, що перебувають у 
свідомості Кришни, досягають такого 
досконалого ступеня без додаткових зусиль: 
 

са ваі манаӷ криша-падравіндайор 
   вачсі ваікуха-ґунуваране 

карау гарер мандіра-мрджандішу 
   руті чакрчйута-сат-катходайе 

 

мукунда-ліґлайа-даране дриау 
   тад-бгритйа-ґтра-спаре ´ґа-саґамам 

ґгра ча тат-пда-сароджа-саурабге 
   рмат-туласй расан тад-арпіте 

 

пдау гареӷ кшетра-паднусарпае 
   іро гришкеа-падбгівандане 

кма ча дсйе на ту кма-кмйай 
   йатхоттама-лока-джанрай ратіӷ 

 

«Перш за все цар Амбаріша занурив свій ум 
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у думки про лотосові стопи Господа 
Кришни; потім крок за кроком він 
застосував свою мову у висвітлюванні 
трансцендентних якостей Господа, руки — у 
прибиранні Господнього храму, вуха — у 
слуханні про діяльність Господа, очі — у 
спогляданні трансцендентних форм 
Господа, тіло — щоб торкатись до тіл 
відданих, нюх — щоб відчувати аромат 
квітів лотоса, запропонованих Господу, язик 
— аби смакувати листя туласі, піднесеного 
до лотосових стіп Господа, ноги — для 
відвідин місць прощ і храмів Господа,  
голову — для шанобливих поклонів перед 
Господом, і свої бажання він спрямував на 
здійснення місії Господа. Уся така 
трансцендентна діяльність цілком 
притаманна відданому Господа». 

Можливо, послідовникам імперсоналізму 
трансцендентний стан і здається 
невимовним, але він дуже легкий і 
практичний для особи, яка перебуває у 
свідомості Кришни, що очевидно з 
вищенаведеного опису практики Магараджа 
Амбаріші. Якщо людина не зосереджує свій 
ум на лотосових стопах Господа, постійно 
пам’ятаючи про Нього, то такі 
трансцендентні заняття марні. Саме тому у 
відданому служінні Господу цю визначену 
людині діяльність називають арчаною, тобто 
залученням усіх чуттів до служіння 
Господу. Чуття й ум за природою діяльні, і 
пригнічувати їх недоцільно. Тому для 
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основної маси людей, особливо для тих, що 
не провадять життя у зреченні, описаний 
вище трансцендентний спосіб використання 
ума й чуттів — це досконалий шлях до 
трансцендентних досягнень, і в «Бгаґавад-
ґіті» це названо словом йукта. 
 

ВІРШ 19 
 

YaQaa dqPaae iNavaTaSQaae Nae®Tae SaaePaMaa SMa*Taa ) 
YaaeiGaNaae YaTaictaSYa YauÅTaae YaaeGaMaaTMaNa" )) 19 )) 

 

йатх дпо нівта-стхо 
неґате сопам смрит | 

йоґіно йата-чіттасйа 
йуджато йоґам тманаӷ || 19 || 

 

йатх — як; дпаӷ — лампа; нівта-стхаӷ 
— у безвітряному місці; на — не; іґате — 
блимає; с — ця; упам — аналогія; смрит 
— вважають; йоґінаӷ — йоґа; йата-
чіттасйа — чий ум приборканий; 
йуджатаӷ — хто постійно практикує; 
йоґам — медитацією; тманаӷ — на 
Трансцендентне. 
 

Як світильник не мерехтить у затишному 
місці, так і трансценденталіст, який 
приборкав свій ум, завжди стійкий у 
своїй медитації на трансцендентну Душу. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людина, яка справді 
усвідомлює Кришну, завжди заглиблена у 
трансцендентне, і, в умиротвореному стані 
невідривно споглядаючи свого шанованого 
Господа, вона непохитна, мов полум’я 
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світильника в затишку. 
 

ВІРШІ 20–23 
 

Ya}aaeParMaTae icta& iNaåÖ& YaaeGaSaevYaa ) 
Ya}a cEvaTMaNaaTMaaNa& PaXYaàaTMaiNa TauZYaiTa )) 20 )) 

Sau%MaaTYaiNTak&- Yatad(buiÖGa]aùMaTaqiNd]YaMa( ) 
veita Ya}a Na cEvaYa& iSQaTaêl/iTa TatvTa" )) 21 )) 

Ya& l/Bßa caPar& l/a>a& MaNYaTae NaaiDak&- TaTa" ) 
YaiSMaiNSQaTaae Na du"%eNa Gauå<aaiPa ivcaLYaTae )) 22 )) 
Ta& ivÛaÕu"%Sa&YaaeGaivYaaeGa& YaaeGaSa&ijTaMa( )) 23 )) 

 

йатропарамате чітта 
ніруддга йоґа-севай | 

йатра чаівтмантмна 
пайанн тмані тушйаті || 20 || 

 

сукхам тйантіка йат тад 
буддгі-ґргйам атндрійам | 

ветті йатра на чаівйа 
стхіта чалаті таттватаӷ || 21 || 

 

йа лабдгв чпара лбга 
манйате ндгіка татаӷ 
йасмін стхіто на дуӷкхена 
ґурупі вічлйате || 22 || 

 

та відйд дуӷкха-сайоґа- 
війоґа йоґа-саґйітам || 23 || 

 

йатра — за такого стану речей, коли; 
упарамате — припиняється (бо людина 
відчуває трансцендентне щастя); чіттам — 
мислена діяльність; ніруддгам — 
відчужений від матерії; йоґа-севай — 
заняттям йоґою; йатра — в якому; ча — 
також; ева — неодмінно; тман — чистим 
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умом; тмнам — «я»; пайан — 
усвідомлюючи становище; тмані — у собі; 
тушйаті — стає задоволеним; сукхам — 
щастя; тйантікам — найвище; йат — яке; 
тат — те; буддгі — розумом; ґргйам — 
що прийняте; атндрійам — 
трансцендентне; ветті — знає; йатра — де; 
на — ніколи; ча — також; ева — неодмінно; 
айам — він; стхітаӷ — розташований; 
чалаті — рухається; таттватаӷ — від 
істини; йам — той, хто; лабдгв — досягає; 
ча — також; апарам — будь-який інший; 
лбгам — виграє; манйате — розглядає; на 
— ніколи; адгікам — більш; татаӷ — ніж 
той; йасмін — у якому; стхітаӷ — 
розташований; на — ніколи; дуӷкхена — 
нещастями; ґуру апі — хоча навіть і дуже 
важко; вічлйате — стає схвильований; там 
— той; відйт — ти мусиш знати; дуӷкха-
сайоґа — нещастя внаслідок зв’язку з 
матерією; війоґам — винищування; йоґа-
саґйітам — називають трансом. 
 

На стадії досконалості, яку називають 
трансом, або самадгі, матеріально 
спрямована діяльність ума завдяки 
заняттям йоґою повністю припиняється. 
Здатність бачити себе чистим умом та 
насолоджуватися й радіти в собі є 
характерною ознакою такої досконалості. 
Завдяки своїм трансцендентним чуттям 
людина в цьому радісному стані відчуває 
безмежне трансцендентне щастя. 
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Пізнавши його, вона ніколи не 
відхиляється від істини, адже вважає, що 
вищого здобутку немає. В такому стані 
вона залишається завжди непохитна, 
навіть посеред найбільших труднощів. 
Воістину, це справжня свобода від усіх 
страждань, що постають зі зв’язку з 
матерією. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Практикуючи йоґу, людина 
поступово позбувається матеріальних 
уявлень. Це — найважливіший принцип 
йоґи. Після цього людина входить у стан 
трансу, або самадгі, і це означає, що вона за 
допомогою трансцендентного ума й розуму 
усвідомила Наддушу, чітко відрізняючи 
себе від Наддуші. Практика йоґи більшою 
чи меншою мірою ґрунтується на засадах 
системи Патаньджалі. Деякі неавторитетні 
коментатори намагаються ототожнити 
індивідуальну душу з Наддушею, а моністи 
вважають, що це і є звільнення, але вони не 
розуміють істинної мети системи йоґи 
Патаньджалі. У системі Патаньджалі 
визнано трансцендентну насолоду, але 
моністи її не визнають, остерігаючись 
поставити під сумнів теорію єдності. 
Моністи не визнають різниці між знанням і 
тим, хто пізнає, але трансцендентна 
насолода, яку пізнають за допомогою 
трансцендентних чуттів, у цьому вірші 
схвалена. І Патаньджалі Муні, знаменитий 
вчитель системи йоґи, підтримує такий 
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погляд. Цей великий мудрець каже у своїх 
«Йоґа-сутрах» (3.34): пурушртха-
ӯнйн ґун пратіпрасаваӷ каівалйа 
сварӯпа-пратішх в чіті-актір іті. Ця 
чіті-шакті, або внутрішня сила, — 
трансцендентна. Пурушртха означає 
матеріально спрямовану релігійність, 
економічний розвиток, чуттєве задоволення 
і зрештою, прагнення стати одним цілим з 
Усевишнім. Таку «єдність із Усевишнім» 
моністи називають кайвальєю. Але, згідно з 
Патаньджалі, кайвалья — це внутрішня, або 
трансцендентна сила, за допомогою якої 
жива істота усвідомлює своє вічне природне 
становище. Господь Чайтанья називає такий 
стан чето-дарпаа-мрджанам, очищенням 
забрудненого дзеркала ума. Це «очищення» 
насправді і є звільненням, або бгава-маг-
двґні-нірвпаам. Теорія нірвани — як 
підготовчої стадії — також не суперечить 
цьому принципу. У «Бгаґаватам» (2.10.6) це 
називається сварӯпеа вйавастхітіӷ. 
«Бгаґавад-ґіта» теж підтримує такий підхід у 
цьому вірші. 

Після нірвани, або припинення 
матеріальної діяльності, проявляється 
духовна діяльність, тобто віддане служіння 
Господу, відоме як свідомість Кришни. У 
«Бгаґаватам» пояснено, що сварупена 
вйавастхітіӷ означає «істинне життя живої 
істоти». Мая, або ілюзія, — це стан 
духовного життя, спотворений 
матеріальною хворобою. Звільнення від цієї 
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матеріальної хвороби не означає руйнування 
вічного первинного становища живої істоти. 
Патаньджалі також визнає це, кажучи: 
каівалйа сварӯпа-пратішх в чіті-
актір іті. Ця чіті-акті, або 
трансцендентна насолода і є справжнім 
життям. Це також підтверджено й у 
«Веданта-сутрі» (1.1.12): нанда-майо 
’бгйст. Природна трансцендентна 
насолода є кінцевою метою йоґи, і її легко 
досягнути за допомогою відданого служіння 
Господу, тобто бгакті-йоґи. Бгакті-йоґа 
буде вичерпно пояснена в сьомій главі 
«Бгаґавад-ґіти». 

Як з’ясовано в цій главі, у системі йоґи є 
два різновиди самадгі, які називають 
сампраґ’ята-самадгі й асампраґ’ята-
самдгі. Коли людина через різні 
філософські дослідження досягає 
трансцендентного стану, кажуть, що вона 
досягла сампраґ’ята-самдгі. А в стані 
асампраґ’ята-самдгі більше немає ніякого 
зв’язку зі світськими насолодами, бо 
людина стає трансцендентна до всіх видів 
щастя, яке можна добути за допомогою 
органів чуття. Досягши одного разу такого 
трансцендентного стану, йоґ стає завжди 
непохитним у ньому. Йоґ не знатиме успіху, 
якщо не зможе досягти цього стану. 
Нинішні так звані заняття йоґою, що 
включають у себе різні види чуттєвої втіхи, 
досить сумнівні. Йоґ, який захоплюється 
сексом і наркотиками, — це посміховисько. 
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Навіть становище йоґів, яких приваблюють 
сіддги (надприродні можливості) на шляху 
йоґи, не вельми надійне. Якщо йоґів 
приваблюють побічні ефекти йоґи, то вони 
не зможуть досягнути стадії досконалості, 
як сказано в цьому вірші. Тому особи, які 
роблять виставу з гімнастичних трюків або 
йоґа-сіддг, повинні знати, що так вони 
втрачають мету йоґи. 

Найкращим методом йоґи у нинішню 
епоху є свідомість Кришни, і він неважкий. 
Людина у свідомості Кришни черпає стільки 
блаженства у своїх повсякденних заняттях, 
що не прагне жодного іншого щастя. Є 
чимало перешкод, для занять гатха-йоґою, 
дг’яна-йоґою чи ґ’яна-йоґою, особливо в 
нашу епоху лицемірства, але у здійсненні 
карма-йоґи та бгакті-йоґи таких проблем 
немає. 

Доки існує матеріальне тіло, людині 
доводиться йти назустріч його потребам: 
їсти, спати, захищатися й паруватися. Однак 
той, хто перебуває у стані чистої бгакті-
йоґи, або у свідомості Кришни, 
задовольняючи потреби свого тіла, не 
збуджує органів чуття. Він просто 
задовольняє свої найнеобхідніші потреби, 
здобуваючи найбільшу вигоду з невигідної 
угоди, і насолоджується трансцендентним 
щастям у свідомості Кришни. Він спокійно 
сприймає будь-які випадкові події, такі, 
наприклад, як аварія, хвороба, злидні й 
навіть смерть найближчого родича, але він 
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завжди готовий виконувати свої обов’язки у 
свідомості Кришни, тобто у бгакті-йозі. 
Нещасні випадки ніколи не відривають його 
від обов’язків. Як сказано у «Бгаґавад-ґіті» 
(2.14), ґампйіно ´нітйс тс 
тітікшасва бграта. Він терпляче зносить 
усі такі непередбачені події, бо знає, що 
вони з’являються та зникають і не 
впливають на виконання його обов’язків. 
Таким чином він досягає найвищої 
досконалості практики йоґи. 
 

ВІРШ 24 
 

Sa iNaêYaeNa Yaae¢-VYaae YaaeGaae_iNaivR<aceTaSaa ) 
SaªLPaPa[>avaNk-aMaa&STYa¤-a SavaRNaXaezTa" ) 

MaNaSaEveiNd]YaGa]aMa& iviNaYaMYa SaMaNTaTa" )) 24 )) 
 

са нічайена йоктавйо 
йоґо ’нірвіа-четас | 

сакалпа-прабгавн кмс 
тйактв сарвн аешатаӷ | 

манасаівендрійа-ґрма 
вінійамйа самантатаӷ || 24 || 

 

саӷ — той; нічайена — з непохитною 
рішучістю; йоктавйаӷ — треба 
практикувати; йоґаӷ — система йоґи; 
анірвіа-четас — без відхилень; сакалпа 
— умоглядні теорії; прабгавн — 
народжених з; кмн — матеріальних 
бажань; тйактв — відмовляючись; сарвн 
— усіх; аешатаӷ — цілком; манас — 
умом; ева — неодмінно; індрійа-ґрмам — 
сукупність чуттів; вінійамйа — 
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упорядковуючи; самантатаӷ — зусебіч. 
 

Людина має практикувати йоґу з 
рішучістю й вірою та не відхилятись від 
цього шляху. Треба відкинути всі, без 
винятку, матеріальні бажання, породжені 
умоглядними теоріями, й таким чином за 
допомогою ума приборкати всі свої чуття 
зусебіч. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Той, хто практикує йоґу, 
повинен сповнитися рішучості й терпляче, 
без відхилень, продовжувати свої заняття. 
Він має бути впевнений у кінцевій перемозі 
й наполегливо йти обраним шляхом, ніколи 
не впадаючи у відчай, навіть якщо щось 
заважає йому досягнути успіху. Людині, яка 
неухильно практикує йоґу, успіх 
забезпечений. Рупа Ґосвамі сказав про 
бгакті-йоґу: 
 

утсгн нічайд дгаірйт    
тат-тат-карма-правартант 

саґа-тйґт сато вриттеӷ    
шабгір бгактіӷ прасідгйаті 

 

«Бгакті-йоґу увінчає успіх, якщо людина 
віддається їй з усім натхненням, 
наполегливістю й рішучістю, виконуючи 
визначені їй обов’язки у спілкуванні з 
відданими й повністю присвятивши себе 
доброчесній діяльності» (Упадешамрита, 3). 

Щодо рішучості, то тут треба наслідувати 
приклад горобчихи, яка втратила свої яйця в 
океанських хвилях. Горобчиха відклала 
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яйця на березі океану, але великий океан 
підхопив і поніс їх на своїх хвилях. 
Горобчиха дуже засмутилася й попросила 
океан повернути їй яйця, але океан навіть не 
взяв до уваги її прохання. Тоді горобчиха 
вирішила осушити океан. Вона почала 
вичерпувати воду своїм маленьким дзьобом, 
і всі сміялися з її неймовірної рішучості. 
Чутка про це рознеслася всюди, і зрештою, 
дійшла до Ґаруди, велетенського птаха, який 
носить на собі Господа Вішну. Ґаруда 
перейнявся співчуттям до своєї маленької 
сестри і прилетів до неї. Йому дуже 
сподобалася рішучість маленької горобчихи, 
і він пообіцяв допомогти їй. Ґаруда 
попросив океан повернути яйця, щоб йому 
самому (Ґаруді) не довелося здійснити намір 
горобчихи. Океан злякався й віддав яйця. 
Ось так милістю Ґаруди горобчиха стала 
щаслива. 

Так само може здаватися, що практика 
йоґи, особливо бгакті-йоґи у свідомості 
Кришни, — це дуже важка справа. Але якщо 
з великою рішучістю дотримуватися її засад, 
Господь неодмінно допоможе, недарма ж 
кажуть: «Роби, небоже, то й Бог поможе». 
 

ВІРШ 25 
 

XaNaE" XaNaEåParMaed(buÖya Da*iTaGa*hqTaYaa ) 
AaTMaSa&SQa& MaNa" k*-Tva Na ik-iÄdiPa icNTaYaeTa( )) 25 )) 

 

анаіӷ анаір упарамед 
буддгй дгриті-ґригтай  | 
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тма-састха манаӷ критв 
на кічід апі чінтайет || 25 || 

 

анаіӷ — поступово; анаіӷ — крок за 
кроком; упарамет — нехай стримується; 
буддгй — розумом; дгриті-ґригтай — 
що діє з переконаністю; тма-састхам — 
поміщений у трансцендентному; манаӷ — 
ум; критв — роблячи; на — ні; кічіт — 
ще що-небудь; апі — навіть; чінтайет — 
нехай думає про. 
 

Поступово, крок за кроком, за допомогою 
розуму, зміцненого цілковитою перекона-
ністю, треба ввійти у транс і таким чином 
зосередити свій ум лише на Душі й не 
думати ні про що інше.  
 

ПОЯСНЕННЯ: За допомогою розуму й 
належної переконаності слід поступово 
припинити чуттєву діяльність. Це називають 
пратьягарою. Ум, який приборканий за 
допомогою переконаності, медитації й 
зупинки діяльності чуттів, має заглибитись 
у транс, або в самадгі. Тоді більше немає 
небезпеки знову потрапити під вплив 
матеріальних уявлень про життя. Іншими 
словами, хоча покрив матерії й огортатиме 
духовну душу — живу істоту, — але поки 
існуватиме матеріальне тіло, вона не 
повинна думати про чуттєве задоволення. 
Не треба думати про жодні насолоди, крім 
насолод Усевишньої Душі. Такого стану 
можна легко досягти за допомогою 
безпосереднього відданого служіння у 
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свідомості Кришни. 
 

ВІРШ 26 
 

YaTaae YaTaae iNaêl/iTa MaNaêÄl/MaiSQarMa( ) 
TaTaSTaTaae iNaYaMYaETadaTMaNYaev vXa& NaYaeTa( )) 26 )) 

 

йато йато нічалаті 
мана чачалам астхірам | 
татас тато нійамйаітад 

тманй ева ваа найет || 26 || 
 

йатаӷ йатаӷ — хоч куди б; нічалаті — 
стає дійсно збуджений; манаӷ — ум; 
чачалам — мінливий; астхірам — 
нестійкий; татаӷ татаӷ — звідти; нійамйа 
— вгамовуючи; етат — цей; тмані — у 
собі; ева — неодмінно; ваам — нагляд; 
найет — має поставити під. 
 

Хоч би де блукав ум, мінливий та 
нестійкий за своєю природою, треба 
неухильно повертати його назад, під 
нагляд Душі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: За природою ум нестійкий і 
мінливий. Однак йоґ, який усвідомив себе, 
має володіти своїм умом, а не підкорятися 
йому. Того, хто володіє умом (а отже й 
чуттями), називають ґосвамі, або свамі, тоді 
як того, хто підкоряється уму, називають ґо-
дасою, тобто слугою чуттів. Ґосвамі 
знайомий з еталоном чуттєвого щастя. У 
стані трансцендентного чуттєвого щастя 
чуття служать Гришікеші, тобто вищому 
володареві чуттів — Кришні. Служіння 
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Кришні з очищеними чуттями називають 
свідомістю Кришни. Такий шлях повного 
приборкання чуттів. Крім того, саме в цьому 
полягає найвища досконалість йоґи. 
 

ВІРШ 27 
 

Pa[XaaNTaMaNaSa& ùeNa& YaaeiGaNa& Sau%MautaMaMa( ) 
oPaEiTa XaaNTarJaSa& b]ø>aUTaMak-LMazMa( )) 27 )) 

 

пранта-манаса гй ена 
йоґіна сукхам уттамам  | 
упаіті нта-раджаса 

брагма-бгӯтам акалмашам || 27 || 
 

пранта — спокійний, зосереджений на 
лотосових стопах Кришни; манасам — чий 
ум; гі — неодмінно; енам — цей; йоґінам — 
йоґ; сукхам — щастя; уттамам — 
найвищого; упаіті — досягає; нта-
раджасам — заспокоєння своєї страсті; 
брагма-бгӯтам — звільнення через 
ототожнення з Абсолютом; акалмашам — 
звільнення від усіх наслідків минулих гріхів. 
 

Йоґ, чий ум зосереджений на Мені, 
справді досягає найвищої досконалості 
трансцендентного щастя. Він перебуває 
поза ґуною страсті, усвідомлює свою 
якісну однаковість із Усевишнім і так 
звільнюється від усіх наслідків своїх 
попередніх учинків.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Досягши стану брагма-
бгути, людина звільнюється від 
матеріальної скверни й відтоді розпочинає 
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трансцендентне служіння Господу. Мад-
бгакті лабгате парм (Бґ., 18.54). Поки ум 
не зосередиться на лотосових стопах 
Господа, людина не зможе утримувати себе 
в якісному стані Брагмана, Абсолюту. Са ваі 
манаӷ криша-падравіндайоӷ. Невпинне 
трансцендентне любовне служіння Господу, 
тобто відданість Кришні, є ознакою 
справжнього звільнення від впливу ґуни 
страсті та всієї матеріальної скверни. 
 

ВІРШ 28 
 

YauÅàev& SadaTMaaNa& YaaeGaq ivGaTak-LMaz" ) 
Sau%eNa b]øSa&SPaXaRMaTYaNTa& Sau%MaénuTae )) 28 )) 

 

йуджанн ева садтмна 
йоґ віґата-калмашаӷ  | 

сукхена брагма-саспарам 
атйанта сукхам ануте  || 28 || 

 

йуджан — практикуючи йоґу; евам — так; 
сад — завжди; тмнам — «я»; йоґ — 
той, хто перебуває у зв’язку з Усевишньою 
Душею; віґата — звільнений від; калмашаӷ 
— будь-яка матеріальна скверна; сукхена — 
у трансцендентному щасті; брагма-
саспарам — перебуваючи в міцному 
зв’язку з Усевишнім; атйантам — 
найвище; сукхам — щастя; ануте — 
досягає. 
 

У такий спосіб йоґ, який володіє собою й 
постійно занурений у практику йоґи, 
звільнюється від усієї матеріальної 
скверни і досягає найвищого ступеня 
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досконалого щастя у трансцендентному 
любовному служінні Господу. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Самоусвідомлення означає 
розуміння свого вічного природного 
становища у стосунках із Усевишнім. 
Індивідуальна душа є невід’ємною часткою 
Всевишнього, і її призначення — з любов’ю 
служити Господові. Такий трансцендентний 
зв’язок із Усевишнім називають брагма-
саспара. 
 

ВІРШ 29 
 

SavR>aUTaSQaMaaTMaaNa& SavR>aUTaaiNa caTMaiNa ) 
wR+aTae YaaeGaYau¢-aTMaa SavR}a SaMadXaRNa" )) 29 )) 

 

сарва-бгӯта-стхам тмна 
сарва-бгӯтні чтмані | 
кшате йоґа-йукттм 

сарватра сама-даранаӷ || 29 || 
  

сарва-бгӯта-стхам — що перебуває в усіх 
істотах; тмнам — Наддуша; сарва — усі; 
бгӯтні — істоти; ча — також; тмані — у 
собі; кшате — бачить насправді; йоґа-
йукта-тм — той, хто у злагоді зі 
свідомістю Кришни; сарватра — скрізь; 
сама-даранаӷ — бачачи однаково. 
 

Істинний йоґ споглядає Мене у всіх 
істотах і також бачить кожну істоту в 
Мені. Воістину, самосвідома особа всюди 
бачить Мене — того самого Всевишнього 
Господа. 
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ПОЯСНЕННЯ: Йоґ, який усвідомлює 
Кришну, є досконалим провидцем, адже він 
бачить Усевишнього, який перебуває в серці 
кожної живої істоти як Наддуша. вараӷ 
сарва-бгӯтн грид-дее ’рджуна 
тішхаті. Господь у Своєму аспекті 
Параматмана присутній як у серці собаки, 
так і в серці брагмана. Досконалий йоґ знає, 
що Господь вічно трансцендентний, і що 
Він не залежить від того, в якому 
матеріальному тілі перебуває, — в тілі 
собаки чи в тілі брагмана. В цьому полягає 
найвищий нейтралітет Господа. 
Індивідуальна душа також перебуває у 
своєму індивідуальному серці, але не може 
бути присутня в усіх серцях. Така різниця 
між індивідуальною душею й Наддушею. 
Той, хто не практикує йоґу по-справжньому, 
не може бачити все це так ясно. Але свідома 
Кришни особа може бачити Господа і в 
серці віруючого, і в серці атеїста. У смриті 
це підтверджено так: тататвч ча 
мтритвч ча тм гі парамо гаріӷ. 
Господь, будучи джерелом усіх істот, 
схожий на матір. Він підтримує кожного. Як 
мати однаково ставиться до всіх своїх 
різних дітей, — так само й усевишній батько 
(або мати). Отже, Параматман завжди 
присутній у кожній живій істоті. 

Зовні кожна жива істота також перебуває 
в енергії Господа. Як це буде пояснено в 
сьомій главі, Господь передовсім має дві 
енергії: духовну (вищу) й матеріальну 
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(нижчу). Жива істота, хоча й належить до 
вищої енергії, зумовлена нижчою енергією, 
— вона ніколи не може існувати поза 
енергією Господа. Всяка жива істота тим чи 
іншим чином завжди перебуває в Ньому. 

Йоґ бачить усіх живих істот однаковими, 
бо знає, що всі вони за будь-яких обставин 
залишаються слугами Господа, хоча й 
перебувають у різних становищах, згідно з 
наслідками своєї корисливої діяльності. 
Перебуваючи в матеріальній енергії, жива 
істота служить матеріальним чуттям, а 
перебуваючи в духовній енергії, вона 
напряму служить Усевишньому Господові. 
В обох випадках жива істота залишається 
слугою Бога. Таке досконале бачення 
рівності всіх живих істот, притаманне 
людині у свідомості Кришни. 
 

ВІРШ 30 
 

Yaae Maa& PaXYaiTa SavR}a Sav| c MaiYa PaXYaiTa ) 
TaSYaah& Na Pa[<aXYaaiMa Sa c Mae Na Pa[<aXYaiTa )) 30 )) 

 

йо м пайаті сарватра 
сарва ча майі пайаті  | 
тасйга на прааймі 

са ча ме на праайаті || 30 || 
 

йаӷ  — хоч би хто; мм — Мене; пайаті — 
бачить; сарватра — скрізь; сарвам — усе; 
ча — і; майі — у Мені; пайаті — бачить; 
тасйа — того; агам — Я; на — не; 
праайі — втрачає; саӷ — він; ча — 
також; ме — Мене; на — не; праайаті — 
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втрачає. 
 

Той, хто бачить Мене усюди і все у Мені, 
ніколи не втратить Мене й не втратиться 
ніколи для Мене. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людина у свідомості 
Кришни неодмінно бачить Господа Кришну 
всюди й бачить усе у Кришні. Може 
здаватися, що така людина бачить лише 
якісь окремі прояви матеріальної природи, 
однак у кожному випадку вона усвідомлює 
Кришну, бо розуміє, що все суще є проявом 
енергії Кришни. Без Кришни нічого не може 
існувати, Кришна — Господь усього 
сущого, й це головна підвалина свідомості 
Кришни. Свідомість Кришни означає 
розвиток любові до Кришни, і стан цей 
перевершує будь-яке звільнення від 
матеріального. У цьому стані свідомості 
Кришни, вищому від рівня 
самоусвідомлення, відданий досягає єдності 
з Кришною в тому розумінні, що він у 
всьому бачить Кришну і сповнюється 
любові до Нього. Відтоді між Господом та 
відданим виникають близькі особисті 
стосунки. На цьому ступені жива істота 
досягає безсмертя, і Бог-Особа більше 
ніколи не зникає з очей відданого. Злитися з 
Кришною означає духовно знищити себе. 
Відданий не наражає себе на таку небезпеку. 
У «Брагма-самгіті» (5.38) сказано: 
 

премджана-ччхуріта-бгакті-вілочанена 
   сантаӷ садаіва гридайешу вілокайанті 
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йа ймасундарам ачінтйа-ґуа-сварӯпа 
   ґовіндам ді-пуруша там ага бгаджмі 

 

«Я поклоняюсь предвічному первинному 
Господові Ґовінді, якого відданий, чиї очі 
змащені бальзамом любові, завжди бачить у 
вічному образі Ш’ямасундари, що перебуває 
у серці відданого». 

На такій стадії відданий завжди бачить 
перед собою Господа Кришну й Господь 
також не відвертає від нього Свого погляду. 
Те ж саме стосується і йоґа, який бачить 
Господа як Наддушу всередині свого серця. 
Такий йоґ перетворюється на чистого 
відданого й не може прожити жодної миті, 
щоб не бачити Господа в собі. 
 

ВІРШ 31 
 

SavR>aUTaiSQaTa& Yaae Maa& >aJaTYaek-TvMaaiSQaTa" ) 
SavRQaa vTaRMaaNaae_iPa Sa YaaeGaq MaiYa vTaRTae )) 31 )) 

 

сарва-бгӯта-стхіта йо м 
бгаджатй екатвам стхітаӷ | 

сарватх вартамно ’пі 
са йоґ майі вартате || 31 || 

 

сарва-бгӯта-стхітам — розташований у 
серці кожного; йаӷ — той, хто; мм — 
Мене; бгаджаті — віддано шанує; екатвам 
— у єдності; стхітаӷ — розташований; 
сарватх — за всіх обставин; вартамнаӷ 
— будучи розташованим; апі — попри; саӷ 
— він; йоґ — трансценденталіст; майі — у 
Мені; вартате — залишається. 
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Йоґ, який шанобливо служить Наддуші, 
знаючи, що Наддуша не відрізняєся від 
Мене, залишається в Мені завжди й за 
будь-яких обставин. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Йоґ, який заглиблений у 
медитацію на Всевишню Душу, бачить 
усередині себе повновладну частку Кришни 
в образі Вішну, що має чотири руки і тримає 
мушлю, диск, булаву та квітку лотоса. 
Такий йоґ має знати, що Вішну не 
відрізняється від Кришни. Кришна, як 
Наддуша, перебуває в серці кожного. Крім 
того, незліченні Наддуші, що існують у 
серцях незліченних живих істот не 
відрізняються одна від одної. Немає також 
різниці між людиною у свідомості Кришни, 
яка завжди з любов’ю служить Кришні на 
трансцендентному рівні, і досконалим 
йоґом, що заглиблений у медитацію на 
Всевишню Душу. Йоґ у свідомості Кришни, 
навіть якщо він і веде найрізноманітнішу 
діяльність, перебуваючи в матеріальному 
світі, завжди залишається у Кришні. Це 
підтверджено у «Бгакті-расамрита-сіндгу» 
(1.2.187) Шріли Рупи Ґосвамі: нікхілсв апй 
авастхсу джван-муктаӷ са учйате. До 
відданого Господа, який завжди діє у 
свідомості Кришни, звільнення приходить 
мимохіть. У «Нарада-панчаратрі» це 
підтверджено таким чином: 
 

дік-клдй-анаваччхінне    
крише чето відгйа ча 
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тан-майо бгаваті кшіпра    
джво брагмаі йоджайет 

 

«Зосередивши свою увагу на 
трансцендентній формі Кришни, який 
проникає в усе й перебуває поза часом та 
простором, людина заглиблюється в думки 
про Кришну й тоді досягає блаженного 
стану трансцендентного спілкування з 
Ним». 

Свідомість Кришни — це транс 
найвищого рівня у практиці йоґи. Розуміння 
того, що Кришна як Наддуша присутній у 
серці кожного, робить йоґа бездоганним. У 
Ведах («Ґопала-тапані Упанішада», 1.21) 
про цю незбагненну могутність Господа 
сказано так: еко ´пі сан багудг йо ´вабгті 
— «хоча Господь один, Він присутній у 
незчисленних серцях у безлічі Своїх форм». 
Так само сказано й у смриті-шастрі: 

 

ека ева паро вішуӷ    
сарва-вйп на саайаӷ 
аіварйд рӯпам ека ча    
сӯрйа-ват багудгейате 

 

«Хоча Вішну й один, Він, без сумніву, 
всюдисущий. Попри Свою єдину форму, Він 
присутній скрізь завдяки Своїй незбагненній 
силі, наче сонце, що з’являється в багатьох 
місцях водночас». 
 

ВІРШ 32 
 

AaTMaaEPaMYaeNa SavR}a SaMa& PaXYaiTa Yaae_JauRNa ) 
Sau%& va Yaid va du"%& Sa YaaeGaq ParMaae MaTa" )) 32 )) 
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тмаупамйена сарватра 
сама пайаті йо ’рджуна  | 

сукха в йаді в дуӷкха 
са йоґ парамо матаӷ || 32 || 

 

тма — своїм «я»; аупамйена — 
порівнянням; сарватра — скрізь; самам — 
однаково; пайаті — бачить; йаӷ — той, 
хто; арджуна — о Арджуно; сукхам — 
щастя; в — або; йаді — якщо; в — або; 
дуӷкхам — відчай; саӷ — такий; йоґ — 
трансценденталіст; парамаӷ — досконалий; 
матаӷ — вважають. 
 

Досконалим йоґом є той, хто, порівнюючи 
живих істот із собою, бачить справжню 
рівність усіх істот як у їхньому щасті, 
Арджуно, так і в стражданні. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Той, хто перебуває у 
свідомості Кришни, — досконалий йоґ. 
Завдяки власному досвіду він чуйний до 
щастя й нещастя кожної живої істоти. 
Причина страждань живої істоти полягає в 
тому, що вона забула про свої стосунки з 
Богом. А причина щастя — в усвідомленні 
того, що Кришна — найвищий володар 
насолод усіма плодами діяльності всіх 
живих істот, власник усіх земель та планет і 
найщиріший друг усіх живих істот. 
Досконалий йоґ знає, що будь-яка жива 
істота, яку зумовлюють ґуи матеріальної 
природи, зазнає троїстих матеріальних 
страждань, бо вона забула про свої стосунки 
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з Кришною. Людина у свідомості Кришни 
щаслива, й тому вона намагається 
поширювати знання про Кришну скрізь. 
Досконалий йоґ намагається переконати всіх 
у важливості усвідомлення Кришни, й тому 
він є найкращим у світі благодійником і 
найдорожчим слугою Господа. На ча 
тасмн манушйешу качін ме прійа-
криттамаӷ (Бґ., 18.69). Іншими словами, 
відданий Господа завжди турбується про 
добробут усіх живих істот, і тому він є 
справжнім другом кожному. Він — 
найкращий йоґ, бо не бажає жодних 
надприродних досконалостей йоґи і 
прикладає зусилля не тільки заради 
власного блага, а й заради інших. Він не 
заздрить іншим живим істотам. У цьому 
полягає контраст між чистим відданим 
Господа і йоґом, який зацікавлений лише в 
особистому поступі. Йоґ, який 
усамітнюється заради медитації, не може 
зрівнятися з досконалим відданим, який 
намагається зробити все можливе, аби 
кожну людину спрямувати до свідомості 
Кришни. 
 

ВІРШ 33 
 

AJauRNa ovac 
Yaae_Ya& YaaeGaSTvYaa Pa[ae¢-" SaaMYaeNa MaDauSaUdNa ) 

WTaSYaah& Na PaXYaaiMa cÄl/TvaiTSQaiTa& iSQaraMa( )) 33 )) 
 

арджуна увча 
йо ’йа йоґас твай проктаӷ 
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смйена мадгусӯдана  | 
етасйга на паймі 

чачалатвт стхіті стхірм || 33 || 
 

арджуна увча — Арджуна сказав; йаӷ айам 
— ця система; йоґаӷ — містицизм; твай — 
Тобою; проктаӷ — описаний; смйена — 
взагалі; мадгу-сӯдана — о вбивце демона 
Мадгу; етасйа — цього; агам — я; на — не; 
паймі — бачу; чачалатвт — внаслідок 
неспокою; стхітім — основи; стхірм — 
твердої. 
 

Арджуна сказав:  
О Мадгусудано, система йоґи, про яку Ти 
щойно у загальних рисах розповів, 
здається мені непрактичною й нестерпно 
важкою, адже ум нестійкий та 
непосидючий. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Арджуна відхилив систему 
містицизму, яку описував йому Господь 
Кришна, починаючи зі слів сучау деше й 
закінчуючи словами йоґі парамаӷ, бо він 
почувався неспроможним її практикувати. У 
цю епоху Калі пересічна людина не може 
залишити домівку й піти у відлюдне місце в 
горах чи джунглях, аби практикувати там 
йоґу. Несамовита боротьба за виживання 
протягом усього скороминущого життя 
людини — характерна ознака нашого часу. 
Люди несерйозно ставляться до 
самопізнання, навіть якщо їм пропонують 
легкі практичні способи, що вже тоді казати 
про таку складну систему йоґи, яка 
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передбачає життя у зреченні, важкі пози, 
вибір певного місця й відчуження ума від 
матеріальних справ. Як людина практична, 
Арджуна вирішив, що не зможе 
додержуватися цієї системи йоґи, хоч він і 
був дуже обдарованою зусебіч людиною. 
Він належав до царської родини і був 
наділений численними шляхетними 
чеснотами; він був великим воїном, йому 
було дароване довге життя і найголовніше, 
він був найближчим другом Кришни, 
Всевишнього Бога-Особи. П’ять тисяч років 
тому в Арджуни були набагато 
сприятливіші умови, ніж нині у нас із вами, 
однак він відмовився прийняти цю систему 
йоґи. Ніде в історичних хроніках ми не 
знаходимо, що Арджуна хоч коли-небудь 
практикував цю йоґу. Тому в епоху Калі цю 
систему треба вважати неприйнятною для 
широкого кола людей. Звичайно, може вона 
й доступна для окремих небагатьох 
виняткових особистостей, але для більшості 
вона нездійсненна. Якщо так було ще багато 
тисяч років тому, що тоді вже казати про 
наші дні? Ті, що імітують цю систему в так 
званих школах і товариствах йоґи, хоча й 
задоволені собою, але насправді вони лише 
марнують час. Їм невідома справжня мета 
йоґи. 
 

ВІРШ 34 
 

cÄl&/ ih MaNa" k*-Z<a Pa[MaaiQa bl/vÕ*!Ma( ) 
TaSYaah& iNaGa]h& MaNYae vaYaaeirv SauduZk-rMa( )) 34 )) 
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чачала гі манаӷ криша 
прамтхі балавад дригам | 

тасйга ніґрага манйе 
вйор іва су-душкарам || 34 || 

 

чачалам — мерехтливий; гі — неодмінно; 
манаӷ — ум; криша — о Кришно; 
прамтхі — що несе збудження; бала-ват 
— сильний; дригам — упертий; тасйа — 
його; агам — я; ніґрагам — підкорити; 
манйе — думати; вйоӷ — вітру; іва — як; 
су-душкарам — важко. 
 

Ум неспокійний, бурхливий, упертий та 
дуже сильний. О Кришно, мені здається, 
приборкувати його важче, ніж управляти 
вітром. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Ум настільки сильний та 
настирливий, що іноді він перемагає розум, 
хоча розум за своєю природою призначений 
керувати умом. У повсякденному житті 
людині, яка змушена долати стільки 
перешкод, безперечно, дуже важко 
управляти умом. Можна штучно 
врівноважити ум у ставленні до друзів та 
ворогів, але в кінцевому підсумку жодній 
пересічній людині це не до снаги, адже це 
важче, ніж стримувати шалені пориви вітру. 
У ведичній літературі («Катха Упанішада», 
1.3.3–4) сказано: 
 

тмна ратхіна віддгі    
арра ратхам ева ча 

буддгі ту сратхім віддгі    
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манаӷ праґрагам ева ча 
 

індрійі гайн гур    
вішайс тешу ґо-чарн 

тмендрійа-мано-йукта    
бгоктетй гур маншіаӷ 

 

«Індивід сидить у колісниці матеріального 
тіла, візницею у якій є розум. Ум — це 
віжки, а чуття — коні. Так в оточенні ума й 
чуттів душа насолоджується або страждає. 
Це думка великих мислителів». Розум має 
керувати умом, але ум такий дужий і 
впертий, що часто долає розум людини, 
наче сильна інфекція, що іноді пересилює 
дію ліків. Цей могутній ум треба 
приборкувати, практикуючи йоґу, однак для 
світської людини на кшталт Арджуни така 
практика нездійсненна. Що тоді вже казати 
про сучасну людину? Тут наведене дуже 
вдале порівняння: стримати пориви вітру 
неможливо, а приборкати бурхливий ум 
навіть іще важче. Найлегшим способом 
управління умом згідно з порадою Господа 
Чайтаньї є смиренне оспівування мантри 
Гаре Кришна, великої мантри визволення. 
На такому шляху — са ваі манаӷ криша-
падравіндайоӷ — людина повинна 
повністю зосередити свій ум на Кришні, й 
тоді не залишиться жодної шпарини, крізь 
яку б могли проникнути чинники, що 
збуджують ум. 
 

ВІРШ 35 
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é[q>aGavaNauvac 
ASa&XaYa& Mahabahae MaNaae duiNaRGa]h& cl/Ma( ) 

A>YaaSaeNa Tau k-aENTaeYa vEraGYae<a c Ga*ùTae )) 35 )) 
 

р-бгаґавн увча 
асаайа маг-бго 

мано дурніґрага чалам 
абгйсена ту каунтейа 

ваірґйеа ча ґригйате || 35 || 
 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; асаайам — безумовно; маг-бго 
— о міцнорукий; манаӷ — ум; дурніґрагам 
— важко опанувати; чалам — мерехтливий; 
абгйсена — практикою; ту — але; 
каунтейа — сину Кунті; ваірґйеа — 
відчуженістю; ча — також; ґригйате — 
можна так опанувати. 
 

Господь Шрі Кришна сказав:  
О міцнорукий сину Кунті, без сумніву, 
приборкувати непокірний ум дуже важко, 
та все ж, за допомогою підхожої практики 
і зречення це можливо. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Бог-Особа погоджується зі 
словами Арджуни про те, що впертим умом 
керувати важко. Але водночас Він каже, що 
це можливо за допомогою належної 
практики і зречення. Що ж це за практика? 
У нинішню епоху ніхто не має змоги 
дотримуватися суворих правил та приписів, 
а саме: оселитись у святому місці, 
зосередити ум на Наддуші, стримувати 
чуття й ум, дотримуватися целібату, 
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залишатися самотнім тощо. Однак, якщо 
людина практикує свідомість Кришни, то 
вона береться до відданого служіння 
Господові, яке здійснюють за допомогою 
дев’яти різних способів. Перше й 
найголовніше заняття у відданому служінні 
— слухати про Кришну. Це надзвичайно 
могутній трансцендентний метод очищення 
ума від будь-яких сумнівів та страхів. Чим 
більше людина чує про Кришну, тим 
просвітленішою вона стає й тим сильніше 
відчужується од усього, що відвертає ум від 
Кришни. Відмежовуючи ум від діяльності, 
не присвяченої Кришні, людина зможе 
легко навчитися вайраґ’ї. Вайраґ’я означає 
відчуження від матерії й залучення ума до 
духовної діяльності. Імперсональне духовне 
зречення набагато важче, ніж залучення ума 
до діяльності у свідомості Кришни. Такий 
метод практичний, бо завдяки слуханню про 
Кришну мимоволі виникає прив’язаність до 
Вищого Духу. Таку прив’язаність називають 
парешанубгавою, духовною втіхою. Цей 
стан схожий на почуття задоволення, яке 
відчуває голодна людина з кожним шматком 
спожитої їжі. І поки вона їсть, її задоволення 
зростає, а сили прибувають. Голод зникає, а 
натомість з’являється вдоволення. Так само 
у відданому служінні людина відчуває 
трансцендентне задоволення по мірі того, як 
ум її звільнюється від матеріалістичних 
потягів. Це схоже на одужання від хвороби 
після правильного лікування та відповідної 
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дієти. Отже, слухання про трансцендентні 
діяння Господа Кришни зцілює божевільний 
ум, а вживання їжі, піднесеної Кришні, є 
відповідною дієтою для стражденного 
пацієнта. Таке лікування пропонує 
свідомість Кришни. 
 

ВІРШ 36 
 

ASa&YaTaaTMaNaa YaaeGaae duZPa[aPa wiTa Mae MaiTa" ) 
vXYaaTMaNaa Tau YaTaTaa XaKYaae_vaáuMauPaaYaTa" )) 36 )) 

 

асайаттман йоґо 
душпрпа іті ме матіӷ | 
вайтман ту йатат 

акйо ’вптум упйатаӷ || 36 ||  
 

асайата — неприборканим; тман — 
умом; йоґаӷ — самоусвідомлення; 
душпрпаӷ — важко набути; іті — така; ме 
— Моя; матіӷ — думка; вайа — 
опанований; тман — умом; ту — але; 
йатат — намагаючись; акйаӷ — 
практичний; авптум — досягати; упйатаӷ 
— за допомогою відповідних засобів. 
 

Для того, чий ум неприборканий, 
самоусвідомлення — важкий труд. Але 
обов’язково досягне успіху той, хто 
володіє своїм умом і докладає зусиль за 
допомогою відповідних методів. Така 
Моя думка. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Всевишній Бог-Особа 
наголошує, що той, хто не приймає 
належного лікування, аби відірвати ум від 
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матеріальних занять, навряд чи досягне 
успіху в самоусвідомленні. Намагатися 
практикувати йоґу, коли ум захоплюється 
матеріальними насолодами, — це все одно, 
що розпалювати вогонь, ллючи на нього 
воду. Практика йоґи без приборкання 
діяльності ума — це лише пуста трата часу. 
Така показна йоґа, можливо, і прибуткова з 
матеріального погляду, але у питанні 
духовного усвідомлення вона марна. Отож, 
треба стежити за умом, повсякчас 
залучаючи його до трансцендентного 
любовного служіння Господу. Якщо людина 
не знайде собі діла у свідомості Кришни, 
вона не зможе неухильно стежити за своїм 
умом. Свідома Кришни особа легко, не 
докладаючи окремих зусиль, досягає 
результатів у заняттях йоґою, але той, хто 
практикує йоґу, не намагаючись усвідомити 
Кришну, навряд чи досягне успіху. 
 

ВІРШ 37 
 

AJauRNa ovac 
AYaiTa" é[ÖYaaePaeTaae YaaeGaaÀil/TaMaaNaSa" ) 

APa[aPYa YaaeGaSa&iSaiÖ& k-a& GaiTa& k*-Z<a GaC^iTa )) 37 )) 
 

арджуна увча 
айатіӷ раддгайопето 
йоґч чаліта-мнасаӷ | 

апрпйа йоґа-сасіддгі 
к ґаті криша ґаччхаті || 37 || 

 

арджунаӷ увча — Арджуна сказав; айатіӷ 
— трансценденталіст-невдаха; раддгай 
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— з вірою; упетаӷ — зайнятий; йоґт — від 
містичного зв’язку; чалі та — 
відхиляючись; мнасаӷ — той, хто 
наділений таким умом; апрпйа — зазнавши 
поразки в досягненні; йоґа-сасіддгім — 
найвищої досконалості в містицизмі; км — 
котрого; ґатім — призначення; криша — о 
Кришно; ґаччхаті — досягає. 
 

Арджуна сказав:  
Кришно, яка доля трансценденталіста-
невдахи, що спочатку з вірою починає 
йти шляхом самоусвідомлення, але 
згодом, унаслідок світського складу ума, 
зупиняється, не досягши успіху в 
містицизмі?  
 

ПОЯСНЕННЯ: У «Бгаґавад-ґіті» описано 
шлях самоусвідомлення, або містицизму. 
Основними засадами самоусвідомлення є 
розуміння того, що жива істота не є 
матеріальним тілом, а відмінна від нього, і 
що щастя її полягає у вічному житті, 
блаженстві та знанні. Ці ідеї трансцендентні, 
вони перебувають за межами тіла й ума. 
Самоусвідомлення можна досягти, йдучи 
шляхом знання, практикуючи 
восьмиступеневу систему йоґи, або ж 
методом бгакті-йоґи. На кожному з цих 
шляхів людина має усвідомити притаманне 
живій істоті природне становище, свої 
стосунки з Богом, а також діяльність, за 
допомогою якої можна поновити втрачений 
зв’язок з Богом і досягти найвищої стадії 
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досконалості у свідомості Кришни. 
Дотримуючись будь-якого з трьох 
вищезгаданих способів самоусвідомлення, 
рано чи пізно людина неодмінно досягне 
вищої мети. Господь сказав про це у другій 
главі: навіть невеликі зусилля на 
трансцендентному шляху дають велику 
надію на звільнення. З цих трьох методів 
бгакті-йоґа особливо підходить для нашої 
епохи, адже вона є найкоротшим шляхом до 
усвідомлення Бога. Аби ще раз упевнитись у 
цьому, Арджуна просить Господа Кришну 
підтвердити те, що Він сказав раніше. 
Можна ступити на шлях самоусвідомлення 
зі щирим бажанням досягти мети, однак 
процес розвитку знань і практика 
восьмиступеневої йоґи в нинішню епоху 
здебільшого дуже важкі. Тому навіть попри 
постійні зусилля можна зазнати невдачі з 
багатьох причин, передовсім унаслідок 
недостатньо серйозного ставлення до своїх 
занять. Іти трансцендентним шляхом 
означає більшою чи меншою мірою 
оголосити війну ілюзорній енергії. Отже, 
щойно жива істота починає вириватися з 
пазурів ілюзорної енергії, ця енергія за 
допомогою різноманітних матеріальних 
спокус намагається перемогти сміливця. 
Прояви матеріальної енергії повсякчас 
приваблюють зумовлену душу, тому цілком 
імовірно, що вона, навіть дотримуючись 
трансцендентної дисципліни, спокуситься 
знову. Це називають йоґч чаліта-мнасаӷ 
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—  відхилення від трансцендентного шляху. 
Арджуні цікаво дізнатися про наслідки 
відхилення від шляху самоусвідомлення. 
 

ВІРШ 38 
 

k-iÀàae>aYaiv>a]íiX^àa>a]iMav NaXYaiTa ) 
APa[iTaïae Mahabahae ivMaU!ae b]ø<a" PaiQa )) 38 )) 

 

каччін нобгайа-вібграша 
чхіннбграм іва найаті | 

апратішхо маг-бго 
вімӯго брагмааӷ патхі || 38 || 

 

каччіт — чи; на — не; убгайа — обох; 
вібграшаӷ — відхилившись від; чхінна — 
розірваний; абграм — хмара; іва — 
подібний; найаті — гине; апратішхаӷ — 
без будь-якого становища; маг-бго — о 
міцнорукий Кришно; вімӯгаӷ — схибивши; 
брагмааӷ — трансцендентності; патхі — зі 
шляху. 
 

О міцнорукий Кришно, чи правда, що 
людина, яка збилася з трансцендентного 
шляху, втрачає свої духовні й матеріальні 
здобутки і гине, мов та розірвана хмара, 
не знайшовши ніде собі місця? 
 

ПОЯСНЕННЯ: Є два шляхи поступу. 
Матеріалістів не цікавить трансцендентне, 
вони більше зацікавлені в матеріальному 
прогресі, що зумовлений економічним 
розвитком, або в досягненні вищих планет 
за допомогою відповідного способу дій. 
Ставши на трансцендентний шлях, треба 
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припинити всю матеріальну діяльність і 
пожертвувати всіма видами так званого 
матеріального щастя. Якщо шукач-
трансценденталіст зазнає невдачі, то на 
перший погляд здається, що він втрачає 
плоди обох шляхів, тобто що, іншими 
словами, він не може насолоджуватися ні 
матеріальним щастям, ні духовними 
здобутками. Образно кажучи, що в нього 
немає притулку, і він схожий на  розірвану 
хмару. Іноді на небі можна побачити, як від 
однієї хмарини відділяється мала хмаринка і 
пристає до іншої, великої хмари. Але, якщо 
вона не може пристати до більшої хмари, 
тоді вітер підхоплює її й вона зникає на 
просторах неба. Брагмааӷ патхі — це шлях 
трансцендентного усвідомлення через 
розуміння себе духовною за своєю суттю, 
невід’ємною часткою Всевишнього Господа, 
який проявляє Себе як Брагман, Параматман 
і Бгаґаван. Господь Шрі Кришна — це 
найповніший прояв Вищої Абсолютної 
Істини, й тому той, хто віддається цій 
Усевишній Особі, є успішним 
трансценденталістом. Для того, щоб досягти 
такої ж мети життя за допомогою 
усвідомлення Брагмана й Параматмана, 
доведеться народжуватися безліч разів 
(багӯн джанманм анте). Тому 
найкращим методом трансцендентного 
усвідомлення є бгакті-йоґа, або свідомість 
Кришни, яка є прямим шляхом. 
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ВІРШ 39 
 

WTaNMae Sa&XaYa& k*-Z<a ^etauMahRSYaXaezTa" ) 
TvdNYa" Sa&XaYaSYaaSYa ^etaa Na ùuPaPaÛTae )) 39 )) 

 

етан ме саайа криша 
чхеттум аргасй аешатаӷ | 
твад-анйаӷ саайасйсйа 

чхетт на гй упападйате || 39 || 
 

етат — це є; ме — мій; саайам — 
сумнів; криша — Кришно; чхеттум — 
розвіяти; аргасі — прошу Тебе; аешатаӷ 
— повністю; тват — крім Тебе; анйаӷ — 
інший; саайасйа — сумніву; асйа — 
цього; чхетт — той, хто усуває; на — 
ніколи; гі — неодмінно; упападйате — 
знайдеться. 
 

В цьому полягає мій сумнів, о Кришно, і я 
прошу Тебе — розвій його повністю. Крім 
Тебе немає нікого, хто міг би зробити це. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Кришна знає все про 
минуле, теперішнє й майбутнє. На початку 
«Бгаґавад-ґіти» Господь каже, що всі живі 
істоти існували як індивіди в минулому, 
існують нині й залишаться індивідуальними 
особами в майбутньому, навіть після 
звільнення з пут матерії. Отже, Він уже 
з’ясував питання майбутнього 
індивідуальної живої істоти. Тепер Арджуна 
хоче дізнатися про майбутнє невдалого 
трансценденталіста. Ніхто не зрівняється з 
Кришною й ніхто не зможе перевершити 
Його, і звісно, не можуть зрівнятися з Ним і 
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так звані великі мудреці та філософи, що 
повністю залежать від милості матеріальної 
природи. Тому думка Кришни — остаточна 
й вичерпна відповідь на всі сумніви, адже 
Він досконало знає минуле, теперішнє й 
майбутнє, тоді як Його Самого не знає 
ніхто. Тільки Кришна та відданий, який 
усвідомлює Кришну, знають, що до чого. 
 

ВІРШ 40 
 

é[q>aGavaNauvac 
PaaQaR NaEveh NaaMau}a ivNaaXaSTaSYa ivÛTae ) 

Na ih k-LYaa<ak*-Tk-iêÕuGaRiTa& TaaTa GaC^iTa )) 40 )) 
 

р-бгаґавн увча 
пртха наівега нмутра 
вінас тасйа відйате | 

на гі калйа-крит качід 
дурґаті тта ґаччхаті || 40 || 

 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; пртха — син Притхи; на ева — 
ніколи такого не буває; іга — у цьому 
матеріальному світі; на — ніколи; амутра 
— у наступному житті; вінаӷ — 
руйнування; тасйа — його; відйате — 
існує; на — ніколи; гі — неодмінно; 
калйа-крит — той, хто зайнятий 
сприятливою діяльністю; качіт — кожен; 
дурґатім — до занепаду; тта — Мій друг; 
ґаччхаті — йде. 
 

Всевишній Бог-Особа сказав:  
Сину Притхи, трансценденталіст, зануре-
ний у благодатну діяльність, не загине ні 
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в цьому світі, ні у світі духовному. Друже 
Мій, хто робить добро, той ніколи не буде 
поборений лихом. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У «Шрімад-Бгаґаватам» 
(1.5.17) Шрі Нарада Муні дає В’ясадеві такі 
настанови: 
 

тйактв сва-дгарма чарамбуджа гарер 
   бгаджанн апакво ´тха патет тато йаді 

йатра ква вбгадрам абгӯд амушйа кі 
   ко вртха пто ´бгаджат сва-дгарматаӷ 

 

«Якщо хтось відмовляється від усіх своїх 
матеріальних планів на майбутнє й 
віддається під повний захист Усевишнього 
Бога-Особи, то в цьому для нього ні втрати 
немає ніякої, ані занепаду. З іншого боку, 
невідданий може бездоганно виконувати 
свої фахові обов’язки, та все ж не здобути 
нічого».  

Для здійснення матеріальних планів існує 
багато видів діяльності, як традиційної, так і 
визначеної в писаннях. Але заради 
духовного поступу в житті, заради 
свідомості Кришни, трансценденталіст має 
відмовитися від усієї матеріальної 
діяльності. Хтось може заперечити, що, 
мовляв, на шляху свідомості Кришни можна 
досягти досконалості лише пройшовши його 
до кінця, а якщо людина не досягла такого 
досконалого стану, то вона програє як з 
матеріального, так і з духовного погляду. У 
писаннях сказано, що людина змушена 
страждати від наслідків невиконання 
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визначених їй обов’язків. Тому той, кому не 
вдасться належними чином завершити свою 
трансцендентну діяльність, потерпатиме від 
цих наслідків. У зв’язку з цим «Бгаґаватам» 
запевняє невдалого трансценденталіста, що 
йому нема чого хвилюватись. Навіть якщо 
він, можливо, й зазнаватиме впливу 
зворотних наслідків своєї діяльності через 
невдале виконання визначених обов’язків, 
усе одно він не програє, адже благотворна 
свідомість Кришни ніколи не забувається, і 
той, хто вже її скуштував, у майбутньому 
знову звернеться до неї, навіть якщо він, 
можливо, й народиться у наступному житті 
в родині низького походження. З іншого 
боку, ще невідомо, чи досягне сприятливих 
результатів той, хто просто сумлінно 
дотримується визначених обов’язків, якщо 
йому бракує свідомості Кришни.  

Це можна зрозуміти наступним чином. 
Людство можна поділити на дві групи, а 
саме на тих, хто веде впорядкований спосіб 
життя і тих, хто живе невпорядковано. Ті, 
що занурилися лише у тваринне чуттєве 
задоволення, не відаючи про своє наступне 
життя й духовне визволення, належать до 
частини людства, що веде невпорядковане 
життя. А ті, що живуть згідно з приписами 
писань складають групу з упорядкованим 
життям. Ті, що живуть невпорядкованим 
життям, цивілізовані вони чи нецивілізовані, 
освічені чи неосвічені, сильні чи слабкі, — 
сповнені тваринних нахилів. Їхня діяльність 



690 

завжди несприятлива, бо задовольняючи 
свої тваринні потреби у їді, сні, самозахисті 
та зляганні, вони довічно залишатимуться в 
матеріальному, завжди злиденному, 
існуванні. З іншого боку, життя тих, що 
керуються приписами писань і поступово 
піднімаються до свідомості Кришни, 
неодмінно змінюється на краще. 

Тих, що обрали сприятливий для 
духовного поступу шлях, можна поділити на 
три групи: послідовників правил і приписів 
писань, які насолоджуються матеріальним 
процвітанням (1), тих, що прагнуть 
остаточно звільнитися від матеріального 
існування (2) і відданих у свідомості 
Кришни (3). Далі, тих, що дотримуються 
правил і приписів писань задля 
матеріального щастя, можна поділити ще на 
два класи: тих, що трудяться заради плодів і 
тих, що не прагнуть плодів у формі 
чуттєвого задоволення. Ті, що прагнуть 
результатів у формі чуттєвої насолоди, 
можуть піднятися до вищого рівня життя — 
навіть на вищі планети, — однак, не маючи 
свободи від матеріального існування, вони 
все ж таки не просуваються дійсно 
сприятливим шляхом. Сприятливою є лише 
та діяльність, що веде до звільнення. Всяка 
діяльність, яка не спрямована на остаточне 
самоусвідомлення чи звільнення від 
матеріалістичних тілесних уявлень про 
життя, не містить у собі нічого 
сприятливого. Єдиною сприятливою 
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діяльністю є діяльність у свідомості 
Кришни, і кожен, хто добровільно приймає 
всі тілесні незручності задля поступу на 
шляху свідомості Кришни, може називатися 
досконалим трансценденталістом, який 
живе в суворих аскезах. Система 
восьмиступеневої йоґи скерована на 
досягнення свідомості Кришни, тому вона 
також є сприятливою, й нікому не слід 
боятись падіння, якщо він докладає на 
цьому шляху всіх зусиль. 
 

ВІРШ 41 
 

Pa[aPYa Pau<Yak*-Taa& l/aek-aNauizTva XaaìTaq" SaMaa" ) 
éucqNaa& é[qMaTaa& Gaehe YaaeGa>a]íae_i>aJaaYaTae )) 41 )) 

 

прпйа пуйа-крит локн 
ушітв ватӷ самӷ | 
учн рмат ґеге 

йоґа-бграшо ’бгіджйате || 41 || 
 

прпйа — досягнувши; пуйа-критм — 
тих, що здійснюють доброчесну діяльність; 
локн — планет; ушітв — після 
проживання; ватӷ — багато; самӷ — 
роки; ӯчнм — доброчесного; р-матм 
— що процвітає; ґеге — у домі; йоґа-
бграшаӷ — той, хто зійшов зі шляху 
самоусвідомлення; абгіджйате — 
народжується. 
 

Після багатьох-багатьох років насолод на 
планетах праведників йоґ, що не досягнув 
успіху, народжується в родині доброчес-
них людей, чи в сім’ї багатих аристокра-



692 

тів. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Йоґів, що не досягли успіху, 
можна поділити на дві категорії: одні 
падають після незначного прогресу, інші ж 
падають уже після тривалих занять йоґою. 
Йоґ, який падає після короткого періоду 
практики, йде на вищі планети, на які 
допускають праведних живих істот, де він 
насолоджується впродовж тривалого 
періоду життя, а тоді знову повертається на 
цю планету, аби народитись у родині 
доброчесних брагманів-вайшнавів чи в сім’ї 
шляхетних комерсантів. 

Істинна мета йоґи — досягнути найвищої 
досконалості свідомості Кришни, як буде 
пояснено в останньому вірші цієї глави. 
Однак тим, що практикують недостатньо 
наполегливо й падають, ставши жертвою 
матеріальних спокус, милістю Господа 
дозволено повністю задовольнити свої 
матеріальні схильності. А після цього їм 
надається сприятлива можливість вести 
заможне життя в добропорядних або 
шляхетних сім’ях. Народжені в таких сім’ях 
можуть скористатися цими привілеями і 
спробувати піднятися до повного 
усвідомлення Кришни. 
 

ВІРШ 42 
 

AQava YaaeiGaNaaMaev ku-le/ >aviTa DaqMaTaaMa( ) 
WTaiÖ dulR/>aTar& l/aeke- JaNMa Yadqd*XaMa( )) 42 )) 

 

атха в йоґінм ева 
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куле бгаваті дгматм  | 
етад дгі дурлабга-тара 

локе джанма йад дриам || 42 || 
 

атха в — або; йоґінм — учених-
трансценденталістів; ева — неодмінно; куле 
— у родині; бгаваті — народжується; дг-
матм — тих, що наділені великою 
мудрістю; етат — це; гі — неодмінно; 
дурлабга-тарам — дуже рідко; локе — у 
цьому світі; джанма — народження; йат — 
той, хто; дриам — як це. 
 

Або [у випадку невдачі після тривалої 
практики йоґи] він народжується в сім’ї 
трансценденталістів, які справді наділені 
глибокою мудрістю. Звісно ж, таке 
народження — велика рідкість у цьому 
світі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут звеличується 
народження в сім’ї йоґів або 
трансценденталістів, наділених великою 
мудрістю, адже дитина, яка з’явилася на світ 
у такій сім’ї, отримує духовний поштовх із 
самого початку свого життя. Це особливо 
стосується сімей ачар’їв та ґосвамі. Завдяки 
традиціям і вихованню представники таких 
родин дуже віддані Господу та освічені, й 
тому вони стають духовними вчителями. В 
Індії є чимало таких родин ачар’їв, однак 
нині вони занепадають унаслідок 
недостатнього виховання й освіти. І все ж 
таки з Господньої ласки ще залишилися 
родини, які з покоління в покоління 
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виховують трансценденталістів. Звісно, 
народитись у такій сім’ї — це велика удача. 
Наш духовний учитель, Ом Вішнупад Шрі 
Шрімад Бгактісіддганта Сарасваті Ґосвамі 
Магарадж, і смиренний автор цих рядків 
милістю Господа мали щастя народитися в 
таких сім’ях, і обох нас виховували в дусі 
відданого служіння Господу з самого 
початку нашого життя. Трохи згодом за 
законами трансцендентної природи наші 
життєві шляхи перетнулися, й ми 
зустрілися. 
 

ВІРШ 43 
 

Ta}a Ta& buiÖSa&YaaeGa& l/>aTae PaaEvRdeihk-Ma( ) 
YaTaTae c TaTaae >aUYa" Sa&iSaÖaE ku-åNaNdNa )) 43 )) 

 

татра та буддгі-сайоґа 
лабгате паурва-дегікам | 
йатате ча тато бгӯйаӷ 

сасіддгау куру-нандана || 43 || 
 

татра — тоді; там — той; буддгі-сайоґам 
— відродження свідомості; лабгате — 
отримує; паурва-дегікам — від 
попереднього тіла; латате — прагне; ча — 
також; татаӷ — тому; бгӯйаӷ — знову; 
сасіддгау — до досконалості; куру-нандана 
— син Куру. 
 

Отримавши таке народження, сину Куру, 
особа відроджує божественну свідомість 
свого попереднього життя і знову 
намагається йти далі, аби досягти 
повного успіху. 
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ПОЯСНЕННЯ: Цар Бгарата, який одержав 
своє третє народження в сім’ї порядного 
брагмана, є прикладом того, як завдяки 
хорошому народженню можна відновити 
попередню трансцендентну свідомість. Цар 
Бгарата був імператором світу, і з його часів 
наша планета стала називатися серед 
небожителів Бгарата-варшею. Раніше вона 
була відома як Ілаврита-варша. Ще в молоді 
роки імператор Бгарата залишив свої справи 
в пошуках духовної досконалості, але 
досягти успіху йому не вдалося. У своєму 
наступному житті він народився в сім’ї 
добропорядного брагмана й був відомий як 
Джада Бгарата, бо завжди залишався 
самотнім і ні з ким не розмовляв. Згодом 
цар Рагуґана визнав його великим 
трансценденталістом. На прикладі життя 
царя Бгарати можна зрозуміти, що 
трансцендентні прагнення чи заняття йоґою 
ніколи не проходять марно. З Господньої 
ласки трансценденталісти одержують нові 
можливості для того, щоб досягти 
цілковитої досконалості у свідомості 
Кришни. 
 

ВІРШ 44 
 

PaUvaR>YaaSaeNa TaeNaEv ih�YaTae ùvXaae_iPa Sa" ) 
iJajaSauriPa YaaeGaSYa XaBdb]øaiTavTaRTae )) 44 )) 

 

пӯрвбгйсена тенаіва 
грійате гй авао ’пі саӷ | 

джіґйсур апі йоґасйа 
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абда-брагмтівартате || 44 || 
 

пӯрва — попереднім; абгйсена — 
практикою; тена — тим; ева — неодмінно; 
грійате — приваблюється; гі — напевно; 
авааӷ — мимоволі; апі — також; саӷ — 
він; джіґйсуӷ — допитливий; апі — навіть; 
йоґасйа — до йоґи; абда-брагма — 
ритуали; атівартате — перевершує. 
 

Завдяки божественній свідомості 
попереднього життя принципи йоґи 
ваблять його до себе мимоволі, навіть 
якщо він їх і не шукає. Такий допитливий 
трансценденталіст ніколи не залежить від 
обрядових засад писань. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Просунутих йоґів не вельми 
вабить до обрядів, описаних у шастрах, але 
вони мимоволі тягнуться до засад йоґи, які 
можуть підняти живу істоту до повної 
свідомості Кришни, найвищої досконалості 
йоґи. Така байдужість розвинутих 
трансценденталістів до ведичних обрядів 
пояснена у «Шрімад-Бгаґаватам» (3.33.7) 
таким чином: 
 

аго бата ва-пачо ´то ґарйн 
   йадж-джігвґре вартате нма тубгйам 

тепус тапас те джугувуӷ саснур рй 
   брагмнӯчур нма ґрианті йе те 

 

«О мій Господи! Особи, що оспівують святі 
імена Твоєї Світлості, просунулись у 
духовному житті дуже-дуже далеко, навіть 
якщо вони народжені в сім’ях собакоїдів. 
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Такі співці, без сумніву, вже пройшли через 
усі аскези й жертвопринесення, омилися в 
усіх священних місцях прощ і вивчили всі 
писання».  

Яскравий приклад цього показав Господь 
Чайтанья, який визнав Гарідаса Тхакура 
одним зі Своїх найвидатніших учнів. Хоча 
Гарідас Тхакур і був народжений у 
мусульманській родині, Господь Чайтанья 
підвищив його до статусу нама-ачар’ї, бо 
Гарідас Тхакур твердо дотримувався 
обітниці щоденно оспівувати триста тисяч 
імен Господа: Гаре Кришна, Гаре Кришна, 
Кришна Кришна, Гаре Гаре / Гаре Рама, 
Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре. З того, що 
він постійно оспівував святі імена Господа, 
можна зрозуміти, що у своєму 
попередньому житті він скоріш за все 
пройшов через усі ведичні обрядові методи, 
відомі як шабда-брагма. Тому, якщо людина 
не очистилась, вона не зможе 
дотримуватися засад свідомості Кришни чи 
оспівувати святі імена Господа, Гаре 
Кришна. 
 

ВІРШ 45 
 

Pa[YaÒaÛTaMaaNaSTau YaaeGaq Sa&éuÖik-iLbz" ) 
ANaek-JaNMaSa&iSaÖSTaTaae YaaiTa Para& GaiTaMa( )) 45 )) 

 

прайатнд йатамнас ту 
йоґ сауддга-кілбішаӷ | 
анека-джанма-сасіддгас 

тато йті пар ґатім || 45 || 
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прайатнт — суворою практикою; 
йатамнаӷ — із прагненням; ту — і; йоґ — 
такий трансценденталіст; сауддга — 
змивши; кілбішаӷ — усі його гріхи; анека — 
після великої кількості; джанма — 
народжень; сасіддгаӷ — досягши 
досконалості; татаӷ — внаслідок того; йті 
— досягає; парм — найвищого; ґатім — 
призначення. 
 

А коли заради подальшого поступу йоґ 
щиро прикладає зусилля і змиває з себе 
всю скверну, тоді після багатьох-багатьох 
життів практики він, здобувши врешті-
решт досконалість, дістається до най-
вищої цілі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Той, хто народився в одній 
із привілейованих родин, — у 
добропорядній, шляхетній чи святій сім’ї — 
усвідомлює, що перебуває в умовах, 
сприятливих для занять йоґою. Тому він 
починає наполегливо довершувати своє 
призначення і в такий спосіб повністю 
очищується від будь-якої матеріальної 
скверни. Врешті-решт, звільнившись від 
усього бруду, він досягає найвищої 
досконалості — свідомості Кришни. 
Свідомість Кришни — це досконалий 
ступінь свободи від усієї скверни. Це 
підтверджено у «Бгаґавад-ґіті» (7.28): 
 

йеш тв анта-ґата ппа    
джанн пуйа-кармам 
те двандва-мога-нірмукт    
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бгаджанте м дрига-вратӷ 
 

«Після багатьох-багатьох життів у 
праведній діяльності, коли людина повністю 
очищується від усієї скверни та ілюзорної 
двоїстості, вона присвячує себе 
трансцендентному любовному служінню 
Господові». 
 

ВІРШ 46 
 

TaPaiSv>Yaae_iDak-ae YaaeGaq jaiNa>Yaae_iPa MaTaae_iDak-" ) 
k-iMaR>YaêaiDak-ae YaaeGaq TaSMaaÛaeGaq >avaJauRNa )) 46 )) 

 

тапасвібгйо ’дгіко йоґ 
ґйнібгйо ’пі мато ’дгікаӷ | 

кармібгйа чдгіко йоґ 
тасмд йоґ бгаврджуна || 46 || 

 

тапасвібгйаӷ — аскета; адгікаӷ — більший; 
йоґ — йоґ; ґйнібгйаӷ — мудрий; апі — 
також; матаӷ — вважають; адгікаӷ — 
більший; кармібгйаӷ — ніж ті, що трудяться 
заради плодів; ча — також; адгікаӷ — 
більший ніж; йоґ — йоґ; тасмт — тому; 
йоґ — трансценденталіст; бгава — лише 
стань; арджуна — Арджуно. 
 

Йоґ перевершує аскета, умоглядного 
філософа й корисливого трудівника. 
Тому, Арджуно, будь йоґом за всіх 
обставин. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Кажучи про йоґу, ми маємо 
на увазі з’єднання нашої свідомості з 
Найвищою Абсолютною Істиною. Різні 
люди, що практикують йоґу, називають цей 
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процес по-різному, в залежності від 
застосовуваних засобів. Коли до такого 
з’єднання йдуть переважно шляхом 
корисливої діяльності, то це — карма-йоґа, 
коли переважає емпіричний метод, тоді це 
ґ’яна-йоґа, а коли це переважно шлях 
відданості у стосунках з Усевишнім 
Господом, то його називають бгакті-йоґою. 
Бгакті-йоґа, або свідомість Кришни, є 
найвищою досконалістю всієї йоґи, як це 
буде пояснено в наступному вірші. Господь 
підтверджує тут вищість йоґи, але Він не 
каже, що вона краща за бгакті-йоґу. Бгакті-
йоґа — це досконале духовне знання, й ніщо 
не може її перевершити. Аскетизм без 
самопізнання недосконалий. Умоглядне 
знання без відданості Господу також 
недосконале. А діяльність заради плодів без 
свідомості Кришни — марна трата часу. 
Тому з усіх згаданих тут методів йоґи 
найбільшої хвали заслуговує бгакті-йоґа, і 
наступний вірш пояснює це ще більш 
переконливо.  
 

ВІРШ 47 
 

YaaeiGaNaaMaiPa SaveRza& MaÓTaeNaaNTaraTMaNaa ) 
é[ÖavaN>aJaTae Yaae Maa& Sa Mae Yau¢-TaMaae MaTa" )) 47 )) 

 

йоґінм апі сарвеш 
мад-ґатеннтар-тман | 

раддгвн бгаджате йо м 
са ме йукта-тамо матаӷ || 47 || 

 

йоґінам — з йоґів; апі — також; сарвешам 
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— усіх видів; мат-ґатена — перебуваючи в 
Мені, завжди думаючи про Мене; антаӷ-
атмана — в собі; шраддга-ван — 
сповнений віри; бгаджате — проявляє 
трансцендентне любовне служіння; йаӷ — 
той, хто; мам — Мені (Всевишньому 
Господові); саӷ — він; ме — Мною; йукта-
тамаӷ — найвидатніший йоґ; матаӷ — 
вважається. 
 

А з усіх йоґів той, хто з великою вірою 
завжди перебуває у Мені, думає про Мене 
у своєму серці і служить Мені з 
трансцендентною любов’ю, — найтісніше 
з’єднаний зі Мною в йозі й найкращий з 
усіх. Така Моя думка. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут важливим є слово 
бгаджате. Корінь слова бгаджате 
походить від дієслова бгадж, яке виражає 
ідею служіння. Слово «поклонятися» не 
можна вживати в тому самому значенні, що 
і бгадж. Поклонятися означає боготворити 
або вшановувати й поважати достойного. 
Але служіння з вірою та любов’ю особливо 
призначене для вдоволення Всевишнього 
Бога-Особи. Можна ухилятися від 
поклоніння шанованим людям чи 
небожителям і набути слави невихованого, 
але не можна знехтувати служінням 
Усевишньому Господові й не бути 
засудженим. Кожна жива істота є 
невід’ємною часткою Всевишнього Бога-
Особи, й, таким чином, за самою своєю 
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природою призначена служити 
Всевишньому Господові. А якщо вона не 
робить цього, то падає. «Бгаґаватам» (11.5.3) 
підтверджує це так: 
 

йа еш пуруша скшд    
тмпрабгавам варам 

на бгаджантй аваджнанті    
стхнд бграшӷ патантй адгаӷ 

 

«Кожен, хто нехтує своїми обов’язками 
перед предвічним Господом і не служить 
Йому, джерелу всіх живих істот, — той 
неодмінно втратить своє невід’ємне 
природне становище». 

В цьому вірші також ужите слово 
бгаджанті. Його можна застосувати лише 
до Всевишнього Господа, тоді як слово 
«поклонятися» може вживатися і щодо 
небожителів чи будь-яких інших звичайних 
живих істот. Слово аваджнанті, що 
використане в цьому вірші «Шрімад-
Бгаґаватам», зустрічається також у 
«Бгаґавад-ґіті»: аваджнанті м мӯгӷ — 
«тільки дурні й негідники кепкують з 
Усевишнього Бога-Особи, Господа Шрі 
Кришни». Такі недоумки беруться за 
написання коментарів до «Бгаґавад-ґіти», не 
маючи бажання служити Господу. Як 
результат, вони не можуть належним чином 
збагнути різницю між словом бгаджанті і 
словом «поклоніння». 

Бгакті-йоґа є вершиною всієї йоґи. Усі 
інші системи йоґи — лише засоби для того, 
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щоб досягти рівня бгакті у бгакті-йозі. 
Йоґа насправді вказує на бгакті-йоґу. Всі 
інші йоґи — це щаблі на шляху досягнення 
бгакті-йоґи. Шлях самоусвідомлення 
довгий, він починається з карма-йоґи й 
закінчується бгакті-йоґою. Карма-йоґа, що 
позбавлена прагнення до плодів діяльності, 
є початком цього шляху. Коли карма-йоґа 
збагачується знанням і зреченням, цей 
щабель називають ґ’яна-йоґою. Коли за 
допомогою різних фізичних методів ґ’яна-
йоґа переходить у медитацію на 
Параматмана, Наддушу, й ум 
зосереджується на Ньому, це називається 
аштанґа-йоґою. А коли людина перевершує 
рівень аштанґа-йоґи і приходить до 
Всевишнього Бога-Особи, Кришни, — це 
називають бгакті-йоґою, вершиною. 
Фактично, бгакті-йоґа є кінцевою метою, 
але, щоб мати чітке уявлення про неї, треба 
зрозуміти інші йоґи. Отже, той, хто 
вдосконалює себе за допомогою йоґи, 
прямує шляхом вічної щасливої долі. Того 
ж, хто зупиняється в певному місці й не йде 
далі, називають відповідно карма-йоґом, 
ґ’яна-йоґом, дг’яна-йоґом, раджа-йоґом, 
гатха-йоґом тощо. Але якщо людині 
пощастить прийти до бгакті-йоґи, то треба 
розуміти, що вона перевершила всі інші 
види йоґи. Тому свідомість Кришни — це 
найвища стадія йоґи, як Гімалаї, найвищою 
вершиною яких є гора Еверест, — це 
найвищі у світі гори.  
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Це велика удача, коли людина приходить 
до свідомості Кришни, ставши на шлях 
бгакті-йоґи, аби досягти мети, на яку 
вказують настанови Вед. Ідеальний йоґ 
зосереджує увагу на Кришні, якого 
називають Ш’ямасундарою. Шкіра у 
Кришни має колір грозової хмари, Його 
лотосоподібне лице сяє немов сонце, Його 
чудове вбрання прикрашають коштовні 
діаманти, а Його тіло покрите гірляндами 
квітів. Усе довкола освітлює Його яскраве 
сяйво брагма-джйоті. Господь утілюється в 
різних формах, таких як Рама, Нрисімга, 
Варага та Кришна, Всевишній Бог-Особа. 
Він приходить у людській подобі, як син 
матері Яшоди, і Його знають під іменами 
Кришни, Ґовінди та Всудеви. Він 
досконало виконує ролі дитини, чоловіка, 
друга й наставника, Він сповнений усіх 
пишнот і трансцендентних якостей. Якщо 
людина цілковито усвідомлює ці риси 
Господа, то її називають найкращим йоґом. 

Рівня найвищої досконалості в йозі можна 
досягти лише через бгакті-йоґу, і це 
підтверджує вся ведична література: 

 

йасйа деве пар бгактір    
йатх дева татх ґурау 

тасйаіте катхіт гй артхӷ    
праканте магтманаӷ 

 

«Вся суть ведичного знання відкривається 
тільки тим великим душам, які сповнені 
цілковитої віри в Господа й духовного 
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вчителя. Це відбувається з ними 
несамохіть». («Шветашватара Упанішада», 
6.23). 

Бгактір асйа бгаджана тад 
ігмутропдгі-наірсйенмушмін манаӷ-
калпанам, етад ева наішкармйам. «„Бгакті” 
означає віддане служіння Господу, вільне 
від бажання матеріальної вигоди, як у цьому 
житті, так і в наступному. Позбувшись 
таких нахилів, треба повністю занурити ум у 
Всевишнього. Це і є метою найшкарм’ї» 
(«Ґопала-тапані Упанішада», 1.15). 

Це деякі з методів, необхідних для 
практики бгакті, тобто свідомості Кришни, 
найвищої досконалої стадії системи йоґи. 

Так закінчуються пояснення Бгакті-
веданти до шостої глави «Шрімад 
Бгаґавад-ґіти», в якій розглядається дг’яна-
йоґа. 
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ГЛАВА СЬОМА 
 

Знання Абсолюту 
 

ВІРШ 1 
 

é[q>aGavaNauvac 
MaYYaaSa¢-MaNaa" PaaQaR YaaeGa& YauÅNMadaé[Ya" ) 

ASa&XaYa& SaMaGa]& Maa& YaQaa jaSYaiSa TaC^*<au )) 1 )) 
 

р-бгаґавн увча 
майй сакта-манӷ пртха 

йоґа йуджан мад-райаӷ  | 
асаайа самаґра м 

йатх ґйсйасі тач чхриу  || 1 || 
 

р-бгаґавн увча  — Всевишній Бог-Особа 
сказав; майі  — Мені; сакта-манӷ — 
прив’язаний до чогось ум; пртха — син 
Притхи; йоґам — самоусвідомлення; 
йуджан — практикуючи; мат-райаӷ — 
усвідомлюючи Мене (у свідомості Кришни); 
асаайам — без сумніву; самаґрам — 
повністю; мам — Мене; йатх — як; 
ґйсйасі — ти можеш знати; тат — це; 
риу — постарайся почути. 
 



707 

Всевишній Бог-Особа сказав:  
А зараз, сину Притхи, вислухай як, 
практикуючи йоґу з повним усвідомлен-
ням Мене й умом, прив’язаним до Мене, 
ти зможеш пізнати Мене цілковито й бути 
вільним від сумнівів. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У сьомій главі «Бгаґавад-
ґіти» вичерпно пояснена природа свідомості 
Кришни. Кришна сповнений усіх 
надзвичайних пишнот, і тут змальовано, як 
саме Він проявляє ці пишноти. В цій главі 
також описано чотири типи везучих людей, 
яких приваблює Кришна, і чотири типи 
невдах, які ніколи не звертаються до Нього. 

У перших шести главах «Бгаґавад-ґіти» 
живу істоту було описано як нематеріальну 
духовну душу, здатну піднестися до рівня 
самоусвідомлення за допомогою різних 
систем йоґи. Наприкінці шостої глави було 
сказано, що неухильне зосередження ума на 
Кришні або, іншими словами, свідомість 
Кришни, є найвищою формою йоґи. Пізнати 
Абсолютну Істину в усій Її повноті можна 
лише тоді, коли ум зосереджений на 
Кришні, й ніяк інакше. Осягнення 
безособового брагма-джйоті або 
локалізованого Параматмана — це 
недосконале знання Абсолютної Істини, бо 
воно часткове. Довершене й наукове знання 
— це Кришна, й особі, яка перебуває у 
свідомості Кришни, відкривається все. 
Людина, яка сповнена свідомості Кришни, 
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знає, що Кришна, без сумніву, є остаточним 
знанням. Різні ж системи йоґи — це лише 
засоби для досягнення мети — свідомості 
Кришни. Той, хто звертається до свідомості 
Кришни напряму, природним чином пізнає і 
брагма-джйоті, і Параматмана. Практика 
йоґи свідомості Кришни дає досконале 
розуміння усього, а саме: Абсолютної 
Істини, живих істот, матеріальної природи 
та їхніх проявів з усіма невід’ємними 
атрибутами. 

Тому треба розпочати заняття йоґою так, 
як про це сказано в останньому вірші шостої 
глави. Зосередити ум на Кришні, на 
Всевишньому, стає можливим, якщо ми 
приходимо на шлях рекомендованого 
відданого служіння, яке здійснюють 
дев’ятьма різними методами, з яких 
шраванам, тобто слухання, є першим і 
найважливішим. Саме тому Господь каже 
Арджуні: тач чхриу, тобто «слухай Мене». 
Немає нікого авторитетнішого за Кришну, і 
тому, слухаючи Його, жива істота отримує 
найкращу нагоду усвідомити Кришну. 
Отже, треба вчитися безпосередньо у 
Кришни чи в чистого відданого Кришни, а 
не в тих вискочок-невідданих, що хизуються 
академічною освітою. 

У «Шрімад-Бгаґаватам», у другій главі 
першої пісні, шлях до пізнання Кришни, 
Всевишнього Бога-Особи, Абсолютної 
Істини, змальовано так: 
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риват сва-катхӷ кришаӷ    
пуйа-раваа-кртанаӷ 

гридй антаӷ-стхо гй абгадрі    
відгуноті сугрит сатм 

 

наша-прйешв абгадрешу    
нітйа бгґавата-севай 
бгаґаватй уттама-локе    
бгактір бгаваті наішхік 

 

тад раджас-тамо-бгвӷ    
кма-лобгдайа ча йе 
чета етаір анвіддга    

стхіта саттве прасдаті 
 

ева прасанна-манасо    
бгаґавад-бгакті-йоґатаӷ 

бгаґават-таттва-віґйна    
мукта-саґасйа джйате 

 

бгідйате гридайа-ґрантхі    
чхідйанте сарва-саайӷ 

кшйанте чсйа кармі    
дриша евтманваре 

 

«Слухати про Кришну з ведичної літератури 
або ж чути безпосередньо Його Самого 
через «Бгаґавад-ґіту» — це вже праведна 
діяльність. Господь Кришна, що перебуває в 
серці кожного, діє як доброзичливий друг і 
очищає відданого, який постійно слухає про 
Нього. Таким способом відданий природно 
розвиває трансцендентне знання, що дрімає 
у ньому. В процесі слухання про Кришну з 
«Бгаґаватам» або від відданих у ньому 
міцніє бажання віддано служити Господові. 
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Вдосконалюючи своє віддане служіння, 
учень звільнюється від ґун страсті та 
невігластва, й так матеріальні хтивість і 
захланність зменшують свій вплив на нього. 
Очистившись від цих нечистот, жива істота 
утверджується у стані чистого добра, стає 
просвітленою відданим служінням і досягає 
досконалого розуміння науки про Бога. У 
такий спосіб бгакті-йоґа розрубує тугий 
вузол матеріальних прив’язаностей і 
дозволяє одразу ж досягти стадії асаайа 
самаґрам, осягнення Найвищої Абсолютної 
Істини, Бога-Особи» (Бгаґ., 1.2.17–21). 

Отже, науку Кришни можна осягти лише 
слухаючи, що каже Кришна або Його 
відданий, який перебуває у свідомості 
Кришни.  
 

ВІРШ 2 
 

jaNa& Tae_h& SaivjaNaiMad& v+YaaMYaXaezTa" ) 
YaJjaTva Naeh >aUYaae_NYaJjaTaVYaMaviXaZYaTae )) 2 )) 

 

ґйна те ’га са-віґйнам 
іда вакшймй аешатаӷ | 

йадж ґйтв нега бгӯйо ’нйадж 
ґйтавйам аваішйате || 2 || 

 

ґйна — знання, яке сприймають через 
чуття; те — тобі; агам — Я; са — з; 
віґйнам — божественне знання; ідам — це; 
вакшймі — поясню; аешатаӷ — цілком; 
йат — котре; ґйтв — знаючи; на — не; 
іга — у цьому світі; бгӯйаӷ — далі; анйат 
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— нічого більше; ґйтавйам — пізнаваного; 
аваішйате — залишається 
 

В усій повноті повідаю Я тобі це знання 
— і пізнаване, і незбагненне. Якщо ти 
оволодієш ним, тобі нічого вже далі не 
лишиться пізнавати. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Довершене знання включає 
в себе пізнання світу об’єктів чуттєвого 
сприйняття, духу, що стоїть за ним, і 
джерела їх обох. Це — трансцендентне 
знання. Кришна хотів викласти вищезгадану 
систему знань, бо Арджуна був Його 
наближеним відданим і другом. Господь 
уже давав це пояснення на початку 
четвертої глави, і тут підтверджує його 
знову: довершене знання може отримати 
лише відданий Господа, який перебуває в 
лінії учнівської послідовності, що йде прямо 
від Господа. Тому людина має бути 
достатньо розумною, щоб осягнути джерело 
всього знання, яке є причиною всіх причин і 
єдиним об’єктом медитації в усіх системах 
йоґи. Осягнення причини всіх причин дає 
можливість пізнати все пізнаване, не 
залишивши нічого непізнаного. Веди 
(«Мундака Упанішада», 1.3) кажуть: 
касмінн у бгаґаво віґйте сарвам іда 
віґйта бгаватīті. 
 

ВІРШ 3 
 

MaNauZYaa<aa& Sahóezu k-iêÛTaiTa iSaÖYae ) 
YaTaTaaMaiPa iSaÖaNaa& k-iêNMaa& veita TatvTa" )) 3 )) 
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манушй сагасрешу 
качід йататі сіддгайе | 
йататм апі сіддгн 

качін м ветті таттватаӷ || 3 ||  
 

манушйм — людей; сагасрешу — з 
багатьох тисяч; качід — хто-небудь; 
йататі — прагне; сіддгайе — для 
досконалості; йатат — тих, хто так 
прагне; апі — насправді; сіддгнм — тих, 
що досягли досконалості; качіт — хтось; 
мм — Мене; ветті — знає; таттватаӷ — 
на ділі. 
 

Серед багатьох тисяч людей, можливо, 
тільки один прагне до досконалості, а з 
тих, що досконалості досягли, навряд чи 
хоча б один знає Мене насправді. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Люди перебувають на різних 
ступенях розвитку, і з багатьох тисяч, 
можливо, лише один цікавиться 
трансцендентним знанням і намагається 
пізнати, що таке «я» (тобто душа), що таке 
тіло, і що таке Абсолютна Істина. 
Переважно люди просто задовольняють свої 
тваринні нахили: їдять, сплять, захищаються 
та паруються. І майже нікого не цікавить 
трансцендентне знання. Перші шість глав 
«Ґіти» призначені для тих, що цікавляться 
трансцендентним знанням, усвідомленням 
свого істинного «я», Вищого «Я» і методами 
усвідомлення за допомогою ґ’яна-йоґи, 
дг’яна-йоґи та за допомогою вміння 
відрізняти істинне «я» від матерії. Однак 
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пізнати Кришну може тільки той, хто 
перебуває у свідомості Кришни. Інші 
трансценденталісти можуть осягнути лише 
безособового Брагмана, бо це легше, ніж 
усвідомити Кришну. Кришна є Всевишньою 
Особою, і треба розуміти, що Він перебуває 
поза межами знання про Брагман та про 
Параматмана. Йоґи і ґ’яні заплутуються у 
своїх спробах пізнати Кришну. Хоча 
найвидатніший із імперсоналістів, Шріпада 
Шанкара-ачар’я, у своїх коментарях до 
«Ґіти» й визнає, що Кришна — це 
Всевишній Бог-Особа, але його 
послідовники не визнають Кришну, адже 
пізнати Кришну дуже важко навіть для тих, 
що досягли трансцендентного усвідомлення 
безособового Брагмана. 

Кришна — це Всевишній Бог-Особа, 
причина всіх причин, предвічний Господь 
Ґовінда. вараӷ парамаӷ кришаӷ сач-чід-
нанда-віґрагаӷ / андір дір ґовіндаӷ сарва-
краа-краам. Для невідданих пізнати 
Його дуже важко. Хоча вони й заявляють, 
що шлях бгакті, тобто відданого служіння, 
дуже легкий, — самі вони не можуть іти 
ним. Якщо шлях бгакті настільки легкий, як 
про це заявляють невіддані, тоді чому ж 
вони обирають інший, важчий шлях? 
Насправді, шлях бгакті нелегкий. Так 
званий шлях бгакті, несправжній шлях, 
яким ідуть несумлінні особи, що позбавлені 
знання про бгакті, можливо, й легкий, 
однак, якщо здійснювати бгакті належним 
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чином, згідно з правилами та приписами, то 
такі вчені-теоретики й умоглядні філософи 
сходять з нього. Шріла Рупа Ґосвамі пише у 
своїй «Бгакті-расамрита-сіндгу» (1.2.101): 

 

руті-смриті-пурді-    
пачартра-відгі він 
аікнтік гарер бгактір    
утптйаіва калпате 

 

«Здійснювати віддане служіння Господові, 
нехтуючи такою авторизованою ведичною 
літературою, як Упанішади, Пурани й 
«Нарада-панчаратра», — лише створювати 
зайвий неспокій у суспільстві». 

Імперсоналіст, який осягнув Брагман, або 
ж йоґ, який бачить Наддушу, — обидва 
далекі від усвідомлення Кришни, 
Всевишнього Бога-Особи, який є сином 
Яшоди й візницею Арджуни. Навіть великі 
півбоги також іноді спантеличуються щодо 
Кришни (мугйанті йат сӯрайаӷ). М ту 
веда на качана: «Воістину, Мене ніхто не 
знає», — каже Господь. І якщо хтось знає 
Його, то кажуть: са магтм су-дурлабгаӷ  
— «така велика душа надзвичайно 
рідкісна». Тому поки людина не присвячує 
себе відданому служінню Господові, — хоч 
вона й може бути великим ученим чи 
філософом, — їй не вдасться пізнати 
Кришну таким, як Він є (таттватаӷ). 
Тільки чисті віддані можуть дещо знати про 
незбагненні трансцендентні якості Кришни 
— про те, що Він причина всіх причин, про 
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Його всемогутність і пишноти, про Його 
славу, силу, красу, знання та зречення, — бо 
Кришна особливо прихильний до Своїх 
відданих. Він — останнє слово в 
усвідомленні Брагмана, й лише віддані 
можуть пізнати Його таким, як Він є. Тому й 
кажуть: 

 

атаӷ р-криша-нмді    
на бгавед ґргйам індрійаіӷ 

севонмукхе гі джігвдау    
свайам ева спхуратй адаӷ 

 

«За допомогою сліпих матеріальних чуттів 
ніхто не може пізнати Кришну таким, як Він 
є. Але, будучи задоволеним трансцендент-
ним любовним служінням Своїх відданих, 
Він Сам відкриває Себе їм». (Бгакті-
расамрита-сіндгу, 1.2.234). 
 

ВІРШ 4 
 

>aUiMaraPaae_Nal/ae vaYau" %& MaNaae buiÖrev c ) 
Ahªar wTaqYa& Mae i>aàa Pa[k*-iTaríDaa )) 4 )) 

 

бгӯмір по ’нало вйуӷ 
кха мано буддгір ева ча | 

агакра ітйа ме 
бгінн пракритір ашадг || 4 || 

 

бгӯміӷ — земля; паӷ — вода; аналаӷ — 
вогонь; вйуӷ — повітря; кхам — ефір; 
манаӷ — ум; буддгіӷ — розум; ева — 
неодмінно; ча — і; агакраӷ — хибне его; 
іті — таким чином; імам — ця; ме — Моя; 
бгінн — відокремлена; пракритіӷ — 



716 

енергія; ашадг — загалом вісім. 
 

Земля, вода, вогонь, повітря, простір, ум, 
розум та хибне его — разом усі ці вісім 
складових утворюють Мою відокремлену 
матеріальну енергію. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Наука про Бога аналізує 
основоположне становище Бога і Його 
різноманітних енергій. Матеріальну 
природу називають пракриті, тобто 
енергією Господа в Його різних утіленнях 
пуруша (поширеннях), як це описано у 
«Нарада-панчаратрі», одній із сатвата-
тантр: 
 

вішос ту трі рӯпі    
пурушкхйнй атхо відуӷ 

ека ту магатаӷ срашри    
двітйа тв аа-састхітам 
тритйа сарва-бгӯта-стха    

тні ґйтв вімучйате 
 

«Для матеріального творіння повне 
поширення Господа Кришни набуває форми 
трьох Вішну. Перша форма, Мага-Вішну, 
створює сукупність матеріальної енергії, що 
відома як магат-таттва. Друга, 
Ґарбгодакашаї Вішну, входить у всі 
всесвіти, аби творити різноманітність у 
кожному з них. Третя форма, Кшіродакашаї 
Вішну, поширюється по всіх усесвітах як 
усепрониклива Наддуша, що відома як 
Параматман. Він присутній навіть в атомах. 
Кожен, хто знає цих трьох Вішну, може 
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бути звільнений з матеріальних тенет». 
Матеріальний світ є тимчасовим проявом 

однієї з енергій Господа. Три Вішну, 
поширення Господа Кришни, керують 
діяльністю всього матеріального світу. Цих 
пуруш називають утіленнями. Загалом, той, 
хто не знає науки про Бога (про Кришну), 
гадає, що матеріальний світ існує задля 
задоволення живих істот, і що живі істоти є 
пуруші — причини й володарі, які 
насолоджуються матеріальною енергією. 
Згідно з «Бгаґавад-ґітою», такий 
атеїстичний висновок є хибним. У цьому 
вірші сказано, що Кришна є 
першопричиною матеріального прояву. Це 
підтверджує і «Шрімад-Бгаґаватам». 
Складники матеріального прояву є 
відокремленими енергіями Господа. Навіть 
брагма-джйоті — вища мета 
імперсоналістів — це духовна енергія, що 
проявлена в духовному небі. Брагма-
джйоті позбавлене духовного розмаїття, 
яке присутнє на Вайкунтхалоках, а 
імперсоналісти приймають це брагма-
джйоті за кінцеву вічну мету. Прояв 
Параматмана також є тимчасовим 
усепроникливим аспектом Кшіродакашаї 
Вішну. Прояв Параматмана не вічний у 
духовному світі. Тому справжня Абсолютна 
Істина — це Всевишній Бог-Особа, Кришна. 
Він — усеосяжна особа і джерело всіх 
енергій, і Він володіє різноманітними 
зовнішніми та внутрішніми енергіями. Як 
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було сказано вище, матеріальна енергія 
включає в себе вісім основних проявів. Із 
них перші п’ять елементів (землю, воду, 
вогонь, повітря і простір) називають п’ятьма 
гігантськими, або ж грубими утвореннями, 
які включають у себе також п’ять об’єктів 
чуття. Вони є фізичними проявами звуку, 
дотику, форми, смаку та запаху. 
Матеріальна наука не виходить за межі 
вивчення цих десяти категорій. Три інші 
елементи — ум, розум та хибне его — 
матеріалісти залишають поза увагою. 
Знання філософів, які працюють над 
проблемами психічної діяльності, також 
недосконалі, адже вони не знають 
першоджерела, Кришни. Хибне его — 
поняття «я» й «моє», які утворюють 
підвалини матеріального існування, — 
включає в себе десять органів чуття, 
призначених для матеріальної діяльності. 
Розум належить до сукупного матеріального 
творіння, яке називають магат-таттвою. 
Тому з восьми відокремлених енергій 
Господа проявляються двадцять чотири 
елементи матеріального світу, які вивчає 
атеїстична філософія сāнкх’я. Ці елементи є 
просто відгалуженнями восьми вихідних 
енергій Кришни й існують окремо від 
Нього, але атеїстичні сāнкх’я-філософи, 
недосконалі у своєму знанні, не визнають 
Кришну за причину всіх причин. Отже, 
філософія сāнкх’ї, як це описано у 
«Бгаґавад-ґіті», вивчає лише прояви 
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зовнішньої енергії Кришни. 
 

ВІРШ 5 
 

APareYaiMaTaSTvNYaa& Pa[k*-iTa& iviÖ Mae ParaMa( ) 
Jaqv>aUTaa& Mahabahae YaYaed& DaaYaRTae JaGaTa( )) 5 )) 

 

апарейам ітас тв анй 
пракриті віддгі ме парм | 

джва-бгӯт маг-бго 
йайеда дгрйате джаґат || 5 || 

 

апар — нижча; ійам — ця; ітаӷ — крім 
цієї; ту — але; анйм — інша; пракритім — 
енергія; віддгі — лише спробуй зрозуміти; 
ме — Мою; парм — вищу; джва-бгӯтм 
— що містить у собі живих істот; маг-бго 
— о міцнорукий; йай — якою; ідам — цей; 
дгрйате — використовують або 
розробляють; джаґат — матеріальний світ. 
 

Окрім неї, о міцнорукий Арджуно, існує й 
інша, вища Моя енергія, до якої належать 
живі істоти, що користуються можливос-
тями нижчої, матеріальної природи. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут сказано, що живі істоти 
належать до вищої природи (або енергії) 
Всевишнього Господа. Нижча енергія — це 
матерія, що проявлена в різних елементах: 
землі, воді, вогні, повітрі, просторі, умі, 
розумі та хибному его. Обидві форми 
матеріальної природи, а саме: груба (земля, 
вода і т. д.) і тонка (ум і т. д.) є витворами 
нижчої енергії. Живі істоти, які з різною 
метою використовують ці нижчі енергії, 
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належать до вищої енергії Всевишнього 
Господа, і завдяки саме цій енергії 
функціонує весь матеріальний світ. 
Космічний прояв був би недієздатним, якби 
його не запускала в рух вища енергія, тобто 
живі істоти. Енергії завжди залежні від 
свого джерела, тобто Господь завжди керує 
живими істотами, — вони позбавлені 
незалежного існування. Нерозумні люди 
гадають, що живі істоти можуть зрівнятися з 
Господом у могутності, але це не так. 
Відмінність живих істот від Господа 
описана у «Шрімад-Бгаґаватам» (10.87.30) 
таким чином: 
 

апаріміт дгрувс тану-бгрито йаді сарва-
ґатс 

   таргі на сйатеті нійамо дгрува 
нетаратх 

аджані ча йан-майа тад авімучйа 
нійантри бгавет 

   самам ануджнат йад амата мата-
душатай 

 

«О Всевишній Вічний! Якби втілені живі 
істоти були вічними й усепроникливими, як 
Ти, тоді вони не були б Тобі підлеглі. Але 
якщо визнати, що живі істоти — це крихітні 
частки енергії Твоєї Світлості, тоді одразу 
стає зрозумілою їхня покора Твоїй 
усевишній владі. Тому справжнє визволення 
вимагає, щоб живі істоти цілковито 
віддавалися на Твою милість, і така 
відданість зробить їх щасливими. Вони 
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зможуть бути правителями самі, лише якщо 
відродять своє вічне природне становище. 
Отже, люди з обмеженими знаннями, які 
обстоюють моністичну теорію про 
цілковиту рівність Бога та живих істот, 
насправді керуються хибними й нечистими 
ідеями». 

Всевишній Господь Кришна — єдиний 
управитель, а всі живі істоти підкоряються 
Йому. Ці живі істоти є Його вищою 
енергією, адже якісно вони тотожні з 
Усевишнім, хоча кількісно вони ніколи не 
зможуть зрівнятися з Господом у 
могутності. Експлуатуючи грубу й тонку 
нижчі енергії (матерію), вища енергія (жива 
істота) втрачає свої справжні духовні ум і 
розум. Ця забудькуватість виникає 
внаслідок впливу на живу істоту матерії. 
Але коли жива істота звільнюється з-під 
впливу ілюзорної матеріальної енергії, вона 
досягає ступеня мукті, звільнення. Хибне 
его під впливом матеріальної ілюзії думає: 
«Я — матерія, і матеріальні надбання — 
мої». Істота усвідомлює своє справжнє 
становище тоді, коли вона відкидає всі 
матеріальні уявлення, зокрема й ідею своєї 
повноправної рівності з Богом. Отже, можна 
зробити висновок, що «Ґіта» підтверджує 
становище живої істоти як однієї з 
численних енергій Кришни; і коли ця 
енергія очищується від матеріального 
забруднення, вона цілковито усвідомлює 
Кришну і стає вільною. 
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ВІРШ 6 

 

WTaÛaeNaqiNa >aUTaaiNa SavaR<aqTYauPaDaarYa ) 
Ah& k*-TòSYa JaGaTa" Pa[>av" Pa[l/YaSTaQaa )) 6 )) 

 

етад-йонні бгӯтні 
сарвтй упадграйа | 

ага критснасйа джаґатаӷ 
прабгаваӷ пралайас татх || 6 || 

 

етат — ці дві природи; йонні — чиє 
джерело народження; бгӯтні — усе 
створене; сарві — усі; іті — таким 
чином; упадграйа — знай; агам — Я; 
критснасйа — що містить у собі все; 
джаґатаӷ — світу; прабгаваӷ — джерело 
виникнення; пралайаӷ — знищення; татх 
— так само, як. 
 

Усі створені істоти походять із цих двох 
природ. Знай достеменно, що Я і кінець, і 
початок усього матеріального й усього 
духовного в цьому світі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Усе, що існує, є поєднанням 
матерії й духу. Дух — це дієва сила 
творіння, а матерія твориться силою духу. 
Дух не виникає на певному ступені розвитку 
матерії. Навпаки, матеріальний світ 
проявляється лише на основі духовної 
енергії. Матеріальне тіло розвивається 
завдяки тому, що в матерії присутній дух; 
дитина з часом стає юнаком, а потім 
чоловіком завдяки присутності вищої 
енергії, духовної душі. Так само й весь 
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космічний прояв гігантського всесвіту 
розвивається завдяки присутності Наддуші, 
Вішну. Отже, дух і матерія, що поєднуються 
задля прояву грандіозної всесвітньої форми, 
за своїм походженням є двома енергіями 
Господа. Таким чином, Господь є 
першопричиною всього. Фрагментарна 
невід’ємна частка Господа, а саме, жива 
істота, може бути причиною появи великого 
хмарочосу, великої фабрики або навіть 
великого міста, але вона не може стати 
причиною виникнення великого всесвіту. 
Причина великого всесвіту — велика душа, 
або Наддуша. Кришна ж, Усевишній, є 
причиною як великої, так і малої душі. 
Отже, Він — первинна причина всіх причин. 
Це підтверджено в «Катха Упанішаді» 
(2.2.13): нітйо нітйн четана 
четаннм. 
 

ВІРШ 7 
 

Mata" ParTar& NaaNYaiTk-iÄdiSTa DaNaÅYa ) 
MaiYa SavRiMad& Pa[aeTa& SaU}ae Mai<aGa<aa wv )) 7 )) 

 

маттаӷ паратара ннйат 
кічід асті дгана-джайа | 
майі сарвам іда прота 
сӯтре маі-ґа іва || 7 || 

 

маттаӷ — наді Мною; пара-тарам — 
вищий; на — не; анйат кічіт — щось іще; 
асті — є; дганаджайа — о завойовнику 
багатств; майі — у Мені; сарвам — усе 
суще; ідам — що бачимо; протам — 
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нанизаний; сӯтре — на нитку; маі-ґаӷ — 
перлини; іва — подібно до. 
 

О завойовнику багатств, немає істини, 
яка була б від Мене вища. Усе 
тримається на Мені, немов ті перли, що 
нанизані на нитку. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Існують загальновідомі 
розбіжності щодо того, яку природу має 
Всевишня Абсолютна Істина — 
особистісну, чи безособову. «Бгаґавад-ґіта» 
визначає, що Абсолютна Істина — це Бог-
Особа, Шрі Кришна, і це повсюдно 
підтверджується в тексті. Цей вірш, зокрема, 
також наголошує на особистісній природі 
Абсолютної Істини. У «Брагма-самгіті» теж 
стверджується, що Бог-Особа є Найвищою 
Абсолютною Істиною: вараӷ парамаӷ 
кришаӷ сач-чід-нанда-віґрагаӷ, це означає, 
що Найвища Абсолютна Істина, Бог-Особа 
— це Господь Кришна, предвічний Господь, 
вмістище всієї радості, Ґовінда, вічний образ 
усього блаженства та знання. Ці авторитетні 
джерела не залишають жодних сумнівів у 
тому, що Абсолютна Істина — це Всевишня 
Особа, причина всіх причин. Імперсоналіст, 
однак, може заперечити це, навівши 
ведичний текст зі «Шветашватара 
Упанішади» (3.10): тато йад уттаратара 
тад арӯпам анмайам / йа етад відур 
амритс те бгаванті атхетаре дуӷкхам 
евпійанті. «У матеріальному світі Брагму, 
первісну живу істоту всесвіту, визнають за 
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верховного серед півбогів, людей і нижчих 
тварин. Однак, вище Брагми перебуває 
Трансцендентне, позбавлене матеріальної 
форми й вільне від будь-якої матеріальної 
скверни. Кожен, кому вдається пізнати 
Його, також стає трансцендентним, але ті, 
що не знають Його, страждають від 
злигоднів матеріального світу». 

Імперсоналісти найбільше виділяють 
слово арӯпам. Проте, це арӯпам — не 
безособове. Воно означає трансцендентну 
форму вічності, блаженства і знання, як це 
змальовано у «Брагма-самгіті», що 
цитувалася вище. Інші вірші зі 
«Шветашватара Упанішади» доводять це: 

 

ведгам ета пуруша магнтам 
   дітйа-вара тамасаӷ парастт 

там ева відітвті мритйум еті 
   ннйаӷ пантх відйате ´йанйа 

 

йасмт пара нпарам асті кічід 
   йасмн нйо но джййо ´сті кічіт 
врикша іва стабдго діві тішхатй екас 

   тенеда пӯра пурушеа сарвам 
 

«Я знаю Всевишнього Бога-Особу, 
трансцендентного до всіх матеріальних 
уявлень, які постають із пітьми. Лише той, 
хто знає Його, може розірвати кайдани 
народження та смерті. Немає іншого шляху 
до звільнення, окрім пізнання Всевишньої 
Особи. 

Немає істини, яка перевершувала б цю 
Всевишню Особу, адже Господь — вищий 
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за все. Він менший від найменшого і 
більший від найбільшого. Він осяває 
трансцендентне небо і схожий на мовчазне 
дерево. Як дерево простягає своє коріння, 
так і Він поширює скрізь Свої незчисленні 
енергії». 

Зі сказаного в цих віршах можна зробити 
висновок, що Найвищою Абсолютною 
Істиною є Всевишній Бог-Особа, який 
присутній скрізь через посередництво Своїх 
численних енергій, як матеріальних, так і 
духовних. 
 

ВІРШ 8 
 

rSaae_hMaPSau k-aENTaeYa Pa[>aaiSMa XaiXaSaUYaRYaae" ) 
Pa[<av" SavRvedezu XaBd" %e PaaEåz& Na*zu )) 8 )) 

 

расо ’гам апсу каунтейа 
прабгсмі аі-сӯрйайоӷ | 

прааваӷ сарва-ведешу 
абдаӷ кхе пауруша нришу || 8 || 

 

расаӷ — смак; агам — Я; апсу — у воді; 
каунтейа — син Кунті; прабг — світло; 
асмі — Я є; аі-сӯрйайоӷ — місяця й 
сонця; прааваӷ — три літери «А-У-М»; 
сарва — у всіх; ведешу — Ведах; абдаӷ — 
звукова вібрація; кхе — у просторі; 
паурушам — здібність; нришу — у людині. 
 

О сину Кунті, Я — смак води, Я — світло 
сонця й місяця та склад «о» у ведичних 
мантрах. Я — звук у просторі й талант у 
людині. 
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ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші пояснено, як 
саме Господь проявляє Свою всюдисущість 
за допомогою Своїх різноманітних 
матеріальних та духовних енергій. 
Всевишнього Господа можна спочатку 
відчути через Його різні енергії, — таким 
способом усвідомлюють Його безособовий 
аспект. Бог Сонця — особа, і його 
присутність можна відчувати в його енергії, 
сонячному світлі, яке поширюється скрізь, 
— так само й Усевишнього Господа, хоча 
Він і перебуває у своїй вічній обителі, 
сприймають через Його енергії, що 
проникають і поширюються всюди. Смак 
води — це її невід’ємна ознака. Пити 
морську воду неприємно, бо її чистий смак 
змішаний із сіллю. Вода смакує нам залежно 
від своєї чистоти, і такий чистий смак — 
одна з Господніх енергій. Імперсоналіст 
відчуває присутність Господа у воді через її 
смак, а персоналіст ще й вихваляє Господа 
за те, що Він милосердно дає людині смачну 
воду, аби вона могла втамувати свою 
спрагу. Саме так треба сприймати 
Всевишнього. Насправді, між 
персоналізмом та імперсоналізмом немає 
жодних суперечностей. Той, хто пізнав Бога, 
знає, що поняття про безособове й 
особистісне присутнє водночас у всьому без 
жодних суперечностей. Тому Господь 
Чайтанья й утвердив Свою величну 
доктрину ачінтья-бгеда-абгеда-таттви: 
одночасної однаковості й відмінності. 
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Світло сонця й місяця також первинно 
випромінюється з брагма-джйоті, яке є 
безособовим сяйвом Господа. І пранава, 
тобто трансцендентний звук омкара, з якого 
починається кожен ведичний гімн, є 
зверненням до Всевишнього Господа. 
Імперсоналісти дуже бояться звертатися до 
Всевишнього Господа Кришни за Його 
незчисленними іменами, й тому вони 
вважають за краще викликати вібрацію 
трансцендентного звуку омкари. Вони не 
усвідомлюють того, що омкара — це 
звуковий образ Кришни. Повноваження 
свідомості Кришни поширюються скрізь, і 
благословенний той, хто пізнав свідомість 
Кришни. Ті ж, що не знають Кришни, 
перебувають в ілюзії. Отже, знання про 
Кришну — це звільнення, а забуття про 
Нього є рабством. 
 

ВІРШ 9 
 

Pau<Yaae GaNDa" Pa*iQaVYaa& c TaeJaêaiSMa iv>aavSaaE ) 
JaqvNa& SavR>aUTaezu TaPaêaiSMa TaPaiSvzu )) 9 )) 

 

пуйо ґандгаӷ притхівй ча 
теджа чсмі вібгвасау  | 
джвана сарва-бгӯтешу 

тапа чсмі тапасвішу || 9 || 
 

пуйаӷ — первинний; ґандгаӷ — запах; 
притхівйм — землі; ча — також; теджаӷ 
— жар; ча — також; асмі — Я є; вібгвасау 
— у вогні; джванам — життя; сарва — у 
всіх; бгӯтешу — живих істотах; тапаӷ — 
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покута; ча — також; асмі — Я є; тапасвішу 
— тих, що накладають на себе покути. 
 

Я — первісний аромат землі, Я — жар 
вогню, Я — життя усього живого, і Я 
також — покута усіх аскетів. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Пуйа означає «те, що не 
піддається розкладанню»; пуйа —  це 
первинне. У матеріальному світі все має 
певний присмак або аромат, як-от смак 
води, пахощі квітки, запах землі, вогню, 
повітря тощо. Незабруднений запах, 
первинний аромат, що проникає скрізь, — 
це Кришна. Так само, все має особливий 
первісний смак, який можна змінювати, 
домішуючи хімічні речовини. Отже, у 
своєму первозданному вигляді все має 
певний запах, певний аромат і певний смак. 
Слово вібгвасу означає «вогонь». Без 
вогню зупиняться заводи, без нього не 
можна приготувати їжі й т. ін., і цей вогонь 
— Кришна. Згідно з ведичною медициною 
розлад шлунку виникає внаслідок зниженої 
температури в районі живота. Отже, навіть 
для перетравлювання їжі потрібен вогонь. У 
свідомості Кришни ми починаємо розуміти, 
що земля, вода, вогонь, повітря й кожен 
активний елемент, усі хімічні речовини й усі 
матеріальні елементи походять від Кришни. 
Тривалість життя людини також залежить 
від Кришни. Тому з ласки Кришни людина 
може продовжити своє життя або вкоротити 
його. Отже, свідомість Кришни є рушійною 
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силою в усіх сферах. 
 

ВІРШ 10 
 

bqJa& Maa& SavR>aUTaaNaa& iviÖ PaaQaR SaNaaTaNaMa( ) 
buiÖbuRiÖMaTaaMaiSMa TaeJaSTaeJaiSvNaaMahMa( )) 10 )) 

 

бджа м сарва-бгӯтн 
віддгі пртха сантанам | 
буддгір буддгіматм асмі 

теджас теджасвінм агам || 10 || 
 

бджам — сім’я; мм — Мене; сарва-
бгӯтнм — усіх живих істот; віддгі — 
спробуй зрозуміти; пртха — син Притхи; 
сантанам — первинне, вічне; буддгіӷ — 
розум; буддгі-матм — мудрих; асмі — Я є; 
теджаӷ — відвага; теджасвінм — 
могутніх; агам — Я є. 
 

О сину Притхи, знай, Я — первинне сім’я 
усього буття, Я — розум розумних і 
відвага усіх могутніх. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Слово бджам означає сім’я; 
Кришна — це сім’я всього сущого. Існують 
різні живі істоти, рухомі й нерухомі. Птахи, 
звірі, люди й багато інших живих створінь 
— це рухомі живі істоти, а дерева та 
рослини навпаки — інертні й нерухомі. 
Кожна жива істота належить до одного з 8 
мільйонів 400 тисяч видів життя; одні з них 
рухомі, а другі — інертні. Та у всіх випадках 
Кришна є їхнім життєдайним сім’ям. Як 
сказано у ведичній літературі, Брагман, або 
Найвища Абсолютна Істина, — це те, з чого 
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все виходить. Кришна — це Парабрагман, 
Усевишній Дух. Брагман — безособовий, а 
Парабрагман — особистісний. Безособовий 
Брагман міститься в особистісному аспекті 
— це стверджує «Бгаґавад-ґіта». Це означає, 
що Кришна є первинним одвічним 
джерелом усього. Він — корінь. Так само як 
корінь живить усе дерево, Кришна, як 
первинний корінь усього, підтримує весь 
матеріальний прояв. Це також підтверджено 
і в іншій ведичній літературі («Катха 
Упанішада», 2.2.13): 
 

нітйо нітйн четана четаннм 
еко багӯн йо відадгті кмн 

 

Він — головний вічний серед усіх вічних. 
Він — найвища жива істота з-поміж усіх 
живих істот, і лише Він підтримує життя у 
всьому. Без розуму людина не здатна ні до 
чого, і Кришна каже, що Він — корінь 
усього розуму. Якщо людина позбавлена 
розуму, вона не зможе збагнути 
Всевишнього Бога-Особу, Кришну. 
 

ВІРШ 11 
 

bl&/ bl/vTaa& cah& k-aMaraGaivviJaRTaMa( ) 
DaMaaRivåÖae >aUTaezu k-aMaae_iSMa >arTazR>a )) 11 )) 

 

бала балават чга 
кма-рґа-віварджітам | 
дгармвіруддго бгӯтешу 

кмо ’смі бгаратаршабга || 11 || 
 

балам — сила; бала-ватм — сильного; ча 
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— і; агам — Я є; кма — пристрасті; рґа — 
і прихильності; віварджітам — вільного 
від; дгарма-авіруддгаӷ — що не суперечить 
релігійним засадам; бгӯтешу — у всіх 
істотах; кмаӷ — статеве життя; асмі — Я є; 
бгарата-ришабга  — повелитель Бгарат. 
 

Я — сила сильних, вільних від пристрасті 
та бажання. О володарю Бгарат 
[Арджуно], Я — статеве життя, яке 
релігійним принципам не суперечить. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Могутня людина має 
застосовувати свою силу для захисту 
слабких, а не заради задоволення власної 
агресивності. Так само і статеве життя 
згідно з релігійними засадами (дгармою) 
призначене для зачаття дітей, а не для 
чогось іншого. Батьки несуть 
відповідальність за те, щоби привести своїх 
нащадків до свідомості Кришни. 
 

ВІРШ 12 
 

Yae cEv Saaitvk-a >aava raJaSaaSTaaMaSaaê Yae ) 
Mata WveiTa TaaiNviÖ Na Tvh& Taezu Tae MaiYa )) 12 )) 

 

йе чаіва сттвік бгв 
рджасс тмас ча йе | 

матта еветі тн віддгі 
на тв ага тешу те майі || 12 || 

 

йе — усі ті; ча — і; ева — неодмінно; 
сттвікӷ — у добрі; бгвӷ — стани 
існування; рджасӷ — у ґуні страсті; 
тмасӷ — у ґуні невігластва; ча — також; 
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йе — усе, що; маттаӷ — з Мене; ева — 
неодмінно; іті — так; віддгі — спробуй 
пізнати; на — не; ту — але; агам — Я; 
тешу — у них; те — вони; майі — у Мені. 
 

Знай: всі стани буття — добро, страсть і 
невігластво — це прояви Моєї енергії. В 
певному розумінні Я — все, однак при 
цьому Я незалежний. Я непідвладний 
ґунам природи, адже в дійсності все 
навпаки — вони всередині Мене. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Уся світова матеріальна 
діяльність відбувається під впливом трьох 
ґун матеріальної природи. Хоча ґуни 
матеріальної природи беруть початок з 
Усевишнього Господа, Кришни, та вони не 
впливають на Нього. Наприклад, згідно з 
законами держави звичайну людину можуть 
покарати, але цар, законодавець, не 
підпорядкований цим законам. Так само й 
усі ґуни матеріальної природи — добро, 
страсть і невігластво — виходять з 
Усевишнього Господа, Кришни, але Сам 
Кришна не підвладний матеріальній 
природі. Тому Він — нірґуна, і це означає, 
що три ґуни, тобто якості, хоча й виходять із 
Кришни, не впливають на Нього Самого. 
Така одна з особливих якостей Бгаґавана, 
тобто Всевишнього Бога-Особи. 
 

ВІРШ 13 
 

i}ai>aGauR<aMaYaE>aaRvErei>a" SavRiMad& JaGaTa( ) 
MaaeihTa& Naai>aJaaNaaiTa MaaMae>Ya" ParMaVYaYaMa( )) 13 )) 
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трібгір ґуа-майаір бгваір 
ебгіӷ сарвам іда джаґат | 

могіта нбгіджнті 
мм ебгйаӷ парам авйайам || 13 || 

 

трібгіӷ — трьома; ґуа-майаіӷ — 
складеними з ґун; бгваіӷ — станами 
існування; ебгіӷ — усіма цими; сарвам — 
усе; ідам — це; джаґат — творіння; 
могітам — обмануте; на абгіджнті — не 
знає; мм — Мене; ебгйаӷ — над ними; 
парам — Всевишнього; авйайам — 
невичерпного. 
 

Весь світ, спантеличений трьома ґунами 
[добром, страстю й невіглаством], не знає 
Мене, вищого від ґун і невичерпного. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Весь світ зачарований 
трьома ґунами матеріальної природи. Ті, 
кого ввели в оману ці три ґуни, не можуть 
зрозуміти, що Всевишній Господь, Кришна, 
є трансцендентним до матеріальної 
природи. 

Кожна жива істота, яка перебуває під 
впливом матеріальної природи, має певний 
тип тіла і відповідно, певний тип психічної 
та фізіологічної діяльності. Є чотири класи 
людей, які діють у межах трьох ґун 
матеріальної природи. Тих, що цілком 
перебувають у ґуні добра, називають 
брагманами. Тих, що перебувають 
переважно в ґуні страсті, називають 
кшатріями. Тих, що водночас перебувають 
у ґунах страсті й невігластва, називають 
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вайш’ями. А тих, що повністю занурені в 
невігластво, називають шудрами. Нижчими 
за них є тварини або ті, що ведуть 
тваринний спосіб життя. Однак ці 
визначення непостійні. Я можу бути 
брагманом, кшатрієм, вайш’єю чи ким 
завгодно, але в будь-якому з цих випадків 
життя тимчасове. І хоча життя скороминуще 
й ми не знаємо, ким станемо в наступному 
житті, під чарами ілюзорної енергії ми 
оцінюємо себе під кутом свого тілесного 
уявлення про життя, й тому думаємо, що ми 
американці, індійці, росіяни, або вважаємо 
себе брагманами, індусами, мусульманами 
тощо. І коли ґуни матеріальної природи 
обплутують нас, ми забуваємо про 
Всевишнього Бога-Особу, який перебуває 
поза всіма ґунами. Тому Господь Кришна й 
каже, що живі істоти, яких ввели в оману 
три ґуни природи, не бачать, що над 
матеріальною природою є Всевишній Бог-
Особа. 

Є багато різних типів живих істот — 
людей, півбогів, тварин тощо — і на них 
усіх впливає матеріальна природа, в 
результаті всі вони забувають 
трансцендентного Бога-Особу. Ті, що 
перебувають у ґунах страсті та невігластва 
або навіть і в ґуні добра, неспроможні піти 
далі уявлення про Абсолютну Істину, як про 
безособового Брагмана. Вони 
розгублюються перед особистісними рисами 
Всевишнього Господа, який володіє всією 
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вродою, силою, багатством, знанням, 
славою та зреченням. Якщо ж навіть і 
доброчесні люди не можуть зрозуміти 
цього, що ж тоді вже казати про тих, на кого 
впливають страсть чи невігластво? 
Свідомість Кришни трансцендентна до всіх 
трьох ґун матеріальної природи, і ті, що по-
справжньому укріпились у свідомості 
Кришни, справді є звільненими душами. 
 

ВІРШ 14 
 

dEvq ùeza Gau<aMaYaq MaMa MaaYaa durTYaYaa ) 
MaaMaev Yae Pa[PaÛNTae MaaYaaMaeTaa& TariNTa Tae )) 14 )) 

 

даів гй еш ґуа-май 
мама мй дуратйай | 
мм ева йе прападйанте 

мйм ет таранті те || 14 || 
 

даів  — трансцендентна; гі — неодмінно; 
еш — ця; ґуа-май — що складається з 
трьох ґун матеріальної природи; мама — 
Моя; мй — енергія; дуратйай — та, яку 
дуже важко перевершити; мм — Мені; ева 
— неодмінно; йе — ті, хто; прападйанте — 
віддаються; мйм етм — цю ілюзорну 
енергію; таранті — долають; те — вони. 
 

Дуже важко здолати божественну Мою 
цю енергію, що складається з трьох ґун 
природи. Але той, хто віддався Мені, 
може легко вийти з-під її впливу. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Всевишній Бог-Особа має 
незліченні енергії, і всі ці енергії 
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божественні. Хоча живі істоти й належать 
до Його енергій і через це теж є 
божественними, але їхня одвічна духовна 
сила прихована внаслідок зв’язку з 
матеріальною енергією. Неможливо 
подолати вплив матеріальної енергії, 
перебуваючи під її покровом. Як 
стверджувалося раніше, матеріальна й 
духовна природи, що походять від 
Усевишнього Бога-Особи, — вічні. Живі 
істоти належать до вічної вищої природи 
Господа, але, внаслідок осквернення 
нижчою природою, матерією, їхня ілюзія 
також вічна. Тому зумовлену душу 
називають нітья-баддга, що означає «вічно 
зумовлена». Ніхто не може простежити 
історію її переходу в зумовлений стан у 
якийсь певний момент розвитку 
матеріального світу. Отже, хоча матеріальна 
природа і є нижчою енергією, зумовленій 
душі дуже важко визволитися з її лабетів, 
адже, врешті-решт, матеріальну енергію 
скеровує всевишня воля, подолати яку 
живій істоті не під силу. Нижчу, 
матеріальну природу визначено тут як 
божественну, бо вона пов’язана з 
божественним, і нею рухає божественна 
воля. Матеріальна природа є нижчою, але 
під проводом божественної волі вона діє 
надзвичайно вправно, будуючи й руйнуючи 
космічний прояв. Веди підтверджують це 
так: мй ту пракриті відйн мйіна ту 
магеварам. «Хоча мая (ілюзія) й оманна, 
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тобто минуща, за нею стоїть усевишній 
чарівник, Бог-Особа, який є Магешварою, 
найвищим правителем» («Шветашватара 
Упанішада», 4.10). 

Інше значення слова ґуна — «мотузка»; 
слід розуміти, що зумовлена душа міцно 
зв’язана мотузками ілюзії. Людина зі 
зв’язаними руками та ногами неспроможна 
звільнитися самотужки — їй потрібна 
допомога того, чиї руки вільні. Зв’язані не 
допоможуть один одному — треба, щоб був 
вільний рятівник. Тому лише Господь 
Кришна або Його істинний представник — 
духовний учитель — можуть визволити 
зумовлену душу. Без такої вищої допомоги 
немає жодного шансу звільнитися з рабства 
матеріальної природи. Віддане служіння, 
тобто свідомість Кришни, допоможе 
досягнути визволення. Кришна — володар 
ілюзорної енергії, і Він може наказати цій 
нездоланній енергії звільнити зумовлену 
душу. Він дає такий наказ зі Своєї 
незбагненної милості до душі, яка вручила 
себе Йому, зі Своєї батьківської любові до 
живої істоти, яка одвічно є улюбленим 
дитям Господа. Отже, вручити себе 
лотосовим стопам Господа — це єдиний 
спосіб звільнитися з пазурів суворої 
матеріальної природи. 

Вжиті тут слова мам ева також важливі. 
Мам означає «тільки Кришні (Вішну)», а не 
Брагмі чи Шіві. Хоча Брагма й Шіва 
посідають дуже високе становище й 
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перебувають майже на одному рівні з 
Вішну, ці втілення раджо-ґуни (страсті) й 
тамо-ґуни (невігластва) не здатні визволити 
зумовлену душу з лещат маї. Іншими 
словами, мая впливає і на Брагму, і на Шіву. 
Лише Вішну є володарем маї, тому тільки 
Він може визволити зумовлену душу. Веди 
(«Шветашватара Упанішада», 3.8) 
підтверджують це висловом там ева 
відітв, що означає «свобода можлива лише 
через усвідомлення Кришни». Навіть 
Господь Шіва стверджує, що досягти 
звільнення можна лише з милості Вішну. 
Господь Шіва каже: мукті-прадт 
сарвеш вішур ева на саайаӷ — «Без 
сумніву, Вішну — це той, хто дарує 
звільнення». 
 

ВІРШ 15 
 

Na Maa& duZk*-iTaNaae MaU!a" Pa[PaÛNTae NaraDaMaa" ) 
MaaYaYaaPaôTajaNaa AaSaur& >aavMaaié[Taa" )) 15 )) 

 

на м душкритіно мӯгӷ 
прападйанте нардгамӷ | 

мйайпагрита-ґйн 
сура бгвам рітӷ || 15 || 

 

на — не; мм — Мені; душкритінаӷ — 
лиходії; мӯгӷ — нерозсудлива людина; 
прападйанте — віддаються; нара-адгамӷ 
— найнижчі з-поміж людей; мйай — 
ілюзорною енергією; апагрита — 
вкрадений; ґйнӷ — чиє знання; сурам — 
демонічну; бгвам — природу; рітӷ — 
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приймаючи. 
 

Ті негідники, які є повними недоумками, 
ті, що серед людей найнижчі, ті, чиї 
знання вкрала ілюзія, мая, й ті, кому 
властива безбожна природа демонів, — не 
схильні Мені віддаватись. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У «Бгаґавад-ґіті» сказано, 
що, просто схилившись до лотосових стіп 
Усевишньої Особи, Кришни, можна 
перебороти суворі закони матеріальної 
природи. У зв’язку з цим постає питання: 
чому обізнані філософи, вчені, ділові люди, 
менеджери, тобто всі керівники звичайних 
людей не схиляються з покорою до 
лотосових стіп Шрі Кришни, всемогутнього 
Бога-Особи? Вожді людства впродовж 
численних років та народжень різними 
шляхами, за допомогою грандіозних планів 
та великої наполегливості відшуковують 
мукті, тобто звільнення від законів 
матеріальної природи, але, якщо досягти цієї 
свободи можна, просто віддавшись 
лотосовим стопам Усевишнього Бога-
Особи, чому ж тоді ці розумні й енергійні 
провідники людства не засвоюють такий 
простий метод? 

«Ґіта» відповідає на це питання дуже 
чесно й відверто. Такі по-справжньому 
освічені керівники суспільства, як Брагма, 
Шіва, Капіла, Кумари, Ману, В’яса, Девала, 
Асіта, Джанака, Праглада, Балі, а в пізніші 
часи Мадгва-ачар’я, Рамануджа-ачар’я, Шрі 
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Чайтанья та багато інших — істинних 
філософів, політиків, просвітителів, учених 
тощо — схиляються до лотосових стіп 
Усевишньої Особи, всемогутнього володаря. 
Але ті, що не є істинними філософами, 
вченими, просвітителями, провідниками 
тощо, а лише вдають із себе таких задля 
матеріальної вигоди, не визнають задуму й 
методу Усевишнього. Вони не мають 
уявлення про Бога; вони лише створюють 
власні світські плани й, відповідно, 
ускладнюють проблеми матеріального 
існування своїми марними спробами 
розв’язати їх. Матеріальна енергія (природа) 
— дуже могутня, й тому вона здатна 
протистояти примхливим планам атеїстів та 
розладнувати проекти «органів 
планування». 

Таких планувальників-атеїстів названо 
тут душкритінаӷ, тобто «негідниками». 
Слово крит вказує на того, хто виконує 
роботу, яка гідна заохочення. Проектант-
безбожник буває іноді дуже кмітливим і 
гідним похвали, адже будь-який грандіозний 
план — добрий він чи поганий — вимагає 
для свого здійснення розуму. Та мозок 
атеїста використовується не за 
призначенням, а всупереч задуму 
Всевишнього, й тому такого атеїста-
планувальника називають душкрит. Це 
означає, що його розум та зусилля скеровані 
в хибному напрямку. 

У «Ґіті» ясно сказано, що діяльністю 



742 

матеріальної енергії керує воля 
Всевишнього. Матеріальна енергія діє наче 
тінь, що точно копіює рухи самого 
предмета. Однак вона дуже могутня, й 
атеїст, унаслідок безбожного складу свого 
характеру, не може зрозуміти, як вона 
працює. Не може він також зрозуміти й 
задуму Всевишнього Господа. Під впливом 
ілюзії, а також ґун страсті й невігластва всі 
його плани руйнуються, що й трапилося з 
Гіраньякашіпу та Раваною, попри те, що з 
матеріального погляду обидва вони були 
вченими-ерудитами, філософами, 
правителями й просвітителями. Є чотири 
типи таких душкрит, лиходіїв, і про них 
мова йтиме нижче. 

1) Мудги — це ті, що перебувають у 
глибокому невігластві. Такі люди схожі на 
в’ючних тварин. Вони бажають 
насолоджуватися плодами своєї праці самі й 
не хочуть ділитися ними з Усевишнім. 
Типовою в’ючною твариною є віслюк. 
Хазяїн змушує цю покірливу тварину дуже 
тяжко працювати. Насправді, віслюк навіть 
не знає, на кого він так важко працює день і 
ніч. Він вдовольняється жмутком трави, що 
потрапляє до його шлунка, коротко-
тривалим сном, який супроводжує страх 
зазнати побоїв від хазяїна, і задоволенням 
свого статевого потягу з ризиком того, що 
його подруга не раз хвицне його копитом. 
Інколи віслюк наспівує щось поетичне та 
філософське, але такі звуки ослиного крику 
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лише турбують інших. Таке становище 
нетямущого корисливого трударя, який не 
розуміє, на кого йому треба працювати. Він 
не знає, що карма (діяльність) призначена 
для яґ’ї (жертвопринесення). 

Найчастіше люди, які тяжко працюють 
день і ніч задля того, аби полегшити тягар 
надуманих обов’язків, які вони самі ж для 
себе і створили, кажуть, що їм бракує часу 
слухати про безсмертя живої істоти. Для 
таких мудг матеріальна скороминуща вигода 
є вищою метою життя, попри те, що мудги 
насолоджуються лише малою часткою 
плодів своєї праці. Іноді вони проводять 
безсонні дні й ночі задля задоволення своїх 
корисливих бажань, дуже погано 
харчуються й через те слабують на виразку 
чи нетравлення шлунку. Важка цілодобова 
праця на користь ілюзорних хазяїв просто 
поглинає їх. Не знаючи свого справжнього 
пана, ці недоумкуваті трудівники марнують 
свій дорогоцінний час на служіння мамоні. 
На жаль, вони ніколи не віддаються 
Всевишньому володарю всіх володарів і не 
знаходять часу, щоб послухати про Нього з 
пристойних джерел. Свині, які харчуються 
нечистотами байдужі до солодощів із цукру 
й пряженого масла. Так само й нетямущий 
корисливий трудар готовий задля чуттєвого 
задоволення день і ніч невтомно слухати 
новини мерехтливого земного світу, проте 
має обмаль часу, щоб дізнатися про вічну 
живу силу, яка рухає матеріальним світом. 
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2) Другу категорію душкрит, або 
негідників, називають нарадгама, тобто 
«найнижчими з людського роду». Нара 
означає «людина», а адгама означає 
«найнижчий». Серед 8 мільйонів 400 тисяч 
різних видів живих істот є 400 тисяч форм 
людського життя. Серед останніх є багато 
нижчих видів людей, здебільшого 
нецивілізованих. Цивілізовані люди — це ті, 
що дотримуються засад, які впорядковують 
їхнє суспільне, політичне й релігійне життя. 
Людей, які розвинуті з соціального й 
політичного погляду, але не мають 
релігійних принципів, треба вважати 
нарадгамами. Крім того, релігія без Бога — 
це не релігія, адже метою релігійних засад є 
пізнання Найвищої Істини і своїх стосунків 
із Нею. У «Ґіті» Бог-Особа ясно каже, що 
немає авторитета, більшого за Нього, і що 
Він — Найвища Істина. Життя по-
справжньому цивілізованої людини 
призначене для того, щоби відновити 
втрачену свідомість свого вічного зв’язку з 
Найвищою Істиною, Богом-Особою, 
всемогутнім Шрі Кришною. Кожного, хто 
не використовує такої можливості, 
розцінюють як нарадгаму. З явлених 
Священних Писань ми довідуємося, що 
дитина в утробі матері (де вона перебуває в 
надзвичайно скрутному становищі) благає 
Господа про порятунок і обіцяє, з’явившись 
на світ, поклонятися лише Йому. Молитися 
Богові, перебуваючи в безвихідному 
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становищі, — природний інстинкт, що 
властивий кожній живій істоті, адже вона 
має вічний зв’язок з Богом. Але, 
народившись, під впливом маї, ілюзорної 
енергії, дитина забуває і труднощі 
народження, і Самого свого визволителя. 

Обов’язком людей, що опікуються дітьми, 
є відновлення божественної свідомості, яка 
в них дрімає. У книзі «Ману-смриті», яка є 
посібником з релігійних правил і принципів, 
приписано десять очищувальних обрядів 
для відновлення божественної свідомості в 
межах системи варнашрама. Однак нині 
жоден із таких обрядів ніде у світі не 
відправляють згідно з усіма правилами, і 
тому 99,9% населення належать до 
нарадгам.  

Коли все населення стає нарадгамами, 
природно, що вся їхня так звана освіта 
зводиться нанівець усемогутньою енергією 
матеріальної природи. Згідно з критерієм, 
який встановлює «Ґіта», освічена людина — 
це той, хто дивиться однаковими очима на 
вченого брагмана, корову, слона, собаку та 
собакоїда. Саме таке бачення має істинний 
відданий. Шрі Нітьянанда Прабгу, втілення 
Господа в образі духовного вчителя, 
врятував двох типових нарадгам, братів 
Джаґая і Мадгая, показавши, як милість 
справжнього відданого сходить на останніх 
з-поміж людей. Отже, нарадгама, що 
засуджений Богом-Особою, може відродити 
свою духовну свідомість тільки з ласки 
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чистого відданого. 
Шрі Чайтанья Магапрабгу, поширюючи 

бгаґавата-дгарму, діяльність у відданому 
служінні, радив людям смиренно слухати 
послання Бога-Особи. Суть цього послання 
міститься у «Бгаґавад-ґіті». Найнижчі з 
людей можуть врятуватися просто завдяки 
методу такого смиренного слухання, але, на 
жаль, вони відмовляються навіть від цього й 
не зважають на усне послання Господа. Що 
тоді вже казати про те, щоб віддатися на 
волю Всевишнього. Нарадгами, тобто 
найнижчі з людей, примхливо нехтують 
першочерговим людським обов’язком. 

3) Третю категорію душкрит називають 
мйайпагрита-ґйнӷ, тобто ті, чия 
ерудиція знецінюється під впливом 
ілюзорної матеріальної енергії. Здебільшого 
це вельми освічені люди: видатні філософи, 
поети, літератори, вчені тощо. Але ілюзорна 
енергія спрямовує їх на хибний шлях, і тому 
вони не слухаються Всевишнього Господа. 

В наші дні існує величезна кількість 
мйайпагрита-ґйнӷ, причому, навіть 
серед знавців «Бгаґавад-ґіти». У «Ґіті» 
простою і зрозумілою мовою сказано, що 
Шрі Кришна — Всевишній Бог-Особа. 
Ніхто не може зрівнятися з Ним чи 
перевершити Його. Сказано, що Він — 
творець Брагми, прародителя всіх людей. 
Також сказано, що насправді Шрі Кришна 
— батько не лише Брагми, але й усіх видів 
життя. Він — корінь безособового Брагмана 
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й Параматмана. Наддуша в кожній істоті є 
Його повновладною часткою. Він — 
першоджерело усього, і для кожної людини 
найкращим буде схилитися до Його 
лотосових стіп. Але попри всі такі ясні 
твердження, мйайпагрита-ґйнӷ 
зневажають Усевишнього Господа як особу, 
бо вважають Його лише за одного з людей. 
Вони не знають, що благословенну форму 
людського життя створено за 
трансцендентним образом та подобою 
вічного Всевишнього Господа. 

Усі неавторитетні тлумачення «Ґіти», які 
йдуть від людей категорії мйайпагрита-
ґйнӷ, що перебувають поза системою 
парампари, є лише численними каменями 
спотикання на шляху духовного пізнання. 
Спантеличені тлумачі не віддаються 
лотосовим стопам Шрі Кришни й не 
навчають інших дотримуватися цього 
принципу.  

4) Останню категорію душкрит 
називають сура бгвам рітӷ, тобто 
«послідовниками демонічних принципів». 
Люди цієї категорії — відверті атеїсти. 
Деякі з них намагаються доводити, що 
Всевишній Господь ніколи не може зійти в 
матеріальний світ, однак вони не можуть 
обґрунтувати таке твердження. Є й інші, ті, 
які кажуть, що Він підлеглий безособовому 
аспекту, хоча «Ґіта» недвозначно 
проголошує протилежне. Атеїст, який 
заздрить Усевишньому Богові-Особі, 
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розкаже вам про силу силенну фальшивих 
утілень Бога, яких фабрикує уява його 
мозку. Такі особи, сама суть життя яких 
полягає в тому, щоб лаяти Бога-Особу, не 
можуть віддатися лотосовим стопам 
Кришни. 

Шрі Ямуна-ачар’я Албандару з Південної 
Індії, сказав: «О мій Господи! Ти 
непізнаваний для тих, що живуть за 
принципами безбожників попри всі Твої 
надзвичайні якості, риси й діяння, попри те, 
що всі Священні Писання, явлені в ґуні 
добра, підтверджують Твою особистісність, 
а також попри те, що Тебе визнають великі 
авторитети, які відомі глибиною знань 
трансцендентної науки й наділені 
божественними чеснотами».  

Отже, як було сказано вище, дуже 
нерозумні особи (1), найнижчі з людського 
роду (2), спантеличені умоглядні філософи 
(3) й відверті атеїсти (4) попри всі поради 
Священних Писань та авторитетних знавців, 
ніколи не віддаються лотосовим стопам 
Бога-Особи.  
 

ВІРШ 16 
 

cTauivRDaa >aJaNTae Maa& JaNaa" Sauk*-iTaNaae_JauRNa ) 
AaTaaeR iJajaSaurQaaRQas jaNaq c >arTazR>a )) 16 )) 

 

чатур-відг бгаджанте м 
джанӷ су-критіно ’рджуна | 
рто джіґйсур артхртх 

ґйн ча бгаратаршабга || 16 || 
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чатур-відгӷ — чотири типи; бгаджанте — 
служать; мм — Мені; джанӷ — особи; су-
критінаӷ — той, хто праведний; арджуна — 
Арджуно; ртаӷ — той, хто бідує; 
джіґйсуӷ — допитливий; артха-артх — 
той, хто прагне матеріальних здобутків; 
ґйн — той, хто знає речі такими, як вони є 
насправді; ча — також; бгарата-ришабга — 
о найвидатніший з-поміж нащадків Бгарати. 
 

О найкращий з нащадків Бгарати, 
чотири типи праведних людей 
розпочинають віддано Мені служити: ті, 
що в біді, ті, що хочуть багатства, 
допитливі, а також ті, що шукають 
знання Абсолюту. 
 

ПОЯСНЕННЯ: На відміну від негідників, ці 
люди дотримуються регулівних засад 
писань, і їх називають су-критінаӷ, тобто  
тими, що виконують правила і приписи 
писань, підкоряються моральним і 
суспільним законам та більшою чи меншою 
мірою є відданими Господа. Таких людей 
поділяють на чотири типи: тих, кого іноді 
виснажує горе; кому потрібні гроші; хто 
іноді проявляє допитливість; і тих, що іноді 
відчувають потяг до пізнання Абсолютної 
Істини. За різних обставин ці люди 
приходять до відданого служіння 
Всевишньому Господові. Вони не є чистими 
відданими, бо за віддане служіння прагнуть 
собі чогось взамін. Чисте віддане служіння 
позбавлене прагнення матеріальної вигоди. 
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«Бгакті-расамрита-сіндгу» (1.1.11) визначає 
чисту відданість так: 
 

анйбгілшіт-ӯнйа    
ґйна-кармдй-анвритам 

нукӯлйена кришну    
лана бгактір уттам 

 

«Треба здійснювати трансцендентне 
любовне служіння Всевишньому Господові 
Кришні найбільш сприятливим чином, 
позбувшись бажання матеріальної вигоди чи 
користі, отримуваної за допомогою 
діяльності заради плодів або ж за 
допомогою філософських роздумів. Це й 
називають чистим відданим служінням». 

Коли люди цих чотирьох типів приходять 
до Всевишнього Господа з наміром віддано 
служити Йому й повністю очищуються, 
спілкуючись із чистими відданими, вони 
теж стають чистими відданими. Що 
стосується негідників, то віддане служіння 
виявляється дуже важким для них, бо їхнє 
життя корисливе, безладне й позбавлене 
духовних цілей. Але якщо деяким із них 
пощастить зустрітися з чистим відданим, 
тоді навіть вони можуть стати чистими 
відданими. 

Ті, що завжди занурені в діяльність 
заради плодів, приходять до Господа, 
виснажившись від матеріальних злигоднів. З 
горя вони починають спілкуватися з 
чистими відданими й самі стають відданими 
Господа. Люди, які зазнали краху своїх 
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сподівань, також іноді шукають спілкування 
з чистими відданими, й починають 
цікавитися пізнанням Бога. Таким же чином, 
коли черстві філософи відчувають свою 
неспроможність у всіх галузях знання, у них 
теж іноді виникає бажання довідатися про 
Бога, і вони приходять до Всевишнього 
Господа, щоб віддано служити Йому. Так 
вони з милості Всевишнього Господа або ж 
Його чистого відданого перевершують 
знання про безособового Брагмана й 
локалізованого Параматмана та приходять 
до особистісних уявлень про Бога. Загалом, 
коли стражденні, допитливі, спраглі знань і 
ті, кому потрібні гроші, звільняються від 
своїх матеріалістичних бажань та повністю 
усвідомлюють, що духовні досягнення не 
мають нічого спільного з матеріальною 
винагородою, — вони стають чистими 
відданими. Але поки така стадія очищення 
не досягнута, віддані, що здійснюють 
трансцендентне служіння Господові, 
залишаються ще забрудненими корисливою 
діяльністю, пошуками світських знань тощо. 
Тому людині треба піднятися над усім цим, 
аби мати змогу прийти до стадії чистого 
відданого служіння. 
 

ВІРШ 17 
 

Taeza& jaNaq iNaTYaYau¢- Wk->ai¢-ivRiXaZYaTae ) 
iPa[Yaae ih jaiNaNaae_TYaQaRMah& Sa c MaMa iPa[Ya" )) 17 )) 

 

теш ґйн нітйа-йукта 
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ека-бгактір віішйате | 
прійо гі ґйніно ’тйартхам 

ага са ча мама прійаӷ || 17 ||  
 

тешм — із них; ґйн — сповнений знання; 
нітйа-йуктаӷ — постійно зайнятий; ека — 
лише; бгактіӷ — віддане служіння; 
віішйате — особливо; прійаӷ — дорогий; 
гі — неодмінно; ґйнінаӷ — людині, яка 
перебуває у знанні; атйартхам — дуже; 
агам — Я; саӷ — він; ча — також; мама — 
Мені; прійаӷ — дорогий. 
 

Найкращий із них той, довершеним 
знанням хто володіє і повсякчас 
занурений у чисте віддане служіння, адже 
Я дуже дорогий йому, і він Мені теж 
дорогий. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Звільнившись від усієї 
скверни матеріальних бажань, стражденні, 
допитливі, нужденні й шукачі вищих знань, 
— всі без винятку — можуть стати чистими 
відданими. Але той з-поміж них, хто має 
знання про Абсолютну Істину та звільнився 
від усіх матеріальних бажань, — дійсно стає 
чистим відданим Господа. І Господь каже, 
що з-поміж чотирьох типів таких людей, 
найкращим є той, хто сповнився знань і 
водночас присвятив себе відданому 
служінню. Прагнучи знань, людина осягає, 
що «я», душа, відмінна від матеріального 
тіла, й на шляху дальшого поступу 
приходить до усвідомлення безособового 
Брагмана й Параматмана. А коли жива 
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істота повністю очищується, вона 
усвідомлює, що справжнє її становище — це 
бути вічним слугою Бога. Отже, 
спілкуючись із чистими відданими, 
допитливі, стражденні, ті, що шукають 
матеріальних статків і ті, що прагнуть 
знання, — всі очищуються. Але й на 
підготовчому етапі людина, яка має 
досконале знання про Господа й водночас 
віддано служить Йому, — дуже дорога 
Господу. До того, хто має чисте знання про 
трансцендентність Усевишнього Бога-
Особи, не може торкнутися матеріальна 
скверна, адже віддане служіння є запорукою 
цілковитого успіху. 
 

ВІРШ 18 
 

odara" SavR WvETae jaNaq TvaTMaEv Mae MaTaMa( ) 
AaiSQaTa" Sa ih Yau¢-aTMaa MaaMaevaNautaMaa& GaiTaMa( )) 18 )) 

 

удрӷ сарва еваіте 
ґйн тв тмаіва ме матам | 

стхітаӷ са гі йукттм 
мм евнуттам ґатім || 18 || 

 

удрӷ — великодушні; сарве — усі; ева — 
неодмінно; ете — ці; ґйн — той, хто 
перебуває у знанні; ту — але; тм ева — 
так само, як Я; ме — Моя; матам — думка; 
стхітаӷ — розташований; саӷ — він; гі — 
неодмінно; йукта-тм — що віддано 
служить; мм — до Мене; ева — неодмінно; 
ануттамм — найвищої; ґатім — 
призначення. 
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Усі ці віддані, без сумніву, — шляхетні 
душі, але до того, хто має знання про 
Мене, Я ставлюся як до Самого Себе. 
Занурюючись у трансцендентне служіння 
Мені, він обов’язково досягне Мене, 
найвищої й найбільш досконалої мети. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Помилкою буде вважати, що 
інші віддані, знання яких менш досконалі, 
не любі Господу. Господь каже, що всі вони 
— благородні душі, бо кожен, хто 
звертається за чим-небудь до Бога, є мага-
атмою, тобто великою душею. Відданих, 
які бажають мати зі свого відданого 
служіння якусь користь, Господь теж 
приймає, бо так проявляється взаємна 
приязнь Господа й відданих. Відчуваючи 
приязнь до Господа, віддані просять Його 
про якесь матеріальне благо, і, отримавши 
бажане, стають настільки вдоволені, що це 
надихає їх на подальший поступ у 
відданому служінні. Але особливо дорогим 
для Господа є відданий, який осягнув 
глибини знання, бо єдиною його метою є 
сповнене любові та відданості служіння 
Всевишньому Господові. Такий відданий не 
може прожити жодної миті, не спілкуючись 
із Усевишнім Господом або не слугуючи 
Йому. Так само й Усевишній Господь дуже 
любить Свого відданого й не може 
розлучитися з ним. 

У «Шрімад-Бгаґаватам» (9.4) Господь 
каже: 
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сдгаво гридайа магйа    
сдгӯн гридайа тв агам 

мад-анйат те на ґйнаті    
нга тебгйо манґ апі 

 

«Мої віддані завжди перебувають у Моєму 
серці, а Я — завжди в серцях відданих. 
Відданий не бачить нічого, крім Мене, і Я 
також не можу забути його. Я й Мої чисті 
віддані пов’язані дуже близькими 
стосунками. Чисті віддані, які сповнені 
знання, ніколи не втрачають духовного 
зв’язку зі Мною, й тому вони дуже дорогі 
Мені». 
 

ВІРШ 19 
 

bhUNaa& JaNMaNaaMaNTae jaNavaNMaa& Pa[PaÛTae ) 
vaSaudev" SavRiMaiTa Sa MahaTMaa SaudulR/>a" )) 19 )) 

 

багӯн джанманм анте 
ґйнавн м прападйате | 

всудеваӷ сарвам іті 
са магтм су-дурлабгаӷ || 19 || 

 

багӯнм — багатьох; джанманм — 
повторюваних народжень і смертей; анте — 
після; ґйна-вн — наділений цілковитим 
знанням; мм — Мені; прападйате — 
віддається; всудеваӷ — Бог-Особа, Кришна; 
сарвам — усе; іті — таким чином; саӷ — 
цей; маг-тм — велика душа; су-
дурлабгаӷ  не часто зустрінеш. 
 

Після багатьох смертей і народжень той, 
хто дійсно знає Мене як причину усіх 



756 

причин і причину усього сущого, — 
віддається Мені цілковито. Така велика 
душа трапляється надзвичайно рідко. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Якщо жива істота віддано 
служить Господові чи відправляє 
трансцендентні обряди, то після численних 
народжень вона справді може прийти до 
чистого трансцендентного знання, яке 
полягає в тому, що Всевишній Бог-Особа є 
кінцевою метою духовного усвідомлення. 
На початку духовного усвідомлення, коли 
людина намагається позбутися 
прив’язаності до матеріального, у неї може 
проявлятися певна схильність до 
імперсоналізму, але в міру подальшого 
духовного поступу вона починає розуміти, 
що духовному життю притаманна 
діяльність, і що ця діяльність є відданим 
служінням. Усвідомивши це, вона 
прив’язується до Всевишнього Бога-Особи й 
віддається Йому. Тоді вона може зрозуміти, 
що милість Господа Шрі Кришни для неї є 
всім, що Він — причина всіх причин, і що 
матеріальний прояв залежить від Нього. 
Вона усвідомлює, що матеріальний світ є 
спотвореним віддзеркаленням духовного 
розмаїття і що все в ньому пов’язане з 
Усевишнім Господом Кришною. Відтак 
вона бачить зв’язок усього з Всудевою, 
тобто зі Шрі Кришною. Це вселенське 
бачення Всудеви прискорює її повне 
віддання себе Всевишньому Господові Шрі 
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Кришні як найвищій меті. Такі сповнені 
відданості Кришні великі душі надзвичайно 
рідкісні. 

Цей вірш чудово пояснений у третій главі 
«Шветашватара Упанішади» (3.14–15): 

 

сагасра-рш пурушаӷ    
сагасркшаӷ сагасра-пт 

са бгӯмі вівато вритв-    
тйтішхад даґулам 

 

пуруша еведа сарва    
йад бгӯта йач ча бгавйам 

утмритатвасйено    
йад аннентірогаті 

 

У «Чхандоґ’я Упанішаді» (5.1.15) сказано: 
на ваі вчо на чакшӯші на ротрі на 
манстй чакшате пра іті евчакшате 
про гй еваітні сарві бгаванті — «У 
цьому тілі головним чинником є аж ніяк не 
здатність говорити чи бачити, слухати, 
думати тощо; осередком усієї діяльності є 
життя». Так само, Господь Всудева, або 
Бог-Особа, Господь Шрі Кришна, — це 
головна сутність у всьому, головна істота. 
Наше тіло має здатність говорити, бачити, 
слухати, думати тощо. Але якщо немає 
зв’язку цих можливостей тіла з Усевишнім 
Господом, то вони нічого не варті. А 
завдяки тому, що Всудева всюдисущий, і 
що все є Всудева, відданий, сповнившись 
знання, вручає себе Йому (див. Б.-ґ., 7.17 і 
11.40).  
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ВІРШ 20 
 

k-aMaESTaESTaEôRTajaNaa" Pa[PaÛNTae_NYadevTaa" ) 
Ta& Ta& iNaYaMaMaaSQaaYa Pa[k*-TYaa iNaYaTaa" SvYaa )) 20 )) 

 

кмаіс таіс таір грита-ґйнӷ 
прападйанте ’нйа-деватӷ | 
та та нійамам стхйа 

пракритй нійатӷ свай || 20 || 
 

кмаіӷ — бажаннями; таіӷ таіӷ — 
різноманітними; грита — позбавлені; 
ґйнӷ — знання; прападйанте — 
віддаються; анйа — іншим; деватӷ — 
півбоги; там там — відповідних; нійамам 
— правил; стхйа — дотримуючись; 
пракритй — природою; нійатӷ — що 
перебувають під наглядом; свай — своєю. 
 

Ті, чиї знання спотворені матеріальними 
забаганками, довіряються півбогам і 
дотримуються певних правил та приписів 
поклоніння, що відповідають їхній 
природі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Ті, що звільнилися від будь-
якої матеріальної скверни, вручають себе 
Всевишньому Господові і стають на шлях 
відданого служіння Йому. Але поки 
матеріальне осквернення не змите повністю, 
вони за своєю природою залишаються ще 
невідданими. Однак, навіть якщо людина й 
має матеріальні бажання, але звертається по 
допомогу до Господа, чари зовнішньої 
природи поступово втрачають свою владу 
над нею. Вона прямує до правильної мети, і 
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тому незабаром звільниться від будь-якої 
матеріальної хтивості. У «Шрімад-
Бгаґаватам» є така порада: хоч би ким 
чоловік був — чистим відданим, вільним від 
усіх матеріальних бажань, чи сповненим 
усіляких бажань, чи натхненним бажанням 
звільнитися від матеріального бруду — у 
будь-якому разі йому слід віддатися 
Всудеві й поклонятися Йому. Як сказано у 
«Шрімад-Бгаґаватам» (2.3.10):  
 

акмаӷ сарва-кмо в    
мокша-кма удра-дгӷ 
твреа бгакті-йоґена    

йаджета пуруша парам 
 

Менш розумні люди, що втратили свою 
духовну свідомість, знаходять притулок у 
півбогів, аби негайно задовольнити свої 
матеріальні бажання. Зазвичай такі люди не 
звертаються до Всевишнього Бога-Особи, 
адже вони перебувають у нижчих ґунах 
природи (в невігластві та страсті) й тому 
поклоняються різним півбогам. 
Дотримуючись правил та приписів такого 
поклоніння, вони почуваються цілком 
задоволеними. Шанувальників півбогів 
спонукують дріб’язкові бажання, і їм 
невідомі шляхи до вищої мети, але відданий 
Усевишнього Господа не відхиляється від 
правильного напряму. Ведична література 
радить поклонятися різним півбогам задля 
різних цілей (наприклад, хворому радять 
поклонятися Сонцю), — й тому ті, що не є 
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відданими Господа, вважають, що для 
досягнення певних цілей півбоги кращі, ніж 
Усевишній Господь. Однак чистий відданий 
знає, що Всевишній Господь Кришна є 
володарем усього. В «Чайтанья-
чарітамриті» (Аді-ліла, 5.142) сказано: екале 
вара криша, ра саба бгритйа — 
«Всевишній Бог-Особа, Кришна, є єдиним 
володарем, усі ж інші — слуги». Тому 
чистий відданий ніколи не звертається до 
півбогів, аби задовольнити свої матеріальні 
потреби. Він покладається на Всевишнього 
Господа. І чистий відданий вдовольняється 
тим, що дає Господь. 
 

ВІРШ 21 
 

Yaae Yaae Yaa& Yaa& TaNau& >a¢-" é[ÖYaaicRTauiMaC^iTa ) 
TaSYa TaSYaacl/a& é[Öa& TaaMaev ivdDaaMYahMa( )) 21 )) 

 

йо йо й й тану бгактаӷ 
раддгайрчітум іччхаті | 

тасйа тасйчал раддг 
тм ева відадгмй агам || 21 || 

 

йаӷ йаӷ — будь-хто; йм йм — якій 
завгодно; танум — формі півбога; бгактаӷ 
— відданий; раддгай — з вірою; арчітум 
— поклонятися; іччхаті — бажає; тасйа 
тасйа — йому; ачалм — міцна; раддгм 
— віра; тм — що; ева — неодмінно; 
відадгмі — даю; агам — Я. 
 

Я перебуваю у серці кожного як Наддуша, 
й тому, коли хто-небудь сповнюється 
бажання поклонятись якомусь півбогу, то 
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аби він міг цьому божеству себе 
присвятити, Я зміцнюю його віру. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Бог дав незалежність 
кожному; отже, якщо людина прагне 
матеріальної насолоди і щиро шукає таких 
благ у півбогів матеріального світу, то 
Всевишній Господь, який перебуває в серці 
кожного як Параматман, розуміє це й надає 
їй відповідні можливості. Як усевишній 
батько всіх живих істот, Він не 
перешкоджає їхній незалежності. Навпаки, 
Він створює сприятливі умови для того, щоб 
їхні матеріальні бажання здійснилися. 
Можна запитати, навіщо ж усемогутній Бог 
створює для живих істот сприятливі умови, 
за яких вони насолоджуються матеріальним 
світом і потрапляють у пастку ілюзорної 
енергії? Відповідь полягає в тому, що якби 
Всевишній Господь як Наддуша не надавав 
живим істотам можливостей для насолод, то 
чого вартою була б їхня незалежність? Тому 
Він надає кожній істоті цілковиту 
незалежність робити все, що їй подобається, 
однак у «Бгаґавад-ґіті» ми знаходимо Його 
вищу настанову: людина повинна облишити 
всі інші заняття й повністю віддатись Йому. 
Це зробить її щасливою. 

І звичайні живі істоти, і півбоги підвладні 
волі Всевишнього Бога-Особи. Тому жива 
істота не може за власним бажанням 
поклонятися певному півбогові, а також 
жоден півбог не може дарувати жодного 
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благословення без дозволу всевишньої волі. 
Як кажуть, без волі Всевишнього Бога-
Особи не колихнеться навіть травинка. 
Зазвичай ті, що страждають у матеріальному 
світі, йдуть до півбогів, як радить це 
ведична література. Той, хто бажає щось 
одержати, може вшановувати того чи 
іншого півбога. Наприклад, хворий, аби 
одужати, повинен поклонятися богові 
Сонця, людина, яка прагне знань, може 
вшановувати богиню освіти, а той, хто 
бажає гарного подружжя, має поклонятися 
богині Умі, дружині Господа Шіви. Отже, 
шастри (ведичні Священні Писання) 
містять рекомендації різних способів 
поклоніння різним півбогам. Кожна окрема 
жива істота бажає насолоджуватися за 
певних сприятливих матеріальних умов, і 
тому Господь надихає її палким бажанням 
здобути благословення відповідного 
півбога, й так вона досягає бажаного. 
Всевишній Господь визначає й те, яким саме 
способом жива істота поклонятиметься 
певному півбогу. Півбоги неспроможні 
викликати в живих істотах такий потяг до 
себе, але Кришна є Всевишнім Господом, 
тобто Наддушею, яка перебуває в серцях 
усіх живих істот, і саме Він дає поштовх до 
поклоніння певним півбогам. Півбоги — це, 
по суті, різні частини всесвітнього тіла 
Всевишнього Господа, й тому вони 
позбавлені незалежності. У ведичній 
літературі стверджується: «Всевишній Бог-
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Особа як Наддуша присутній також і в серці 
півбога, тому Він влаштовує так, що певний 
півбог з Його дозволу здійснює бажання 
живої істоти. І півбог, і жива істота залежать 
від усевишньої волі. Вони не мають 
незалежності». 
 

ВІРШ 22 
 

Sa TaYaa é[ÖYaa Yau¢-STaSYaaraDaNaMaqhTae ) 
l/>aTae c TaTa" k-aMaaNMaYaEv ivihTaaiNhTaaNa( )) 22 )) 

 

са тай раддгай йуктас 
тасйрдганам гате | 

лабгате ча татаӷ кмн 
майаіва вігітн гі тн || 22 || 

 

саӷ — він; тай — тим; раддгай — 
натхненням; йуктаӷ — наділений; тасйа — 
цього півбога; рдганам — поклоніння; 
гате — він прагне; лабгате — одержує; ча 
— і; татаӷ — від того; кмн — бажане; 
май — Мною; ева — одним; вігітн — 
влаштовані; гі — обов’язково; тн — ті. 
 

Наділений такою вірою, він намагається 
поклонятися цьому півбогу й отримує те, 
що бажає. Але у дійсності усі ці блага даю 
тільки Я. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Півбоги не можуть дарувати 
благословення своїм шанувальникам без 
дозволу Всевишнього Господа. Жива істота 
може забути, що все належить 
Усевишньому Господові, але півбоги про це 
пам’ятають. Отже, ця система поклоніння 
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півбогам і отримування від них бажаних 
результатів діє не завдяки півбогам, а 
завдяки Всевишньому Богові-Особі. 
Обмежена істота не знає цього й тому 
заради якихось благ іде до півбогів. Однак 
чистий відданий, якщо відчуває потребу в 
чомусь, молиться тільки Всевишньому 
Господові. Але чистим відданим не 
властиво просити матеріальних благ. 
Зазвичай жива істота йде до півбогів, коли 
їй дуже кортить задовольнити свою хіть. Це 
трапляється тоді, коли істота прагне чогось 
неналежного, і Господь не задовольняє її 
бажання Сам. У «Чайтанья-чарітамриті» 
сказано, що той, хто поклоняється 
Всевишньому Господові й водночас бажає 
матеріальної насолоди, суперечить сам собі. 
Віддане служіння Всевишньому Господові й 
поклоніння півбогам не можуть бути 
рівнозначними, адже поклоніння півбогам 
має матеріальний характер, а віддане 
служіння Всевишньому Господові повністю 
духовне. 

Матеріальні бажання лише створюють 
перешкоди живій істоті на шляху до Бога. 
Тому чистий відданий Господа не шукає 
матеріальних благ, що їх бажають менш 
розумні живі істоти, які вважають за краще 
поклонятися півбогам матеріального світу, 
ніж присвятити себе відданому служінню 
Всевишньому Господові. 
 

ВІРШ 23 
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ANTavtau f-l&/ Taeza& TaÙvTYaLPaMaeDaSaaMa( ) 
devaNdevYaJaae YaaiNTa MaÙ¢-a YaaiNTa MaaMaiPa )) 23 )) 

 

антават ту пхала теш 
тад бгаватй алпа-медгасм | 

девн дева-йаджо йнті 
мад-бгакт йнті мм апі || 23 || 

 

анта-ват — тлінний; ту — але; пхалам — 
плід; тешм — їх; тат — те; бгаваті — 
стає; алпа-медгасм — тих, чий розум 
мізерний; девн — до півбогів; дева-йаджаӷ 
— ті, що поклоняються півбогам; йнті — 
йдуть; мат — Мої; бгактӷ — віддані; 
йнті — йдуть; мм — до Мене; апі — 
також. 
 

Люди невеликого розуму поклоняються 
півбогам, і плоди, які вони дістають, — 
обмежені й тимчасові. Шанувальники 
півбогів ідуть на планети тих півбогів, 
тоді як Мої віддані врешті-решт 
досягають найвищої Моєї планети. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Деякі коментатори 
«Бгаґавад-ґіти» кажуть, що той, хто 
поклоняється якомусь півбогу, може 
досягти Всевишнього Господа, але тут ясно 
сказано, що шанувальники півбогів 
потрапляють на різні планетні системи, де 
мешкають ці півбоги, наприклад той, хто 
поклоняється Сонцю, досягає Сонця, а 
шанувальник бога Місяця досягає Місяця. 
Так само, якщо хто-небудь бажає 
поклонятися такому півбогові, як Індра, то 
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він може потрапити на планету цього 
півбога. Це не так, що кожен, незалежно від 
того, якому півбогу він поклоняється, 
досягає Всевишнього Бога-Особи. Така 
думка спростована в цьому вірші, адже тут 
ясно сказано, що шанувальники півбогів 
потрапляють на різні планети матеріального 
світу, але віддані Всевишнього Господа 
безпосередньо досягають найвищої планети 
Бога-Особи. 

Тут можна сказати, що якщо півбоги — 
це різні частини тіла Всевишнього Господа, 
то тієї ж самої найвищої мети можна 
досягти і за допомогою поклоніння їм. 
Однак трудність тут полягає в тому, що 
шанувальники півбогів не дуже розумні, 
адже вони не знають, якій саме частині тіла 
треба постачати їжу. Деякі з них настільки 
обмежені, що кажуть, начебто є багато 
частин тіла, яким слід давати їжу, і що для 
цього є багато способів. Це безглуздо. Хіба 
може хто-небудь приймати їжу через вуха 
чи очі? Вони не знають, що півбоги — це 
лише різні частини всесвітнього тіла 
Всевишнього Господа, й у своєму 
невігластві вірять у те, що кожен півбог є 
окремим незалежним Богом і суперником 
Усевишнього Господа. 

Частинами Всевишнього Господа є не 
тільки півбоги, але і звичайні живі істоти. У 
«Шрімад-Бгаґаватам» сказано, що брагмани 
— це голова Всевишнього Господа, кшатрії 
— Його руки, вайш’ї — Його живіт, а шудри 
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— Його ноги, і всі вони виконують різні 
функції. Якщо, незалежно від свого 
становища, люди усвідомлюють, що і вони 
самі, і півбоги є невід’ємними частками 
Всевишнього Господа, тоді їхні знання 
досконалі. Якщо ж вони не розуміють цього, 
то потрапляють на різні планети, де 
мешкають півбоги. Але це не те саме 
призначення, якого досягають віддані. 

Плоди благословення півбогів 
скороминущі, адже в матеріальному світі і 
планети, і півбоги, і ті, що їм поклоняються, 
— всі тлінні. І в цьому вірші ясно сказано, 
що всі плоди поклоніння півбогам 
недовговічні, отже, їх вшановують тільки не 
дуже розумні живі істоти. Але чистий 
відданий, який у свідомості Кришни з 
любов’ю служить Усевишньому Господові, 
досягає вічного життя, сповненого 
блаженства та знання, й тому те, що він 
здобуває, відрізняється від досягнень 
звичайного шанувальника півбогів. 
Усевишній Господь нескінченний, Його 
допомога неосяжна, а Його ласка — 
безмежна. Тому милість Усевишнього 
Господа до Своїх чистих відданих не знає 
меж. 
 

ВІРШ 24 
 

AVYa¢&- VYai¢-MaaPaà& MaNYaNTae MaaMabuÖYa" ) 
Par& >aavMaJaaNaNTaae MaMaaVYaYaMaNautaMaMa( )) 24 )) 

 

авйакта вйактім панна 
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манйанте мм абуддгайаӷ | 
пара бгвам аджнанто 

мамвйайам ануттамам || 24 || 
 

авйактам — непроявленого; вйактім — 
особа; паннам — того, хто досяг; 
манйанте — думають; мм — Мене; 
абуддгайаӷ — менш розумні особи; парам 
— вищого; бгвам — буття; аджнантаӷ — 
не знаючи; мама — Мого; авйайам — 
нетлінного; ануттамам — 
найпрекраснішого. 
 

Нерозумні люди, які не знають Мене 
досконало, думають, що Я, Всевишній 
Бог-Особа, Кришна, був раніше 
безособовий, а тепер став цією особою. 
Внаслідок убогості своїх знань вони не 
відають про Мою вищу й нетлінну 
природу. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тих, що поклоняються 
півбогам, уже було описано як менш 
розумних, а тут таким самим чином 
змальовано й імперсоналістів. Ми бачимо, 
що Господь Кришна у Своїй особистісній 
формі розмовляє з Арджуною, але 
імперсоналісти, внаслідок свого невігластва, 
все ж таки наполягають на тому, що, врешті-
решт, Усевишній Господь не має форми. 
Великий відданий Господа Ямуна-ачар’я, 
який належить до лінії учнівської 
послідовності, розпочатої Рамануджа-
ачар’єю, написав дуже доречного в цій 
ситуації вірша. Він сказав: 
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тв ла-рӯпа-чарітаіӷ парама-
пракришаіӷ 

   саттвена сттвікатай прабалаі ча 
сстраіӷ 

пракхйта-даіва-парамртха-від матаі 
ча 

   наівсура-пракритайаӷ прабгаванті 
боддгум 

«Мій дорогий Господи, віддані, такі як 
В’ясадева й Нарада, знають, що Ти — Бог-
Особа. Вивчаючи різну ведичну літературу, 
можна пізнавати Твої особливі риси, Твою 
форму, Твої діяння, й у такий спосіб 
зрозуміти, що Ти — Всевишній Бог-Особа. 
Але ті, що перебувають у ґунах страсті та 
невігластва, демони й невіруючі, не можуть 
Тебе збагнути. Вони нездатні зрозуміти 
Тебе. Хоч би якими знавцями «Веданти», 
Упанішад та іншої ведичної літератури 
здавалися такі невіруючі, для них усе одно 
неможливо осягнути Бога-Особу» («Стотра-
ратна», 12). 

У «Брагма-самгіті» сказано, що Бога-
Особу неможливо збагнути, просто 
вивчаючи «Веданту». Лише з ласки 
Всевишнього Господа можна осягнути 
Особу Всевишнього. Тому в цьому вірші 
ясно сказано, що не дуже розумними є не 
лише шанувальники півбогів, але й 
невіддані, які вивчають «Веданту» й, не 
маючи істинної свідомості Кришни, 
трактують ведичну літературу. Вони 
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нездатні збагнути особистісну природу Бога. 
Осіб, які гадають, що Абсолютна Істина 
безособова, характеризують як абуддгайаӷ, 
тобто тих, що не пізнали вищого аспекту 
Абсолютної Істини. У «Шрімад-Бгаґаватам» 
сказано, що вище усвідомлення починається 
з безособового Брагмана й піднімається до 
локалізованого Параматмана, однак 
найвищим ступенем у пізнанні Абсолютної 
Істини є Бог-Особа. Сучасні імперсоналісти 
ще менш розумні, бо вони навіть не 
дослухаються до свого великого 
попередника, Шанкара-ачар’ї, який 
особливо наголошував, що Кришна є 
Всевишнім Богом-Особою. Отже, 
імперсоналісти, не відаючи Найвищої 
Істини, вважають, що Кришна — це просто 
син Девакі та Васудеви, або принц, або ж 
могутня жива істота. Такий погляд також 
засуджений у «Бгаґавад-ґіті» (9.11): 
аваджнанті м мӯг мнуш танум 
рітам — «лише неуки вважають Мене за 
звичайну людину». 

Насправді ніхто не може пізнати Кришни, 
якщо не служить Йому з відданістю й не 
пробуджує в собі свідомості Кришни. 
«Бгаґаватам» (10.14.29) це підтверджує: 

 

атхпі те дева падмбуджа-двайа- 
   прасда-ленуґригта ева гі 

джнті таттва бгаґаван магімно 
   на чнйа еко ´пі чіра вічінван 

 

«О Мій Господи! Якщо людину осяє хоча б 
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легкий відблиск милості Твоїх лотосових 
стіп, то вона зможе усвідомити велич Твоєї 
особи. Але ті, що намагаються зрозуміти 
Всевишнього Бога-Особу, просто вдаючись 
до припущень і роздумів, не здатні пізнати 
Тебе, навіть якщо вивчають Веди впродовж 
багатьох років». За допомогою міркувань та 
обговорень ведичної літератури неможливо 
осягнути ні Всевишнього Бога-Особу, 
Кришну, ні Його форму, ні якості, ні ім’я. 
Його слід пізнавати за допомогою відданого 
служіння. Коли людина повністю присвячує 
себе свідомості Кришни, що починається з 
повторення мага-мантри Гаре Кришна, 
Гаре Кришна, Кришна Кришна, Гаре Гаре / 
Гаре Рама, Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре, 
— лише тоді вона може зрозуміти 
Всевишнього Бога-Особу. Невіддані 
імперсоналісти вважають, що Кришна має 
тіло, яке створила матеріальна природа, і що 
всі Його діяння, Його форма й усе інше — 
це мая. Ці імперсоналісти відомі як маяваді. 
Вони не знають остаточної істини. 

У двадцятому вірші недвозначно сказано: 
кмаіс таіс таір грита-ґйнӷ прападйанте 
’нйа-деватӷ — «ті, що засліплені хтивими 
бажаннями, віддаються різним півбогам». 
Відомо, що крім Усевишнього Бога-Особи 
існують півбоги, які мають свої окремі 
планети, й у Господа також є Своя планета. 
Як сказано у двадцять третьому вірші, девн 
дева-йаджо йнті мад-бгакт йнті мм 
апі — «шанувальники півбогів ідуть на 
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планети півбогів, але віддані Господа 
Кришни, досягають планети Кришналоки». 
Попри недвозначну ясність цих тверджень 
не вельми розумні імперсоналісти 
продовжують наполягати на тому, що 
Господь є безформним і що форми Господа 
— ілюзорні. Хіба, вивчаючи «Ґіту», можна 
зробити висновок, що півбоги та їхні оселі 
безособові? Цілком зрозуміло, що ані 
півбоги, ані Кришна, Всевишній Бог-Особа, 
не безособові. Усі вони — особи, причому 
Господь Кришна — це Всевишній Бог-
Особа. У Нього також є своя планета, як є 
свої планети у півбогів. 

Отже, твердження моністів про те, що 
Вища Істина нібито є безформною, і що 
форму їй нав’язано, є необґрунтованим. Тут 
ясно сказано, що така форма не ілюзорна. З 
«Ґіти» ми довідуємося, що водночас існують 
як форми півбогів, так і форма Всевишнього 
Господа, і що Господь Кришна — це сат-
чід-ананда, вічне блаженне знання. Веди 
також підтверджують, що Найвища 
Абсолютна Істина є нанда-майо ’бгйст, 
тобто, що за Своєю природою Вона 
сповнена блаженної насолоди та є джерелом 
безлічі сприятливих якостей. У «Ґіті» 
Господь також каже, що, хоча Він і є аджа 
(ненароджений), Він усе ж таки Себе 
проявляє. Це факти, про які нам треба 
дізнатися з «Бгаґавад-ґіти». Ми не можемо 
зрозуміти, як це Бог-Особа може бути 
безособовим, положення «Ґіти» повністю 
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спростовують хибні теорії імперсоналістів-
моністів. Стає очевидним, що Найвища 
Абсолютна Істина, Господь Кришна, і 
форму має, і є особою. 
 

ВІРШ 25 
 

Naah& Pa[k-aXa" SavRSYa YaaeGaMaaYaaSaMaav*Ta" ) 
MaU!ae_Ya& Naai>aJaaNaaiTa l/aek-ae MaaMaJaMaVYaYaMa( )) 25 )) 

 

нга пракаӷ сарвасйа 
йоґа-мй-самвритаӷ | 

мӯго ’йа нбгіджнті 
локо мм аджам авйайам || 25 || 

 

на — не; агам — Я; пракаӷ — 
проявлений; сарвасйа — для кожного; йоґа-
мй — внутрішньою силою; самвритаӷ 
— покритий; мӯгаӷ — дурний; айам — 
цей; на — не; абгіджнті — можуть 
зрозуміти; локаӷ — такі особи; мм — 
Мене; аджам — ненародженого; авйайам 
— невичерпного. 
 

Ніколи Я не проявляюся перед неуками й 
недоумками. Від них ховаюсь Я за Своєю 
внутрішньою силою, тому ненародженого 
й нетлінного Мене вони не знають. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут можна заперечити, що 
раз Кришна був видимий для всіх, коли Він 
перебував на Землі, то як можна казати, що 
Він не проявляється перед усіма? Але 
насправді Кришна тоді перед усіма не 
з’являвся. Коли Він перебував на Землі, 
лише окремі люди могли зрозуміти, що він 
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— Усевишній Бог-Особа. На зборах Куру, 
коли Шішупала виступив проти того, щоб 
Кришну було обрано головою зборів, 
Бгішма став на бік Кришни й оголосив Його 
Всевишнім Богом. Так само й Пандави та 
ще кілька душ знали, що Він — Усевишній, 
однак іншим про це було невідомо. Він не 
відкривався невідданим та звичайним 
людям. Тому у «Бгаґавад-ґіті» Кришна й 
каже, що всі люди, за винятком Його чистих 
відданих, вважають, що Він такий самий, як 
і вони. Тільки перед Своїми відданими Він 
проявлявся як вмістилище всієї насолоди, а 
для інших, для нерозумних невідданих, Він 
був прихований за Своєю внутрішньою 
силою.  

У «Шрімад-Бгаґаватам» (1.8.19), у 
молитвах Кунті, сказано, що Господа 
приховує завіса йоґа-маї, й пересічні люди 
не можуть Його пізнати. Про цю завісу йоґа-
маї також ідеться і в «Ішопанішаді» (Мантра 
15), де відданий благає: 
 

гірамайена птреа    
сатйасйпігіта мукхам 

тат тва пӯшанн апвриу    
сатйа-дгармйа дришайе 

 

«О мій Господи! Ти — опора всього 
всесвіту, і віддане служіння Тобі — це 
найвищий релігійний принцип. Тому, молю 
Тебе, захисти також і мене. Твою 
трансцендентну форму застилає йоґа-мая. 
Цей покрив — брагма-джйоті — створює 
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Твоя внутрішня сила. Будь милостивий, 
усунь це сліпуче сяйво, яке перешкоджає 
мені бачити Твою сат-чід-ананда-віґрагу, 
Твою вічну форму блаженства і знання». 
Всевишнього Бога-Особу в Його 
трансцендентній формі блаженства та 
знання приховує внутрішня сила, брагма-
джйоті, й тому менш розумні 
імперсоналісти не можуть бачити 
Всевишнього. 

У «Шрімад-Бгаґаватам» (10.14.7) також є 
така молитва Брагми: «О Всевишній Боже-
Особо, о Наддуше, о володарю всіх 
таємниць! Хто може виміряти Твою 
могутність та оцінити Твої ліли у цьому 
світі? Ти завжди поширюєш Себе за 
допомогою Своєї внутрішньої сили, й тому 
ніхто не може осягнути Тебе. Освічені 
мудреці та вчені можуть досліджувати 
атомну структуру матеріального світу й 
навіть інші планети, але їм не виміряти 
Твоєї енергії та могутності, хоча Ти й 
присутній перед ними». Всевишній Бог-
Особа, Господь Кришна, не тільки 
ненароджений — Він також авйайа, 
невичерпний. Його вічною формою є 
блаженство та знання, і немає меж Його 
енергіям. 
 

ВІРШ 26 
 

vedah& SaMaTaqTaaiNa vTaRMaaNaaiNa caJauRNa ) 
>aivZYaai<a c >aUTaaiNa Maa& Tau ved Na k-êNa )) 26 )) 
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ведга саматтні 
вартамнні чрджуна | 

бгавішйі ча бгӯтні 
м ту веда на качана || 26 || 

 

веда — знаю; агам — Я; саматтні — усе 
минуле; вартамнні — теперішнє; ча — 
також; арджуна — Арджуна; бгавішйі — 
майбутнє; ча — також; бгӯтні — усі живі 
істоти; мм — Мене; ту — але; веда — 
знає; на — не; качана — кожен. 
 

Як Усевишньому Богові-Особі, Мені 
відомо все, що трапилося в минулому, 
Арджуно, все, що стається нині, і все, що 
ще має відбутись. Також Я знаю всіх 
істот, Мене ж ніхто не знає. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут чітко з’ясовано питання 
про особистісне й безособове. Якби 
Кришна, форма Всевишнього Бога-Особи, 
був, як вважають імперсоналісти, маєю, 
матеріальним за природою, то Він, як і 
кожна жива істота, змінював би Свої тіла й 
геть забував би Своє попереднє життя. Той, 
хто має матеріальне тіло, не здатний ні 
пам’ятати свого минулого життя, ні 
провидіти наступне, ні передбачити, які 
плоди принесе йому життя нинішнє. Отже, 
він не може знати про події минулого, 
теперішнього й майбутнього. Не 
звільнившись від матеріальної скверни, про 
минуле, теперішнє і майбутнє дізнатися 
неможливо. 

Господь Кришна ясно каже, що, на 
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відміну від звичайної людини, Він вичерпно 
знає про всі події минулого, про все, що 
діється нині, і про всі прийдешні події. З 
четвертої глави ми довідуємося, що Господь 
Кришна пам’ятає, як мільйони років тому 
Він навчав Вівасвана, бога Сонця. Кришна 
знає кожну живу істоту, адже Він перебуває 
в серці кожного як Наддуша. Однак попри 
те, що Він присутній у серцях усіх як 
Наддуша, й попри те, що Він —  Усевишній 
Бог-Особа, не дуже розумні люди, навіть 
якщо вони і спроможні усвідомити 
безособового Брагмана, не можуть осягнути 
Шрі Кришну як Усевишню Особу. 
Звичайно, трансцендентне тіло Кришни 
нетлінне. Він — як те сонце, а мая — неначе 
хмара. Ми бачимо, що в матеріальному світі 
є сонце, хмари, а також різні зірки та 
планети. Хмари можуть на деякий час 
закривати всі небесні світила, проте вони 
ховають їх лише від наших недосконалих 
очей. Сонце, Місяць та зорі насправді нічим 
не прикриті. Так само й мая не може 
покрити Всевишнього Господа. Завдяки 
Своїй внутрішній силі Він залишається для 
недалеких людей непроявленим. Як сказано 
у третьому вірші цієї глави, серед багатьох-
багатьох мільйонів людей лише деякі 
прагнуть до досконалості в людській формі 
життя, а серед тисяч і тисяч досконалих 
людей навряд чи є хоч одна особа, яка 
здатна зрозуміти, хто ж такий Господь 
Кришна. Навіть досконалий знавець, що 
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осягнув безособовий Брагман чи йоґ, який 
бачить локалізованого Параматмана, не 
зможе пізнати Всевишнього Бога-Особу, 
Шрі Кришну, якщо не перебуватиме у 
свідомості Кришни. 
 

ВІРШ 27 
 

wC^aÜezSaMauTQaeNa ÜNÜMaaeheNa >aarTa ) 
SavR>aUTaaiNa SaMMaaeh& SaGaeR YaaiNTa ParNTaPa )) 27 )) 

 

іччх-двеша-самуттхена 
двандва-могена бграта | 
сарва-бгӯтні саммога 

сарґе йнті паран-тапа || 27 || 
 

іччх — бажання; двеша — і ненависть; 
самуттхена — постають із; двандва — 
двоїстості; могена — ілюзією; бграта — 
нащадок Бгарати; сарва — усі; бгӯтні — 
живі істоти; саммогам — в омані; сарґе — 
народжуючись; йнті — ідуть; парантапа 
— підкорювач ворогів. 
 

О нащадку Бгарати, всі живі істоти 
народжуються в ілюзії. Вони, о 
приборкувачу ворогів, спантеличені 
двоїстістю, що постає з бажання і відрази. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Підпорядкованість 
Усевишньому Господові, який є чистим 
знанням, — це природне становище живої 
істоти. Коли живу істоту огортає омана, 
вона втрачає це чисте знання, стає 
підвладною ілюзорній енергії й перестає 
розуміти Всевишнього Бога-Особу. 
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Ілюзорна енергія проявляється у двоїстості 
бажання й відрази. Внаслідок бажання та 
відрази невіглас хоче злитися з Усевишнім 
Господом і заздрить становищу Кришни як 
Усевишнього Бога-Особи. Чисті віддані, не 
обмануті й не забруднені бажанням та 
відразою, можуть зрозуміти, як Господь 
Шрі Кришна проявляє Себе через Свої 
внутрішні сили, але ті, кого вводять в оману 
двоїстість та невігластво, вважають, що 
Всевишній Бог-Особа є породженням 
матеріальних енергій. В цьому їхнє нещастя. 
Життя таких спантеличених людей минає у 
двоїстості ганьби і поваги, горя і щастя, 
чоловічого й жіночого, гарного й поганого, 
задоволення й болю тощо. Вони думають: 
«Ось моя дружина. Ось мій дім, і я господар 
у ньому. Я — подружжя цієї жінки». Усе це 
— прояви двоїстості, породжувані ілюзією. 
Людина, яку збивають з пантелику такі 
двоїсті прояви, цілковито втрачає розум і 
тому Всевишній Бог-Особа залишається для 
неї незбагненним. 
 

ВІРШ 28 
 

Yaeza& TvNTaGaTa& PaaPa& JaNaaNaa& Pau<Yak-MaR<aaMa( ) 
Tae ÜNÜMaaehiNaMauR¢-a >aJaNTae Maa& d*!v]Taa" )) 28 )) 

 

йеш тв анта-ґата ппа 
джанн пуйа-кармам | 
те двандва-мога-нірмукт 

бгаджанте м дрига-вратӷ || 28 || 
 

йешм — чиї; ту — але; анта-ґатам — 



780 

повністю викорчувані; ппам — гріх; 
джаннм — осіб; пуйа — доброчесна; 
кармам — чия попередня діяльність; те 
— вони; двандва — двоїстості; мога — 
омана; нірмуктӷ — вільні від; бгаджанте 
— віддано служать; мм — Мені; дридга-
вратӷ — рішуче. 
 

Особи, що в попередніх життях, як і в 
цьому, діяли праведно й повністю 
викорінили наслідки своїх гріхів, 
звільнюються від двоїстості ілюзії й 
рішуче занурюються у служіння Мені. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші згадано тих, 
що гідні піднятися до трансцендентного 
рівня. Грішникам, атеїстам, неукам і 
шахраям дуже важко подолати двоїстість 
бажання та відрази. Лише ті, що прожили 
життя, дотримуючись релігійних засад, які 
його впорядковують, ті, що діяли 
благочестиво й перемогли зворотні наслідки 
своїх гріховних учинків, можуть обрати 
віддане служіння й поступово піднятися до 
рівня чистого знання про Всевишнього 
Бога-Особу. Тоді вони, медитуючи на 
Всевишнього Бога-Особу, поступово 
зможуть досягти стану трансу. Такий шлях 
сходження до духовних вершин. Таке 
духовне піднесення можливе у спілкуванні з 
чистими відданими, адже спілкування з 
великими відданими може вивести людину з 
омани. 

У «Шрімад-Бгаґаватам» (5.5.2) сказано, 
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що той, хто по-справжньому прагне 
звільнитися, має служити відданим (магат-
сев дврам гур вімуктеӷ); але той, хто 
спілкується з матеріалістами, стоїть на 
шляху до найтемніших сфер існування 
(тамо-двра йошіт саґі-саґам). Усі 
віддані Господа мандрують планетою лише 
задля того, щоб вилікувати зумовлених душ 
від ілюзії. Імперсоналісти не знають, що, 
забувши про своє природне становище 
підлеглих Усевишнього Господа, вони грубо 
порушують Божі закони. Якщо жива істота 
не відновить свого природного становища, 
то вона не зможе зрозуміти Всевишнього як 
Особу, і відповідно, не зможе з рішучістю 
присвятити себе трансцендентному 
любовному служінню Йому. 
 

ВІРШ 29 
 

JaraMar<aMaae+aaYa MaaMaaié[TYa YaTaiNTa Yae ) 
Tae b]ø TaiÜdu" k*-TòMaDYaaTMa& k-MaR cai%l/Ma( )) 29 )) 

 

джар-мараа-мокшйа 
мм рітйа йатанті йе | 

те брагма тад відуӷ критснам 
адгйтма карма чкхілам || 29 || 

 

джар — від старості; мараа — і смерті; 
мокшйа — з метою звільнення; мм — у 
Мені; рітйа — знаходячи захист; 
йатанті — прагнуть; йе — усі ті; те — такі 
особи; брагма — Брагман; тат — істинно 
те; відуӷ — вони знають; критснам — усе; 
адгйтмам — трансцендентне; карма — 
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діяльність; ча — також; акхілам — 
цілковито. 
 

Розумні люди, що прагнуть звільнитися 
від старості й смерті, знаходять притулок 
у відданому служінні Мені. Вони дійсно 
пізнали Брагман, адже про трансцендент-
ну діяльність їм досконало відомо усе. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Народження, смерть, 
старість і хвороби вражають тільки 
матеріальне тіло, духовне ж тіло їм 
непідвладне. Для духовного тіла 
народження, смерті, старості та хвороб 
немає; отже, той, хто відроджує духовне 
тіло, і стає одним із наближених 
Усевишнього Бога-Особи, присвятивши 
себе вічному відданому служінню, — 
досягає справжньої свободи. Агам 
брагмасмі: «Я — дух». Кажуть, людині слід 
розуміти, що вона є Брагман, тобто духовна 
душа. Таке духовне уявлення про життя 
також перебуває на рівні відданого 
служіння, як про це сказано у даному вірші. 
Чисті віддані трансцендентні, вони 
перебувають у Брагмані й мають досконале 
знання про трансцендентну діяльність. 

Чотири типи відданих, які ще не 
очистилися від корисливих бажань, 
вдаються до трансцендентного служіння 
Господові й досягають своїх цілей. Милістю 
Всевишнього Господа, ставши повністю 
свідомими Кришни, вони дійсно 
насолоджуються духовним спілкуванням з 
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Усевишнім Господом. Але шанувальники 
півбогів ніколи не досягають Усевишнього 
Господа на Його найвищій планеті. Навіть 
імперсоналісти, які осягнули Брагман, по 
суті не є дуже розумними, адже вони не 
можуть досягнути найвищої планети 
Кришни, що відома як Ґолока-Вриндавана. 
Лише ті, що діють у свідомості Кришни, 
(мм рітйа), воістину гідні називатися 
Брагманом, бо вони дійсно спрямовують 
свої зусилля на досягнення планети 
Кришни. Такі люди не мають сумнівів щодо 
Кришни, й, отже, вони по суті є Брагман. 

Ті, що поклоняються формі, або арчі, 
Господа, або ті, що медитують на Господа 
просто заради звільнення з матеріального 
рабства, також милістю Господа пізнають 
сутність Брагмана, адгібгута, як це Господь 
пояснює у наступній главі.  
 

ВІРШ 30 
 

SaaiDa>aUTaaiDadEv& Maa& SaaiDaYaj& c Yae ivdu" ) 
Pa[Yaa<ak-ale/_iPa c Maa& Tae ivduYauR¢-ceTaSa" )) 30 )) 

 

сдгібгӯтдгідаіва м 
сдгійаґйа ча йе відуӷ | 
прайа-кле ’пі ча м 

те відур йукта-четасаӷ || 30 || 
 

са-адгібгӯта — принципи керування 
матеріальним проявом; адгідаівам — того, 
хто керує всіма півбогами; мм — Мене; са-
адгійаґйам — того, хто керує всіма 
жертвопринесеннями; ча — і; йе — ті, хто; 
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відуӷ — знають; прайа — смерті; кле — 
під час; апі — навіть; ча — і; мм — Мене; 
те — вони; відуӷ — знають; йукта-четасаӷ 
— їхні думки скеровані на Мене. 
 

Хто усвідомлює Мене цілковито і знає, що 
Я, Всевишній Господь, є провідним 
принципом матеріального прояву, пів-
богів та всіх методів жертвопринесення, 
той зможе збагнути й пізнати Мене, 
Всевишнього Бога-Особу, навіть у час 
смерті.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Люди, які діють у свідомості 
Кришни, ніколи не відхиляються від шляху 
цілковитого розуміння Всевишнього Бога-
Особи. У трансцендентному поєднанні зі 
свідомістю Кришни людина може 
зрозуміти, як саме Всевишній Господь 
відіграє роль провідного принципу 
матеріального прояву й навіть півбогів. 
Поступово, завдяки такій трансцендентній 
спорідненості, вона цілковито вручає себе 
Богові-Особі, й у час смерті така свідома 
Кришни особа вже не може забути про 
Нього. Відтак, вона природним чином 
переноситься на планету Всевишнього 
Господа, Ґолока-Вриндавану. 

Отже, у сьомій главі було особливим 
чином роз’яснено шлях до повного 
усвідомлення Кришни. Свідомість Кришни 
починається зі спілкування з людьми, які 
вже мають таку свідомість. Це спілкування 
духовне, воно зв’язує людину з Усевишнім 
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Господом напряму, й милістю Господа вона 
отримує можливість збагнути, що Кришна 
— це Всевишній Господь. Водночас 
приходить усвідомлення істинного 
становища живої істоти й того, як саме жива 
істота забуває про Кришну й заплутується в 
матеріальній діяльності. Поступово 
розвиваючи свідомість Кришни у 
сприятливому товаристві, жива істота може 
зрозуміти, як, унаслідок того, що вона 
забула про Кришну, її обумовили закони 
матеріальної природи. Вона також може 
дізнатися, що людська форма життя дає їй 
можливість відновити свідомість Кришни, 
отже, треба якнайкраще використати цю 
можливість, аби здобути безпричинну 
милість Усевишнього Господа. 

В цій главі були обговорені кілька тем: 
людина, яка страждає, допитлива людина, 
людина, яка має матеріальні потреби, знання 
про Брагман, знання про Параматмана, 
звільнення від народження, хвороб та смерті 
й поклоніння Всевишньому Господові. 
Проте того, хто справді досяг вершин у 
свідомості Кришни, не цікавлять усі ці теми. 
Він просто занурюється в діяльність у 
свідомості Кришни напряму й таким чином 
справді досягає свого природного 
становища вічного слуги Господа Кришни. 
В такому становищі він відчуває 
блаженство, коли з чистою відданістю 
слухає, прославляє і служить Усевишньому 
Господові. Він переконаний у тому, що на 
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цьому шляху він здійснить усі свої 
прагнення. Таку непохитну віру називають 
дрига-врата, й вона є початком бгакті-
йоґи, або трансцендентного любовного 
служіння Господу. Це висновок усіх писань. 
Сьома глава «Бгаґавад-ґіти» є суттю такої 
переконаності. 

Так закінчуються пояснення Бгакті-
веданти до сьомої глави «Шрімад Бгаґавад-
ґіти», в якій розглядається знання 
Абсолюту.  
  



787 

 

 
 
 
 
 

ГЛАВА ВОСЬМА 
  

Досягнення Всевишнього 

 
ВІРШ 1 

 

AJauRNa ovac 
ik&- Tad(b]ø ik-MaDYaaTMa& ik&- k-MaR PauåzaetaMa ) 

AiDa>aUTa& c ik&- Pa[ae¢-MaiDadEv& ik-MauCYaTae )) 1 )) 
 

арджуна увча 
кі тад брагма кім адгйтма 

кі карма пурушоттама | 
адгібгӯта ча кі проктам 
адгідаіва кім учйате || 1 || 

 

арджунаӷ увча — Арджуна сказав; кім — 
що; тат — те; брагма — Брагман; кім — 
що; адгйтмам — істинне «я»; кім — що; 
карма — корислива діяльність; пуруша-
уттама — Всевишня Особа; адгі-бгӯтам 
— матеріальний прояв; ча — і; кім — що; 
проктам — називають; адгідаівам — 
півбоги; кім — що; учйате — називають. 
 

Арджуна попрохав:  
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О мій Господи, о Всевишня Особо, будь 
ласкавий, поясни мені, що таке Брагман? 
Що таке істинне «я»? Що таке корислива 
діяльність? Що таке матеріальний 
прояв? І хто такі півбоги? 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цій главі Господь 
відповідає на різні питання Арджуни, 
починаючи з питання «що є Брагман?» 
Господь також роз’яснює тут поняття карми 
(діяльності заради плодів), відданого 
служіння й елементів йоґи, а також 
відданого служіння в його чистому вигляді. 
У «Шрімад-Бгаґаватам» пояснюється, що 
Вища Абсолютна Істина відома як Брагман, 
Параматман і Бгаґаван. Окрім того, 
Брагманом також називають ще й живу 
істоту, індивідуальну душу. Ще Арджуна 
розпитує про значення слова атма, яке 
стосується тіла, душі й ума. Згідно з 
ведичним словником, слово атма 
стосується ума, душі, тіла, а також чуттів. 

Арджуна звертається до Всевишнього 
Господа як до Пурушоттами, Найвищої 
Особи, і це означає, що він ставить питання 
не просто своєму другові, а Всевишній 
Особі, розуміючи, що Кришна — найвищий 
авторитет, здатний дати на його питання 
чіткі й вичерпні відповіді. 
 

ВІРШ 2 
 

AiDaYaj" k-Qa& k-ae_}a dehe_iSMaNMaDauSaUdNa ) 
Pa[Yaa<ak-ale/ c k-Qa& jeYaae_iSa iNaYaTaaTMai>a" )) 2 )) 
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адгійаґйаӷ катха ко ’тра 
деге ’смін мадгусӯдана | 
прайа-кле ча катха 

ґйейо ’сі нійаттмабгіӷ || 2 || 
 

адгійаґйаӷ — Господь жертвопринесень; 
катхам — як; каӷ — хто; атра — тут; дере 
— у тілі; асмін — у цьому; мадгусӯдана — о 
Мадгусудано; прайа-кле — у момент 
смерті; ча — і; катхам — як; ґйейаӷ асі — 
Тебе можна пізнати; нійата-тмабгіӷ — 
той, хто володіє собою. 
 

Хто є Володарем жертвопринесень, о 
Мадгусудано, та як Він живе у тілі? І як 
можуть ті, що віддано служать Тобі, 
пам’ятати Тебе у час смерті? 
 

ПОЯСНЕННЯ: Визначення «Володар усіх 
жертвопринесень» може стосуватись або 
Індри, або Вішну. Вішну — це провідник 
основних півбогів, включно з Брагмою й 
Шівою, а Індра — головний серед півбогів, 
яких наділено виконавчою владою. Як Індрі, 
так і Вішну поклоняються, відправляючи 
яґ’ї. Але тут Арджуна питає, хто ж по суті є 
володарем яґ’ї (жертвопринесення), і як 
Господь перебуває у тілі живої істоти. 

Арджуна звертається до Господа й 
називає Його Мадгусуданою, бо колись 
Кришна убив демона Мадгу. Насправді такі 
питання, що виражають сумніви, не могли 
спасти Арджуні на думку, бо Арджуна — 
відданий, який усвідомлює Кришну. Такі 
сумніви схожі на демонів. Раз Кришна 
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майстерно знищує демонів, то Арджуна і 
звертається до Нього як до Мадгусудани, 
сподіваючись, що Кришна знищить і ці 
демонічні сумніви, що зринули в його умі. 

У цьому вірші дуже важливим є слово 
прайа-кле, оскільки все, що ми робили в 
житті, перевірятиметься під час смерті. 
Арджуну хвилює питання про тих, що 
постійно перебувають у свідомості Кришни. 
Яким буде їхнє становище наприкінці? У 
момент смерті функції тіла повністю 
порушуються, й ум не може діяти належним 
чином. За такого розладнаного тілесного 
стану людина, можливо, не зможе згадати 
Всевишнього Господа. Великий відданий 
Магарадж Кулашекхара молиться: «Мій 
любий Господи, зараз я цілком здоровий, 
тож краще було б, якби я вмер негайно, так, 
щоб лебідь мого ума зміг знайти доступ до 
стебла Твоїх лотосових стіп». Цю метафору 
вжито тут через те, що лебідь, водоплавний 
птах, знаходить задоволення в тому, що 
заривається в лотосове квіття, жартома 
намагаючись зануритись у квітку лотоса. 
Тому Магарадж Кулашекхара каже Господу: 
«Зараз мій ум не схвильований, і я цілком 
здоровий. Якщо я помру негайно, думаючи 
про Твої лотосові стопи, тоді я можу бути 
певним, що досягну досконалості у своєму 
відданому служінні Тобі. Але якщо мені 
доведеться чекати природної смерті, то я не 
знаю, що трапиться тоді, бо на той час 
тілесні функції будуть порушені, мене 
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мучитиме ядуха, й, можливо, я не зможу 
промовляти Твоє ім’я. Дозволь мені краще 
вмерти зараз же». Арджуна питає, як саме в 
такий відповідальний час людина може 
зосередити свій ум на лотосових стопах 
Кришни. 
 

ВІРШ 3 
 

é[q>aGavaNauvac 
A+ar& b]ø ParMa& Sv>aavae_DYaaTMaMauCYaTae ) 

>aUTa>aavaeÙvk-rae ivSaGaR" k-MaRSa&ijTa" )) 3 )) 
 

р-бгаґавн увча 
акшара брагма парама 

свабгво ’дгйтмам учйате | 
бгӯта-бгводбгава-каро 

вісарґаӷ карма-саґйітаӷ || 3 || 
 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; акшарам — незнищенний; брагма — 
Брагман; парамам — трансцендентний; 
свабгваӷ — вічна природа; адгйтмам — 
істинне «я»; учйате — називають; бгӯта-
бгва-удбгава-караӷ — виробляє матеріальні 
тіла живих істот; вісарґаӷ — творіння; карма 
— корислива діяльність; саґйітаӷ — 
називають. 
 

Всевишній Господь відповів: 
Незнищенну трансцендентну живу істоту 
називають Брагманом, а її вічну природу 
— адгйатмою, істинним «я». Діяльність, 
яка стосується розвитку матеріальних тіл 
живих істот, називається кармою, або 
діяльністю заради плодів. 
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ПОЯСНЕННЯ: Брагман не підвладний 
знищенню й вічно сущий, а його природа 
ніколи не змінюється. Але вище від 
Брагмана — Парабрагман. Поняття 
Брагмана стосується живої істоти, а 
Парабрагман означає Всевишнього Бога-
Особу. Вічне природне становище живої 
істоти відмінне від її становища в 
матеріальному світі. Зумовлена матеріаль-
ною свідомістю, вона природним чином 
намагається панувати над матерією, але в 
духовній свідомості, свідомості Кришни, її 
становище полягає у служінні Всевиш-
ньому. Якщо істота має матеріальну 
свідомість, вона змушена переселятися в 
різні тіла в матеріальному світі. Це 
називають кармою, або мінливістю 
творіння, причиною якої є матеріальна 
свідомість. 

У ведичній літературі живу істоту 
називають і джіва-атмою, і Брагманом, але 
її ніколи не називають Парабрагманом. 
Жива істота (джіва-атма) займає різні 
позиції: іноді вона занурюється в пітьму 
матеріальної природи й ототожнює себе з 
матерією, а іноді вона ототожнює себе з 
вищою, духовною природою. Тому її 
називають межовою енергією Всевишнього 
Господа. Жива істота приймає матеріальне 
або ж духовне тіло залежно від того, з якою 
природою вона себе ототожнює — з 
матеріальною чи з духовною. У 
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матеріальній природі вона може мати тіло, 
що відповідає одному з 8 мільйонів 400 
тисяч видів життя, але в духовній природі 
вона має лише одне тіло. Занурена в 
матеріальну природу, вона згідно зі своєю 
кармою іноді стає людиною, а іноді 
півбогом, твариною, звіром, птахом тощо. 
Інколи жива істота проводить жертво-
принесення (яґ’ї), аби досягти райських 
матеріальних планет і насолоджуватися 
сприятливими тамтешніми умовами життя, 
але, вичерпавши свої заслуги, вона знову 
повертається на Землю в людській подобі. 

Метод ведичного жертвопринесення 
описаний у «Чхандоґ’я Упанішаді». На 
жертовному вівтарі підношення п’яти 
різних видів покладають на п’ять різних 
вогнищ. П’ять вогнищ уособлюють собою 
райські планети, хмари, Землю, чоловіка і 
жінку, а п’ять різновидів жертовних 
підношень — це відповідно віра, той, хто 
насолоджується життям на Місяці, дощ, 
злаки й сім’я. 

Під час жертвопринесення жива істота 
приносить певні жертви, аби досягти 
відповідних райських планет і зрештою, 
туди потрапляє. Коли заслуги, що здобуті 
жертвопринесенням, вичерпуються, жива 
істота спускається на Землю як дощ, далі 
вона набуває форми зерна, зерно з’їдає 
чоловік, у якому воно перетворюється на 
сім’я, що запліднює жінку, й так жива істота 
знову досягає людської форми життя, аби 
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приносити жертвопринесення і знову 
повторювати цей самий цикл. Так жива 
істота блукає тут і там дорогами 
матеріального життя. Але свідома Кришни 
особа уникає таких жертвопринесень. Вона 
безпосередньо звертається до свідомості 
Кришни й належним чином готується 
повернутися до Бога. 

Коментатори «Бгаґавад-ґіти», які 
дотримуються безособових поглядів, 
безпідставно вважають, що в матеріальному 
світі Брагман набуває форми джіви, і, щоб 
обґрунтувати це, посилаються на сьомий 
вірш п’ятнадцятої глави «Ґіти». Але в цьому 
вірші Господь каже про живу істоту також 
як і про «Свою вічну фрагментарну частку». 
Часточка Бога, жива істота, може впасти у 
матеріальний світ, але Всевишній Господь 
(Ач’юта) не падає ніколи. Тому 
припущення, що Всевишній Брагман 
набуває форми джіви, є неприйнятним. 
Важливо пам’ятати, що ведична література 
відрізняє Брагмана (живу істоту) від 
Парабрагмана (Всевишнього Господа). 
 

ВІРШ 4 
 

AiDa>aUTa& +arae >aav" PauåzêaiDadEvTaMa( ) 
AiDaYajae_hMaeva}a dehe deh>a*Taa& vr )) 4 )) 

 

адгібгӯта кшаро бгваӷ 
пуруша чдгідаіватам | 

адгійаґйо ’гам евтра 
деге дега-бгрит вара || 4 || 
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адгібгӯтам — фізичний прояв; кшараӷ — 
той, що постійно змінюється; бгваӷ — 
природа; пурушаӷ — всесвітня форма, яка 
включає в себе таких півбогів, як боги 
Сонця й Місяця; ча —  і; адгідаіватам — 
називають адгідайва; адгійаґйаӷ — 
Наддуша; агам — Я (Кришна); ева — 
неодмінно; атра — у цьому; деге — у тілі; 
дега-бгритм — втіленого; вара — о 
найкращий. 
 

О найкращий з утілених істот, фізичну 
природу, що постійно змінюється, 
називають адгібгутою [матеріальним 
проявом]. Всесвітню форму Господа, яка 
включає в себе всіх півбогів, таких як 
боги Сонця й Місяця, називають 
адгідайвою. А Мене, Всевишнього 
Господа, який представлений у серці 
кожної втіленої істоти як Наддуша, 
називають адгіяґ’єю [Володарем жертво-
принесень]. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Фізична природа постійно 
змінюється. Матеріальні тіла загалом 
проходять шість етапів розвитку: вони 
народжуються, ростуть, існують упродовж 
певного часу, виробляють якісь побічні 
продукти, виснажуються і зникають. Цю 
фізичну природу називають адгібгутою. Її 
створено в певний момент, і в належний час 
вона буде знищена. Концепцію всесвітньої 
форми Всевишнього Господа, яка містить у 
собі всіх півбогів і різні планети, на яких 
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вони живуть, називають адгідайватою. У 
тілі, поряд із індивідуальною душею, 
перебуває й повновладний представник 
Господа Кришни, Наддуша. Наддушу 
називають Параматманом, або адгіяґ’єю, що 
міститься в серці. Слово ева особливо 
важливе в контексті цього вірша, бо цим 
Господь наголошує, що Параматман не 
відрізняється від Нього Самого. Наддуша, 
Всевишній Бог-Особа, перебуває поруч із 
індивідуальною душею і є свідком усієї її 
діяльності, а також джерелом різних станів 
свідомості душі. Наддуша дає індивідуаль-
ній душі можливість вільно діяти, а Сама 
спостерігає за її діяльністю. Призначення 
всіх різноманітних проявів Усевишнього 
Господа природним чином відкривається 
чистому відданому, який перебуває у 
свідомості Кришни і служить Господові на 
трансцендентному рівні. Неофіт, який не 
може наблизитися до Всевишнього Господа 
у Його прояві Наддуші, споглядає 
грандіозну всесвітню форму Господа, яку 
називають адгідайватою, або ще вірат-
пурушею. Всесвітню форму Господа, ногами 
якої вважають нижчі планети, очима — 
Сонце й Місяць, а головою — вищі планетні 
системи, радять споглядати неофіту. 
 

ВІРШ 5 
 

ANTak-ale/ c MaaMaev SMarNMau¤-a k-le/vrMa( ) 
Ya" Pa[YaaiTa Sa MaÙav& YaaiTa NaaSTYa}a Sa&XaYa" )) 5 )) 
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анта-кле ча мм ева 
смаран муктв калеварам 
йаӷ прайті са мад-бгва 

йті нстй атра саайаӷ|| 5 || 
 

анта-кле — наприкінці життя; ча — також; 
мм — Мене; ева — неодмінно; саран — 
пам’ятаючи; муктв — залишаючи; 
калеварам — тіло; йаӷ — той, хто; прайті 
— йде; саӷ — він; мат-бгвам — Моєї 
природи; йті — досягає; на — не; асті — 
є; атра — тут; саайаӷ — сумнів. 
 

І кожен, хто вкінці життя лишає тіло, 
пам’ятаючи тільки про Мене, одразу ж 
досягає Моєї природи. В цьому немає 
сумнівів. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші підкреслено 
важливість свідомості Кришни. Кожен, хто 
залишає своє тіло, перебуваючи у свідомості 
Кришни, одразу ж переноситься у 
трансцендентну природу Всевишнього 
Господа. Всевишній Господь — 
найчистіший із чистих. Тому кожен, хто 
завжди усвідомлює Кришну, також є 
найчистішим із чистих. Важливим тут є 
слово смаран («пам’ятаючи»). Душа, що не 
очистилася за допомогою відданого 
служіння у свідомості Кришни, не здатна 
пам’ятати про Кришну. Тому треба 
практикувати свідомість Кришни з самого 
початку свого життя. Той, хто бажає 
досягнути успіху наприкінці життя, має 
зрозуміти, наскільки важливо завжди 
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пам’ятати про Кришну. Тому слід постійно 
повторювати мага-мантру Гаре Кришна, 
Гаре Кришна, Кришна Кришна, Гаре Гаре / 
Гаре Рама, Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре. 
Господь Чайтанья радив бути терплячим, як 
дерево (тарор апі сагішун). Стільки 
перешкод може постати перед людиною, яка 
оспівує Гаре Кришна! Однак вона, терпляче 
зносячи всі труднощі, повинна продовжува-
ти оспівувати Гаре Кришна, Гаре Кришна, 
Кришна Кришна, Гаре Гаре / Гаре Рама, 
Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре, аби 
наприкінці життя скористатися всіма 
благами свідомості Кришни. 
 

ВІРШ 6 
 

Ya& Ya& vaiPa SMarN>aav& TYaJaTYaNTae k-le/vrMa( ) 
Ta& TaMaevEiTa k-aENTaeYa Sada TaÙav>aaivTa" )) 6 )) 

 

йа йа впі смаран бгва 
тйаджатй анте калеварам | 

та там еваіті каунтейа 
сад тад-бгва-бгвітаӷ || 6 || 

 

йам йам — хоч би що; в апі — взагалі; 
смаран — пам’ятаючи; бгвам — природу; 
тйаджаті — покидаючи; анте — 
наприкінці; калеварам — тіло; там там — 
подібний; ева — неодмінно; еті — одержує; 
каунтейа — син Кунті; сад — завжди; 
тат — те; бгва — стан буття; бгвітаӷ — 
пам’ятаючи. 
 

Хоч би який стан буття пам’ятала 
людина, лишаючи своє тіло, о сину Кунті, 
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того стану вона неодмінно досягне. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут з’ясовано, якої зміни 
зазнає жива істота у критичний час смерті. 
Той, хто в момент смерті думає про 
Кришну, досягає трансцендентної природи 
Всевишнього Господа, але той, хто думає 
про щось інше, не зможе досягти того ж 
трансцендентного становища. Це дуже 
важливий момент і ми розглянемо його 
уважніше. Як спромогтися померти в 
належному стані ума? Магарадж Бгарата, 
хоча й був видатною особою, під час смерті 
думав про оленя й так у наступному житті 
перемістився у тіло оленя. Однак, будучи 
оленем, Магарадж Бгарата пам’ятав про 
свою попередню діяльність, яка змусила 
його прийняти це твариняче тіло. Природно, 
що сукупність думок людини впродовж її 
життя впливає на стан її думок у момент 
смерті, тобто, нинішнє життя створює життя 
наступне. Якщо в теперішньому житті 
людина живе в ґуні добра й завжди думає 
про Кришну, то вона зможе пам’ятати про 
Нього й наприкінці життя. Це допоможе їй 
переміститися до трансцендентної природи 
Кришни. Якщо людина присвячує себе 
трансцендентному служінню Кришні, тоді її 
наступне тіло буде трансцендентним 
(духовним), а не матеріальним. Отже, 
оспівування Гаре Кришна, Гаре Кришна, 
Кришна Кришна, Гаре Гаре / Гаре Рама, 
Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре дозволить 
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людині найкращим чином змінити стан 
свого буття одразу ж після смерті. 
 

ВІРШ 7 
 

TaSMaaTSaveRzu k-ale/zu MaaMaNauSMar YauDYa c ) 
MaYYaiPaRTaMaNaaebuiÖMaaRMaevEZYaSYaSa&XaYa" )) 7 )) 

 

тасмт сарвешу клешу 
мм анусмара йудгйа ча  | 
майй арпіта-мано-буддгір 

мм еваішйасй асаайаӷ || 7 || 
 

тасмт — тому; сарвешу — у всі; клешу 
— у часи; мм — Мене; анусмара — 
продовжуй пам’ятати; йудгйа — бийся; ча 
— також; майі — Мені; арпіта — 
підкорившись; манаӷ — ум; буддгіӷ — 
розум; мм — Мене; ева — неодмінно; 
ешйасі — ти досягнеш; асаайаӷ — без 
сумніву. 
 

Тому, Арджуно, ти маєш завжди думати 
про Мене в образі Кришни й водночас 
виконувати визначений тобі обов’язок 
воювати. Всю діяльність свою при-
святивши Мені та зосередивши на Мені 
свій ум і розум, ти, без сумніву, досягнеш 
Мене. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Ця настанова, що була дана 
Арджуні, дуже важлива для всіх людей, які 
занурені в матеріальну діяльність. Господь 
не каже, що людині треба залишити 
визначені їй обов’язки та справи. Можна 
продовжувати виконувати їх і водночас, 
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оспівуючи Гаре Кришна, думати про 
Кришну. За допомогою такого методу 
людина звільниться від матеріальної 
скверни й занурить свій ум і розум у 
Кришну. Повторюючи імена Кришни, 
людина, без сумніву, переміститься на 
найвищу планету — Кришналоку. 
 

ВІРШ 8 
 

A>YaaSaYaaeGaYau¢e-Na ceTaSaa NaaNYaGaaiMaNaa ) 
ParMa& Pauåz& idVYa& YaaiTa PaaQaaRNauicNTaYaNa( )) 8 )) 

 

абгйса-йоґа-йуктена 
четас ннйа-ґмін | 

парама пуруша дівйа 
йті пртхнучінтайан || 8 || 

 

абгйса-йоґа — практикою; йуктена — 
заглиблений у медитацію; четас — умом 
та розумом; на анйа-ґмін — не 
відхиляючись; парамам — Усевишнього; 
пурушам — Бога-Особи; дівйам — 
трансцендентного; йті — досягає; пртха 
— син Притхи; анучінтайан — постійно 
думаючи про. 
 

Хто медитує на Мене як на Всевишнього 
Бога-Особу, не відхиляючись від цього 
шляху й пам’ятаючи про Мене в умі 
повсякчас, той, Партхо, неодмінно Мене 
досягне. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші Господь 
Кришна підкреслює, наскільки важливо 
пам’ятати про Нього. Пам’ять про Кришну 
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оживає від повторення мага-мантри Гаре 
Кришна. Коли людина відтворює і слухає 
звукову вібрацію Всевишнього Господа, 
звучання святого імені заповнює її слух, 
мову й ум. Така містична медитація зовсім 
нескладна й вона допомагає досягти 
Всевишнього Господа. Пурушам означає 
«той, хто насолоджується». Живі істоти 
належать до межової енергії Всевишнього 
Господа, але їх оскверняє матерія. Вони 
вважають, що насолоджуються, але їм 
недоступні насолоди Всевишнього. Тут ясно 
сказано, що найвищий володар насолод — 
це Всевишній Бог-Особа у Своїх різних 
проявах і повновладних поширеннях, таких 
як Нараяна, Вāсудева тощо. 

Відданий, повторюючи Гаре Кришна, 
може постійно думати про об’єкт свого 
поклоніння, Всевишнього Господа, у будь-
якому з Його образів: Нараяни, Кришни, 
Рами тощо. Такі заняття очистять його, і 
наприкінці свого життя, завдяки постійному 
оспівуванню святих імен, він буде 
переміщений у царство Бога. Практика йоґи 
— це зосередження на Наддуші всередині 
себе; й таким самим чином, оспівуючи Гаре 
Кришна, людина може постійно зосереджу-
вати свій ум на Всевишньому Господові. Ум 
мінливий, і тому треба силоміць занурювати 
його в думки про Кришну. У зв’язку з цим 
часто наводять приклад гусениці, яка думає, 
що перетворюється на метелика й так стає 
метеликом у цьому самому житті. Так само, 
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якщо ми постійно думаємо про Кришну, то 
вкінці нашого життя ми неодмінно 
отримаємо тіло такої ж будови, як і в 
Кришни. 
 

ВІРШ 9 
 

k-iv& Paura<aMaNauXaaiSaTaar‚ 
 Ma<aaer<aqYaa&SaMaNauSMareÛ" ) 
SavRSYa DaaTaarMaicNTYaæPa‚ 

 MaaidTYav<a| TaMaSa" ParSTaaTa( )) 9 )) 
 

каві пурам анусітрам 
аор айсам анусмаред йаӷ | 

сарвасйа дгтрам ачінтйа-рӯпам 
дітйа-вара тамасаӷ парастт || 9 || 

 

кавім — того, хто знає все; пурам — 
найстарішого; анусітрам — того, хто 
управляє всім; аоӷ — ніж атом; айсам 
— меншого; анусмарет — завжди пам’ятає; 
йаӷ — той, хто; сарвасйа — про все; 
дгтрам — того, хто підтримує; ачінтйа 
— незбагненне; рӯпам — чия форма; 
дітйа-варам — сяйливого, немов сонце; 
тамасаӷ — до темряви; парастт — 
трансцендентного. 
 

Треба розмірковувати про Всевишню 
Особу як про всезнавця, як про 
найдревнішого, як про того, хто править 
усім, хто від найменшого менший, хто 
підтримує усе суще й перебуває поза будь-
якими матеріальними уявленнями, хто 
незбагненний і хто завжди є Особою. Він 
сяйливий, мов сонце, Він трансцендент-
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ний, Він — поза матеріальною природою. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші описано, як 
треба розмірковувати про Всевишнього. 
Найголовнішим є те, що Він — не 
безособовий і не порожнеча. Неможливо 
медитувати на порожнечу чи на щось 
безособове. Це дуже важко. Але спосіб 
роздумів про Кришну дуже простий, і саме 
його описано тут. Насамперед, Господь — 
пуруша, особа, адже ми думаємо про Раму і 
про Кришну як про особистостей. 
Розмірковуючи про Раму або про Кришну, 
ми уявляємо Їх такими, як Вони описані в 
цьому вірші «Бгаґавад-ґіти». Господь є каві; 
це означає, що Він знає минуле, нинішнє й 
майбутнє, і отже, знає все. Він — 
найдревніша особа, адже Він — джерело 
усього, з Нього походить усе. Він також — 
усевишній правитель всесвіту. Він 
підтримує існування людства та спрямовує 
його на правильний шлях. Він менший від 
найменшого. Жива істота за своїми 
розмірами дорівнює одній десятитисячній 
частині кінчика волосини, але Господь 
настільки незбагненно малий, що входить у 
серце цієї часточки. Тому Його називають 
меншим від найменшого. Він є Всевишнім, і 
тому Він як Наддуша може увійти в атом і в 
серце найдрібнішого створіння й керувати 
ним. Будучи настільки маленьким, Він, 
проте, проникає в усе і все підтримує. Він є 
опорою всіх планетних систем. Ми часто 
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дивуємося, як величезні планети можуть 
плавати у просторі? Тут стверджується, що 
Всевишній Господь Своєю незбагненною 
енергією підтримує всі ці великі планети й 
галактичні системи. У зв’язку з цим дуже 
важливим є слово ачінтйа («незбагнен-
ний»). Енергія Бога перебуває поза нашими 
уявленнями, поза сферою нашого мислення, 
й тому її називають незбагненною 
(ачінтйа). Хто буде заперечувати це? 
Кришна пронизує матеріальний світ, і все ж 
таки Він — поза цим світом. Ми не можемо 
осягнути навіть цього матеріального світу, 
зовсім незначного порівняно зі світом 
духовним, — як же тоді нам збагнути те, що 
перебуває за його межами? Ачінтйа означає 
— «те, що перебуває поза матеріальним 
світом», те, перед чим безсилі наші докази, 
логіка та філософські роздуми, те, що є 
незбагненним. Тому розумним людям треба 
уникати марних суперечок та умоглядних 
теорій і дослухатись до писань, таких, як 
Веди, «Бгаґавад-ґіта», «Шрімад-
Бгаґаватам», та дотримуватися принципів, 
що викладені в цих писаннях. Це приведе 
людей до істинного розуміння.  
 

ВІРШ 10 
 

Pa[Yaa<ak-ale/ MaNaSaa_cle/Na 
 >a¢-ya Yau¢-ae YaaeGable/Na cEv ) 
>a]uvaeMaRDYae Pa[a<aMaaveXYa SaMYa‚ 

 KSa Ta& Par& PauåzMauPaEiTa idVYaMa( )) 10 )) 
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прайа-кле манасчалена 
бгактй йукто йоґа-балена чаіва | 

бгрувор мадгйе прам вейа самйак 
са та пара пурушам упаіті дівйам || 10 || 

 

прайа-кле — у час смерті; манас — 
умом; ачалена — без відхилень; бгактй — 
із цілковитою відданістю; йуктаӷ — 
зайнятий; йоґа-балена — силою містичної 
йоґи; ча — також; ева — неодмінно; бгрувоӷ 
— двох брів; мадгйе — між; прам — 
життєве повітря; вейа — встановлюючи; 
самйак — повністю; саӷ — він; там — того; 
парам — трансцендентного; пурушам — 
Бога-Особи; упаіті — досягає; дівйам — у 
духовному царстві. 
 

Хто у час смерті зосереджує своє життєве 
повітря в міжбрів’ї і силою йоґи, не 
відхиляючи ум, з цілковитою відданістю 
спрямовує свої думки на Всевишнього 
Господа, той неодмінно досягне 
Всевишнього Бога-Особи. 
 

ПОЯСНЕННЯ: З цього вірша стає 
зрозумілим, що в момент смерті треба 
зосередити свій ум на відданості 
Всевишньому Богові-Особі. Тим, хто 
практикує йоґу, радять підняти життєву силу 
до міжбрів’я (аґ’я-чакри). Тут запропоно-
вано практику шат-чакра-йоґи, що включає 
в себе медитацію на шість чакр. Чистий 
відданий не вдається до такої йоґи, але 
завдяки своїй постійній активності у 
свідомості Кришни й милістю Всевишнього 
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Бога-Особи у момент смерті він може 
пам’ятати про Нього. Це буде пояснено в 
чотирнадцятому вірші. 

У цьому вірші важливим є специфічне 
слово йоґа-балена, адже, не практикуючи 
йоґу, — чи то шат-чакра-йоґу, чи то бгакті-
йоґу — неможливо прийти до такого 
трансцендентного стану буття в момент 
смерті. У час смерті ніхто не здатний одразу 
згадати про Всевишнього Господа — для 
цього треба практикувати одну із систем 
йоґи, особливо бгакті-йоґу. Ум людини під 
час смерті дуже стривожений, і тому 
трансцендентну практику йоґи треба 
здійснювати впродовж усього життя. 
 

ВІРШ 11 
 

Yad+ar& vedivdae vdiNTa 
 ivXaiNTa YaÛTaYaae vqTaraGaa" ) 
YaidC^NTaae b]øcYa| criNTa 

 Tatae Pad& Sa°he<a Pa[v+Yae )) 11 )) 
 

йад акшара веда-відо ваданті 
віанті йад йатайо вта-рґӷ | 

йад іччханто брагма-чарйа чаранті 
тат те пада саґрагеа правакшйе || 11 || 

 

йат — той, що; акшарам — склад ом; веда-
відаӷ — особи, що добре знають Веди; 
ваданті — промовляють; віанті — 
входять; йат — у якого; йатайаӷ — великі 
мудреці; вта-рґӷ — що живуть у 
зреченні; йат — той, хто; іччхантаӷ — 
бажаючи; брагмачарйам — целібат; чаранті 
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— практикує; тат — те; те — тобі; падам 
— становище; саґрагеа — стисло; 
правакшйе — Я поясню. 
 

Великі мудреці, що живуть у зреченні, що 
знають Веди і промовляють священний 
склад «о», — входять у Брагман. 
Прагнучи досконалості такого виду, вони 
дотримуються целібату. Зараз Я коротко 
поясню цей метод, адже за його 
допомогою можна досягнути спасіння. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Господь Шрі Кришна 
порадив Арджуні практикувати шат-чакра-
йоґу, у якій життєве повітря концентрують у 
міжбрів’ї. Припускаючи, що Арджуна може 
й не знати, як практикувати таку йоґу, 
Господь пояснює цей спосіб у наступних 
віршах. Кришна каже, що хоча Брагман 
один і другого такого немає, та все ж, Він 
має різні прояви і риси. Для імперсоналістів, 
зокрема, акшара, або омкара, — склад ом — 
тотожний Брагману. Кришна пояснює тут 
природу безособового Брагмана, у якого 
входять мудреці, що живуть у зреченні. 

Згідно з ведичною системою освіти, 
учнів, які живуть разом із духовним 
учителем, дотримуючись обітниці безшлюб-
ності, з самого початку навчають відтворю-
вати звукову вібрацію о і досліджувати 
природу вищого безособового Брагмана. У 
такий спосіб вони осягають дві риси 
Брагмана. Ця практика дуже важлива для 
духовного поступу учня, але в наш час 
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життя брагмачарі (неодруженої людини, яка 
не вступає у статеві стосунки) майже 
неможливе. Структура суспільства у світі 
настільки змінилася, що жити, дотримую-
чись целібату від початку учнівства, 
практично неможливо. По всьому світі є 
безліч навчальних закладів із різних галузей 
знання, але немає жодної офіційної 
установи, де учнів виховували б на засадах 
брагмачар’ї. Доки людина не дотримується 
целібату, їй дуже важко рухатися в 
духовному житті вперед. Тому Господь 
Чайтанья, згідно з настановами писань для 
епохи Калі, проголосив, що в цю добу 
усвідомити Всевишнього неможливо 
жодним іншим способом, окрім оспівування 
священних імен Господа Кришни: Гаре 
Кришна, Гаре Кришна, Кришна Кришна, 
Гаре Гаре / Гаре Рама, Гаре Рама, Рама Рама, 
Гаре Гаре. 
 

ВІРШ 12 
 

SavRÜarai<a Sa&YaMYa MaNaae ôid iNaåDYa c ) 
MaUDNYaaRDaaYaaTMaNa" Pa[a<aMaaiSQaTaae YaaeGaDaar<aaMa( )) 12 )) 

 

сарва-дврі сайамйа 
мано гриді нірудгйа ча | 

мӯрдгнй дгйтманаӷ прам 
стхіто йоґа-дграм || 12 || 

 

сарва-дврі — усі брами тіла; сайамйа 
— контролюючи; манаӷ — ум; гриді — у 
серці; нірудгйа — зачинивши; ча — також; 
мӯрдгні — на голові; дгйа — утримуючи; 
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тманаӷ — душі; прам — життєве 
повітря; стхітаӷ — розташований; йоґа-
дграм — у стані йоґи. 
 

Йоґа означає відсторонення від усієї 
чуттєвої діяльності. Зачинивши двері усіх 
чуттів, зосередивши ум на серці, а 
життєве повітря у маківці голови, людина 
зміцнюється у йозі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Аби практикувати йоґу, як 
запропоновано тут, людина передусім має 
замкнути двері для всіх чуттєвих насолод. 
Таку практику називають пратьягарою — 
відверненням чуттів від об’єктів чуттєвого 
сприйняття. Органи чуттів, що призначені 
для здобування знань — очі, вуха, ніс, язик 
та органи дотику, — треба повністю 
контролювати, не дозволяти їм діяти задля 
власного задоволення. У такий спосіб ум 
зосереджується на Наддуші в серці, а 
життєва сила підіймається до маківки 
голови. Цей процес було описано в 
подробицях у шостій главі. Але, як уже було 
сказано раніше, в наш час така практика є 
непродуктивною. Найкращий метод — це 
свідомість Кришни. Якщо людина завжди 
здатна утримувати свій ум на Кришні й 
віддано служити Йому, то їй неважко 
залишатись у стані спокійного й 
незбентеженого трансцендентного трансу, 
тобто перебувати в самадгі. 
 

ВІРШ 13 
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p wTYaek-a+ar& b]ø VYaahrNMaaMaNauSMarNa( ) 
Ya" Pa[YaaiTa TYaJaNdeh& Sa YaaiTa ParMaa& GaiTaMa( )) 13 )) 

 

о ітй еккшара брагма 
вйгаран мм анусмаран | 

йаӷ прайті тйаджан дега 
са йті парам ґатім || 13 || 

 

о — буквосполучення ом (омкара); іті — 
таким чином; ека-акшарам — цей один 
склад; брагма — абсолютний; вйгаран — 
вібруючи; мм — Мене (Кришну); 
анусмаран — пам’ятаючи; йаӷ — кожен, 
хто; прайті — залишає; тйаджан — 
покидаючи; дегам — тіло; саӷ — він; йті 
— досягає; парамм — вищого; ґатім — 
призначення. 
 

Якщо, оволодівши такою практикою йоґи 
і промовляючи священний склад «о», 
що є найвищим поєднанням звуків, 
людина думає про Всевишнього Бога-
Особу і з такими думками залишає тіло, 
вона неодмінно досягне духовних планет. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут сказано, що о, Брагман 
і Господь Кришна не відрізняються один від 
одного. Безособовий звуковий образ 
Кришни — це о, але і звучання Гаре 
Кришна теж містить у собі о. Для 
нинішньої епохи існує чітка рекомендація 
— треба оспівувати Гаре Кришна мантру. 
Отже, якщо наприкінці життя, людина 
покидає тіло, повторюючи Гаре Кришна, 
Гаре Кришна, Кришна Кришна, Гаре Гаре / 
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Гаре Рама, Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре, 
то вона, без сумніву, досягає однієї з 
духовних планет, залежно від способу свого 
поклоніння. Віддані Кришни потрапляють 
на Ґолока-Вриндавану, планету Кришни. 
Для персоналістів існує також і безліч інших 
планет у духовному небі, які відомі під 
назвою Вайкунтх, імперсоналісти ж 
залишаються у брагма-джйоті. 
 

ВІРШ 14 
 

ANaNYaceTaa" SaTaTa& Yaae Maa& SMariTa iNaTYaXa" ) 
TaSYaah& Saul/>a" PaaQaR iNaTYaYau¢-SYa YaaeiGaNa" )) 14 )) 

 

ананйа-четӷ сатата 
йо м смараті нітйааӷ | 
тасйга су-лабгаӷ пртха 

нітйа-йуктасйа йоґінаӷ || 14 || 
 

ананйа-четӷ — без відхилень ума; 
сататам — завжди; йаӷ — кожен, хто; мм 
— Мене (Кришну); смараті — пам’ятає; 
нітйааӷ — регулярно; тасйа — для нього; 
агам — Я є; су-лабгаӷ — той, кого дуже 
легко досягти; пртха — син Притхи; нітйа 
— регулярно; йуктасйа — зайнятого; 
йоґінаӷ — для відданого. 
 

Хто, не відхиляючись, завжди про Мене 
пам’ятає, сину Притхи, той завдяки 
постійному зануренню у віддане служіння 
може легко Мене знайти. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші головним 
чином описане кінцеве призначення, якого 
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досягають чисті безкорисливі віддані, що 
служать Усевишньому Богові-Особі у 
бгакті-йозі. У попередніх віршах були 
згадані чотири типи відданих: ті, що 
страждають, допитливі, ті, що прагнуть 
матеріального зиску та умоглядні філософи. 
Були також описані різні способи 
звільнення з матеріального рабства: карма-
йоґа, ґ’яна-йоґа і гатха-йоґа. Принципи усіх 
цих систем йоґи містять у собі трохи бгакті, 
але в цьому вірші згадано саме про чисту 
бгакті-йоґу, без будь-яких домішок ґ’яни, 
карми чи гатхи. Як указує слово ананйа-
четӷ, у чистій бгакті-йозі відданий не 
бажає нічого, крім Кришни. Чистий 
відданий не бажає ні піднестися до небесних 
планет, ні розчинитись у брагма-джйоті, ні 
отримати спасіння чи звільнення з 
матеріального рабства. Чистий відданий не 
хоче нічого. У «Чайтанья-чарітамриті» 
чистого відданого називають нішкма, це 
означає, що він не шукає ніякої вигоди для 
себе. Цілковите умиротворення доступне 
тільки йому, а не тим, що прагнуть 
особистої вигоди. Ґ’яна-йоґи, карма-йоґи та 
гатха-йоґи мають свої егоїстичні інтереси, 
однак досконалий відданий не бажає нічого, 
крім задоволення Всевишнього Бога-Особи. 
Тому Господь каже, що Його з легкістю 
може досягти кожен, хто відданий Йому 
неухильно. 

Чистий відданий постійно служить 
Кришні чи будь-якій іншій з Його 
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численних особистісних форм. Кришна 
проявляє Себе в різноманітних 
повновладних поширеннях і втіленнях, 
таких як Рама та Нрисімга, і відданий за 
власним вибором може зосередити свій ум 
на любовному служінні будь-якій із цих 
трансцендентних форм Усевишнього 
Господа. У такого відданого не виникає 
проблем, що мучать послідовників інших 
систем йоґи. Бгакті-йоґа дуже проста, чиста 
й легка у здійсненні. Почати можна з 
простого оспівування Гаре Кришна. Господь 
дуже милостивий до всіх, але, як ми вже 
з’ясували, особливо прихильний Він до тих, 
що неухильно служать Йому. Господь 
допомагає таким відданим різними 
способами. Як сказано у Ведах («Катха 
Упанішада», 1.2.23): йам еваіша вриуте 
тена лабгйас / тасйаіша тм вівриуте 
тану свм — «той, хто повністю вручив 
себе Всевишньому Господові та присвятив 
себе відданому служінню Йому, зможе 
пізнати Бога таким, як Він є». Як сказано у 
«Бгаґавад-ґіті» (10.10): дадмі буддгі-йоґа 
там — «Господь наділяє такого відданого 
розумом, достатнім для того, щоб 
наприкінці життя він зміг досягти Господа в 
Його духовному царстві». 

Особливою якістю чистого відданого є те, 
що він завжди думає про Кришну, 
незалежно від часу й місця, і ніщо не може 
завадити цьому. Він здатний продовжувати 
своє служіння де завгодно і в будь-який час. 
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Дехто каже, що відданим треба залишатись 
у таких святих місцях, як Вриндавана, чи 
якесь інше священне місце, де жив Господь, 
але чистий відданий може жити де завгодно 
і своїм відданим служінням створювати 
атмосферу Вриндавани там. Шрі Адвайта 
сказав Господу Чайтаньї: «Хоч де б Ти був, 
о Господи, — там Вриндавана». 

Як указують тут слова сататам і 
нітйааӷ, що означають «завжди», 
«регулярно» або «щодня», чистий відданий 
постійно пам’ятає про Кришну й завжди 
медитує на Нього. Ці особливі якості 
властиві чистому відданому, і завдяки ним 
йому найлегше досягти Господа. Система 
бгакті-йоґи — це практика, яку «Ґіта» 
рекомендує найбільше. Взагалі, бгакті-йоґи 
заглиблюються у віддане служіння п’ятьма 
різними способами: шанта-бгакта віддано 
служить Господу в нейтральних стосунках 
(1), дасья-бгакта занурений у віддане 
служіння як слуга (2), сакх’я-бгакта 
служить як друг (3), ватсалья-бгакта — як 
батько чи мати (4), а мадгур’я-бгакта 
служить як закохане подружжя 
Всевишнього Господа (5). На кожному з цих 
шляхів чистий відданий завжди з любов’ю 
трансцендентним чином служить 
Усевишньому Господові й не може забути 
Його. Таким чином, йому легко досягти 
Господа. Чистий відданий не може забути 
Всевишнього Господа ні на мить, і так само 
Всевишній Господь навіть на мить не 
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забуває про Свого чистого відданого. Це 
велике благословення, якого досягають на 
шляху усвідомлення Кришни методом 
оспівування мага-мантри Гаре Кришна, 
Гаре Кришна, Кришна Кришна, Гаре Гаре / 
Гаре Рама, Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре. 
 

ВІРШ 15 
 

MaaMauPaeTYa PauNaJaRNMa du"%al/YaMaXaaìTaMa( ) 
NaaPanuviNTa MahaTMaaNa" Sa&iSaiÖ& ParMaa& GaTaa" )) 15 )) 

 

мм упетйа пунар джанма 
дуӷкхлайам аватам | 

нпнуванті магтмнаӷ 
сасіддгі парам ґатӷ || 15 || 

 

мм — Мене; упетйа — досягаючи; пунаӷ 
— знову; джанма — народження; дуӷкха-
лайам — у місці злигоднів; аватам — 
тимчасовому; на — ніколи; пнуванті — 
досягає; маг-тмнаӷ — великі душі; 
сасіддгім — досконалість; парамм — 
кінцеву; ґатӷ — досягнувши. 
 

Досягнувши Мене, великі душі, які є 
відданими Мені йоґами, ніколи не 
повертаються у цей тимчасовий, 
сповнений страждань світ, адже вони 
досягають найвищої досконалості. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Скороминущий матеріаль-
ний світ сповнений страждань, які пов’язані 
з народженням, старістю, хворобами та 
смертю, і тому природно, що той, хто досяг 
найвищої досконалості, піднявшись на 
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найвищу планету Кришналоку, Ґолока-
Вриндавану, не бажає повертатися звідти 
назад. У ведичній літературі найвищу 
планету описано як авйакту, акшару та 
парам ґаті; іншими словами, ця планета 
перебуває поза нашим матеріальним зором, 
вона незбагненна, але вона є найвищою 
метою, тим місцем, куди потрапляють мага-
атми (великі душі). Мага-атми сприймають 
трансцендентне послання від відданих, які 
пізнали себе, й відтак, поступово 
вдосконалюючи своє віддане служіння у 
свідомості Кришни, досягають таких 
трансцендентних вершин, що більше не 
бажають піднятися на жодну з матеріальних 
планет і навіть на жодну з планет духовного 
світу. Вони бажають лише Кришни і 
спілкування з Ним. У цьому полягає 
найвища досконалість життя. Цей вірш 
описує саме тих відданих-персоналістів, які 
вшановують Усевишнього Господа Кришну. 
Такі віддані у свідомості Кришни досягають 
найвищої досконалості життя. Іншими 
словами, вони є найдосконалішими душами. 
 

ВІРШ 16 
 

Aab]ø>auvNaaçaek-a" PauNaraviTaRNaae_JauRNa ) 
MaaMauPaeTYa Tau k-aENTaeYa PauNaJaRNMa Na ivÛTae )) 16 )) 

 

-брагма-бгуванл локӷ 
пунар вартіно ’рджуна  | 
мм упетйа ту каунтейа 

пунар джанма на відйате || 16 || 
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-брагма-бгувант — до планети 
Брагмалоки; локӷ — планетні системи; 
пунаӷ — знову; вартінаӷ — ті, що 
повертаються; арджуна — о Арджуно; мм 
— Мене; упетйа — досягаючи; ту — але; 
каунтейа — син Кунті; пунаӷ джанма — 
повторне народження; на — ніколи; відйате 
— відбувається. 
 

Всі планети в матеріальному світі — від  
найвищої й до найнижчої — є місцями 
страждань, де повторюються народження 
й смерть. Але хто досягає Моєї обителі, 
сину Кунті, — не народжується більше 
ніколи. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Усі йоґи, перш ніж зможуть 
вирушити до обителі Кришни й ніколи не 
повертатися звідти, повинні, зрештою, 
досягти відданості й досконалості у бгакті-
йозі, тобто у свідомості Кришни. Ті, що 
досягають найвищих матеріальних планет, 
— планет півбогів — знову і знову змушені 
проходити через повторювані народження і 
смерті. Так само, як люди з Землі 
підіймаються на вищі планети, люди з 
вищих планет, якими є Брагмалока, 
Чандралока та Індралока, падають на 
Землю. Здійснення рекомендованого у 
«Чхандоґ’я Упанішаді» жертвопринесення, 
що називається панчаґні-відьєю, дозволяє 
досягти Брагмалоки, але якщо на Брагмалоці 
людина не розвиває свідомості Кришни, то 
їй доведеться повернутися на Землю. Той 
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же, хто, проживаючи на райських планетах, 
розвивається у свідомості Кришни далі, 
поступово підіймається на ще вищі планети, 
аж поки під час спустошення всесвіту не 
переміститься до вічного духовного царства. 
Шрідгара Свамі у своєму коментарі до 
«Бгаґавад-ґіти» наводить такий вірш: 
 

брагма сага те сарве    
сампрпте пратісачаре 
парасйнте криттмнаӷ    
правіанті пара падам 

 

«Коли матеріальний усесвіт знищується, 
Брагма та його віддані, які постійно 
перебувають у свідомості Кришни, 
переміщаються згідно зі своїми бажаннями 
у духовний всесвіт, на відповідні духовні 
планети». 
 

ВІРШ 17 
 

SahóYauGaPaYaRNTaMahYaRd(b]ø<aae ivdu" ) 
rai}a& YauGaSahóaNTaa& Tae_haera}aivdae JaNaa" )) 17 )) 

 

сагасра-йуґа-парйантам 
агар йад брагмао відуӷ | 
ртрі йуґа-сагасрнт 

те ’го-ртра-відо джанӷ || 17 || 
 

сагасра — тисяча; йуґа — епохи; 
парйантам — той, що вміщує; агаӷ — день; 
йат — той, що; брагмааӷ — Брагми; відуӷ 
— вони знають; ртрім — ніч; йоґа — 
епохи; сагасра-антм — обмежений 
тисячею; те — ті; агаӷ-ртра — день і ніч; 
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відаӷ — хто розуміє; джанӷ — люди. 
 

За земним літочисленням, тисяча епох 
(юґ), взятих разом, складають один день 
Брагми. І стільки ж тягнеться його ніч. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тривалість існування 
матеріального всесвіту обмежена. Вона 
вимірюється в циклах калп. Калпа — це 
день Брагми, й один день Брагми 
складається з тисячі циклів по чотири епохи 
(юґи): Сатья, Трета, Двапара й Калі. Сатья-
юґу характеризує праведність, мудрість, 
релігійність, відсутність невігластва та 
інших вад, і триває ця юґа 1 мільйон 728 
тисяч років. У Трета-юзі з’являються перші 
вади, і ця юґа триває 1 мільйон 296 тисяч 
років. У Двапара-юґу праведність і 
релігійність занепадають ще більше, зростає 
кількість вад, а триває ця юґа 864 тисячі 
років. І зрештою, настає Калі-юґа, (та, що 
почалася 5 тисяч років тому й за якої ми 
зараз живемо), щедра на суперечки, 
невігластво, безбожність та гріх. Калі-юґа, у 
яку практично відсутні справжні чесноти, 
триває 432 тисячі років. У Калі-юґу зло 
поширюється настільки, що наприкінці цієї 
юґи з’являється Сам Усевишній Господь в 
образі аватари Калкі, знищує демонів, 
рятує Своїх відданих і починає нову Сатья-
юґу. Потім цей самий цикл повторюється 
знову. Чотири юґи, повторювані тисячу 
разів, складають один день Брагми, і стільки 
ж триває його ніч. Брагма живе сто таких 
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«років» і потім помирає. Ці сто «років» 
складають 311 трильйонів і 40 мільярдів 
земних років. На підставі таких обчислень 
життя Брагми здається фантастично довгим, 
безмежним, але з погляду вічності воно не 
довше, ніж спалах блискавки. У 
Причинному океані існує безліч таких 
Брагм, що з’являються і зникають, як 
бульбашки в Атлантичному океані. Брагма 
та його творіння — це частина 
матеріального всесвіту, і тому вони постійно 
перебувають у русі. 

У матеріальному всесвіті навіть Брагма не 
вільний від необхідності народжуватися, 
старіти, хворіти та вмирати. Але Брагма, 
керуючи всесвітом, безпосередньо служить 
Усевишньому Господові, й тому він одразу 
ж досягає звільнення. Санньясі, що досягли 
високого ступеня духовного розвитку, 
підносяться саме на планету Брагми, 
Брагмалоку, найвищу планету матеріально-
го всесвіту, яка існує довше, ніж усі райські 
планети у верхній сфері всесвіту, але згідно 
з законами матеріальної природи на Брагму 
та всіх мешканців Брагмалоки також чекає 
смерть. 
 

ВІРШ 18 
 

AVYa¢-aÜy¢-Ya" SavaR" Pa[>avNTYahraGaMae ) 
ra}YaaGaMae Pa[l/IYaNTae Ta}aEvaVYa¢-Sa&jke- )) 18 )) 

 

авйактд вйактайаӷ сарвӷ 
прабгавантй агар-ґаме | 
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ртрй-ґаме пралйанте 
татраіввйакта-саґйаке || 18 || 

 

авйактт — з непроявленого; вйактайаӷ — 
живі істоти; сарвӷ — усі; прабгаванті — 
проявляються; агаӷ-ґаме — на початку дня; 
ртрі-ґаме — коли настає ніч; пралйанте 
— знищуються; татра — там; ева — 
неодмінно; авйакта — непроявленим; 
саґйаке — у тому, що називають. 
 

На початку дня Брагми всі істоти 
проявляються з непроявленого, а потім, 
коли настає ніч, вони знову занурюються 
у непроявленість. 
 

ВІРШ 19 
 

>aUTaGa]aMa" Sa WvaYa& >aUTva >aUTva Pa[l/IYaTae ) 
ra}YaaGaMae_vXa" PaaQaR Pa[>avTYahraGaMae )) 19 )) 

 

бгӯта-ґрмаӷ са евйа 
бгӯтв бгӯтв пралйате | 

ртрй-ґаме ’вааӷ пртха 
прабгаватй агар-ґаме || 19 || 

 

бгӯта-ґрмаӷ — сукупність усіх живих 
істот; саӷ — той; ева — неодмінно; айам — 
цей; бгӯтв бгӯтв — народжуючись 
повторно; пралйате — знищується; ртрі 
— ночі; ґаме — з приходом; авааӷ — 
саме собою; пртха — син Притхи; 
прабгаваті — проявляється; агаӷ — удень; 
ґаме — з приходом. 
 

Знову і знову, коли настає день Брагми, 
цей безмір живих істот розпочинає свою 
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діяльність, а коли ще раз настає 
Брагмина ніч, вони, безпорадні, 
знищуються. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Не дуже розумні люди, які 
намагаються залишитися в матеріальному 
світі, можуть піднятися на вищі планети, але 
потім їм доводиться знову спускатися на цю 
планету, на Землю. Впродовж дня Брагми 
вони проявляють свою діяльність на вищих 
та нижчих планетах матеріального світу, але 
коли настане ніч Брагми, всіх їх буде 
знищено. Вдень вони отримують різні тіла 
для матеріальної діяльності, але вночі вони, 
безтілесні, перебувають в ущільненому 
стані в тілі Вішну. Потім, коли знову настає 
день Брагми, вони знову проявляються. 
Бгӯтв бгӯтв пралйате — вдень вони 
проявляються, а вночі знову знищуються. 
Зрештою, наприкінці життя Брагми всі вони 
знищуються й залишаються в непроявле-
ному стані впродовж мільйонів і мільйонів 
років. І коли в наступну епоху знову 
народжується Брагма, живі істоти 
проявляються знову. Так вони потрапляють 
у полон звабливого матеріального світу. Але 
ті розумні люди, що звертаються до 
свідомості Кришни, повною мірою 
використовують людську форму життя у 
відданому служінні Господу, оспівуючи 
мага-мантру Гаре Кришна, Гаре Кришна, 
Кришна Кришна, Гаре Гаре / Гаре Рама, 
Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре. Так вони 
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навіть ще в цьому житті переносяться на 
духовну планету Кришни й, уникаючи 
круговерті перероджень, досягають там 
вічного блаженства. 
 

ВІРШ 20 
 

ParSTaSMaatau >aavae_NYaae_VYa¢-ae_VYa¢-aTSaNaaTaNa" ) 
Ya" Sa SaveRzu >aUTaezu NaXYaTSau Na ivNaXYaiTa )) 20 )) 

 

парас тасмт ту бгво ’нйо 
’вйакто ’вйактт сантанаӷ | 

йаӷ са сарвешу бгӯтешу 
найатсу на вінайаті || 20 || 

 

параӷ — трансцендентний; тасмт — до 
цього; ту — але; бгваӷ — природа; анйаӷ 
— інший; авйактаӷ — непроявлений; 
авйактт — до непроявленого; сантанаӷ 
— вічний; йаӷ саӷ — той, що; сарвешу — 
усього; бгӯтешу — прояв; найатсу — у 
знищенні; на — ніколи; вінайаті — 
знищується. 
 

Але є й інша природа, вічна і 
трансцендентна до проявленої й 
непроявленої матерії. Вона вища і 
незнищенна. Коли весь цей світ 
нищиться, та частина лишається, як вона 
є. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Вища духовна енергія 
Кришни трансцендентна й вічна. Вона поза 
всіма змінами матеріальної природи, яка 
проявляється і нищиться під час дня й ночі 
Брагми. Вища енергія Кришни за своїми 
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якостями цілковито протилежна 
матеріальній природі. Вища й нижча 
природи описані в сьомій главі. 
 

ВІРШ 21 
 

AVYa¢-ae_+ar wTYau¢-STaMaahu" ParMaa& GaiTaMa( ) 
Ya& Pa[aPYa Na iNavTaRNTae TaÖaMa ParMa& MaMa )) 21 )) 

 

авйакто ’кшара ітй уктас 
там гуӷ парам ґатім | 
йа прпйа на нівартанте 

тад дгма парама мама || 21 || 
 

авйактаӷ — непроявлений; акшараӷ — 
непогрішимий; іті — так; уктаӷ — 
названий; там — той; гуӷ — відомий; 
парамм — кінцеву; ґатім — призначення; 
йам — який; прпйа — здобуваючи; на — 
ніколи; нівартанте — повертається; тат 
— та; дгма — обитель; парамам — 
найвище; мама — Моє. 
 

Те вище царство звуть непроявленим і 
непорочним; воно є найвищим 
призначенням. Коли хтось досягає його, 
звідти він більше ніколи не повертається. 
Це найвища Моя обитель. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Найвищу обитель Бога-
Особи, Кришни, описано у «Брагма-самгіті» 
як чінтамані-дгаму, місце, де здійснюються 
всі бажання. Найвища обитель Господа 
Кришни, відома як Ґолока-Вриндавана, 
усіяна безліччю палаців, зроблених із 
філософського каменю. Там також ростуть 
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дерева, які називаються «побажай-
деревами», вони дають їжу, яку тільки 
забажаєш; також там живуть корови сурабгі, 
що дають молоко в необмеженій кількості. 
У цій обителі Господу служать сотні тисяч 
богинь удачі (Лакшмі), а Його Самого 
називають Ґовіндою, бо Він — одвічний 
Господь, причина всіх причин. Господь 
зазвичай грає там на Своїй флейті (веу 
кваантам). Його трансцендентна форма — 
найпрекрасніша в усіх трьох світах: Його 
очі схожі на пелюстки лотоса, а тіло Його 
своїм кольором нагадує грозову хмару. Він 
настільки привабливий, що Його краса 
перевершує вроду тисяч купідонів. На 
Ньому одяг шафранового кольору й 
гірлянда на шиї, а волосся прикрашає 
павичеве перо. У «Бгаґавад-ґіті» Господь 
Кришна лише натякає на Свою обитель, 
Ґолока-Вриндавану, яка є найвищою 
планетою духовного царства, а яскравий 
опис її подано у «Брагма-самгіті». Ведична 
література («Катха Упанішада», 3.11) каже, 
що не існує нічого, що б могло перевершити 
обитель Усевишнього Бога, і що обитель ця 
є кінцевою метою: пурушн на пара кічіт 
с кшх парам ґатіӷ. Той, хто досягає її, 
ніколи не повертається у матеріальний світ. 
Найвища обитель Кришни й Сам Кришна — 
це одне й те ж саме, якісно вони невідмінні. 
На нашій Землі, за дев’яносто миль на 
південний схід від Делі, є Вриндавана, копія 
найвищої планети, Ґолока-Вриндавани, що 
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перебуває в духовному небі. Коли Кришна 
прийшов на Землю, Він розважався саме там 
— у Вриндавані, площа якого становить 
вісімдесят чотири квадратні милі в окрузі 
Матхура, в Індії. 
 

ВІРШ 22 
 

Pauåz" Sa Par" PaaQaR >a¢-ya l/>YaSTvNaNYaYaa ) 
YaSYaaNTa"SQaaiNa >aUTaaiNa YaeNa SavRiMad& TaTaMa( )) 22 )) 

 

пурушаӷ са параӷ пртха 
бгактй лабгйас тв ананйай | 

йасйнтаӷ-стхні бгӯтні 
йена сарвам іда татам || 22 || 

 

пурушаӷ — Всевишня Особа; саӷ — Він; 
параӷ — вищий від усіх; пртха — син 
Притхи; бгактй — відданим служінням; 
лабгйаӷ — той, кого досягають; ту — але; 
ананйай — чистий, неухильний; йасйа — 
котрого; антаӷ-стхні — всередині; 
бгӯтні — весь матеріальний прояв; йена — 
ким; сарвам — усе; ідам — що ми можемо 
бачити; татам — просякнуте. 
 

Всевишнього Бога-Особи, найвизнач-
нішого з-поміж усіх, досягають за 
допомогою безроздільної відданості. Хоч 
Він і перебуває у Своїй обителі, Він при 
цьому усепроникливий, і все розміщаєть-
ся в Ньому. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут ясно сказано, що 
обитель Кришни, Всевишньої Особи, — це 
найвища мета, місце вищого призначення, 
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звідки нема необхідності повертатися в 
матеріальний світ. «Брагма-самгіта» описує 
найвищу обитель як ананда-чінмайа-раса, 
місце, де все сповнене духовного 
блаженства. Там немає нічого матеріального 
— все розмаїття, що проявлене там, духовне 
і блаженне за своїми якостями. Це духовне 
розмаїття розповсюджене скрізь як духовне 
поширення Самого Всевишнього Бога, — 
усе проявляється там виключно через 
духовну енергію, як це було пояснено в 
сьомій главі. Що ж стосується цього 
матеріального світу, то, хоча Господь і 
перебуває постійно у своїй найвищій 
обителі, Він усе ж проникає всюди, завдяки 
Своїй матеріальній енергії. Отже, через 
посередництво Своїх духовних та 
матеріальних енергій Він присутній скрізь 
як у матеріальному, так і в духовному 
всесвітах. Йасйнтаӷ-стхні означає, що в 
межах Його духовної й матеріальної енергії 
все спирається на Нього. За допомогою цих 
двох енергій Господь проникає в усе. 

Увійти до найвищої обителі Кришни або 
на одну з безлічі планет Вайкунтхи можна 
лише через бгакті, віддане служіння, на що 
тут ясно вказує слово бгактй. Тієї 
найвищої обителі неможливо досягти 
жодним іншим чином. Веди («Ґопала-тапані 
Упанішада», 3.2) також дають описи 
Усевишнього Бога-Особи та Його найвищої 
обителі. Еко ва сарва-ґаӷ кришаӷ. «У цій 
обителі є тільки один Усевишній Бог-Особа, 
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і Його ім’я — Кришна». Він є найвищим 
милосердним Божеством, і хоча Він — 
один, Він розповсюджує Себе в мільйонах і 
мільйонах повновладних поширень. Веди 
порівнюють Господа з деревом, яке, хоча й 
лишається нерухомим, приносить безліч 
різноманітних плодів, квітів та змінює 
листя. Повновладні поширення Господа, які 
правлять планетами Вайкунтхи, мають по 
чотири руки й відомі під різними іменами: 
Пурушоттама, Трівікрама, Кешава, Мадгава, 
Аніруддга, Гришікеша, Санкаршана, 
Прадьюмна, Шрідгара, Всудева, Дамодара, 
Джанардана, Нараяна, Вамана, Падманабга 
тощо. 

«Брагма-самгіта» (5.37) також підтвер-
джує, що, хоч Господь і перебуває постійно 
на Ґолоці Вриндавані, у Своїй найвищій 
обителі, але при цьому Він усюдисущий, 
тому все в Його творінні функціонує 
належним чином (ґолока ева нівасатй 
акхілтма-бгӯтаӷ). Як сказано у Ведах 
(«Шветашватара Упанішада», 6.8), парсйа 
актір вівідгаіва рӯйате / свбгвік 
ґйна-бала-крій ча  — «Його енергії 
поширені настільки, що вони невпинно й 
бездоганно керують усім, що відбувається в 
космічному прояві, хоча Сам Усевишній 
Господь перебуває дуже й дуже далеко». 
 

ВІРШ 23 
 

Ya}a k-ale/ TvNaav*itaMaav*ita& cEv YaaeiGaNa" ) 
Pa[YaaTaa YaaiNTa Ta& k-al&/ v+YaaiMa >arTazR>a )) 23 )) 
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йатра кле тв анвриттім 
вритті чаіва йоґінаӷ | 

прайт йнті та кла 
вакшймі бгаратаршабга || 23 || 

 

йатра — у якому; кле — час; ту — і; 
анвриттім — без повернення; вриттім 
— із поверненням; ча — також; ева — 
неодмінно; йоґінаӷ — різні містики; 
прайтӷ — відходячи; йнті — досягає 
там — той; клам — час; вакшймі — Я 
опишу; бгарата-ришабга — о найкращий із 
Бгарат. 
 

А зараз, о найкращий із Бгарат, Я опишу 
тобі різні відрізки часу, в які йоґи, цей 
світ покинувши, повертаються або не 
повертаються сюди знову. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Чисті віддані Всевишнього 
Господа, цілковито впокорені душі, що 
беззастережно вручили себе Йому, не 
турбуються, як і коли вони залишать тіло. 
Вони віддають усе на розсуд Кришни, й 
таким чином легко та з радістю 
повертаються до Бога. Але ті, що не є 
безроздільними відданими, а натомість 
покладаються на такі методи духовного 
усвідомлення, як карма-йоґа, ґ’яна-йоґа, 
гатха-йоґа тощо, мають залишати тіло у 
підхожі для цього моменти часу, аби знати 
напевно, повернуться вони знову в цей світ 
народження й смерті, чи ні. 

Якщо йоґ досяг досконалості, він може 
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вибрати найкращий час і обставини, за яких 
йому слід покидати матеріальний світ. Але 
якщо він недостатньо досвідчений, то його 
успіх залежатиме від його фортуни — 
відійде він у слушний момент, чи ні. У 
наступному вірші Господь опише найбільш 
придатні моменти для того, аби залишити 
тіло і вже не повернутися назад. Згідно з 
думкою Ачар’ї Баладеви Відьябгушани, 
санскритське слово кла, що вжите тут, 
стосується божества, яке керує часом. 
 

ВІРШ 24 
 

AiGanJYaaeRiTarh" éu©-" z<MaaSaa otaraYa<aMa( ) 
Ta}a Pa[YaaTaa GaC^iNTa b]ø b]øivdae JaNaa" )) 24 )) 

 

аґнір джйотір агаӷ уклаӷ 
ша-мс уттарйаам | 
татра прайт ґаччханті 

брагма брагма-відо джанӷ || 24 || 
 

аґніӷ — вогонь; джйотіӷ — світло; агаӷ — 
день; уклаӷ — два тижні прибувного 
місяця; ша-мсӷ — шість місяців; 
уттара-айанам — коли Сонце проходить 
північною стороною; татра — там; 
прайтӷ — ті, що залишають своє тіло; 
ґаччханті — йдуть; брагма — до Абсолюту; 
брагма-відаӷ — той, хто пізнав Абсолют; 
джанӷ — особи. 
 

Ті, що знають Найвищого Брагмана, 
досягають Всевишнього, залишаючи цей 
світ у час, коли переважає вплив бога 
вогню, у світлі години, у сприятливу 
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хвилю дня, протягом двох тижнів місяця, 
що прибуває, а також протягом шести 
місяців, коли Сонце рухається на північ.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Коли згадують вогонь, 
світло, день і місячні фази, то мають на 
увазі, що всіма ними керують різні 
божества, які створюють певні умови для 
переходу душі. Під час смерті ум 
переносить нас на шлях до нового життя. 
Якщо залишити тіло у визначений вище 
момент, випадково чи підготувавшись до 
цього, то можна досягти безособового 
брагма-джйоті. Містики, тобто досконалі 
йоґи, можуть заздалегідь вибрати час і 
місце, щоб залишити тіло. Інші люди не 
можуть керувати цим — лише вихід із тіла у 
сприятливий момент, якщо він якимось 
дивом випадково трапиться, дасть їм 
можливість не повернутися до круговерті 
народжень і смертей, в іншому ж разі 
повернення назад неминуче. Однак чистий 
відданий, який перебуває у свідомості 
Кришни, не боїться повернутися назад, 
незалежно від того, залишає він тіло у 
сприятливий чи несприятливий час, 
випадково чи з наміром. 
 

ВІРШ 25 
 

DaUMaae rai}aSTaQaa k*-Z<a" z<MaaSaa di+a<aaYaNaMa( ) 
Ta}a caNd]MaSa& JYaaeiTaYaaeRGaq Pa[aPYa iNavTaRTae )) 25 )) 

 

дгӯмо ртріс татх кришаӷ 
ша-мс дакшійанам | 
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татра чндрамаса джйотір 
йоґ прпйа нівартате || 25 || 

 

дгӯмаӷ — туман; ртріӷ — ніч; татх — 
також; кришаӷ — два тижні спадного 
місяця; ша-мсӷ — шість місяців; 
дакшіа-айанам — коли Сонце проходить 
південною стороною; татра — там; 
чндрамасам — планети Місяць; джйотіӷ 
— світло; йоґ — містик; прпйа — 
досягши; нівартате — повертається. 
 

А хто покидає цей світ у тумані, вночі, 
протягом двох тижнів спадного місяця, а 
також під час шести місяців, коли Сонце 
рухається на південь, — той містик 
Місяця досягає, а тоді знову назад 
повертається. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У Третій Пісні «Шрімад-
Бгаґаватам» Капіла Муні каже, що люди, які 
досвідчені в корисливій діяльності та у 
проведенні різноманітних жертвопринесень 
на Землі, після смерті потрапляють на 
Місяць. Ці великі душі живуть на Місяці 
приблизно 10 тисяч років (за літочисленням 
півбогів) і насолоджуються життям, 
смакуючи напій сома-раса. Але зрештою 
вони повертаються на Землю. Це означає, 
що на Місяці мешкають живі істоти вищих 
класів, хоч вони й можуть бути невидимі 
для наших недосконалих чуттів. 
 

ВІРШ 26 
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éu©-k*-Z<ae GaTaq ùeTae JaGaTa" XaaìTae MaTae ) 
Wk-Yaa YaaTYaNaav*itaMaNYaYaavTaRTae PauNa" )) 26 )) 

 

укла-крише ґат гй ете 
джаґатаӷ вате мате | 

екай йтй анвриттім 
анйайвартате пунаӷ || 26 || 

 

укла — світло; крише — і темрява; ґат 
— способи виходу; гі — неодмінно; ете — 
ці два; джаґатаӷ — матеріального світу; 
вате — Вед; мате — на думку; екай 
— одним; йті — йде; анвриттім — щоб 
не повертатися; анйай — іншим; вартате 
— повертається; пунаӷ — знову. 
 

Згідно з Ведами, існує два шляхи, які 
ведуть із цього світу: один при світлі, а 
другий у пітьмі. Той, хто відходить при 
світлі, більше не повертається, але той, 
хто залишає цей світ у темряві, — 
повертається знову. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Такий самий опис відходу з 
цього світу й повернення в нього цитує із 
«Чхандоґ’я Упанішади» (5.10.3–5) ачар’я 
Баладева Відьябгушана. Ті, що трудяться 
заради плодів, а також умоглядні філософи з 
давніх-давен безперервно то залишають цей 
світ, то повертаються в нього знову. Вони не 
досягають остаточного спасіння, бо не 
віддаються Кришні. 
 

ВІРШ 27 
 

NaETae Sa*Taq PaaQaR JaaNaNYaaeGaq MauùiTa k-êNa ) 
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TaSMaaTSaveRzu k-ale/zu YaaeGaYau¢-ae >avaJauRNa )) 27 )) 
 

наіте срит пртха джнан 
йоґ мугйаті качана | 

тасмт сарвешу клешу 
йоґа-йукто бгаврджуна || 27 || 

 

на — ніколи; ете — ці два; срит — різні 
шляхи; пртха — син Притхи; джнан — 
навіть, якщо він знає; йоґ — відданий 
Господа; мугйаті — збентежиться; качана 
— будь-хто; тасмт — томý; сарвешу 
клешу — завжди; йоґа-йуктаӷ — залучений 
до свідомості Кришни; бгава — просто 
стань; арджуна — о Арджуно. 
 

Хоча віддані й знають про ці два шляхи, 
Арджуно, але ніколи ними не перейма-
ються. Тому завжди будь стійкий у 
відданості. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут Кришна радить Арджуні 
не тривожитися цими різними шляхами, 
якими душа може залишити матеріальний 
світ. Відданий Усевишнього Господа не 
повинен турбуватися, покине він тіло в 
запланований час чи випадково. Йому слід 
бути непохитним у свідомості Кришни й 
оспівувати Гаре Кришна. Йому треба знати, 
що перейматися цими двома шляхами — річ 
бентежна. Найлегшим способом цілковитої 
заглибленості у свідомість Кришни є 
діяльність у дусі служіння Кришні. Це 
зробить шлях у духовне царство безпечним, 
надійним і прямим. У цьому вірші особливо 
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важливе слово йоґа-йукта. Хто укріпився в 
йозі, той усю свою діяльність веде у 
свідомості Кришни. Шрі Рупа Ґосвамі 
радить: ансактасйа вішайн йатхргам 
упайуджатаӷ — «не слід прив’язуватися 
до матеріальної діяльності, а натомість 
треба робити все у свідомості Кришни». 
Йдучи таким шляхом, що називається юкта-
вайраґ’я, людина досягає досконалості. 
Тому відданий не бентежиться цими 
описами придатного й непридатного часу, 
адже він знає, що віддане служіння Господу 
й так забезпечує йому переміщення до 
найвищої обителі. 
 

ВІРШ 28 
 

vedezu Yajezu TaPa"Sau cEv 
 daNaezu YaTPau<Yaf-l&/ Pa[idíMa( ) 
ATYaeiTa TaTSavRiMad& ividTva 

 YaaeGaq Par& SQaaNaMauPaEiTa caÛMa( )) 28 )) 
 

ведешу йаґйешу тапаӷсу чаіва 
днешу йат пуйа-пхала прадішам | 

атйеті тат сарвам іда відітв 
йоґ пара стхнам упаіті чдйам || 28 || 

 

ведешу — у вивченні Вед; йаґйешу — у 
здійсненні яґ’ї, жертвопринесення; тапаӷсу 
— вдаючись до різноманітних аскез; ча — 
також; ева — неодмінно; днешу — даючи 
милостиню; йат — той, хто; пуйа-пхалам 
— плід праведної діяльності; прадішам — 
те, що випадає на долю; атлеті — 
перевершує; тат сарвам — усі ті; ідам — 
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це; відітв — знаючи; йоґ — відданий; 
парам — найвищої; стхнам — обителі; 
упаіті — досягає; ча — також; дйам — 
одвічного. 
 

Той, хто став на шлях відданого 
служіння, не втрачає плодів вивчення 
Вед, здійснення жертвопринесень, 
дотримання аскез, роздачі милостині, 
філософських занять і корисливої 
діяльності. Просто завдяки відданому 
служінню він здобуває все це і досягає 
вкінці вічної обителі, найвищої з усіх. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Цей вірш підсумовує зміст 
сьомої та восьмої глав, які докладно 
описують саме свідомість Кришни й віддане 
служіння. Людина має вивчати Веди під 
керівництвом духовного вчителя й вести під 
його опікою аскетичне, сповнене покут 
життя. Брагмачарі має жити в домі 
духовного вчителя як слуга й повинен 
ходити від двору до двору, прохаючи 
милостиню, і приносити її духовному 
вчителеві. Він приймає їжу лише з дозволу 
вчителя, і якщо учитель якогось дня не 
кличе учня до столу, то учень у цей день 
постить. Такими є деякі з ведичних засад, 
що їх дотримуються брагмачарі. 

Після вивчення Вед під керівництвом 
учителя впродовж деякого часу — 
щонайменше з п’яти до двадцяти років — 
учень стає людиною досконалої вдачі. 
Вивчення Вед призначене не для того, щоб 
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виховати кабінетного мислителя, а щоб 
сформувати характер. Після такого 
виховання брагмачарі може одружитись і 
почати сімейне життя. Як сімейна людина 
(ґригастха), він зобов’язаний здійснювати 
багато жертвопринесень, аби досягти 
подальшого просвітлення. Також він має 
роздавати милостиню, зважаючи на місце, 
час та на те, хто просить, і розрізняти 
добродійність у добрі, страсті та невігластві, 
як це описано у «Бгаґавад-ґіті». Далі, 
відмовившись від сімейного життя і ставши 
ванапрастхою, він накладає на себе суворі 
покути: живе в лісі, носить одяг із кори 
дерева, тривалий час не голиться тощо. 
Людина, яка пройшла етапи життя 
брагмачар’ї, сімейного життя, ванапрастхи 
і зрештою, санньяси, сягає досконалої стадії 
життя. Деякі після цього потрапляють до 
небесного царства й, досягши ще більшої 
досконалості, дістають перепустку до 
духовного неба: або в безособове брагма-
джйоті, або на планети Вайкунтхи чи на 
Кришналоку. Таким є шлях, що окреслений 
у ведичній літературі. 

Однак привабливість свідомості Кришни 
полягає в тому, що одним-єдиним махом, 
просто присвятивши себе відданому 
служінню, можна отримати плоди всіх 
обрядів, які проводять на різних етапах 
життя. 

Слова іда відітв вказують на те, що 
треба глибоко усвідомити настанови, які 
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Шрі Кришна давав у цій і в сьомій главах 
«Бгаґавад-ґіти». Треба намагатися зрозуміти 
ці глави не за допомогою начитаності чи 
потуг ума, а слухаючи та обговорюючи їх у 
товаристві відданих Господа. Глави з сьомої 
по дванадцяту — це суть «Бгаґавад-ґіти». 
Перші шість та останні шість глав є ніби 
обкладинкою для шести середніх, які 
Господь оберігає особливо. Якщо комусь у 
спілкуванні з відданими Господа поталани-
ло зрозуміти «Бгаґавад-ґіту», особливо ці 
серединні шість глав, то його життя 
увінчається успіхом. Він досягне більших 
результатів, ніж усі здійснені аскези, 
жертвопринесення, філософські теорії, вся 
доброчинність тощо, адже плодів усіх цих 
видів діяльності можна досягти просто 
завдяки свідомості Кришни. 

Той, хто має хоч крихту віри у «Бгаґавад-
ґіту», повинен слухати її від відданого, адже 
на початку четвертої глави ясно сказано, що 
«Бгаґавад-ґіту» можуть зрозуміти лише 
бгакти; ніхто інший не може збагнути її 
мети. Тому треба слухати «Бгаґавад-ґіту» з 
уст відданих, а не умоглядних теоретиків. У 
цьому ознака віри. Коли людина шукає 
спілкування з відданими й нарешті його 
знаходить, вона починає по-справжньому 
вивчати й розуміти «Бгаґавад-ґіту». Завдяки 
спілкуванню з відданими й духовному 
поступу, що приходить в результаті цього 
спілкування, людина занурюється у віддане 
служіння. Це служіння розвіює всі її 
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побоювання щодо Кришни чи Бога, щодо 
діяльності Кришни, Його форми, розваг, 
імені та інших Його особливостей. Коли всі 
ці побоювання остаточно зникають, людина 
зосереджується на своєму навчанні. Тоді 
вона починає насолоджуватися вивченням 
«Бгаґавад-ґіти» й досягає стану, коли її 
свідомість завжди перебуває у Кришні. На 
цьому просунутому етапі людину цілковито 
охоплює любов до Кришни. Цей найвищий 
ступінь досконалості життя дає відданому 
можливість переміститися на Ґолока-
Вриндавану, в обитель Кришни у духовному 
небі, де на нього чекає вічне щастя. 

Так закінчуються пояснення Бгакті-
веданти до восьмої глави «Шрімад 
Бгаґавад-ґіти», у якій розглядається 
осягнення Всевишнього.  
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ГЛАВА ДЕВ’ЯТА 
  

Найпотаємніше Знання 
 

ВІРШ 1 
 

é[q>aGavaNauvac 
wd& Tau Tae GauùTaMa& Pa[v+YaaMYaNaSaUYave ) 

jaNa& ivjaNaSaihTa& YaJjaTva Maae+YaSae_éu>aaTa( )) 1 )) 
 

р-бгаґавн увча 
іда ту те ґугйа-тама 
правакшймй анасӯйаве | 
ґйна віґйна-сагіта 

йадж ґйтв мокшйасе ’убгт || 1 || 
 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; ідам — це; ту — але; те — тобі; 
ґугйа-тамам — найбільш сокровенне; 
правакшймі — Я кажу; анасӯйаве — 
незаздрісному; ґйнам — знання; віґйна — 
усвідомлене знання; сагітам — з; йат — 
яке; ґйтв — знаючи; мокшйасе — ти 
звільнишся; аубгт — від злиденного 
матеріального існування. 
 

Всевишній Бог-Особа сказав:  
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Любий Мій Арджуно, оскільки ти ніколи 
Мені не заздриш, Я відкрию тобі 
найпотаємніше знання. Оволодівши ним, 
ти звільнишся від страждань матеріаль-
ного існування. 
 

ПОЯСНЕННЯ: На відданого Кришни, який 
усе більше й більше слухає про 
Всевишнього Господа, сходить просвітлен-
ня. Таке слухання рекомендоване у 
«Шрімад-Бгаґаватам», де сказано, що «слова 
Всевишнього Бога-Особи сповнені внутріш-
ньої сили, яка проявляється, коли віддані 
обговорюють між собою питання, що 
пов’язані з Усевишнім Богом». Цього 
знання неможливо досягти, спілкуючись з 
академічними вченими й умоглядними 
теоретиками, бо це усвідомлене знання. 

Віддані завжди заглиблені у служіння 
Всевишньому Господові. Господь бачить 
умонастрій та щирість окремої живої істоти, 
зануреної у свідомість Кришни, й дає їй 
розум, щоб у спілкуванні з відданими вона 
могла збагнути науку про Кришну. Бесіди 
про Кришну містять у собі надзвичайну 
силу, і якщо якась щаслива людина бере 
участь у таких бесідах та намагається 
засвоїти отримане знання, то це обов’язково 
сприятиме її просуванню до духовного 
усвідомлення. Господь Кришна, аби 
надихнути Арджуну до все більшого й 
більшого поступу у відданому служінні, 
торкається у дев’ятій главі тем, ще більш 
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потаємних, ніж ті, що Він розкрив досі.  
Початок «Бгаґавад-ґіти», її перша глава, 

— це в більшій чи меншій мірі вступ до 
всієї книги; духовне знання, що його 
описано у другій та третій главах, називають 
потаємним. Теми, які обговорюються в 
сьомій та восьмій главах, особливо 
стосуються відданого служіння Господові, й 
оскільки вони несуть просвітлення у 
свідомості Кришни, їх називають ще більш 
потаємними. Проте у дев’ятій главі 
порушується питання чистої відданості, й 
тому її називають найпотаємнішою. Той, 
хто оволодів найпотаємнішим знанням про 
Кришну, природним чином стає 
трансцендентним. Тому він не відчуває 
матеріального болю, хоча й перебуває в 
матеріальному світі. У «Бгакті-расамрита-
сіндгу» сказано, що будь-яку людину, навіть 
у зумовленому стані матеріального 
існування, треба вважати звільненою, якщо 
вона має щире бажання з любов’ю служити 
Всевишньому Господові. Підтвердження 
цього ми знаходимо у «Бгаґавад-ґіті», а саме 
в десятій главі, де сказано, що кожен, кого 
приваблює цей шлях, є звільненою особою. 

Перший вірш цієї глави має особливе 
значення. Слова іда ґйнам («це знання») 
стосуються чистого відданого служіння, що 
складається з дев’яти різних видів 
діяльності, а саме зі слухання, оспівування, 
пам’ятання, служіння, поклоніння, молитви, 
впокорення, дружніх стосунків і 
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жертвування всім заради Кришни. 
Практикуючи ці дев’ять складових 
відданого служіння, людина підіймається до 
рівня духовної свідомості, свідомості 
Кришни. Коли таким чином її серце 
очищується від матеріальної скверни, вона 
може зрозуміти науку про Кришну. Просто 
збагнути, що жива істота нематеріальна, 
недостатньо. Це може бути початком 
духовного усвідомлення, однак людина має 
бачити різницю між діяльністю тіла й 
духовною діяльністю того, хто розуміє, що 
він не є тілом. 

У сьомій главі ми вже обговорювали 
надзвичайну могутність Усевишнього Бога-
Особи, Його різні енергії, вищу й нижчу 
природи та весь матеріальний прояв. А 
зараз, у дев’ятій главі, буде описана слава 
Господа. 

Санскритське слово анасӯйаве у цьому 
вірші також дуже важливе. Загалом усі 
коментатори, навіть якщо вони 
високоосвічені, заздрять Кришні, 
Всевишньому Богові-Особі. Навіть 
найбільш ерудовані вчені коментують 
«Бгаґавад-ґіту» дуже неточно. Через те, що 
вони заздрять Кришні, їхні коментарі нічого 
не варті. Істинними є коментарі, які 
написали віддані Кришни. Ніхто не може 
пояснити «Бгаґавад-ґіту» чи дати досконале 
знання про Кришну, якщо він завидливий. 
Той, хто засуджує вдачу Кришни, не маючи 
знання про Нього, — просто дурень, тому 
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таких коментарів треба ретельно уникати. А 
для тих, хто розуміє, що Кришна є 
Всевишнім Богом-Особою, бездоганною і 
трансцендентною Особистістю, ці глави 
будуть дуже благодатні. 
 

ВІРШ 2 
 

raJaivÛa raJaGauù& Paiv}aiMadMautaMaMa( ) 
Pa[TYa+aavGaMa& DaMYa| SauSau%& k-TauRMaVYaYaMa( )) 2 )) 

 

рджа-відй рджа-ґугйа 
павітрам ідам уттамам | 

пратйакшваґама дгармйа 
су-сукха картум авйайам || 2 || 

 

рджа-відй — цар освіти; рджа-ґугйам — 
цар потаємного знання; павітрам — 
найчистіше; ідам — це; уттамам — 
трансцендентне; пратйакша — 
безпосереднім досвідом; аваґамам — 
зрозуміле; дгармйам — релігійний принцип; 
су-сукхам — дуже щасливе; картум — те, 
що виконують; авйайам — вічне. 
 

Це знання — цар усього знання й 
найбільша таїна з усіх таїн. Воно — 
найчистіше, воно — досконалість релігії, 
адже дає воно пряме сприйняття себе за 
допомогою усвідомлення. Воно вічне, й 
осягнення його радісне. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Цю главу «Бгаґавад-ґіти» 
названо царем усього знання, бо вона є 
суттю всіх раніше викладених філософій та 
систем поглядів. Є сім основних філософів 
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Індії: Ґаутама, Канада, Капіла, Яґ’явалк’я, 
Шанділья, Вайшванара і врешті-решт, 
В’ясадева, автор «Веданта-сутри». Отже, 
філософського або трансцендентного знання 
не бракує. Але Господь каже, що дев’ята 
глава — це суть і цар усього знання, яке 
можна добути з Вед та різних інших 
філософських джерел. Потаємне трансцен-
дентне знання дає розуміння різниці між 
душею й тілом. Але найбільш потаємне 
знання досягає свого апогею у відданому 
служінні Господу, й воно є царем усього 
знання. 

Зазвичай, люди позбавлені такого 
сокровенного знання. Їх виховують у межах 
неістотного, зовнішнього знання. У межах 
звичайного освітнього процесу люди 
вивчають багато різних предметів: політику, 
соціологію, фізику, хімію, математику, 
астрономію, технічні науки тощо. У всьому 
світі є чимало наукових закладів, безліч 
солідних університетів, але, на жаль, немає 
жодного університету або навчального 
закладу, де б вивчали науку про душу. А 
душа, однак, — найважливіша у тілі річ, без 
неї тіло втрачає свою вартість. Проте люди 
надають дуже великого значення саме 
тілесним потребам, зовсім не дбаючи про 
душу, яка оживляє тіло. 

«Бгаґавад-ґіта», починаючи з другої 
глави, особливо наголошує на важливості 
душі. Від самого початку Господь каже, що 
тіло — тлінне, тоді як душа — нетлінна 
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(антаванта іме дег нітйасйоктӷ 
арріаӷ). Ця потаємна частина знання 
полягає у простому розумінні того, що 
духовна душа відмінна від тіла, і що її 
природа незмінна, непідвладна руйнуванню 
й вічна. Але це ще не дає позитивної 
інформації про душу. Іноді людям здається, 
що душа відмінна від тіла, і що коли тіло 
закінчує своє існування, душа визволяється 
з нього й нібито залишається в порожнечі, 
втрачаючи свою індивідуальність. Але це не 
так. Як може душа, така активна в тілі, стати 
абсолютно пасивною, звільнившись із 
нього? Душа завжди активна. Якщо вона 
вічна, то вона й вічно активна, а її діяльність 
у духовному царстві формує найпотаємнішу 
частину духовного знання. Тому це знання 
про діяльність духовної душі назване тут 
царем усього знання, найпотаємнішою Його 
частиною. 

Це знання, як свідчить ведична 
література, — найчистіша форма всієї 
діяльності. У «Падма Пурані» проаналізова-
но гріховну діяльність людини й показано, 
що гріх походить від гріха. Ті, що вдаються 
до корисливої діяльності, заплутуються у 
гріховних наслідках, у різних їхніх фазах та 
формах. Наприклад, якщо посіяти насіння 
якогось дерева, то це ще не означає, що 
дерево одразу ж виросте, — на це потрібен 
час. Спочатку з’являється невеликий пагін, 
далі він набуває форми дерева, потім цвіте, 
плодоносить, і лише коли весь процес 
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завершено, людина, що посіяла насіння, 
насолоджується квітами й плодами. Так 
само і гріховному вчинку потрібен деякий 
час, аби почати плодоносити. Є різні стадії 
дозрівання гріха. Людина може перестати 
грішити, але все ще пожинатиме наслідки, 
тобто плоди своїх минулих гріховних 
учинків. Є гріхи, які поки що перебувають у 
вигляді сімені, а є гріхи, які вже 
плодоносять і плоди яких ми пожинаємо у 
формі страждань та болю. 

Як сказано у двадцять восьмому вірші 
сьомої глави, людина, яка остаточно 
розквиталася з наслідками своєї гріховної 
діяльності й цілковито поринула у 
доброчесну діяльність, звільнившись від 
двоїстості матеріального світу, присвячує 
себе відданому служінню Всевишньому 
Богові-Особі, Кришні. Іншими словами, ті, 
що дійсно повністю віддалися Всевишньому 
Господові, вільні від усіх гріховних 
наслідків. Це підтверджено в «Падма 
Пурані»: 

 

апррабдга-пхала ппа    
кӯа бджа пхалонмукхам 

крамеаіва пралйета    
вішу-бгакті-раттманм 

 

Для тих, що віддано служать Усевишньому 
Богові-Особі, всі гріховні наслідки, — 
плодоносять вони, лише визрівають чи 
перебувають у формі насіння, — поступово 
зникають. Тому очищувальна сила 
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відданого служіння дуже велика; її 
називають павітрам уттамам, найчисті-
шою. Уттама означає «трансцендентний». 
Тамас означає «матеріальний світ» або 
«пітьма», а уттама — це «те, що є 
трансцендентним до матеріальної діяльнос-
ті». Діяльність у відданості ніколи не треба 
вважати матеріальною. Хоч іноді й може 
здаватися, ніби віддані роблять те ж саме, 
що і звичайні люди, однак той, хто здатний 
бачити й добре знайомий з відданим 
служінням, точно знає, що ці вчинки 
відданих не є матеріальною діяльністю. Усі 
ці вчинки духовні, сповнені відданості та 
вільні від скверни ґун матеріальної природи. 

Кажуть, діяльність у відданому служінні 
настільки досконала, що людина одразу 
може відчути на собі її прямі результати. Ці 
прямі результати справді видимі, й у нас є 
практичний досвід, що кожна людина, яка 
оспівує святі імена Кришни (Гаре Кришна, 
Гаре Кришна, Кришна Кришна, Гаре Гаре / 
Гаре Рама, Гаре Рама, Рама Рама, Гаре 
Гаре), уникаючи водночас образ святого 
імені, відчуває трансцендентне задоволення 
й дуже швидко очищується від будь-якого 
матеріального забруднення. Це справді 
можна спостерігати. Крім того, якщо 
людина не лише слухає, але й намагається 
поширювати ідею відданого служіння, або 
якщо вона сприяє місіонерській діяльності 
свідомості Кришни, то вона відчуває 
поступовий духовний прогрес. Поступ у 
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духовному житті не залежить від 
попередньої освіти чи якоїсь підготовки. 
Сам цей метод настільки чистий, що, просто 
застосовуючи його, людина очищується. 

У «Веданта-сутрі» (3.2.26) це описано 
такими словами: прака ча кармай 
абгйст. «Віддане служіння настільки 
могутнє, що, просто присвятивши себе 
йому, людина обов’язково стає просвітле-
ною». Практичним прикладом цього є 
попереднє життя Наради, коли він був 
сином служниці. Він не мав ніякої освіти й 
не був народжений у вельможній родині, 
проте коли його мати стала прислуговувати 
великим відданим, Нарада допомагав їй, а за 
її відсутності й сам служив їм. Сам Нарада 
каже про це так: 

 

уччхішха-лепн анумодіто двіджаіӷ 
   сакрит сма бгудже тад-апста-кілбішаӷ 

ева правриттасйа віуддга-четасас 
   тад-дгарма евтма-ручіӷ праджйате 

 

У цьому вірші зі «Шрімад-Бгаґаватам» 
(1.5.25) Нарада описує своєму учневі 
В’ясадеві своє попереднє життя. Він каже, 
що, прислуговуючи цим чистим відданим, 
коли вони гостювали в їхньому домі 
упродовж чотирьох місяців, він близько 
спілкувався з ними. Іноді мудреці залишали 
трохи їжі на своїх тарілках, і хлопчик, який 
мив їхні тарілки, одного разу захотів 
скуштувати тих решток. Він попросив 
дозволу та, отримавши його, з’їв ці залишки 
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й одразу ж очистився від усіх гріховних 
наслідків. Він продовжував їсти рештки 
їхньої їжі, і поступово серце його стало 
настільки ж чистим, як і серця тих мудреців. 
Великі віддані насолоджувалися смаком 
невпинного відданого служіння Господу, 
слухаючи й переповідаючи про Нього, й 
Нарада поступово розвинув у собі цей смак. 
Нарада веде далі: 
 

татрнвага криша-катхӷ праґйатм 
   ануґрагериава маногарӷ 

тӷ раддгай ме ´нупада віриватаӷ 
   прійаравасй аґа мабгавад ручаӷ 

 

Спілкуючись із мудрецями, він розвинув у 
собі смак до слухання про Кришну та до 
оспівування Господньої слави, і його 
охопило велике прагнення до відданого 
служіння Господу. Тобто, як сказано у 
«Веданта-сутрі»: прака ча кармай 
абгйст — «якщо людина просто 
присвячує себе діяльності у відданому 
служінні, то все відкривається їй саме 
собою, й вона стає здатна розуміти». Це 
називають пратьякшею, тобто безпосеред-
нім сприйняттям. 

Слово дгармйам означає «шлях релігії». 
Нарада був сином служниці. Він не мав 
можливості ходити до школи. Він просто 
допомагав своїй матері, і на щастя, їй якось 
трапилася нагода слугувати відданим. 
Хлопчик Нарада теж отримав таку добру 
нагоду, і, просто спілкуючись із відданими 
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Господа, досяг найвищої мети релігії. Як 
запевняє «Шрімад-Бгаґаватам», вища мета 
будь-якої релігії — віддане служіння (са ваі 
пус паро дгармо йато бгактір 
адгокшадже). Релігійні люди здебільшого 
не знають, що найвищою досконалістю 
релігії є досягнення стадії відданого 
служіння Господові. Ми вже торкалися 
цього, обговорюючи останній вірш восьмої 
глави (ведешу йаґйешу тапаӷсу чаіва) — для 
самоусвідомлення потрібне ведичне знання. 
Але Нарада, хоча й ніколи не мав духовного 
вчителя та не був обізнаний із ведичними 
принципами, досяг найвищого результату 
вивчення Вед. Це настільки могутній метод, 
що, навіть не проводячи регулярних 
релігійних обрядів, людина може піднятися 
до найвищого ступеня досконалості. І як же 
це можливо? Пояснення ми знаходимо у 
ведичній літературі: чрйавн пурушо веда. 
Той, хто спілкується з великими ачар’ями, 
навіть якщо він неосвічений і ніколи не 
вивчав Веди, може здобути усе знання, яке 
необхідне для духовного усвідомлення. 

Шлях відданого служіння Господові 
сповнений радості (су-сукхам). Чому? Бо 
віддане служіння складається зі раваа 
кртана вішоӷ, таким чином, можна 
просто слухати співи, що прославляють 
Господа, або відвідувати філософські лекції 
з трансцендентного знання, які дають 
авторитетні ачар’ї. Людина може вчитися, 
просто відвідуючи їх. Крім того, вона може 
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їсти залишки запропонованої Господові їжі 
— приємні та смачні страви. Будь-яке 
віддане служіння приносить радість. Можна 
віддано служити Господу навіть у 
найзлиденніших умовах. Господь каже: 
патра пушпа пхала тойам — Він радий 
прийняти від відданого будь-яке 
підношення, і неважливо, що це. Навіть 
листочок, квітку, плід або просто воду, які 
доступні в будь-якому місці на цій планеті, 
може запропонувати Господові будь-яка 
людина, незалежно від її соціального стану, 
і Господь прийме це підношення, якщо воно 
робитиметься з любов’ю. Історія знає цьому 
чимало прикладів. Просто скуштувавши 
листя туласі, запропонованого лотосовим 
стопам Господа, такі великі мудреці, як-от 
наприклад Санат-кумар, стали великими 
відданими. Це свідчить про те, що віддане 
служіння дуже приємне, і його можна 
виконувати з радістю. Бог приймає тільки 
любов, з якою Йому підношення 
пропонують. 

Тут сказано, що віддане служіння 
Господові існує вічно. Це суперечить 
твердженням філософів маяваді. Хоча вони 
іноді і вдаються до відданого служіння, та 
вони гадають, що їм треба продовжувати 
його лише доти, доки вони не досягнуть 
звільнення, але, звільнившись, вони 
«зливаються з Богом в одне ціле». Таке 
тимчасове пристосовницьке служіння не є 
чистим відданим служінням. Істинне 
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віддане служіння продовжується й після 
звільнення. Коли відданий вирушає на 
духовну планету у Божому царстві, там він 
також служить Усевишньому Господові. Він 
не прагне стати єдиним із Усевишнім 
Господом. 

Як буде видно з «Бгаґавад-ґіти» далі, 
істинне віддане служіння після звільнення 
лише починається. Звільнившись, жива 
істота досягає стану Брагмана (брагма-
бгӯта), і фактично лише тоді починається її 
віддане служіння (самаӷа сарвешу бгӯтешу 
мад-бгакті лабгате парм). Ніхто не може 
збагнути Всевишнього Бога-Особу, вдаю-
чись із власної примхи до карма-йоґи, ґ’яна-
йоґи, аштанґа-йоґи або будь-якої іншої йоґи. 
За допомогою різних методів йоґи людина 
може трохи наблизитись до бгакті-йоґи, але, 
не піднявшись до ступеня відданого 
служіння Господові, вона не зможе 
усвідомити Особу Бога. У «Шрімад-
Бгаґаватам» також підтверджено, що, коли 
людина очиститься за допомогою методу 
відданого служіння, особливо за допомогою 
слухання «Шрімад-Бгаґаватам» чи 
«Бгаґавад-ґіти» від усвідомлених душ, вона 
тоді зможе зрозуміти науку про Кришну, 
тобто про Бога. Ева прасанна-манасо 
бгаґавад-бгакті-йоґатаӷ. Коли серце 
людини очищується від усього зайвого, вона 
починає розуміти, що таке Бог. Отже, 
віддане служіння, свідомість Кришни, є 
вершиною пізнання і царем усього 
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потаємного знання. Це найчистіша форма 
релігії, і її можна здійснювати з радістю і 
без ускладнень. Тому треба прийняти її. 
 

ВІРШ 3 
 

Aé[ÕDaaNaa" Pauåza DaMaRSYaaSYa ParNTaPa ) 
APa[aPYa Maa& iNavTaRNTae Ma*TYauSa&SaarvTMaRiNa )) 3 )) 

 

араддадгнӷ пуруш 
дгармасйсйа паран-тапа | 
апрпйа м нівартанте 

мритйу-сасра-вартмані || 3 || 
 

араддадгнӷ — ті, що не мають віри; 
пурушӷ — такі люди; дгармасйа — до 
релігійного процесу; асйа — цього; 
парантапа — вбивця ворогів; апрпйа — не 
здобуваючи; мм — Мене; нівартанте — 
повертаються; мритйу — смерті; сасра 
— у матеріальному існуванні; вартмані — 
на шлях. 
 

О нищителю ворогів, ті, що не мають 
віри у віддане служіння, — не можуть 
Мене досягти. Тому вони повертаються 
на шлях народження й смерті, в 
матеріальний світ. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Невіруючі не можуть іти 
шляхом відданого служіння — таке 
значення цього вірша. Віра виникає від 
спілкування з відданими. Але безталанні 
люди, навіть вислухавши від видатних 
особистостей всі свідчення ведичної 
літератури, все одно не приходять до віри в 
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Бога. Вони сумніваються й не можуть 
упевнитися в необхідності відданого 
служіння Господові. Отже, віра — це 
найважливіший чинник прогресу у 
свідомості Кришни. У «Чайтанья-
чарітамриті» сказано, що віра — це 
цілковита переконаність у тому, що просто 
завдяки служінню Всевишньому Господові 
Шрі Кришні жива істота може стати 
досконалою. Такою є справжня віра. Як 
сказано у «Шрімад-Бгаґаватам» (4.31.14): 
 

йатх тарор мӯла-нішечанена 
   трипйанті тат-скандга-бгуджопакхӷ 

пропагрч ча йатхендрій 
   татхаіва сарвргаам ачйутеджй 

 

«Вода, якою поливають коріння дерева, 
благотворно впливає на віти й листя цього 
дерева, а їжа, що потрапила у шлунок, 
викликає задоволення чуттів у всьому тілі. 
Так само й трансцендентне служіння 
Всевишньому задовольняє всіх небожителів 
та всіх інших живих істот». Отже, 
прочитавши «Бгаґавад-ґіту», треба одразу 
зробити необхідні висновки, тобто 
відмовитися від усіх інших занять і 
присвятити себе служінню Всевишньому 
Господові Кришні, Богові-Особі. Перекона-
ність у справедливості такої життєвої 
філософії і є вірою. 

А розвиток такої віри є шляхом 
свідомості Кришни. Є три категорії людей, 
які усвідомлюють Кришну. До третього 



857 

класу належать ті, у кого немає віри. Навіть 
якщо вони формально й беруть участь у 
відданому служінні, все одно вони не здатні 
досягти найвищої стадії досконалості. 
Швидше за все, вони згодом зійдуть із цього 
шляху. Вони починають служити Кришні, 
але через брак переконаності та віри, їм 
дуже важко залишатись у свідомості 
Кришни. У нашій місіонерській діяльності 
ми бачимо, що люди іноді приходять до 
свідомості Кришни з якимись прихованими 
мотивами, але, поліпшивши трохи своє 
матеріальне становище, вони відмовляються 
від служіння Господу і знову повертаються 
до колишнього життя. Людина може 
розвивати свою свідомість Кришни тільки 
завдяки вірі. Хто досяг непохитної віри і 
добре знає літературу, присвячену 
відданому служінню, той належить до 
першого класу людей у свідомості Кришни. 
До другого класу належать ті, що не дуже 
добре розуміються на Священних Писаннях, 
але щиро вірять у те, що кришна-бгакті, 
тобто служіння Кришні, є найкращим 
шляхом, і така щира переконаність 
підтримує їх. Вони стоять вище від людей 
третього класу, які не мають ні досконалого 
знання писань, ні твердої віри, бо завдяки 
спілкуванню з відданими та через свою 
душевну чистоту намагаються йти шляхом 
відданого служіння. Особи, що належать до 
третього класу, можуть облишати віддане 
служіння, на відміну від відданих другого й 
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особливо, першого класу. Віддані першого 
класу врешті-решт неодмінно досягнуть 
своєї цілі. Щодо відданих третього класу у 
свідомості Кришни, то попри їхню віру в те, 
що віддане служіння Кришні є великим 
благом, вони ще не мають належних знань 
про Кришну з таких джерел, як «Шрімад-
Бгаґаватам» і «Бгаґавад-ґіта». Іноді ці люди 
проявляють схильність до карма-йоґи та 
ґ’яна-йоґи, а іноді вони впадають у смуток і 
неспокій, але, коли захоплення карма-йоґою 
чи ґ’яна-йоґою проходить, вони стають 
відданими першого або другого класу. Віра 
у Кришну теж ділиться на три рівні, які 
описані у «Шрімад-Бгаґаватам». В 
одинадцятій пісні «Шрімад-Бгаґаватам» 
також описана відданість першого, другого і 
третього рівнів. Але ті, що не приходять до 
віри, навіть почувши про Кришну та про 
досконалість відданого служіння, і думають, 
що все це лише порожнє вихваляння, — 
таким людям цей шлях видається надто 
важким, навіть якщо формально вони і 
беруть участь у служінні Кришні. Надто 
мала надія, що вони колись досягнуть 
досконалості. Таким чином, у відданому 
служінні Господу дуже важлива віра. 
 

ВІРШ 4 
 

MaYaa TaTaiMad& Sav| JaGadVYa¢-MaUiTaRNaa ) 
MaTSQaaiNa SavR>aUTaaiNa Na cah& TaeZvviSQaTa" )) 4 )) 

 

май татам іда сарва 
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джаґад авйакта-мӯртін | 
мат-стхні сарва-бгӯтні 

на чга тешв авастхітаӷ || 4 || 
 

май — Мною; татам — пронизано; ідам 
— це; сарвам — усе; джаґат — космічний 
прояв; авйакта-мӯртін — непроявленою 
формою; мат-стхні — у Мені; сарва-
бгӯтні — усі живі істоти; на — не; ча — 
також; агам — Я; тешу — у них; 
авастхітаӷ — розташований. 
 

У Своїй непроявленій формі Я пронизую 
весь цей усесвіт. Всі істоти — в Мені, але 
Я не в них. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Всевишнього Бога-Особу 
неможливо відчути за допомогою грубих 
матеріальних чуттів. У «Бгакті-расамрита-
сіндгу» (1.2.234) сказано: 
 

атаӷ р-криша-нмді    
на бгавед ґргйам індрійаіӷ 

севонмукхе гі джігвдау    
свайам ева спхуратй адаӷ 

                 (Бгакті-расамрита-сіндгу, 1.2.234) 
 

Ім’я, слава, розваги й усе інше, що пов’язане 
з Господом Шрі Кришною, неможливо 
зрозуміти за допомогою матеріальних 
чуттів. Він відкривається лише тим 
відданим, які з любов’ю служать Йому під 
належним керівництвом. У «Брагма-самгіті» 
(5.38) сказано: премджана-ччхуріта-
бгакті-вілочанена сантаӷ садаіва 
гридайешу вілокайанті — «хто розвинув у 
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собі почуття трансцендентної любові до 
Всевишнього Бога-Особи, Ґовінди, може 
постійно споглядати Його як у своєму серці, 
так і зовні». Таким чином, для загальної 
маси людей Господь невидимий. Тут 
сказано, що попри те, що Він 
усепроникливий та всюдисущий, Його не 
можна осягнути за допомогою матеріальних 
чуттів. Це описано тут словами авйакта-
мӯртін. Проте насправді, хоча ми й не 
можемо бачити Його, все перебуває в 
Ньому. Як ми вже довідалися з сьомої глави, 
весь матеріальний космічний прояв являє 
собою лише поєднання двох Його різних 
енергій — вищої, духовної, і нижчої, 
матеріальної. Так само, як сонячне світло 
поширюється по всьому всесвіті, енергія 
Господа пронизує всі творіння, і все 
тримається на цій енергії. Хтось може 
вважати, що Господь втратив Своє 
особистісне існування через те, що Він 
перебуває скрізь. Але така думка хибна, й, 
аби спростувати її, Господь каже: «Я 
перебуваю скрізь, і все перебуває у Мені, та 
все ж, Я стою осторонь». Так, наприклад, 
цар очолює уряд, який є проявом його 
енергії. Різні урядові установи — це лише 
енергії царя, і кожна з цих установ 
спирається на владу царя. Однак було б 
нерозумним чекати, щоби цар був особисто 
присутній у кожній із установ. Хоч це і 
грубий приклад, але схожим чином усі 
прояви, які ми бачимо, і все, що існує як у 
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матеріальному, так і в духовному світах, — 
ґрунтується на енергії Всевишнього Бога-
Особи. Творіння виникає завдяки 
поширенню Його різних енергій, і, як 
запевняє «Бгаґавад-ґіта», вішабгйгам 
іда критснам — «Він перебуває скрізь 
завдяки Своїм особистісним проявам, 
поширюючи Себе в різноманітних 
енергіях». 
 

ВІРШ 5 
 

Na c MaTSQaaiNa >aUTaaiNa PaXYa Mae YaaeGaMaEìrMa( ) 
>aUTa>a*à c >aUTaSQaae MaMaaTMaa >aUTa>aavNa" )) 5 )) 

 

на ча мат-стхні бгӯтні 
пайа ме йоґам аіварам | 

бгӯта-бгрин на ча бгӯта-стхо 
мамтм бгӯта-бгванаӷ || 5 || 

 

на — ніколи; ча — також; мат-стхні — 
розташовані в Мені; бгӯтні — всі істоти; 
пайа — тільки поглянь; ме — Мою; йоґам 
аіварам — незбагненну містичну силу; 
бгӯта-бгри — Той, хто підтримує всіх 
живих істот; на — ніколи; ча — також; 
бгӯта-стхаӷ — у космічному прояві; мама 
— Моя; тм — сутність; бгӯта-бгванаӷ 
— джерело всіх проявів. 
 

Та все ж, усе створене — не в Мені. 
Подивись на Мою містичну силу! Хоча Я 
й підтримую всіх істот та перебуваю 
скрізь, Я не є частиною космічного 
прояву, адже Я — саме джерело творіння. 
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ПОЯСНЕННЯ: Господь каже, що все 
тримається на Ньому (мат-стхні сарва-
бгӯтні). Над цим варто замислитися. 
Напряму Господь не має стосунку до 
підтримання та забезпечення матеріального 
прояву всім необхідним. Іноді ми бачимо 
зображення Атланта, який виглядає дуже 
втомлено, тримаючи земну кулю на своїх 
раменах. Цей образ не має нічого спільного 
з образом Кришни, який підтримує 
створений Ним усесвіт. Кришна каже, що 
хоча все і тримається на Ньому, Він стоїть 
осторонь. Планетні системи плавають у 
просторі, і простір той — енергія 
Всевишнього Господа. Але Сам Господь 
відмінний від простору. Його становище 
інше. Тому Господь каже: «Хоча всі планети 
і всесвіти розташовані на Моїй незбагненній 
енергії, Я, Всевишній Бог-Особа, стою від 
них осторонь». Така незбагненна могутність 
Господа. 

У ведичному словнику «Нірукті» сказано: 
йуджйате ’нена дурґгаешу крйешу — 
«Всевишній Господь, проявляючи Свої 
енергії, проводить незбагненно дивовижні 
розваги». У Нього в розпорядженні є 
різноманітні могутні енергії, і рішення, які 
Він приймає, — остаточні. Саме так і треба 
розуміти Всевишнього Бога-Особу. Ми 
можемо мати намір зробити щось, але на 
нашому шляху виникає стільки перепон, що 
іноді неможливо влаштувати все так, як того 
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хотілося б. Але якщо Кришна бажає зробити 
що-небудь, то просто з Його волі все 
здійснюється настільки досконало, що ніхто 
не може збагнути, як це відбувається. 
Господь пояснює це так: хоча Він і 
підтримує та забезпечує всім необхідним 
весь матеріальний витвір, Сам Він не 
торкається до нього. Все створюється, все 
підтримується, все забезпечується і все 
знищується просто з Його вищої волі. Немає 
різниці між Його умом і Ним Самим (на 
відміну від нас і нашого нинішнього 
матеріального ума), бо Він — абсолютний 
дух. Господь присутній у всьому водночас, 
але звичайна людина не може зрозуміти, як 
Він присутній особисто. Він відмінний від 
матеріального прояву, однак усе тримається 
на Ньому. Це пояснено тут як йоґам 
аіварам, містична сила Всевишнього Бога-
Особи. 
 

ВІРШ 6 
 

YaQaak-aXaiSQaTaae iNaTYa& vaYau" SavR}aGaae MahaNa( ) 
TaQaa SavaRi<a >aUTaaiNa MaTSQaaNaqTYauPaDaarYa )) 6 )) 

 

йатхка-стхіто нітйа 
вйуӷ сарватра-ґо магн | 

татх сарві бгӯтні 
мат-стхнтй упадграйа || 6 || 

 

йатх — зовсім як; ка-стхітаӷ — 
розташований у небі; нітйам — завжди; 
вйуӷ — вітер; сарватра-ґаӷ — що дме 
всюди; магн — великий; татх — 
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подібно; сарві бгӯтні — усі створені 
істоти; мат-стхні — перебувають у Мені; 
іті — таким чином; упадграйа — спробуй 
зрозуміти. 
 

Зрозумій: як могутній вітер, що дме 
усюди, завжди залишається в небі, так і 
всі створені істоти завжди перебувають у 
Мені. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Звичайній людині майже 
неможливо збагнути, як величезне 
матеріальне творіння перебуває в Господі, 
однак, Господь наводить приклад, що 
допомагає нам зрозуміти це. Небо, можливо, 
є найбільшим проявом, який ми можемо 
собі уявити. І в цьому небі вітер або повітря 
— найбільший прояв космосу. Переміщення 
повітря впливає на розвій і рух усього. Але 
хоч би яким могутнім був вітер, він існує 
лише в межах неба, й зовні неба вітру немає. 
Так само й усі гідні подиву космічні прояви 
існують завдяки вищій Божій волі, й усі 
вони підпорядковані цій вищій волі. Взагалі 
кажуть, що навіть і травинка не ворухнеться 
без волі на те Всевишнього Бога-Особи. 
Отже, все рухається з Його волі: з Його волі 
все твориться, все підтримується і все 
знищується. Він, проте, стоїть осторонь від 
усього, як небо, до якого не торкаються 
жодні переміщення повітря. 

В Упанішадах сказано: йад-бгш втаӷ 
павате — «Вітер віє лише зі страху перед 
Усевишнім Господом». («Тайттірія 
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Упанішада», 2.8.1). У «Бригад-араньяка 
Упанішаді» (3.8.9) сказано: етасйа в 
акшарасйа прасане ґрґі сӯрйа-
чандрамасау відгритау тішхата етасйа 
в акшарасйа прасане ґрґі дйв-
притхівйау відгритау тішхатаӷ — 
«Згідно з вищим велінням, під наглядом 
Усевишнього Бога-Особи, рухаються 
Місяць, Сонце та всі інші великі планети». 
У «Брагма-самгіті» (5.52) також сказано: 

 

йач-чакшур еша савіт сакала-ґраг 
   рдж самаста-сура-мӯртір аеша-теджӷ 
йасйґйай бграматі самбгрита-кла-чакро 
   ґовіндам ді-пуруша там ага бгаджмі 

 

Це опис руху Сонця. Тут сказано, що Сонце 
вважають оком Усевишнього Господа і що 
воно наділене могутньою здатністю 
поширювати тепло та світло. І все ж таки, 
воно рухається по визначеній орбіті, за 
наказом та згідно з усевишньою волею 
Ґовінди. Отже, у ведичній літературі ми 
знаходимо свідчення того, що матеріальний 
прояв, який здається нам таким чудовим і 
величним, перебуває під повним контролем 
Усевишнього Бога-Особи. Про це йтиметься 
в наступних віршах цієї глави. 
 

ВІРШ 7 
 

SavR>aUTaaiNa k-aENTaeYa Pa[k*-iTa& YaaiNTa MaaiMak-aMa( ) 
k-LPa+aYae PauNaSTaaiNa k-LPaadaE ivSa*JaaMYahMa( )) 7 )) 

 

сарва-бгӯтні каунтейа 
пракриті йнті ммікм | 
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калпа-кшайе пунас тні 
калпдау вісриджмй агам || 7 || 

 

сарва-бгӯтні — усі створені істоти; 
каунтейа — син Кунті; пракритім — у 
природу; йнті — входять; ммікм — 
Мою; калпа-кшайе — наприкінці віків; 
пунаӷ — знову; тні — усі ті; калпа-дау — 
на початку віків; вісриджмі — створюю; 
агам — Я. 
 

Наприкінці однієї епохи, о сину Кунті, всі 
матеріальні прояви входять у Мою 
природу, а на початку наступної, завдяки 
Своїй силі, Я створюю їх знову. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Творіння, підтримання і 
нищення матеріального космічного прояву 
цілковито залежать від вищої волі 
Всевишнього Бога-Особи. «Наприкінці 
віків» означає «зі смертю Брагми». Брагма 
живе сто років, і один його день налічує 4 
мільярди 320 мільйонів наших земних років. 
І стільки ж триває його ніч. Місяць його 
життя складається з тридцяти таких днів і 
ночей, а його рік складається з дванадцяти 
місяців. Через сто таких років, коли Брагма 
вмирає, всесвіт спустошується, тобто 
знищується, й це означає, що енергія, яку 
проявив Усевишній Господь, знову 
повертається в Нього. Потім, коли це 
потрібно, космічний світ проявляється з волі 
Господа знову: багу сйм — «Хоча Я й 
один, Я стаю багатьма». Це ведичний 
афоризм («Чхандоґ’я Упанішада», 6.2.3). 
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Господь поширює Себе через матеріальну 
енергію, і весь космічний прояв виникає 
знову. 
 

ВІРШ 8 
 

Pa[k*-iTa& SvaMaví>Ya ivSa*JaaiMa PauNa" PauNa" ) 
>aUTaGa]aMaiMaMa& k*-TòMavXa& Pa[k*-TaevRXaaTa( )) 8 )) 

 

пракриті свм авашабгйа 
вісриджмі пунаӷ пунаӷ | 

бгӯта-ґрмам іма критснам 
аваа пракритер ват || 8 || 

 

пракритім — матеріальну природу; свм — 
Моєї особистої сутності; авашабгйа — 
входячи в; вісриджмі — Я створюю; пунаӷ 
пунаӷ — знову і знову; бгӯта-ґрмам — 
весь космічний прояв; імам — цей; 
критснам — загалом; аваам — самодійно; 
пракритеӷ — сили природи; ват — з 
обов’язку. 
 

Весь лад космічний перебуває у Моїй 
владі. Знову й знову з Моєї волі він 
самодійно проявляється напочатку, і 
також з Моєї волі він знищується вкінці. 

ПОЯСНЕННЯ: Матеріальний світ є проявом 
нижчої енергії Всевишнього Бога-Особи. Це 
вже було пояснено кілька разів. Під час 
творення матеріальна енергія, магат-
таттва, вивільнюється, і Господь входить 
у неї у формі Свого першого  втілення 
пуруша, Мага-Вішну. Він спочиває у 
причинному океані й видихає незліченні 
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всесвіти. У кожний усесвіт Господь знову 
входить як Ґарбгодакашаї Вішну. У такий 
спосіб створені всі світи. Далі Господь 
проявляє Себе як Кшіродакашаї Вішну, і 
цей Вішну входить у все, навіть в атом. Це 
пояснено тут. Він входить у все. 

Що ж до живих істот, то ними 
запліднюється матеріальна природа і, 
залежно від своїх минулих учинків, вони 
займають різні місця. Так починається 
діяльність матеріального світу. Діяльність 
різних видів живих істот починається з 
найпершого моменту творення. Неправиль-
но вважати, що все еволюціонує. Різні види 
живих істот створюються одразу, разом із 
усесвітом. Люди, тварини, звірі, птахи — 
все створюється одночасно, адже бажання, 
які живі істоти мали в момент минулого 
знищення, проявляються знову. Слово 
аваам ясно вказує тут на те, що живі 
істоти не мають нічого спільного з процесом 
творення. Просто знову проявляється 
становище, у якому вони перебували в 
їхньому минулому житті в період минулого 
творення і все це здійснюється лише з волі 
Всевишнього. Така незбагненна могутність 
Усевишнього Бога-Особи. І Він нічим не 
зв’язаний з усіма різноманітними видами 
життя, що створені з Його волі. Творення 
відбувається для того, щоб дати різним 
живим істотам можливість проявити свої 
нахили, і після творення Господь у подальші 
події не втручається. 
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ВІРШ 9 

 

Na c Maa& TaaiNa k-MaaRi<a iNabDNaiNTa DaNaÅYa ) 
odaSaqNavdaSaqNaMaSa¢&- Taezu k-MaRSau )) 9 )) 

 

на ча м тні кармі 
нібадгнанті дгана-джайа | 

удсна-вад снам 
асакта тешу кармасу || 9 || 

 

на — ніколи; ча — також; мм — Мене; 
тні — усі ті; кармі — діяльність; 
нібадгнанті — зв’язують; дганаджайа — о 
завойовнику багатств; удсна-ват — 
нейтрально; снам — розташованого; 
асактам — без прив’язаності; тешу — до 
тієї; кармасу — діяльності. 
 

О Дгананьджайо, вся ця робота не може 
Мене поневолити. Від усієї матеріальної 
діяльності Я завжди відсторонений, так, 
ніби Мені все одно. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У зв’язку з цим не треба 
думати, що Всевишній Бог-Особа 
бездіяльний. У духовному світі Він завжди 
проводить Свій час у розвагах. У «Брагма-
самгіті» (5.6) сказано: тмрмасйа 
тасйсті пракритй на самґамаӷ — «Він 
завжди заглиблений у свою вічну, сповнену 
блаженства духовну діяльність, не маючи з 
матеріальною діяльністю нічого спільного». 
Матеріальну діяльність провадять різні Його 
сили, а Господь завжди нейтральний до 
матеріальної діяльності створеного світу. На 
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таку нейтральність вказує тут слово удсна-
ват. Хоча Господь повністю контролює всю 
матеріальну діяльність аж до найменших 
деталей, Він посідає нейтральне становище. 
Можна навести приклад судді, який сидить 
на своєму місці в суді. Багато чого 
відбувається з його наказу: когось вішають, 
когось садять за ґрати, хтось отримує 
величезне багатство — суддя ж завжди 
залишається безстороннім. Він не має нічого 
спільного з усіма цими втратами і 
здобутками. Так само завжди безсторонній і 
Господь, хоч Він і тримає у своїх руках усі 
галузі діяльності. У «Веданта-сутрі» (2.1.34) 
стверджується: ваішамйа-наірґгрийе на — 
«Він перебуває поза двоїстістю 
матеріального світу». До цієї двоїстості Він 
трансцендентний. Він також не прив’язаний 
до творення й нищення матеріального світу. 
А живі істоти, відповідно до своїх минулих 
учинків, отримують різні тіла різних форм 
життя, і Господь у це не втручається. 
 

ВІРШ 10 
 

MaYaaDYa+ae<a Pa[k*-iTa" SaUYaTae SacracrMa( ) 
heTauNaaNaeNa k-aENTaeYa JaGaiÜPairvTaRTae )) 10 )) 

 

майдгйакшеа пракритіӷ 
сӯйате са-чарчарам  | 
гетуннена каунтейа 

джаґад віпарівартате || 10 || 
 

май — Мною; адгйакшеа —  наглядом; 
пракритіӷ — матеріальна природа; сӯйате 
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— проявляє; са — обидва; чара-ачарам — 
рухоме й нерухоме; гетун — причиною; 
анена — цим; каунтейа — син Кунті; 
джаґат — космічний прояв; віпарівартате 
— працює. 
 

Матеріальна природа, як одна із Моїх 
енергій, працює під Моїм наглядом, сину 
Кунті, створюючи всіх рухомих і 
нерухомих істот. Під її управлінням цей 
прояв твориться й нищиться знов і знов. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут ясно сказано, що 
Всевишній Господь, хоча Він і стоїть 
осторонь від будь-якої діяльності 
матеріального світу, — залишається 
найвищим правителем. Усевишній Господь 
— це вища воля й передумова матеріального 
прояву, але розпорядником у матеріальному 
світі є матеріальна природа. Кришна також 
запевняє у «Бгаґавад-ґіті», що Він — батько 
всіх живих істот у всіх їхніх формах і видах. 
Батько вкладає сім’я у лоно матері для того, 
щоби народилася дитина, й так само 
Всевишній Господь одним Своїм поглядом 
вносить усі живі істоти в утробу 
матеріальної природи, й вони виходять 
звідти в різних формах та видах життя, 
згідно з їхньою минулою діяльністю й 
бажаннями. Всі живі істоти, хоча вони й 
народжені через погляд Усевишнього 
Господа, отримують свої відповідні тіла 
згідно зі своїми минулими вчинками й 
бажаннями. Проте Господь не зв’язаний з 
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матеріальним творінням безпосередньо. Він 
просто кидає погляд на матеріальну 
природу, від чого вона збуджується, і все 
одразу створюється. Господь кидає погляд 
на матеріальну природу, і звісно ж, у такий 
спосіб Він веде певну діяльність, але 
безпосередньо Він ніяк не зв’язаний із 
проявом матеріального світу. У смриті 
наведено такий приклад: якщо людина 
бачить перед собою запашну квітку, то 
своїм нюхом вона сприймає її аромат, хоча 
квітка й нюх відокремлені одне від одного. 
Схожий зв’язок наявний також між 
матеріальним світом і Всевишнім Богом-
Особою. Насправді ж, Він не має нічого 
спільного з матеріальним світом, Він лише 
творить його за допомогою Свого погляду й 
визначає його шляхи. Загалом, матеріальна 
природа без нагляду Всевишнього Бога-
Особи ні на що не здатна. Всевишня Особа, 
проте, відокремлена від будь-якої 
матеріальної діяльності. 
 

ВІРШ 11 
 

AvJaaNaiNTa Maa& MaU!a MaaNauzq& TaNauMaaié[TaMa( ) 
Par& >aavMaJaaNaNTaae MaMa >aUTaMaheìrMa( )) 11 )) 

 

аваджнанті м мӯг 
мнуш танум рітам | 
пара бгвам аджнанто 

мама бгӯта-магеварам || 11 || 
 

аваджнанті — зневажають; мм — Мене; 
мӯгӷ — нерозумні люди; мнушм — у 
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людській подобі; танум — тіло; рітам 
— того, хто приймає; парам — 
трансцендентного; бгвам —  природи; 
аджнантаӷ — без знання; мама — Моєї; 
бгӯта — усього, що існує; маг-варам — 
вищого володаря. 
 

Коли Я сходжу в цей світ у подобі 
людини, недоумки Мене зневажають. Не 
знають вони трансцендентної Моєї 
природи Вищого Володаря всього сущого 
й усіх істот. 
 

ПОЯСНЕННЯ: З попередніх пояснень стає 
зрозуміло, що Всевишній Бог-Особа, хоча і 
з’являється в людській подобі, не є 
звичайною людиною. Бог-Особа, який керує 
творенням, підтримуванням і нищенням 
усього космічного прояву, не може бути 
людиною. Та все ж, багато людей, яким 
бракує розуму, вважають Кришну просто 
могутньою людиною й ніким більше. 
Насправді ж Він — одвічна Всевишня 
Особа, як це підтверджено у «Брагма-
самгіті» (вараӷ парамаӷ кришаӷ): Він — 
Усевишній Господь. 

Існує багато ішвар, управителів, і всі вони 
різні за рангом. У матеріальному світі в 
якомусь апараті управління можна зустріти 
директорів і офіційних осіб, над ними — 
секретар, що підпорядкований міністрові, а 
над міністром — президент. Кожен із 
названих людей чимось керує й кожним із 
них керує хтось вищий. У «Брагма-самгіті» 
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сказано, що Кришна — найвищий 
правитель. Без сумніву, як у матеріальному 
світі, так і в духовному є чимало керівників, 
але найвищий правитель — це Кришна 
(вараӷ парамаӷ кришаӷ), і тіло Його — 
сач-чід-нанда, нематеріальне. 

Матеріальні тіла не здатні вершити дива, 
описані в попередніх віршах. Його ж тіло 
вічне, сповнене блаженства і знання. Хоча 
Він не є звичайною людиною, невігласи, не 
розуміючи цього, зневажають Його. Тіло 
Його назване тут словом мнушм, бо Він 
діє точнісінько як людина, як друг 
Арджуни, політик, якого втягнули в битву 
на Курукшетрі. Багато в чому Він діє як 
звичайна людина, але насправді Його тіло 
сач-чід-нанда-віґрага — вічне блаженство 
й абсолютне знання. Мовою Вед це звучить 
як сач-чід-нанда-рӯпйа кришйа: «Я 
схиляюсь у глибокій шані перед Усевишнім 
Богом-Особою, Кришною, який є вічною 
блаженною формою знання» («Ґопала-
тапані Упанішада», 1.1). У Ведах є й інші 
згадки про це. Там ека ґовіндам: «Ти — 
Ґовінда, який дає насолоду чуттям і радість 
коровам». Сач-чід-нанда-віґрага: «І Твоя 
форма трансцендентна, сповнена знання, 
блаженства й вічності» («Ґопала-тапані 
Упанішада», 1.35). 

Є багато так званих учених і коментаторів 
«Бгаґавад-ґіти», які попри трансцендентні 
якості тіла Господа Кришни, сповненого 
блаженства та знання, зневажають Кришну, 
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ставлячись до Нього як до звичайної 
людини. Завдяки якійсь доброчесній 
діяльності в минулому житті, вони можуть 
народжуватися геніями, але таке їхнє 
уявлення про Кришну є наслідком низького 
рівня знань. Такі вчені — це мудги, бо 
тільки нерозумні вважають Кришну 
звичайною людиною, не відаючи про 
приховану діяльність Усевишнього Господа 
і Його різних енергій. Вони не знають, що 
тіло Кришни — це символ довершеного 
блаженства і знання, що Він — володар 
усього сущого, та що Він може дарувати 
звільнення кожному. Вони зневажають 
Його, бо не відають, що Кришна наділений 
безліччю трансцендентних якостей. 

Не знають вони й того, що сама поява 
Всевишнього Бога-Особи в матеріальному 
світі — це прояв Його внутрішньої енергії. 
Він є володарем матеріальної енергії. Як це 
вже було пояснено в кількох місцях (мама 
мй дуратйай), Господь заявляє, що 
матеріальна енергія, хоча вона й дуже 
могутня, перебуває під Його владою, і що 
кожен, хто вручає себе Йому, може 
звільнитися з-під влади матеріальної енергії. 
Якщо навіть душа, вручивши себе Кришні, 
може позбутися впливу матеріальної енергії, 
то як же Всевишній Господь, який керує 
творенням, підтриманням і нищенням усієї 
космічної природи, може мати матеріальне 
тіло, таке, як у нас? Отже, таке уявлення про 
Кришну — цілковите безглуздя. Але 
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обмежені люди не можуть збагнути, як це 
Кришна, являючи Себе в людській подобі, 
може бути водночас повелителем усіх 
атомів і всього гігантського прояву 
всесвітньої форми, тобто — Всевишнім 
Богом-Особою. Величезне та найдрібніше 
перебуває поза їхнім розумінням, і вони не 
можуть уявити собі, що істота, яка має 
людську подобу, може водночас керувати як 
нескінченним, так і найдрібнішим. І хоча 
Він управляє як нескінченним так і 
обмеженим, Він перебуває осторонь від 
цього прояву. Щодо Його йоґам аіварам, 
Його незбагненної трансцендентної енергії, 
то кажуть, що Він може керувати 
нескінченним і обмеженим водночас, 
залишаючись при цьому осторонь. Хоч 
убогі на розум люди й не можуть уявити 
собі, як Кришна, який являє Себе в людській 
подобі, може керувати безконечним і 
обмеженим, але чисті віддані визнають це, 
адже добре знають, що Кришна — 
Всевишній Бог-Особа. Тому вони цілковито 
віддаються Йому й заглиблюються у 
свідомість Кришни, любовне служіння 
Господу. 

Між імперсоналістами й персоналістами 
існує багато розбіжностей щодо явлення 
Господа в людському образі. Але якщо ми 
звернемося до «Бгаґавад-ґіти» та «Шрімад-
Бгаґаватам», авторитетних джерел, що 
викладають науку про Кришну, тоді нам 
стане зрозуміло, що Кришна — це 
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Всевишній Бог-Особа. Кришна — не 
звичайна людина, хоч Він і з’явився на 
Землі в людській подобі. У першій главі 
першої пісні «Шрімад-Бгаґаватам» описано, 
як мудреці, очолювані Шаунакою, почали 
розпитувати про діяння Кришни, 
промовивши  такі слова: 

 

критавн кіла кармі    
сага рмеа кеавӷ 

аті-мартйні бгаґавн    
ґӯгаӷ капаа-мушаӷ 

 

«Господь Шрі Кришна, Всевишній Бог-
Особа, як і Баларама, видавав Себе за 
людину, і, поставши в такому образі, 
здійснив багато надлюдських діянь» (Бгаґ., 
1.1.20). Явлення Господа як людини 
спантеличує недалеких людей. Жодна 
людина не здатна на ті дивовижні діла, що 
їх здійснив Кришна, коли був присутній на 
Землі. Кришна постав перед Своїми батьком 
та матір’ю, Васудевою й Девакі, 
чотирируким, але після молитов батьків Він 
перетворився на звичайну дитину. Як 
сказано у «Шрімад-Бгаґаватам» (10.3.46): 
бабгӯва пркритаӷ іуӷ — «Він став геть 
як звичайна дитина, звичайне людське 
чадо». В одинадцятій главі «Бгаґавад-ґіти» 
розповідається, як Арджуна молився про те, 
щоб побачити чотирируку форму Кришни 
(тенаіва рӯпеа чатур-бгуджена). Явивши 
йому цю форму, Кришна тоді зглянувся на 
прохання Арджуни і знову набув одвічної 
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людиноподібної форми (мнуша рӯпам). 
Такі різноманітні специфічні риси 
Всевишнього Господа аж ніяк не властиві 
звичайним людям. 

Деякі з тих, що заражені філософією 
маяваді, зневажають Кришну й, аби 
довести, нібито Кришна звичайна людина, 
цитують один вірш зі «Шрімад-Бгаґаватам» 
(3.29.21) — ага сарвешу бгӯтешу 
бгӯттмвастхітаӷ сад: «Всевишній 
присутній у кожній живій істоті». Але чи не 
краще звернутися до тлумачень цього вірша, 
які дають такі вайшнавські ачар’ї, як Джіва 
Ґосвамі та Вішванатха Чакраварті Тхакур, 
аніж дотримуватися інтерпретацій не-
авторитетних осіб, що зневажають Кришну. 
Джіва Ґосвамі в коментарі на цей вірш каже, 
що Кришна у Своєму повновладному 
поширенні у формі Параматмана, тобто 
Наддуші, перебуває в усіх істотах, рухомих і 
нерухомих, тому кожен новонавернений 
відданий, який зосереджує свою увагу лише 
на арча-мурті, образі Всевишнього Господа 
у храмі, але не шанує інших живих істот, — 
поклоняється Господньому образу даремно. 
Є три типи відданих, і новонавернені серед 
них перебувають на нижчій стадії. 
Відданий-неофіт більше уваги приділяє 
мурті, Божеству у храмі, ніж іншим 
відданим, і Вішванатха Чакраварті Тхакур 
попереджає, що такий умонастрій треба 
змінити. Відданому слід розуміти, що 
Кришна присутній у серці кожного як 
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Параматман, і тому кожне тіло є втіленням, 
або храмом, Усевишнього Господа, й отже, 
йому треба виявляти таку ж шану, як і 
Господньому храмові, адже Параматман 
мешкає в кожному й у всіх тілах. Тому до 
всіх треба ставитися з належною шаною, не 
нехтуючи ніким. 

Є чимало імперсоналістів, які з 
презирством ставляться до поклоніння у 
храмі. Вони кажуть, що, мовляв, Бог 
перебуває всюди, тож навіщо поклонятися 
Йому саме у храмі? Але якщо Бог є скрізь, 
то хіба Він не присутній і в храмі чи в 
мурті? Суперечка імперсоналістів та 
персоналістів може тривати вічно, але 
досконалий відданий у свідомості Кришни 
знає, що, хоча Кришна й залишається 
Всевишньою Особою, Він — усюдисущий. 
Це знаходить підтвердження у «Брагма-
самгіті». Хоча Його особиста обитель — це 
Ґолока-Вриндавана, і Він завжди перебуває 
там, усе ж таки Він у формі Своїх 
різноманітних енергій та у Своєму 
повновладному поширенні присутній скрізь, 
у всіх частинах матеріального й духовного 
творіння. 
 

ВІРШ 12 
 

MaaegaaXaa Maaegak-MaaR<aae MaaegajaNaa ivceTaSa" ) 
ra+aSaqMaaSaurq& cEv Pa[k*-iTa& MaaeihNaq& ié[Taa" )) 12 )) 

 

моґг моґга-кармо 
моґга-ґйн вічетасаӷ | 
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ркшасм сур чаіва 
пракриті могін рітӷ || 12 || 

 

моґга-ӷ — розчаровані у своїх 
сподіваннях; моґга-кармаӷ — збиті з 
пуття корисливою діяльністю; моґга-ґйнаӷ 
— збиті з пуття хибним знанням; вічетасаӷ 
— спантеличені; ркшасм — демонічної; 
сурм — атеїстичної; ча — і; ева — 
неодмінно; пракритім — природи; могінм 
— що бентежить; рітӷ — знаходячи 
притулок. 
 

Таких спантеличених людей приваблю-
ють демонічні й безбожні погляди. В 
цьому ошуканому стані всі їхні надії на 
звільнення, їхня корислива діяльність і 
накопичення знань спливають намарно. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Є чимало відданих, які 
вважають, що вони перебувають у 
свідомості Кришни й віддано служать 
Господу, але серцем вони не визнають 
Усевишнього Бога-Особу, Кришну, як 
Абсолютну Істину. Їм ніколи не вдасться 
скуштувати плодів відданого служіння — 
повернення назад до Бога. Так само люди, 
які вдаються до релігійної діяльності заради 
вигоди й розраховують укінці звільнитися з 
матеріальних пут, також не досягнуть 
успіху, адже вони не сприймають 
Всевишнього Бога-Особу серйозно. Іншими 
словами, людей, які зневажають Кришну, 
вважають демонами, тобто безбожниками. 
Такі демони-лиходії, як про це сказано у 
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сьомій главі «Бгаґавад-ґіти», ніколи не 
віддаються Кришні. Тому їхні умоглядні 
теорії, за допомогою яких вони хочуть 
добратися до Абсолютної Істини, приводять 
їх до хибного висновку, що звичайна 
людина і Кришна однакові. Дійшовши цього 
висновку, такі люди вважають, що тіло 
кожної людини є просто оболонкою 
матеріальної природи, і, щойно людина 
звільниться від матеріального тіла, як 
різниця між нею та Богом одразу зникне. Ця 
спроба злитися з Кришною помилкова й 
тому приречена на провал. Такий 
демонічно-атеїстичний розвиток духовного 
знання завжди несприятливий. Даний вірш 
вказує саме на це. Такі люди не можуть 
засвоїти знання, які містяться у ведичній 
літературі, такій як «Веданта-сутра» й 
Упанішади. 

Тому це велика зневага — вважати 
Кришну, Всевишнього Бога-Особу, за 
звичайну людину. Ті, хто так робить, звісно 
ж, перебувають в омані, бо не можуть 
збагнути вічної форми Кришни. У «Бригад-
Вішну-смриті» ясно сказано: 

 

йо ветті бгаутіка дега    
кришасйа парамтманаӷ 
са сарвасмд багіш-крйаӷ    

раута-смрта-відгнатаӷ 
мукха тасйвалокйпі    
са-чела сннам чарет 

 

«Того, хто вважає тіло Кришни 
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матеріальним, треба усунути від усіх 
обрядів і дій, описаних у шруті та смриті. І 
якщо кому-небудь доведеться побачити 
лице такої людини, йому слід негайно 
омитись у водах Ґанґи, щоб очиститися від 
зарази. Люди зневажають Кришну через те, 
що вони заздрять Усевишньому Богові-
Особі. Їхня неминуча доля — знову і знову 
народжуватись у безбожних і демонічних 
формах життя. Істинне знання буде постійно 
приховане від них за їхнім невіглаством, і 
вони поступово деградуватимуть, опускаю-
чись до найтемніших місцин творіння». 
 

ВІРШ 13 
 

MahaTMaaNaSTau Maa& PaaQaR dEvq& Pa[k*-iTaMaaié[Taa" ) 
>aJaNTYaNaNYaMaNaSaae jaTva >aUTaaidMaVYaYaMa( )) 13 )) 

 

магтмнас ту м пртха 
даів пракритім рітӷ | 
бгаджантй ананйа-манасо 

ґйтв бгӯтдім авйайам || 13 || 
 

маг-тмнаӷ — великі душі; ту — але; 
мм — Мені; пртха — син Притхи; даівм 
— божественній; пракритім — природі; 
рітӷ — знайшовши притулок у; 
бгаджанті — служать; ананйа-манасаӷ — 
не відхиляючи ум; ґйтв — знаючи; бгӯта 
— творіння; дім — джерело; авйайам — 
невичерпний. 
 

А неспантеличені великі душі, сину 
Притхи, перебувають під захистом 
божественної природи. Вони повністю 
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занурюються у віддане служіння, бо 
знають Мене як Усевишнього Бога-
Особу, невичерпного і первинного. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші визначено, 
хто такий мага-атма. Перша ознака мага-
атми полягає в тому, що він уже перебуває 
в божественній природі. Він не підпорядко-
ваний природі матеріальній. Як же цього 
досягти? Пояснення дане в сьомій главі: той, 
хто віддається Всевишньому Богові-Особі, 
Шрі Кришні, одразу звільнюється з-під 
влади матеріальної природи. Це характерна 
особливість мага-атми. Людина може 
одразу стати вільною від влади матеріальної 
природи, просто віддавши свою душу 
Всевишньому Богові-Особі. Це перший 
крок. Оскільки жива істота належить до 
межової енергії, то, звільнившись від впливу 
матеріальної природи, вона одразу ж 
переходить під провід духовної природи, 
яку називають дайві-пракриті, божествен-
ною природою. Отже, коли людина 
розвивається таким чином, тобто 
віддаючись Усевишньому Богові-Особі, 
вона досягає рівня великої душі, мага-атми. 

Мага-атма не відвертає своєї уваги від 
Кришни, адже він переконаний, що Кришна 
— одвічна Всевишня Особа, причина всіх 
причин. Щодо цього в нього нема ніяких 
сумнівів. Стати мага-атмою, тобто великою 
душею, можна, спілкуючись із іншими 
мага-атмами, чистими відданими. Чистих 
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відданих не приваблюють навіть інші форми 
Кришни, такі, як наприклад, чотирирукий 
Мага-Вішну. Їх вабить лише дворука форма 
Кришни. Їм не до вподоби інші аспекти 
Кришни, як байдужі вони й до будь-яких 
форм півбогів чи людей. Перебуваючи у 
свідомості Кришни, вони споглядають 
тільки Кришну. Вони завжди зосереджені й 
непохитні у відданому служінні Господу у 
свідомості Кришни. 
 

ВІРШ 14 
 

SaTaTa& k-ITaRYaNTaae Maa& YaTaNTaê d*!v]Taa" ) 
NaMaSYaNTaê Maa& >a¢-ya iNaTYaYau¢-a oPaaSaTae )) 14 )) 

 

сатата кртайанто м 
йатанта ча дрига-вратӷ | 
намасйанта ча м бгактй 

нітйа-йукт упсате || 14 ||  
 

сататам — завжди; кртайантаӷ — 
оспівуючи; мм — Мене; йатантаӷ — 
палко прагнучи; ча — також; дрига-вратӷ 
— рішуче; намасйантаӷ — шанобливо 
кланяючись; ча — також; мм — Мені; 
бгактй — у відданості; нітйа-йуктӷ — 
постійно занурені; упсате — 
поклоняються. 
 

Завжди оспівуючи Мою славу, з великою 
рішучістю докладаючи зусиль у служінні 
й шанобливо схиляючись переді Мною, ці 
великі душі постійно з відданістю 
поклоняються Мені. 
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ПОЯСНЕННЯ: Мага-атму не можна 
призначити, просто навісивши цей ярлик на 
пересічну людину. Тут наведено його 
ознаки: мага-атма постійно оспівує славу 
Кришни, Всевишнього Бога-Особи. У нього 
нема інших занять. Він завжди славить 
Господа. Іншими словами, він не імперсона-
ліст. Славити Господа означає звеличувати 
Його святе ім’я, Його одвічну форму, Його 
трансцендентні якості та Його надзвичайні 
розваги. Мага-атма славить усе це, бо він 
прив’язаний до Всевишнього Бога-Особи. 

Згідно з «Бгаґавад-ґітою», того, хто 
прив’язаний до безособового прояву 
Всевишнього Господа, брагма-джйоті, не 
можна вважати мага-атмою. Про таких 
людей ідеться в наступному вірші. Мага-
атма завжди поглинутий різноманітною 
діяльністю у відданому служінні, як це 
описано у «Шрімад-Бгаґаватам»: він слухає 
й розповідає тільки про Вішну, а не про 
якихось небожителів чи людей. Ось що таке 
відданість: раваа кртана вішоӷ, а 
також смараам — стан, у якому людина 
постійно пам’ятає про Нього. Такий мага-
атма непохитно прагне в остаточному 
підсумку досягти спілкування з Усевишнім 
Господом в одній із п’яти трансцендентних 
рас. Для цього всю свою діяльність, а саме 
діяльність ума, тіла та голосу і взагалі все, 
чим він володіє, він присвячує служінню 
Всевишньому Господові, Шрі Кришні. Це і є 
повне усвідомлення Кришни.  
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У відданому служінні є певна визначена 
діяльність, така, як приміром піст у деякі 
дні, наприклад, на одинадцятий день після 
нового й повного місяця, тобто на екадаші, 
та на день явлення Господа. Усі ці правила 
та приписи великі ачар’ї радять тим, хто 
дійсно бажає досягти спілкування з 
Усевишнім Богом-Особою у трансцендент-
ному світі. Мага-атми, великі душі, суворо 
дотримуються всіх правил та приписів, і 
вони обов’язково досягнуть бажаної мети. 

Як було описано у другому вірші цієї 
глави, віддане служіння Господові не тільки 
легке, але й радісне. Немає потреби 
накладати на себе суворі покути й 
дотримуватися аскез. Людина може просто 
прожити життя у відданому служінні 
Господові під керівництвом досвідченого 
духовного вчителя, залишаючись тим, ким 
вона є, — сімейною людиною, санньясі чи 
брагмачарі. Де завгодно й за будь-якого 
становища вона може віддано служити 
Всевишньому Богові-Особі і стати мага-
атмою — великою душею. 
 

ВІРШ 15 
 

jaNaYajeNa caPYaNYae YaJaNTaae MaaMauPaaSaTae ) 
Wk-TveNa Pa*Qa¤e-Na bhuDaa ivìTaaeMau%Ma( )) 15 )) 

 

ґйна-йаґйена чпй анйе 
йаджанто мм упсате | 
екатвена притхактвена 

багудг вівато-мукхам || 15 || 
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ґйна-йаґйена — розвиваючи знання; ча — 
також; апі — неодмінно; анйе — інші; 
йаджантаӷ — приносячи в жертву; мм — 
Мені; упсате — поклоняються; екатвена 
— у єдності; притхактвена — у 
відокремленості; багудг — у 
різноманітності; віватаӷ-мукхам — та у 
всесвітній формі. 
 

Інші ж, ті, чия жертва полягає в розвитку 
знань, поклоняються Всевишньому 
Господові як єдиному й неповторному, що 
поширюється у багатьох та у всесвітню 
форму. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Цей вірш підсумовує зміст 
попередніх. Господь каже Арджуні, що того, 
хто повністю перебуває у свідомості 
Кришни й не знає нічого, крім Кришни, 
називають мага-атмою., але крім того, є й 
такі особи, що не досягли рівня мага-атми, 
але теж так чи інак поклоняються Кришні. 
Деякі з них уже були описані раніше: це ті, 
що страждають, нужденні, допитливі, а 
також ті, що прагнуть до знань. Але є ще й 
інші, вони стоять нижче, і їх поділяють на 
три групи: ті, що шанують себе як єдиного з 
Усевишнім Господом (1); ті, що вигадують 
якусь форму Всевишнього Господа і 
поклоняються їй (2); а також ті, що 
визнають і поклоняються всесвітній формі 
Всевишнього Бога-Особи, вішва-рупі (2). 
Серед цих трьох груп, люди найнижчого 
класу, які поклоняються собі як Усевиш-
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ньому Господові, вважаючи себе моністами, 
— найбільш численні. Такі люди вважають 
себе за Всевишнього Господа й у такому 
настрої шанують себе. Це також один із 
видів поклоніння Богові, адже вони хоча б 
розуміють, що людина насправді є духов-
ною душею, а не матеріальним тілом; 
принаймні, така думка переважає. Так 
зазвичай шанують Усевишнього Господа 
імперсоналісти. Наступний клас включає в 
себе шанувальників півбогів, тих, хто 
вважає, що будь-яка форма є формою 
Всевишнього Господа. А третій клас 
складається з тих, що не можуть осягнути 
нічого поза проявом матеріального всесвіту. 
Вони вважають, що всесвіт — це вищий 
живий організм чи істота й поклоняються 
йому. Всесвіт також є формою Господа. 
 

ВІРШ 16 
 

Ah& §-Taurh& Yaj" SvDaahMahMaaEzDaMa( ) 
MaN}aae_hMahMaevaJYaMahMaiGanrh& huTaMa( )) 16 )) 

 

ага кратур ага йаґйаӷ 
свадггам агам аушадгам  | 

мантро ’гам агам евджйам 
агам аґнір ага гутам || 16 || 

 

агам — Я; кратуӷ — ведичний ритуал; агам 
— Я; йаґйаӷ — жертвопринесення згідно зі 
смриті; свадг — підношення; агам — Я; 
агам — Я; аушадгам — лікарська рослина; 
мантраӷ — трансцендентне оспівування; 
агам — Я; агам — Я; ева — неодмінно; 
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джйам — пряжене масло; агам — Я; аґніӷ 
— вогонь; агам — Я; гутам — підношення. 
 

Але саме Я є обряд. Я — жертвоприне-
сення, Я — підношення предкам, Я — 
цілюща трава і Я — трансцендентний 
спів. Я і масло, Я і вогонь, Я й узливання. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Ведичне жертвопринесення, 
що відоме як джйотіштома — це також 
Кришна, і Він також — мага-яґ’я, про яку 
йдеться у смриті. Дари, які підносять 
Пітрилоці, тобто жертвопринесення для 
задоволення Пітрилоки, які є своєрідним 
наркотиком у вигляді очищеного масла, — 
також Кришна. Мантри, що їх співають у 
зв’язку з цим, — також Кришна. І багато 
інших страв, призначених для жертво-
принесення, які виробляють із молочних 
продуктів, також — Кришна. Вогонь — це 
також Кришна, адже вогонь є одним із п’яти 
матеріальних елементів, і його вважають 
відокремленою енергією Кришни. Іншими 
словами, взагалі всі жертвопринесення, що 
їх рекомендують Веди в розділі карма-
канда, також є Кришною. Інакше кажучи, 
якщо хтось присвячує себе відданому 
служінню Кришні, то треба розуміти, що він 
здійснює всі жертвопринесення, які 
рекомендовані у Ведах. 
 

ВІРШ 17 
 

iPaTaahMaSYa JaGaTaae MaaTaa DaaTaa iPaTaaMah" ) 
veÛ& Paiv}aMa( pk-ar ‰k(- SaaMa YaJaurev c )) 17 )) 
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пітгам асйа джаґато 
мт дгт пітмагаӷ | 

ведйа павітрам о-кра 
рик сма йаджур ева ча || 17 || 

 

піт — батько; агам — Я; асйа — цього; 
джаґатаӷ — всесвіту; мт — мати; дгт 
— той, хто підтримує; пітмагаӷ — дід; 
ведйам — предмет пізнання; павітрам — те, 
що очищує; о-краӷ — склад о; рик — 
«Риґ Веда»; сма — «Сама Веда»; йаджуӷ 
— «Яджур Веда»; ева — неодмінно; ча — і. 
 

Я — батько і мати всесвіту, Я опора його і 
предок. Я — об’єкт пізнання, і той, хто 
очищує. Також Я — склад ом, і ще Я — 
«Риґ-», «Сама-» і «Яджур-Веда». 
 

ПОЯСНЕННЯ: Всі космічні прояви, рухомі 
й нерухомі, з’являються завдяки різноманіт-
ній діяльності енергії Кришни. У 
матеріальному існуванні ми вступаємо в 
різноманітні стосунки з різними живими 
істотами, які є нічим іншим як межовою 
енергією Кришни, але у процесі прояву 
пракриті деякі з них виступають у ролі 
наших батьків, матерів, дідів тощо, хоча 
насправді вони — невід’ємні часточки 
Кришни. Ці живі істоти, хоча вони й 
виконують ролі наших батьків, матерів 
тощо, є не що інше, як Кришна. У цьому 
вірші слово дгт означає «творець». І не 
тільки наші батько й мати є невід’ємними 
елементарними частками Кришни, але й 
батьки наших батьків, і їхні батьки й т.д., 
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також є Кришною. Насправді кожна жива 
істота, як Його невід’ємна частка, є 
Кришною. Тому всі Веди мають своєю 
метою лише Кришну. Все, хоч би про що ми 
бажали дізнатися з Вед, буде подальшим 
кроком у пізнанні Кришни. Усе те, що 
допомагає нам очиститись і досягти нашого 
істинного становища, є Кришною. Так само, 
жива істота, яка прагне усвідомити всі 
ведичні принципи, також є невід’ємною 
часткою Кришни, і треба розуміти, що вона 
— теж Кришна. Звук о, або пранава, що 
зустрічається в усіх ведичних мантрах, 
являє собою трансцендентну звукову 
вібрацію, і він також є Кришною. В усіх 
гімнах чотирьох Вед («Сама», «Яджур», 
«Ріґ» та «Атхарва») пранава, або омкара 
посідає надзвичайно важливе місце, й тому 
треба розуміти, що він — також Кришна. 
 

ВІРШ 18 
 

GaiTa>aRTaaR Pa[>au" Saa+aq iNavaSa" Xar<a& SauôTa( ) 
Pa[>av" Pa[l/Ya" SQaaNa& iNaDaaNa& bqJaMaVYaYaMa( )) 18 )) 

 

ґатір бгарт прабгуӷ скш 
нівсаӷ араа сугрит | 

прабгаваӷ пралайаӷ стхна 
нідгна бджам авйайам || 18 || 

 

ґатір — мета; бгарт — опертя; прабгуӷ — 
Господь; скш — свідок; нівсаӷ — 
обитель; араам — притулок; су-грит — 
найближчий друг; прабгаваӷ — творення; 
пралайаӷ — розчинення; стхнам — основа; 
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нідгнам — місце спочинку; бджам — 
сім’я; авйайам — нетлінне. 
 

Я — мета і опора, владика і свідок, Я — 
обитель, притулок і найдорожчий друг. Я 
— творення й нищення, Я — основа 
усього, Я — вічне сім’я і місце спочинку 
для всіх. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Слово ґаті в цьому вірші 
означає місце, куди ми бажаємо прийти. Але 
кінцева мета — це Кришна, хоча люди цього 
й не знають. Той, хто не знає про Кришну, 
перебуває в омані, і його так званий поступ 
є або частковим, або ж ілюзорним. Є чимало 
людей, які ставлять собі за мету різних 
півбогів і, неухильно дотримуючись 
відповідних суворих методів, досягають 
різних планет, що відомі як Чандралока, 
Сур’ялока, Індралока, Магарлока тощо. Але 
всі ці локи, тобто планети, як творіння 
Кришни, водночас і є, і не є Кришною. Усі 
ці планети, як прояви енергій Кришни, 
також є Кришною, проте фактично вони є 
лише кроком уперед на шляху до 
усвідомлення Кришни. Приваблюватися 
різними енергіями Кришни означає 
наближатися до Кришни обхідним шляхом. 
Але чи не краще йти до Кришни прямо, 
зберігаючи таким чином час і сили?! 
Наприклад, якщо можна піднятися на 
верхній поверх ліфтом, то навіщо ж 
добиратися туди східцями, крок за кроком? 
Усе тримається на енергії Кришни, поза 
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Кришною ніщо не може існувати. Кришна 
— найвищий правитель, усе належить Йому 
і все ґрунтується на Його енергії. Кришна, 
перебуваючи в серці кожного, є вищим 
свідком. Місце, де ми живемо, — країни і 
планети — це також Кришна. Кришна — це 
остаточний притулок, і тому людині треба 
скористатися притулком Кришни, щоб 
отримати захист, або щоб позбутися 
страждань. І раз ми вже змушені шукати 
захисту, то нам слід знати, що захистом 
може бути тільки життєва сила, а Кришна — 
це найвища жива істота. Кришна є 
джерелом нашого роду, тобто всевишнім 
батьком, і тому ніхто не може бути ні 
кращим другом за Кришну, ні кращим 
доброзичливцем. Кришна — одвічне 
джерело творіння й місце кінцевого 
спочинку після знищення. Тому Кришна — 
вічна причина всіх причин. 
 

ВІРШ 19 
 

TaPaaMYahMah& vz| iNaGa*õaMYauTSa*JaaiMa c ) 
AMa*Ta& cEv Ma*TYauê SadSaÀahMaJauRNa )) 19 )) 

 

тапмй агам ага варша 
ніґригмй утсриджмі ча | 
амрита чаіва мритйу ча 

сад асач чгам арджуна || 19 || 
 

тапмі — даю тепло; агам — Я; агам — Я; 
варшам — дощ; ніґригмі — затримую; 
утсриджмі — посилаю; ча — і; амритам 
— безсмертя; ча — і; ева — неодмінно; 
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мритйуӷ — смерть; ча — і; сат — дух; 
асат — матерія; ча — і; агам — Я; 
арджуна — Арджуна. 
 

Я даю спеку, Арджуно, і Я посилаю й 
затримую дощ. Я — безсмертя й 
уособлена смерть. В Мені — і матерія, й 
дух. 
 

ПОЯСНЕННЯ: За допомогою Своїх 
різноманітних енергій Кришна поширює 
тепло і світло у вигляді електрики та 
сонячного випромінення. Це Кришна 
затримує дощі влітку, а потім, коли настає 
сезон дощів, Він посилає нескінченні зливи. 
Енергія, що живить нас упродовж нашого 
життя, — це Кришна, і Кришна зустрічає 
нас наприкінці життя як смерть. 
Розглядаючи всі ці різні енергії Кришни, 
можна переконатися, що для Кришни немає 
різниці між матерією і духом, або, іншими 
словами, Він є й матерія, й дух. Тому, 
досягнувши високого рівня свідомості 
Кришни, людина не робить таких 
розмежувань. Вона в усьому бачить тільки 
Кришну. 

Кришна — це і матерія, і дух, тому 
всесвітня форма, яка містить у собі всі 
матеріальні прояви, також є Кришною, і 
Його розваги у Вриндавані у формі 
дворукого Ш’ямасундари, який грає на 
флейті, — це розваги Всевишнього Бога-
Особи. 
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ВІРШ 20 
 

aEivÛa Maa& SaaeMaPaa" PaUTaPaaPaa 
 YajEirоa SvGaRiTa& Pa[aQaRYaNTae ) 
Tae Pau<YaMaaSaaÛ SaureNd]l/aek-‚ 

 MaéniNTa idVYaaiNdiv dev>aaeGaaNa( )) 20 )) 
 

траі-відй м сома-пӷ пӯта-пп 
йаґйаір ішв свар-ґаті прртхайанте | 

те пуйам сдйа сурендра-локам 
ананті дівйн діві дева-бгоґн || 20 || 

 

траі-відйӷ — знавці трьох Вед; мм — 
Мені; сома-пӷ — ті, що п’ють сік соми; 
пӯта — очищені; ппӷ — від гріхів; йаґйаіӷ 
— приносячи жертву; ішв — 
поклоняючись; сваӷ-ґатім — переправу на 
небеса; прртхайанте — моляться про; те 
— вони; пуйам — доброчесного; сдйа — 
досягаючи; сура-індра — Індри; локам — 
світу; ананті — насолоджуються; дівйн 
— небесними; діві — у небесах; дева-бгоґн 
— насолодами богів. 
 

Ті, що вивчають Веди і п’ють сік соми, 
бажаючи райських планет, непрямо 
поклоняються і Мені. Очистившись від 
гріховних наслідків своєї діяльності, вони 
народжуються на праведній небесній 
планеті Індри, де втішаються божествен-
ними насолодами. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Слово траі-відйӷ стосуєть-
ся трьох Вед: «Сама», «Яджур» і «Риґ». 
Брагмана, який вивчив ці три Веди, 
називають трі-веді. Людей, які присвятили 
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себе знанням, що добуте з трьох Вед, дуже 
поважають у суспільстві. Але, на жаль, є 
багато великих знавців Вед, яким не відома 
остаточна мета їхнього вивчення. Тому 
Кришна повідомляє тут, що Він — кінцева 
мета для трі-веді. Справжній трі-веді 
знаходить притулок біля лотосових стіп 
Кришни і присвячує себе чистому відданому 
служінню, аби вдовольнити Господа. 
Віддане служіння починається з оспівування 
Гаре Кришна мага-мантри, а також зі спроб 
по-справжньому зрозуміти Кришну. На 
жаль, тих, що просто формально вивчають 
Веди, більше цікавлять жертвопринесення 
різним півбогам, таким як Індра й Чандра. 
Завдяки цим своїм прагненням, шануваль-
ники різних півбогів неодмінно очищуються 
від забруднення, спричиненого нижчими 
якостями природи, й таким чином 
піднімаються на вищі планетні системи, 
тобто на небесні планети, відомі як 
Магарлока, Джаналока, Таполока тощо. 
Піднявшись на такі планетні системи, 
людина може віддаватись чуттєвим утіхам, 
у сотні й тисячі разів більшим, ніж на нашій 
планеті. 
 

ВІРШ 21 
 

Tae Ta& >au¤-a SvGaRl/aek&- ivXaal&/ 
 +aq<ae Pau<Yae MaTYaRl/aek&- ivXaiNTa ) 

Wv& }aYaqDaMaRMaNauPa[Paàa 
 GaTaaGaTa& k-aMak-aMaa l/>aNTae )) 21 )) 
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те та бгуктв сварґа-лока віла 
кше пуйе мартйа-лока віанті | 

ева трай-дгармам анупрапанн 
ґатґата кма-км лабганте || 21 || 

 

те — вони; там — тим; бгуктв — 
насолоджуючись; сварґа-локам — небом; 
вілам — дуже великим; кше — 
вичерпавши; пуйе — плоди своєї праведної 
діяльності; мартйа-локам — на Землю, де 
панує смерть; віанті — падають; евам — 
так; трай — трьох Вед; дгармам — 
доктрини; анупрапаннӷ — послідовники; 
ґата-ґатам — смерть і народження; кма-
кмӷ — бажаючи чуттєвих насолод; 
лабганте — досягають. 
 

Насолодившись неосяжними чуттєвими 
втіхами на небесах і вичерпавши 
наслідки своєї праведної діяльності, вони 
знов повертаються на цю смертну 
планету. Так ті, що шукають чуттєвих 
утіх, дотримуючись засад трьох Вед, 
досягають лише повторюваних народ-
жень і смертей. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Той, хто піднявся на вищі 
планетні системи, насолоджується тривалі-
шим життям і кращими умовами для 
чуттєвих утіх. Але йому не дозволено 
залишатися там назавжди. Він знову 
повертається на землю, коли вичерпує запас 
насолод, відміряних йому за його 
благочестиву діяльність. Той, хто не досяг 
досконалого знання, як сказано у «Веданта-
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сутрі» (джанмдй асйа йатаӷ), або, іншими 
словами, той, хто не може зрозуміти 
Кришну, причину всіх причин, і неправиль-
но уявляє собі кінцеву мету життя, — 
мусить за заведеним порядком то 
підійматися на вищі планетні системи, то 
знову падати донизу, немовби сидячи на 
«чортовому колесі», яке то підіймає його 
догори, то опускає. Отже, замість того, 
щоби піднятися у духовний світ, звідки 
падіння неможливе, жива істота просто 
обертається в колі народження і смерті, 
перебуваючи то на вищих, то на нижчих 
планетних системах. Чи не краще поставити 
собі за мету досягти духовного світу, аби 
насолоджуватися там вічним життям, 
сповненим блаженства і знання, й ніколи не 
повертатися до цього злиденного 
матеріального існування? 
 

ВІРШ 22 
 

ANaNYaaiêNTaYaNTaae Maa& Yae JaNaa" PaYauRPaaSaTae 
Taeza& iNaTYaai>aYau¢-aNaa& YaaeGa+aeMa& vhaMYahMa( )) 22 )) 

 

ананй чінтайанто м 
йе джанӷ парйупсате | 
теш нітйбгійуктн 

йоґа-кшема вагмй агам || 22 || 
 

ананйӷ — не маючи іншого об’єкта; 
чінтайантаӷ — зосереджуючись; мм — на 
Мені; йе — ті, хто; джанӷ — люди; 
парйупсате — належним чином 
поклоняються; тешм — їх; нітйа — 
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завжди; абгійуктнам — що укріпилися у 
відданості; йоґа — потреб; кшемам — 
захист; вагмі — несу; агам — Я. 
 

Але тим, хто з безроздільною відданістю 
постійно поклоняється Мені, перебуваю-
чи в глибоких роздумах про Мою 
трансцендентну форму, Я даю те, чого їм 
бракує, і зберігаю те, що у них є. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Ті, що не здатні прожити й 
миті без свідомості Кришни, не можуть не 
думати про Кришну двадцять чотири години 
на добу, зосередившись на відданому 
служінні Йому. Вони слухають про Нього, 
оспівують Його, пам’ятають про Нього, 
моляться Йому, поклоняються і слугують 
лотосовим стопам Господа, здійснюють інші 
види служіння Йому, розвивають дружні 
стосунки з Ним і повністю віддають себе 
Господу. Така діяльність дуже сприятлива і 
сповнена духовних енергій, які роблять 
відданого досконалим у самоусвідомленні, й 
таким чином єдиним його прагненням стає 
спілкування з Усевишнім Богом-Особою. 
Такий відданий неодмінно досягає Господа, 
минаючи труднощі. Це й називають йоґою. З 
Господньої ласки такий відданий ніколи 
більше не повертається до матеріального 
життя. Кшема означає милостиве 
заступництво Господа. Господь допомагає 
відданому досягти свідомості Кришни за 
допомогою йоґи, й коли відданий стає 
повністю свідомий Кришни, Господь 



900 

оберігає його від падіння до злиденних умов 
життя. 

ВІРШ 23 
 

Yae_PYaNYadevTaa>a¢-a YaJaNTae é[ÖYaaiNvTaa" ) 
Tae_iPa MaaMaev k-aENTaeYa YaJaNTYaiviDaPaUvRk-Ma( )) 23 )) 

 

йе ’пй анйа-деват-бгакт 
йаджанте раддгайнвітӷ | 

те ’пі мм ева каунтейа 
йаджантй авідгі-пӯрвакам || 23 || 

 

йе — ті, хто; апі — також; анйа — інших; 
деват — богів; бгактӷ — віддані; 
йаджанте — поклоняються; раддгай 
анвітӷ — із вірою; те — вони; апі — 
також; мм — Мені; ева — тільки; каунтейа 
— син Кунті; йаджанті — поклоняються; 
авідгі-пӯрвакам — хибно. 
 

Ті, що віддані іншим богам і шанують їх з 
вірою, сину Кунті, насправді поклоня-
ються тільки Мені, але невідповідним  
чином. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Кришна каже: «Люди, що 
проводять поклоніння півбогам, не дуже 
розумні, хоча непрямо вони цим також 
поклоняються і Мені». Наприклад, коли 
людина ллє воду на листя й віти дерева, але 
не поливає коріння, то робить це, не маючи 
достатнього знання, або не дотримуючись 
належних методів. Так само, для того, щоб 
підтримувати весь організм, необхідно 
постачати їжу у шлунок. Півбоги — це, так 
би мовити, чиновники й міністри в уряді 
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Всевишнього Господа. Людина має 
додержуватися законів, які приймає уряд, а 
не окремі чиновники чи міністри. Так само, 
кожен має шанувати тільки Всевишнього 
Господа. Чиновники та міністри діють як 
представники уряду, і давати їм хабарі є 
порушенням закону. Тут про це сказано 
словами авідгі-пӯрвакам. Іншими словами, 
Кришна не схвалює це зайве шанування 
півбогів. 
 

ВІРШ 24 
 

Ah& ih SavRYajaNaa& >aae¢-a c Pa[>aurev c ) 
Na Tau MaaMai>aJaaNaiNTa TatveNaaTaXCYaviNTa Tae )) 24 )) 

 

ага гі сарва-йаґйн 
бгокт ча прабгур ева ча | 
на ту мм абгіджнанті 

таттвента чйаванті те || 24 || 
 

агам — Я; гі — напевно; сарва — усіх; 
йаґйнм — жертвопринесень; бгокт — 
той, хто насолоджується; ча — і; прабгуӷ — 
Господь; ева — також; ча — і; на — не; ту 
— але; мм — Мене; абгіджнанті — вони 
знають; таттвена — насправді; атаӷ — 
тому; чйаванті — падають; те — вони. 
 

Я — єдиний володар усіх жертвоприне-
сень і єдиний, хто ними втішається. Тому 
ті, що не визнають істинної 
трансцендентної Моєї природи, — не 
досягають мети і падають.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут ясно сказано, що є 
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багато різних видів жертвопринесень, 
рекомендованих у ведичній літературі, але 
фактично всі вони призначені для 
вдоволення Всевишнього Господа. Яґ’я 
(жертвопринесення) означає Вішну. У 
третій главі «Бгаґавад-ґіти» було ясно 
сказано, що діяльність кожного має бути 
спрямована на вдоволення Яґ’ї, тобто 
Вішну. Досконалу форму людської 
цивілізації, яку називають варнашрама-
дгармою, призначено для вдоволення 
Вішну. Тому Кришна й каже в цьому вірші: 
«Я — Той, хто насолоджується всіма 
жертвопринесеннями, бо Я є всевишнім 
володарем». Однак обмежені люди, не 
знаючи цього, заради скороминущої вигоди 
вшановують півбогів. Тому вони падають у 
матеріальне існування, й не досягають 
бажаної мети життя. Якщо в кого-небудь є 
якесь матеріальне бажання, то для його 
здійснення краще молитися Всевишньому 
Господові (хоча це й не є чистою 
відданістю) й так досягти бажаного 
результату. 
 

ВІРШ 25 
 

YaaiNTa devv]Taa devaiNPaTa›NYaaiNTa iPaTa*v]Taa" ) 
>aUTaaiNa YaaiNTa >aUTaeJYaa YaaiNTa MaÛaiJaNaae_iPa MaaMa( )) 25 )) 

 

йнті дева-врат девн 
пітрӣн йнті пітри-вратӷ | 

бгӯтні йнті бгӯтеджй 
йнті мад-йджіно ’пі мм || 25 || 
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йнті — ідуть; дева-вратӷ — ті, що 
поклоняються півбогам; девн — до 
півбогів; пітрӣн — до предків; йнті — 
ідуть; пітри-вратӷ — ті, що поклоняються 
предкам; бгӯтні — до привидів і духів; 
йнті — ідуть; бгӯта-іджйӷ — ті, що 
поклоняються привидам і духам; йнті — 
ідуть; мат — Мої; йджінаӷ — віддані; апі 
— також; мм — до Мене. 
 

Ті, що поклоняються півбогам, 
народяться серед півбогів; ті, що 
поклоняються предкам, підуть до 
предків; ті, що поклоняються духам і 
привидам, народяться серед духів і 
привидів; а ті, що Мені поклоняються, — 
будуть зі Мною. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Коли хто-небудь побажає 
вирушити на Місяць, Сонце чи якусь іншу 
планету, він зможе досягти бажаної мети, 
якщо буде дотримуватися відповідних 
рекомендацій, що визначені для цієї мети у 
Ведах, наприклад, методу, який називають 
терміном дарша-паурнамаса. Такі рекомен-
дації яскраво описані в розділі Вед, 
присвяченому корисливій діяльності, в 
якому даються поради здійснювати окремі 
види поклоніння півбогам, що живуть на 
різних небесних планетах. Таким самим 
способом, якщо проводити певні яґ’ї, можна 
досягти планет Піта. Можна також 
вирушити на планети духів і стати якшею, 
ракшею чи пішачею. Поклоніння пішачам 



904 

називають «чорним мистецтвом» або 
«чорною магією». Є багато людей, які 
практикують чорну магію і вважають це 
духовністю, насправді ж, така діяльність є 
цілком матеріальною. Але чистий відданий, 
який шанує виключно Всевишнього Бога-
Особу, безсумнівно досягає планет 
Вайкунтхи і Кришналоки. Цей вірш має 
велике значення, бо з нього стає зрозумілим, 
що, шануючи півбогів, можна досягти 
небесних планет, шануючи пітів 
(прабатьків), можна досягти планет Піта, а 
практикуючи чорну магію, можна досягти 
планет, населених духами. Чому ж тоді 
чистий відданий може не досягти планети 
Кришни або Вішну? На жаль, багато людей 
не мають відомостей про існування цих 
дивовижних духовних планет, на яких 
живуть Кришна та Вішну, і, не знаючи про 
них, падають. Навіть імперсоналісти 
падають із брагма-джйоті. Наш рух 
свідомості Кришни намагається донести до 
всього людства це вище послання, аби, 
просто оспівуючи Гаре Кришна мага-
мантру, люди стали досконалими в цьому 
житті й повернулися додому, назад до Бога. 
 

ВІРШ 26 
 

Pa}a& PauZPa& f-l&/ TaaeYa& Yaae Mae >a¢-ya Pa[YaC^iTa ) 
Tadh& >a¢-yuPaôTaMaénaiMa Pa[YaTaaTMaNa" )) 26 )) 

 

патра пушпа пхала тойа 
йо ме бгактй прайаччхаті | 
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тад ага бгактй-упагритам 
анмі прайаттманаӷ || 26 || 

 

патрам — листок; пушпам — квітку; 
пхалам — плід; тойам — воду; йаӷ — хоч 
би хто; ме — Мені; бгактй — з відданістю; 
прайаччхаті — пропонує; тат — це; агам 
— Я; бгакті-упагритам — запропоноване з 
відданістю; анмі — приймаю; прайата-
тманаӷ — від того, хто має чисту 
свідомість. 
 

Якщо людина з любов’ю та відданістю 
запропонує Мені листок, квітку, плід або 
воду, то Я це прийму. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Для розумної людини дуже 
важливо перебувати у свідомості Кришни і, 
присвятивши себе трансцендентному 
любовному служінню Господові, досягти 
нетлінної, сповненої блаженства обителі, 
аби пізнати, що таке вічне щастя. Шлях, 
яким досягають такого дивовижного 
результату, дуже легкий, і ним може йти 
навіть найубогіший бідняк, який не має 
жодних видатних якостей. Єдина необхідна 
для цього якість — діяти з чистою 
відданістю Господові. Не має значення, ким 
є людина, і яке її становище. Цей метод 
настільки легкий, що піднісши Всевиш-
ньому Господові зі щирою любов’ю навіть 
просто листок, чи трошки води, чи плід, 
можна задовольнити Його, і Він з радістю 
прийме ці підношення. Ні для кого нема 
жодних перешкод на шляху до свідомості 
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Кришни, бо цей метод легкий та 
універсальний. Хто може бути настільки 
дурним, щоб не хотіти усвідомити Кришну 
таким простим способом і досягти найвищої 
досконалості — вічного життя у блаженстві 
та знанні? Кришні потрібне тільки любовне 
служіння, й нічого більше. Від Свого 
чистого відданого Він прийме просто квітку. 
Йому нічого не треба від того, хто Йому не 
відданий. Насправді Йому ні від кого нічого 
не треба, бо Він самодостатній, однак від 
Свого відданого Він приймає підношення, 
відповідаючи любов’ю на любов. Розвинути 
в собі свідомість Кришни — це найвища 
досконалість життя. Слово бгакті, двічі 
повторене в цьому вірші, наголошує, що 
бгакті, тобто віддане любовне служіння 
Господу, — це єдиний спосіб наблизитися 
до Кришни. Жодні інші заслуги або чесноти, 
що властиві, наприклад, брагману, вченому 
чи дуже багатій людині або великому 
філософу, не можуть схилити Кришну 
прийняти якесь підношення. Якщо не 
дотримуватися основної засади бгакті, то 
ніщо не може змусити Господа погодитись 
прийняти хоч би що-небудь і хоч би від 
когось. Бгакті не має причини. Цей метод 
вічний. Він є прямим служінням абсолютно-
му цілому. 

Тут Господь Кришна, встановивши 
істину, що Він — єдиний первинний 
Господь, володар насолод та істинний 
об’єкт усіх жертвопринесень, розкриває 
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нам, яких саме жертвопринесень Він бажає. 
Якщо людина хоче присвятити себе 
відданому служінню Всевишньому, щоб 
очиститись і досягти мети життя — 
трансцендентного любовного служіння 
Богу, — то їй треба з’ясувати, чого ж 
Господь від неї хоче. Той, хто любить 
Кришну, пропонуватиме Йому все, чого Він 
бажає, й уникатиме підносити те, чого Він 
не хоче, або не просить. Тому м’ясо, рибу і 
яйця підносити Кришні не слід. Якби Він 
бажав отримати такі підношення, Він би 
сказав про це. Але Він ясно каже, що Йому 
треба підносити листя, плоди, квіти та воду, 
і говорить про ці підношення, запевняючи: 
«Я прийму їх». Тому ми маємо зрозуміти, 
що Він не прийме м’ясо, рибу і яйця. Овочі, 
злаки, фрукти, молоко й вода — це 
продукти, призначені в їжу людям, і їх 
рекомендує Сам Господь Кришна. Якщо ж 
ми бажаємо харчуватися чимось іншим, то 
не можна пропонувати це Кришні, бо Він 
цього не прийме, і це означатиме, що ми не 
ставимося до Нього з належною любов’ю та 
відданістю. 

У тринадцятому вірші третьої глави Шрі 
Кришна пояснює, що лише залишки 
жертовного підношення чисті та придатні 
для споживання тим, що шукають 
досконалості в житті та звільнення з тенет 
матеріальної природи. У тому ж вірші Він 
каже, що люди, які не пропонують Йому 
своєї їжі, їдять лише гріх. Іншими словами, з 
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кожним шматочком такої їжі вони все 
більше й більше заплутуються в тенетах 
матеріальної природи. Але готування 
смачних і простих страв з овочів та 
підношення їх перед зображенням або 
мурті Господа Кришни у храмі з поклоном 
та молитвою, щоб Він прийняв наше 
скромне підношення, — все це сприяє 
неухильному духовному поступові, очищає 
тіло й розвиває тонкі тканини мозку, що 
забезпечують якість думки. Найголовніше 
— це готувати та пропонувати підношення з 
любов’ю. Кришна не має потреби в їжі, бо 
Йому належить усе, що існує, проте Він 
приймає підношення від того, хто хоче 
задовольнити Його у такий спосіб. Коли ви 
готуєте їжу, подаєте її й пропонуєте, 
головне — робіть це з любов’ю до Кришни. 

Філософи-імперсоналісти, які бажають 
стояти на тому, що Абсолютна Істина не має 
чуттів, не можуть зрозуміти цього вірша 
«Бгаґавад-ґіти». Для них він є метафорою, 
або навіть доказом світської вдачі Кришни, 
оповідача «Бгаґавад-ґіти». Але насправді 
Кришна, Всевишній Бог, має чуття, і, як уже 
було сказано, ці чуття взаємозамінні. 
Іншими словами, кожен орган Його чуттів 
може виконувати функції будь-якого іншого 
органа. Саме тому й кажуть, що Кришна 
абсолютний. Якби у Нього не було чуттів, 
то навряд чи можна було вважати, що Він 
сповнений усіх чеснот. У сьомій главі 
Кришна пояснює, що Він запліднює 
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матеріальну природу живими істотами, 
лише глянувши на неї. Отже, в такому разі, 
коли Кришна чує слова любові відданого, 
який пропонує Йому їжу, це цілком 
ідентичне тому, що Він насправді приймає і 
смакує цю їжу. На цей момент треба 
звернути особливо увагу: оскільки Кришна 
абсолютний, то слухаючи, Він куштує і 
споживає їжу. І лише відданий, який 
сприймає Кришну без зайвих тлумачень, 
так, як Він описує Себе Сам, здатний 
зрозуміти, що Найвища Абсолютна Істина 
може смакувати їжу й насолоджуватися 
нею. 
 

ВІРШ 27 
 

YaTk-raeiz YadénaiSa YaÂuhaeiz ddaiSa YaTa( ) 
YataPaSYaiSa k-aENTaeYa TaTku-åZv MadPaR<aMa( )) 27 )) 

 

йат кароші йад ансі 
йадж джугоші дадсі йат | 

йат тапасйасі каунтейа 
тат курушва мад-арпаам || 27 || 

 

йат — хоч би що; кароші — ти робиш; йат 
— хоч би що; ансі — ти їси; йат — хоч 
би що; джугоші — ти пропонуєш; дадсі — 
ти віддаєш; йат — хоч би що; йат — хоч 
би що; тапасйасі — аскетичні подвиги, які 
ти здійснюєш; каунтейа — син Кунті; тат 
— це; курушва — роби; мат — Мені; 
арпаам — як підношення. 
 

Хоч би що ти робив, що їв, пропонував чи 
роздавав, і хоч би через яку аскезу ти 
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проходив, сину Кунті, — роби це як 
підношення Мені. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Отже, обов’язком кожного є 
організувати своє життя так, щоби не 
забувати про Кришну ні за яких обставин. 
Кожному доводиться вести певну 
діяльність, аби підтримувати душу в тілі, і 
Кришна рекомендує тут, щоб людина 
працювала заради Нього. Кожен має щось 
їсти, щоб жити, але треба споживати лише 
очищені страви, що були спочатку 
запропоновані Кришні. Кожній цивілізова-
ній людині доводиться відправляти релігійні 
обряди, тому Кришна радить: «Робіть це для 
Мене», — і це називають арчаною. Кожен 
тією чи іншою мірою має схильність давати 
якусь милостиню, і Кришна каже: «Давайте 
її Мені», — а це означає, що всі надмірно 
накопичені гроші треба використовувати 
для поширення руху свідомості Кришни. У 
наш час люди дуже схильні до медитації, 
тобто до методу, непридатного для 
нинішньої епохи, але якщо хтось день і ніч 
думає про Кришну, оспівуючи на вервиці 
Гаре Кришна мага-мантру, то немає 
сумніву, що він уже досягнув вершин у 
медитації та є найвидатнішим йоґом, що й 
підтверджено у шостій главі «Бгаґавад-
ґіти». 
 

ВІРШ 28 
 

éu>aaéu>af-lE/rev& Maae+YaSae k-MaRbNDaNaE" ) 
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SaNNYaaSaYaaeGaYau¢-aTMaa ivMau¢-ae MaaMauPaEZYaiSa )) 28 )) 
 

убгубга-пхалаір ева 
мокшйасе карма-бандганаіӷ | 

саннйса-йоґа-йукттм 
вімукто мм упаішйасі || 28 || 

 

убга — від сприятливих; аубга — і 
несприятливих; пхалаіӷ — наслідків; евам 
— таким чином; мокшйасе — ти 
звільнишся; карма — роботи; бандганаіӷ — 
з рабства; саннйса — зречення; йоґа — 
йоґа; йукта-тм — маючи непохитний ум; 
вімуктаӷ — звільнений; мм — Мене; 
упаішйасі — ти досягнеш. 
 

Так ти звільнишся з рабства діяльності та 
її сприятливих і несприятливих плодів. 
Зосередивши на Мені свій ум і 
дотримуючись принципу зречення, ти 
визволишся і прийдеш до Мене. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Той, хто діє у свідомості 
Кришни, керуючись вищими настановами, є 
йукта. Цей спеціальний термін — йукта-
ваірґйа — Рупа Ґосвамі докладніше 
пояснює так: 
 

ансактасйа вішайн    
йатхргам упайауджатаӷ 

нірбандгаӷ криша-самбандге    
йукта ваірґйам учйате 

(Бгакті-расамрита-сіндгу, 2.255) 
 

Рупа Ґосвамі каже, що поки ми перебуваємо 
в матеріальному світі, ми змушені діяти й не 



912 

можемо зупинити діяльність. Але якщо 
діяти, віддаючи плоди Кришні, таку 
діяльність називають юкта-вайраґ’єю. Така 
діяльність очищує дзеркало ума, бо її 
провадять у зреченні, і той, хто так діє, 
поступово просувається шляхом духовного 
усвідомлення і згодом повністю віддається 
Всевишньому Богові-Особі. Врешті-решт, 
він звільнюється, і його звільнення має 
особливий характер. Він не зливається з 
брагма-джйоті, а досягає планети 
Всевишнього Господа. Тут про це сказано 
цілком зрозуміло: мм упаішйасі — «він 
приходить до Мене», приходить додому, 
назад до Бога. Є п’ять різних ступенів 
звільнення, і тут особливо підкреслено, що 
відданий, який упродовж усього життя діяв 
за настановами Всевишнього Господа, 
перебуває на такому високому ступені 
розвитку, що, залишивши своє тіло, 
повертається до Бога і розпочинає 
безпосереднє спілкування з Усевишнім 
Господом. 

Кожен, хто присвятив своє життя лише 
служінню Господу й не цікавиться нічим 
іншим, фактично є санньясі. Така людина 
завжди думає про себе, як про вічного слугу 
Господа, що залежний від Його вищої волі. І 
хоч би що він робив, — він робить це в ім’я 
Господнє. Хоч би яку діяльність він вів — 
він служить Господові. Його не цікавить 
корислива діяльність, тобто обов’язки, що 
визначені у Ведах. Звичайним людям треба 
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дотримуватись обов’язків, які визначені для 
них у Ведах, однак що стосується чистих 
відданих, які цілковито зосереджені на 
служінні Господу, то хоч іноді й може 
здаватись, що вони діють усупереч  
ведичним принципам, та насправді це не 
так.  

Авторитетні вайшави кажуть, що навіть 
найрозумніша людина не може збагнути 
намірів і діяльності чистого відданого. 
Точно ця цитата звучить так: тра вкйа, 
крій, мудр віґйега н буджгайа 
(«Чайтанья-чарітамрита», Мадг’я, 23.39). 
Людина, яка присвячує себе служінню 
Господу, яка всі свої думки й наміри 
підпорядковує служінню Господу, вже нині 
є повністю звільненою, і в майбутньому 
вона неодмінно повернеться додому, назад 
до Бога. Вона, як і Кришна, перебуває поза 
будь-якою матеріалістичною критикою. 
 

ВІРШ 29 
 

SaMaae_h& SavR>aUTaezu Na Mae ÜeZYaae_iSTa Na iPa[Ya" ) 
Yae >aJaiNTa Tau Maa& >a¢-ya MaiYa Tae Taezu caPYahMa( )) 29 )) 

 

само ’га сарва-бгӯтешу 
на ме двешйо ’сті на прійаӷ | 

йе бгаджанті ту м бгактй 
майі те тешу чпй агам || 29 || 

 

самаӷ — однаково прихильний; агам — Я; 
сарва-бгӯтешу — до всіх живих істот; на — 
ніхто; ме — Мені; двешйаӷ — ненависний; 
асті — є; на — не; прійаӷ — дорогий; йе — 
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ті, хто; бгаджанті — проявляють 
трансцендентне служіння; ту — але; мм — 
Мені; бгактй — у відданості; майі — 
перебувають у Мені; те — такі особи; тешу 
— у них; ча — також; апі — неодмінно; 
агам — Я. 
 

Я нікому не заздрю й ні до кого не 
упереджений. Я ставлюся однаково до 
всіх, але кожен, хто віддано служить 
Мені, — є Мені другом. Він у Мені, і Я 
також є йому другом. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Можна запитати: якщо 
Кришна однаково ставиться до кожного, й 
ніхто не є особливо близьким Йому другом, 
тоді чому Він проявляє підвищену 
зацікавленість до відданих, завжди 
поглинутих трансцендентним служінням 
Йому? Насправді, це не є упереджене 
ставлення — це природно. Кожна людина в 
матеріальному світі може бути дуже 
схильною до милосердя, та все ж вона 
проявляє особливий інтерес до власних 
дітей. Господь заявляє, що кожна жива 
істота в будь-якій формі — Його дитя, і Він 
щедро дарує їй усе необхідне для життя. Він 
— неначе та хмара, що поливає дощем усе: і 
скелі, і землю, і воду. Однак до Своїх 
відданих Він проявляє особливу 
прихильність. Такі віддані завжди 
перебувають у свідомості Кришни, й тому в 
духовному розумінні вони завжди з Ним. 
Сам вислів «свідомість Кришни» стосується 
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тих, що мають таку свідомість, — чистих 
трансценденталістів, які перебувають у 
Ньому. Господь тут ясно каже: майі те — 
«вони в Мені». І цілком природно, що 
Господь також перебуває в них. Це 
обопільно. Також це пояснює слова йе 
йатх м прападйанте тс татхаіва 
бгаджмй агам  — «До якої міри людина 
вручає себе Мені, настільки ж і Я піклуюся 
про неї». Така трансцендентна взаємність 
існує завдяки тому, що і Господь, і відданий 
мають свідомість. Якщо діамант помістити в 
оправу золотого персня, він матиме ще 
гарніший вигляд. Так і золото, і діамант 
прикрашають одне одного. І Господь, і жива 
істота вічно сяють, і коли в живої істоти 
з’являється схильність служити Всевишньо-
му Господові, вона стає схожа на золото. 
Господь — діамант, і Його поєднання з 
золотом чудове. Живих істот у їхньому 
чистому стані називають відданими. 
Всевишній Господь стає відданим Своїх 
відданих. Якщо стосунки взаємності між 
відданим і Господом відсутні, тоді не може 
бути й мови про філософію персоналізму. В 
імперсональній філософії немає взаємних 
стосунків між Усевишнім Господом і живою 
істотою, проте вони є в філософії 
персоналізму. 

Часто кажуть, що Господь схожий на 
побажай-дерево, і хоч би що побажала 
людина від такого дерева, Господь дає їй це. 
Але тут пояснення ще більш досконале. Як 
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сказано в цьому вірші, Господь небайдужий 
до Своїх відданих. У цьому полягає прояв 
особливої милості Господа до них. Не треба 
думати, що взаємність Господа зумовлена 
законом карми. Вона належить до 
трансцендентного стану, у якому діють і 
Господь, і віддані. Віддане служіння 
Господові не належить до матеріального 
світу, воно — частина духовного світу, де 
правлять вічність, блаженство і знання. 
 

ВІРШ 30 
 

AiPa ceTSauduracarae >aJaTae MaaMaNaNYa>aak(- ) 
SaaDaurev Sa MaNTaVYa" SaMYaGVYaviSaTaae ih Sa" )) 30 )) 

 

апі чет су-дурчро 
бгаджате мм ананйа-бгк | 

сдгур ева са мантавйаӷ 
самйаґ вйавасіто гі саӷ || 30 || 

 

апі — навіть; чет — якщо; су-дурчраӷ — 
людина, яка коїть найогидніші вчинки; 
бгаджате — віддано служить; мм — 
Мені; ананйа-бгк — без відхилень; сдгуӷ 
— святий; ева — неодмінно; саӷ — він; 
мантавйаӷ — треба вважати; самйак — 
правильно; вйавасітаӷ — сповнений 
рішучості; гі — неодмінно; саӷ — він. 
 

Людину, що віддано служить Мені, навіть 
якщо вона скоїть щось дуже огидне, — 
слід вважати святою, адже вона рішуче 
йде істинним шляхом. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Слово су-дурчраӷ, що 
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вжите в цьому вірші, — дуже важливе, і ми 
повинні правильно його розуміти. 
Діяльність живої істоти в зумовленому стані 
буває двох видів: зумовлена і природна. 
Навіть віддані змушені вести різноманітну 
діяльність, що пов’язана з обумовленим 
життям: турбуватися про тіло, жити згідно з 
суспільними та державними законами тощо, 
— таку діяльність називають зумовленою. 
Крім того, жива істота, яка повністю 
усвідомила свою духовну природу і 
присвятила себе діяльності у свідомості 
Кришни, тобто відданому служінню 
Господові, веде діяльність, яку називають 
трансцендентною. Така трансцендентна 
діяльність відповідає її природному 
становищу, і її умовно називають відданим 
служінням. За нинішнього зумовленого 
стану, віддане служіння й зумовлене 
служіння, що пов’язане з тілом, іноді 
здійснюються паралельно. Але буває й так, 
що ці види діяльності суперечать один 
одному. Відданий, наскільки це можливо, 
дуже обережний і не робить нічого, що 
могло б зашкодити його чистоті. Він знає, 
що рівень його діяльності залежить від його 
поступу у свідомості Кришни. Проте іноді 
можна бачити, як людина у свідомості 
Кришни здійснює щось, що виглядає дуже 
огидним із суспільного або політичного 
погляду. Таке тимчасове падіння не 
позбавляє її досягнутого. У «Шрімад-
Бгаґаватам» сказано, що навіть коли людина 
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падає, але всім серцем своїм віддано 
служить Усевишньому Господові, то 
Господь, який перебуває в її серці, очищує її 
та вибачає їй її мерзенні вчинки. 
Матеріальна скверна настільки сильна, що 
навіть йоґ, який цілком присвятив себе 
служінню Господові, іноді потрапляє в 
пастку; але свідомість Кришни настільки 
могутня, що одразу ж очищує його від 
наслідків такого випадкового падіння. Тому 
шлях відданого служіння завжди веде до 
успіху. Нікому не слід зневажати відданого 
за таке випадкове падіння, бо, як сказано у 
вірші далі, такі падіння з часом 
припиняться; це станеться, щойно відданий 
зміцніє у свідомості Кришни. 

Тому треба вважати, що людина у 
свідомості Кришни, яка з рішучістю оспівує 
мага-мантру Гаре Кришна, Гаре Кришна, 
Кришна Кришна, Гаре Гаре / Гаре Рама, 
Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре, перебуває 
у трансцендентному становищі, навіть якщо 
іноді вона випадково падає. Слова сдгур 
ева — «він праведний» — дуже категоричні. 
Вони попереджають невідданих, що не 
можна висміювати відданого, якщо він 
випадково зазнав падіння, й навіть у такому 
разі слід вважати його праведником. Слово 
мантавйаӷ ще категоричніше. Тобто, якщо 
хтось не дотримується цього правила й 
кепкує з відданого через його випадкове 
падіння, то це є непокорою велінню 
Всевишнього Господа. Єдина необхідна 
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якість відданого — непохитно присвячувати 
себе відданому служінню й тільки йому. 

У «Нрисімга Пурані» сказано: 
 

бгаґаваті ча гарв ананйа-чет 
   бгриа-маліно ´пі вірджате манушйаӷ 

на гі аа-калуша-ччхабіӷ кадчіт 
   тіміра-парбгаватм упаіті чандраӷ 

 

Це означає, що коли людина, яка присвятила 
себе відданому служінню Господові, іноді 
коїть погані вчинки, то їх можна порівняти з 
плямами на Місяці, які нагадують кролячий 
послід. Ці плями не заважають литися 
місячному світлові. Так само, не слід 
нехтувати відданим, навіть якщо він 
випадково зійшов з істинного шляху. 

З іншого боку, не треба вважати, що 
відданому у свідомості Кришни негідні 
вчинки дозволені. Цей вірш стосується 
тільки тих випадків, які трапляються 
внаслідок сильного тиску матеріальних 
зв’язків. Віддане служіння — це, образно 
кажучи, оголошення війни ілюзорній 
енергії. Доки людина не стане настільки 
сильною, щоб перемогти ілюзорну енергію, 
поодинокі падіння можуть траплятися. Але 
зміцнівши, вона, як було з’ясовано вище, 
стає непідвладною таким зривам. Однак, 
ніколи не треба використовувати цей вірш 
для виправдання своєї негідної поведінки й 
далі вважати себе відданим. Якщо людина, 
що йде шляхом відданого служіння, не 
поліпшує свої особисті якості, це є 
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свідченням того, що вона не досягла 
високого ступеня відданості. 
 

ВІРШ 31 
 

i+aPa[& >aviTa DaMaaRTMaa XaìC^aiNTa& iNaGaC^iTa ) 
k-aENTaeYa Pa[iTaJaaNaqih Na Mae >a¢-" Pa[<aXYaiTa )) 31 )) 

 

кшіпра бгаваті дгармтм 
авач-чхнті ніґаччхаті | 

каунтейа пратіджнгі 
на ме бгактаӷ праайаті || 31 || 

 

кшіпрам — незабаром; бгаваті — стає; 
дгарма-тм — праведний; ават-
нтім — тривалий мир; ніґаччхаті — 
досягає; каунтейа — син Кунті; 
пратіджнгі — проголошуй; на — ніколи; 
ме — Мій; бгактаӷ — відданий; 
праайаті — гине. 
 

Вона швидко стає доброчесною й досягає 
стійкого спокою. О сину Кунті, проголо-
шуй усім сміливо: Мій відданий ніколи не 
згине. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Цей вірш треба правильно 
розуміти. У сьомій главі Господь каже, що 
легковажна людина не може стати відданим 
Господа. Той, хто не є відданим Господа, не 
має жодних хороших якостей. Утім, 
залишається питання, як може людина, яка 
випадково чи навмисно робить щось огидне, 
бути чистим відданим? Це питання слушне. 
Лиходії, як сказано в сьомій главі, які ніколи 
не приходять до відданого служіння 



921 

Господові, позбавлені хороших якостей, і це 
ж стверджується й у «Шрімад-Бгаґаватам». 
Зазвичай відданий, якого приваблює віддане 
служіння в дев’яти його різновидах, діє у 
такий спосіб, щоб очистити своє серце від 
будь-якої матеріальної скверни. Він поміщає 
Всевишнього Бога-Особу у своє серце, і все 
гріховне забруднення вимивається з нього 
природним чином. Постійні думки про 
Всевишнього Господа очищують його. 
Згідно з ведичними правилами, коли людина 
падає зі свого піднесеного становища, їй 
слід пройти певні ритуали очищення. Але 
тут не йдеться про таку вимогу, бо серце 
відданого очищується постійно, адже він 
завжди пам’ятає про Всевишнього Бога-
Особу. Отже, треба завжди оспівувати мага-
мантру Гаре Кришна, Гаре Кришна, 
Кришна Кришна, Гаре Гаре / Гаре Рама, 
Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре, і це 
захистить відданого від усіх можливих 
падінь. У такий спосіб він назавжди 
звільниться від будь-якої матеріальної 
скверни. 
 

ВІРШ 32 
 

Maa& ih PaaQaR VYaPaaié[TYa Yae_iPa SYau" PaaPaYaaeNaYa" ) 
iñYaae vEXYaaSTaQaa éUd]aSTae_iPa YaaiNTa Para& GaiTaMa( )) 32 )) 

 

м гі пртха вйапрітйа 
йе ’пі сйуӷ ппа-йонайаӷ | 

стрійо ваійс татх ӯдрс 
те ’пі йнті пар ґатім || 32 || 
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мм — у Мене; гі — неодмінно; пртха — 
син Притхи; вйапрітйа — знаходячи 
притулок тільки в цьому; йе — ті, хто; апі — 
також; сйуӷ — є; ппа-йонайаӷ — низького 
походження; стрійаӷ — жінки; ваійӷ — 
торговці; татх — також; ӯдрӷ — 
нижчий клас людей; те апі — навіть вони; 
йнті — йдуть; парм — до найвищого; 
ґатім — призначення. 
О сину Притхи, ті, що знайшли у Мені 
притулок, хоч це можуть бути й жінки, 
вайш’ї [торговці], шудри [робітники] і 
навіть люди,  народжені у гріху, — всі 
вони зможуть прийти до найвищої цілі. 

ПОЯСНЕННЯ: Всевишній Господь роз’яс-
нює тут, що у відданому служінні немає 
різниці між вищим і нижчим класами 
людей. Звісно, з матеріалістичного погляду 
на життя такий поділ існує, але не для 
людини, яка присвятила себе трансцендент-
ному відданому служінню Господові. Кожен 
може досягти вищої мети. У «Шрімад-
Бгаґаватам» (2.4.18) сказано, що навіть 
люди найнижчої суспільної верстви, яких 
називають чандалами (собакоїдами), можуть 
очиститися, спілкуючись із чистими 
відданими. Тому віддане служіння, 
здійснюване згідно з настановами чистого 
відданого, настільки могутнє, що нівелює 
різницю між вищим та нижчим класами 
людей — кожен може звернутися до 
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любовного служіння Господу. Проста 
людина, якщо звернеться по допомогу до 
чистого відданого, може очиститися, 
керуючись його настановами. Відповідно до 
різних ґун матеріальної природи людей 
поділяють на тих, що перебувають у ґуні 
добра (брагманів), тих, що у ґуні страсті 
(кшатріїв, тобто керівників), тих, що у 
змішаних ґунах страсті й невігластва 
(вайш’їв, тобто торговці) і тих, що в ґуні 
невігластва (шудр, тобто робітників). А 
нижче від усіх них перебувають чандали, які 
народжені в сім’ях грішників. Людей, що 
народилися в таких гріховних сім’ях, не 
приймають до свого кола люди вищих 
класів. Однак віддане служіння настільки 
могутнє, що всі люди з будь-яких каст 
можуть досягти вищої досконалості життя з 
допомогою чистого відданого Всевишнього 
Господа. Це стає можливим лише тоді, коли 
людина приймає притулок у Кришни. Як 
указує слово вйапрітйа, треба повністю 
перейти під захист Кришни. Тоді можна 
набагато перевершити і великих ґ’яні, і 
йоґів. 
 

ВІРШ 33 
 

ik&- PauNab]aRø<aa" Pau<Yaa >a¢-a raJazRYaSTaQaa ) 
AiNaTYaMaSau%& l/aek-iMaMa& Pa[aPYa >aJaSv MaaMa( )) 33 )) 

 

кі пунар бргмаӷ пуй 
бгакт рджаршайас татх | 

анітйам асукха локам 
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іма прпйа бгаджасва мм || 33 || 
 

кім — наскільки; пунаӷ — більше; 
бргмаӷ — брагмани; пуйӷ — праведні; 
бгактӷ — віддані; рджа-ришайаӷ — святі 
царі; татх — також; анітйам — 
тимчасовий; асукхам — сповнений 
злигоднів; локам — планети; імам — цей; 
прпйа — отримуючи; бгаджасва — 
присвяти себе любовному служінню; мм — 
Мені. 
 

Що тоді вже казати про відданих, про 
праведних брагманів та про святих царів! 
Тому, раз потрапив ти до цього минущого 
і злиденного світу, то вже присвяти себе 
любовному служінню Мені. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У матеріальному світі є 
поділ людей на різні категорії, але, врешті-
решт, цей світ — таке місце, де ніхто не 
знаходить щастя. Тут ясно сказано: анітйам 
асукха локам — «Цей світ скороминущий 
та сповнений нещасть», — і порядній 
розумній людині у ньому не місце. 
Всевишній Бог-Особа проголошує, що цей 
світ минущий і сповнений злигоднів. Деякі 
філософи, особливо філософи-маяваді, 
кажуть, що цей світ — ілюзорний, але з 
«Бгаґавад-ґіти» можна довідатися, що він не 
ілюзорний, а минущий. Тимчасове й 
ілюзорне — це різні речі. Цей світ 
тимчасовий, але є й інший світ — вічний. 
Цей світ — місце страждань, а той, інший 
світ, — вічний і сповнений блаженства. 
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Арджуна народився у праведній царській 
родині, але йому Господь теж каже: 
«Присвяти себе відданому служінню Мені й 
повертайся додому, назад до Бога». Ніхто не 
повинен залишатись у цьому тимчасовому, 
сповненому страждань світі. Кожному слід 
прив’язатися до Всевишнього Бога-Особи, 
аби досягти вічного щастя. Віддане 
служіння Всевишньому Господові — це 
єдиний метод, яким можна розв’язати всі 
проблеми, що виникають у людей усіх 
класів. Тому кожній людині треба 
звернутися до свідомості Кришни і зробити 
своє життя досконалим.  
 

ВІРШ 34 
 

MaNMaNaa >av MaÙ¢-ae MaÛaJaq Maa& NaMaSku-å ) 
MaaMaevEZYaiSa Yau¤E-vMaaTMaaNa& MaTParaYa<a" )) 34 )) 

 

ман-ман бгава мад-бгакто 
мад-йдж м намаскуру  | 
мм еваішйасі йуктваівам 

тмна мат-парйааӷ  || 34 || 
 

мат-манӷ — завжди думаючи про Мене; 
бгава — стань; мат — Мій; бгактаӷ — 
відданий; мат — Мій; йдж — той, хто 
поклоняється; мм — Мені; намаскуру — 
шанобливо кланяйся; мм — Мені; ева — 
повністю; ешйасі — ти прийдеш; йуктв — 
будучи заглибленим; евам — таким чином; 
тмнам — твоя душа; мат-парйааӷ — 
відданий Мені. 
 

Завжди думай про Мене, стань Моїм 
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відданим, шануй Мене й поклоняйся 
Мені. Повністю поринувши в Мене, ти 
неодмінно прийдеш до Мене. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші ясно сказано, 
що свідомість Кришни — єдиний спосіб 
порятунку з кайданів сповненого скверни 
матеріального світу. Іноді несумлінні 
коментатори перекручують значення 
висловленого тут твердження, яке цілком 
зрозуміло каже, що все віддане служіння 
має бути спрямоване на Всевишнього Бога-
Особу, Кришну. На жаль, ці несумлінні 
коментатори збивають читачів з пуття, 
намагаючись направити їх на те, що взагалі 
нездійсненне. Вони не знають, що немає 
різниці між умом Кришни і Кришною. 
Кришна — це не звичайна людина. Він — 
Абсолютна Істина. Його тіло, Його ум і Він 
Сам — єдине й абсолютне ціле. 
Бгактісіддганта Сарасваті Ґосвамі у своїй 
«Анубгаш’ї», коментарях до «Чайтанья-
чарітамрити» (п’ята глава, Аді-ліла, вірші 
41–48), наводить таку цитату з «Курма 
Пурани»: дега-дегі-вібгедо ´йа неваре 
відйате квачіт. Це означає, що у Кришні, 
Всевишньому Господові, немає жодної 
різниці між Ним Самим і Його тілом. Але 
коментатори не знають науки про Кришну, 
й тому вони ховають Його та відділяють 
Його особу від Його ума й тіла. Це наслідок 
цілковитого нерозуміння науки про 
Кришну, але деякі заробляють на тому, що 
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збивають людей з пуття. 
Є демонічні люди, які теж думають про 

Кришну, але зі злобою й завистю, як-от 
наприклад, цар Камса, дядько Кришни. Він 
також завжди думав про Кришну, але думав 
про Нього як про ворога. Він був завжди у 
тривозі, міркуючи тільки про те, коли ж 
Кришна прийде його вбити. Таке мислення 
не стане нам у пригоді. Треба думати про 
Кришну з любов’ю та відданістю. Це — 
бгакті. Треба безперервно розвивати знання 
про Кришну. А як робити це найкращим 
чином? Навчаючись в істинного духовного 
вчителя. Кришна — Всевишній Бог-Особа, і 
як ми вже неодноразово пояснювали, Його 
тіло нематеріальне, воно вічне, сповнене 
блаженства та знання. Роздуми на ці теми й 
бесіди про Кришну допоможуть людині 
стати Його відданим. Якесь інше розуміння 
Кришни, що отримане з недостовірного 
джерела, не дасть плодів. 

Тому треба зосередити свій ум на вічній 
формі, первинній формі Кришни. З 
переконаністю в серці, що Кришна — це 
Всевишній, треба присвятити себе 
поклонінню Йому. В Індії є сотні тисяч 
храмів, де поклоняються Кришні й віддано 
служать Йому. Люди висловлюють свою 
шану Кришні, падаючи ниць перед Ним. 
Людина має схиляти свою голову перед 
мурті Кришни й віддавати Йому все: свій 
ум, своє тіло, свою діяльність. Це дозволить 
повністю поринути у Кришну без відхилень. 
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Це допоможе досягнути Кришналоки. Не 
треба дозволяти несумлінним коментаторам 
збивати себе з пантелику. Треба брати 
участь у дев’яти видах відданого служіння, 
починаючи зі слухання й переповідання про 
Кришну. Чисте віддане служіння є 
найвищим досягненням людського суспіль-
ства. 

У сьомій та восьмій главах «Бгаґавад-
ґіти» пояснене чисте віддане служіння 
Господу, вільне від умоглядних теорій, 
містичної йоґи й корисливої діяльності. 
Того, чиє серце ще не зовсім очистилося, 
можуть приваблювати такі аспекти Господа, 
як безособове брагма-джйоті або 
локалізований Параматман, але чистий 
відданий вдається до служіння 
Всевишньому Господові напряму. 

Є чудова поема про Кришну, у якій ясно 
сказано, що всяка людина, яка захоплюється 
шануванням півбогів, є дуже нерозумною й 
не може здобути найвищу нагороду від 
Кришни. Спочатку відданий може 
відхилятися від взірцевого відданого 
служіння, та все ж його треба вважати 
вищим від усіх інших філософів та йоґів. 
Людину, яка завжди занурена у свідомість 
Кришни, треба вважати досконалою святою 
особою. Її випадкові неправедні вчинки 
ставатимуть поодинокими, і згодом вона 
неодмінно досягне цілковитої досконалості. 
Чистий відданий уникає падіння, бо 
Всевишній Бог-Особа Сам опікується 
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Своїми чистими відданими. Отже, розумній 
людині треба просто стати на шлях 
свідомості Кришни і щасливо жити в 
матеріальному світі. Тоді вона врешті-решт 
отримає найвищу нагороду Кришни. 

Так закінчуються пояснення Бгакті-
веданти до дев’ятої глави «Шрімад 
Бгаґавад-ґіти», у якій розглядається 
найпотаємніше знання. 
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ГЛАВА ДЕСЯТА  
Пишноти Абсолюту 

 
ВІРШ 1 

 

é[q>aGavaNauvac 
>aUYa Wv Mahabahae é*<au Mae ParMa& vc" ) 

Yatae_h& Pa[qYaMaa<aaYa v+YaaiMa ihTak-aMYaYaa )) 1 )) 
 

р-бгаґавн увча 
бгӯйа ева маг-бго 

риу ме парама вачаӷ | 
йат те ’га прйамйа 

вакшймі гіта-кмйай || 1 || 
 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; бгӯйаӷ — знову; ева — неодмінно; 
маг-бго — о міцнорукий; риу — тільки 
послухай; ме — Моя; парамам — найвища; 
вачаӷ — настанова; йат — яку; те — тобі; 
агам — Я; прйамйа — думаючи, який 
ти дорогий Мені; вакшймі — кажу; гіта-
кмйай — для твоєї користі. 
 

Всевишній Бог-Особа сказав:  
А зараз, о міцнорукий Арджуно, вислухай 
настанови, ще важливіші від тих, які Я 
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давав дотепер. Заради твого блага Я 
відкрию тобі це знання, бо ти Мій 
дорогий друг.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Парашара Муні пояснює 
слово бгаґавн так: «Той, хто сповнений 
шести пишнот, — усієї сили, всієї слави, 
багатства, знання, вроди та зречення — є 
Бгаґаваном, або Всевишнім Богом-Особою». 
Коли Кришна був на Землі, Він проявив усі 
ці шість пишнот. Тому великі мудреці, такі, 
як Парашара Муні, цілковито визнають 
Кришну за Всевишнього Бога-Особу. Зараз 
Кришна розкриває Арджуні ще більш 
потаємні речі про Свої пишноти і про Свою 
діяльність. У попередніх главах, починаючи 
з сьомої, Господь дав пояснення Своїх 
різних енергій та їхньої діяльності. Тепер, у 
цій главі, Він описує Свої основні пишноти. 
У попередній главі Кришна зрозуміло 
пояснив Свої різноманітні енергії, аби 
відданість Арджуни могла набути форми 
твердої переконаності. У цій главі Він знову 
розповідає про Свої прояви й різноманітні 
пишноти. 

Чим більше людина слухає про 
Всевишнього Бога, тим міцнішою стає її 
відданість Йому. Треба постійно слухати 
розповіді про Господа, спілкуючись із 
відданими, і це посилить бажання віддано 
служити Йому. Питання відданого служіння 
можуть обговорювати лише ті, що справді 
палко бажають усвідомити Кришну. Ніхто з 
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інших не може брати участь у таких бесідах. 
Господь ясно каже Арджуні, що оскільки 
він дуже дорогий Йому, то для його блага й 
ведуться такі бесіди. 
 

ВІРШ 2 
 

Na Mae ivdu" SaurGa<aa" Pa[>av& Na MahzRYa" ) 
AhMaaidihR devaNaa& Mahzs<aa& c SavRXa" )) 2 )) 

 

на ме відуӷ сура-ґаӷ 
прабгава на магаршайаӷ | 

агам дір гі девн 
магарш ча сарвааӷ || 2 || 

 

на — ніколи; ме — Моїх; відуӷ — знають; 
сура-ґаӷ — півбоги; прабгавам — 
походження й пишноти; на — ніколи; маг-
ришайаӷ — великі мудреці; агам — Я є; діӷ 
— джерело; гі — неодмінно; девнм — 
півбогів; маг-ришм — великих 
мудреців; ча — також; сарвааӷ — з 
усякого погляду. 
 

Ні сонмища богів, ні мудреці великі, не 
знають ні Мого походження, ані Моїх 
пишнот, адже, хоч як поглянь, Я й 
мудреців початок, і богів. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Як стверджується у «Брагма-
самгіті», Кришна — це Всевишній Господь, 
і нема нікого вищого від Нього. Він — 
причина всіх причин. Господь особисто 
стверджує тут, що Він — причина 
виникнення всіх півбогів і мудреців. Навіть 
півбоги та великі мудреці не можуть 
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усвідомити Кришну, як не можуть вони 
усвідомити ні Його імені, ні Його 
особистості, чого ж тоді варті можливості 
так званих учених цієї крихітної планети? 
Ніхто не може збагнути, чому це Всевишній 
Бог приходить на Землю як звичайна 
людина й вершить такі дивовижні, 
надзвичайні діла. Отже, треба розуміти, що 
для того, аби пізнати Кришну, самої 
вченості замало. Навіть півбоги й великі 
мудреці, які намагалися зрозуміти Кришну 
за допомогою умоглядних припущень, 
зазнавали на цьому шляху невдачі. У 
«Шрімад-Бгаґаватам» також сказано, що 
навіть великі півбоги не можуть пізнати 
Всевишнього Бога-Особу. Вони можуть 
лише робити припущення в межах своїх 
недосконалих чуттів і дійти до протилежних 
висновків, а саме до концепції імперсоналіз-
му, до поняття про щось непроявлене 
трьома ґунами матеріальної природи, або за 
допомогою умоглядних теорій вони можуть 
щось собі уявити, але такі безглузді 
припущення не допоможуть зрозуміти 
Кришну.  

Тим, що хочуть пізнати Абсолютну 
Істину, Господь непрямо натякає: «Я 
присутній тут як Усевишній Бог-Особа. 
Всевишній — це Я». Про це треба знати. 
Неможливо пізнати незбагненного Господа, 
навіть коли Він присутній особисто, однак 
Він існує. Ми дійсно можемо усвідомити 
Кришну, як вічного, сповненого блаженства 
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і знання, просто вивчаючи Його поради, які 
викладені у «Бгаґавад-ґіті» та «Шрімад-
Бгаґаватам». Людина, яка перебуває в 
нижчій енергії Господа, може уявляти собі 
Бога як якусь силу, що править усім, або 
приймати концепцію безособового 
Брагмана, але відчувати й розуміти 
Всевишню Особу можна лише з 
трансцендентного рівня. 

Оскільки більшість людей не може 
збагнути справжнього становища Кришни, 
то Він зі Своєї безпричинної милості 
сходить на Землю, аби допомогти таким 
любителям припущень. Однак, усупереч 
надзвичайним звершенням Усевишнього 
Господа, люди, яких забруднює матеріальна 
енергія, все ж таки думають, що Всевишній 
— це безособовий Брагман. Тільки віддані, 
які повністю присвятили себе Всевишньому 
Господові, можуть з Його ласки зрозуміти, 
що Кришна — це Всевишня Особа. 
Відданих Господа не хвилює концепція Бога 
як безособового Брагмана; за допомогою 
віри та відданості вони приходять до 
Всевишнього Господа, віддаються 
безпосередньо Кришні і, завдяки Його 
безпричинній милості, отримують змогу 
зрозуміти Кришну. Зрозуміти Його не може 
ніхто інший. Отже, навіть великі мудреці 
погоджуються з цим: «Що таке атма, що 
таке Всевишній? Це той, кому нам слід 
поклонятися». 
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ВІРШ 3 
 

Yaae MaaMaJaMaNaaid& c veita l/aek-MaheìrMa( ) 
ASaMMaU!" Sa MaTYaeRzu SavRPaaPaE" Pa[MauCYaTae )) 3 )) 

 

йо мм аджам анді ча 
ветті лока-магеварам | 
асаммӯгаӷ са мартйешу 

сарва-ппаіӷ прамучйате || 3 ||  
 

йаӷ — кожен, хто; мм — Мене; аджам — 
ненародженого; андім — без початку; ча 
— також; ветті — знає; лока — планет; 
мага-варам — найвищого правителя; 
асаммӯгаӷ — без сумніву; саӷ — він; 
мартйешу — серед підвладних смерті; 
сарва-ппаіӷ — від усіх гріховних наслідків; 
прамучйате — звільнюється. 
 

Хто знає Мене як ненародженого, як того, 
хто не має початку, як Усевишнього 
Володаря усіх світів, — лиш тільки він, 
неспантеличений серед людей, звільню-
ється від усіх гріхів. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Як сказано в сьомій главі 
(вірш 3): манушй сагасрешу качід 
йататі сіддгайе — ті, що намагаються 
піднятися до рівня духовного усвідомлення, 
— непересічні люди: вони вищі від 
мільйонів і мільйонів звичайних людей, 
позбавлених знання про духовне 
усвідомлення. Але якщо комусь із тих, що 
справді намагаються збагнути своє духовне 
становище, вдається зрозуміти, що Кришна 
— це Всевишній Бог-Особа, володар усього, 
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ненароджений, то це означає, що він у 
духовному усвідомленні досяг найбільшого 
успіху. Лише на цій стадії, цілковито 
усвідомивши найвище становище Кришни, 
можна повністю звільнитися від усіх 
наслідків гріховної діяльності. 

Господа описано тут словом аджа, що 
означає «ненароджений», але Він 
відрізняється від живих істот, хоча вони 
також описані у другій главі як аджа. 
Господь не такий, як живі істоти, що 
народжуються і вмирають унаслідок 
прив’язаності до матеріального. Зумовлені 
душі змінюють свої тіла, але Його тіло 
незмінне. Навіть коли Він приходить у 
матеріальний світ, Він приходить як той 
самий ненароджений; тому в четвертій главі 
сказано, що, завдяки Своїй внутрішній силі 
Господь не підкоряється нижчій, 
матеріальній енергії, а завжди перебуває у 
вищій енергії. 

У цьому вірші слова ветті лока-
магеварам вказують на те, що Кришна — 
найвищий володар усіх планетних систем 
усесвіту. Він існував ще до творіння, і Він 
відмінний від Свого творіння. Усіх півбогів 
було створено всередині матеріального 
світу, але що стосується Кришни, то про 
Нього кажуть, що Він нестворений. Отже, 
Кришна відмінний навіть від таких великих 
півбогів, як Брагма й Шіва. Він — творець 
Брагми, Шіви та всіх інших півбогів, і тому 
на всіх планетах Його визнають як 
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Усевишню Особу. Шрі Кришна відмінний 
від усього створеного, і кожен, хто знає 
Його таким, одразу звільнюється від усіх 
наслідків гріховної діяльності. Аби пізнати 
Всевишнього Господа, треба звільнитися від 
усієї гріховної діяльності. Як сказано у 
«Бгаґавад-ґіті», пізнати Його можна тільки 
за допомогою відданого служіння і ніяк 
інакше.  

Не слід намагатися зрозуміти Кришну як 
людину. Раніше вже було сказано, що тільки 
недоумки вважають Його просто людиною, 
а зараз те ж саме виражено тут іншими 
словами. Людина яка не є недоумком і має 
достатньо розуму, аби збагнути 
основоположне становище Бога, завжди 
вільна від усіх наслідків гріховної 
діяльності. 

Але, якщо Кришна відомий як син Девакі, 
то як тоді Він може бути ненародженим? Це 
пояснено у «Шрімад-Бгаґаватам»: коли Він 
з’явився перед Девакі й Васудевою, Він не 
був народжений як звичайна дитина. Він 
з’явився у Своїй одвічній формі, а далі 
знову став звичайною дитиною. 

Усе, що робиться під керівництвом 
Кришни, — трансцендентне, і матеріальні 
наслідки — сприятливі чи несприятливі — 
не можуть осквернити таку діяльність. Якщо 
хтось думає, що в матеріальному світі є 
щось сприятливе чи несприятливе, то це, 
тою чи іншою мірою, вигадка, бо в 
матеріальному світі насправді немає нічого 
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сприятливого. Все є несприятливим, бо 
несприятливою є сама матеріальна природа. 
Нам тільки здається, що вона сприятлива. 
Справжня сприятлива діяльність — це щире 
віддане служіння у свідомості Кришни. 
Отже, якщо ми взагалі бажаємо, щоб наша 
діяльність була сприятливою, нам треба 
діяти згідно з настановами Всевишнього 
Господа. Ці настанови можна знайти в 
авторитетних писаннях, таких як «Шрімад-
Бгаґаватам» і «Бгаґавад-ґіта», або отримати 
їх від істинного духовного вчителя. 
Духовний учитель є представником 
Усевишнього Господа, тому його настанови 
є прямими настановами Всевишнього 
Господа. Духовний учитель, святі особи, та 
Священні Писання спрямовують одним і 
тим самим шляхом. Між цими трьома 
джерелами нема суперечностей. Усі дії, які 
людина чинить згідно з їхніми настановами, 
вільні від впливу наслідків благочестивої та 
неблагочестивої діяльності матеріального 
світу. Трансцендентне ставлення відданого 
до своєї діяльності — це стан істинного 
самозречення, і його називають санньясою. 
Істинно зреченим є той, хто не прив’язаний 
до плодів своєї діяльності (анрітаӷ 
карма-пхалам) і діє, відчуваючи обов’язок 
чинити так, як наказує Всевишній Господь, 
— це сказано в першому вірші шостої глави 
«Бгаґавад-ґіти». Справжнім санньясі та 
йоґом є той, хто діє згідно з настановами 
Всевишнього Господа, а не той, хто 
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одягається як санньясі чи вдає з себе йоґа. 
 

ВІРШІ 4–5 
 

buiÖjaRNaMaSaMMaaeh" +aMaa SaTYa& dMa" XaMa" ) 
Sau%& du"%& >avae_>aavae >aYa& ca>aYaMaev c )) 4 )) 

Aih&Saa SaMaTaa TauiíSTaPaae daNa& YaXaae_YaXa" ) 
>aviNTa >aava >aUTaaNaa& Mata Wv Pa*QaiGvDaa" )) 5 )) 

 

буддгір ґйнам асаммогаӷ 
кшам сатйа дамаӷ амаӷ | 
сукха дуӷкха бгаво ’бгво 
бгайа чбгайам ева ча || 4 || 

 

агіс самат тушіс 
тапо дна йао ’йааӷ | 
бгаванті бгв бгӯтн 

матта ева притхаґ-відгӷ || 5 || 
 

буддгіӷ — розум; ґйнам — знання; 
асаммогаӷ — відсутність сумнівів; кшам 
— прощення; сайтам — правдивість; дамаӷ 
— володіння чуттями; амаӷ — володіння 
умом; сукхам — щастя; дуӷкхам — нещастя; 
бгаваӷ — народження; абгваӷ — смерть; 
бгайам — страх; ча  — також; абгайам  — 
 безстрашність; ева  —  також; ча — і; агіс 
— відмова від насильства; самат — 
рівновага; тушіӷ — вдоволеність; тапаӷ 
— покута; днам — милосердя; йааӷ — 
слава; айааӷ — ганьба; бгаванті  —  
виходять; бгвӷ  — природи; бгӯтнм — 
живих істот; маттаӷ — із Мене; ева — 
неодмінно; притхак-відгӷ — по-різному 
влаштовані. 
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Розум, знання, свободу від сумнівів та 
ілюзій, прощення, правдивість, володіння 
чуттями й умом, щастя й горе, 
народження й смерть, страх і  
безстрашність, урівноваженість, нена-
сильство, вдоволеність, аскетизм, 
милосердя, славу й ганьбу — всі різні ці 
якості живих істот створив не хто інший, 
як Я. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Усі різні хороші й погані 
якості живих істот створив Кришна, й вони 
описані тут. 

Розум — це здатність дивитися на речі під 
правильним кутом зору, а знання полягає в 
розумінні того, що є дух і що — матерія. 
Звичайне знання, яке отримують в 
університетах, стосується лише матерії, й 
тут воно не вважається справжнім знанням. 
Знати — означає розуміти різницю між 
духом і матерією. Сучасна освіта не дає 
знання про дух; учені та викладачі просто 
досліджують елементи матерії і дбають про 
тілесні потреби. Тому академічне знання 
неповне. 

Свобода від сумнівів та омани, тобто  
асаммога, може бути досягнута, коли 
людина не вагається й розуміє 
трансцендентну філософію. Поступово, але 
впевнено вона позбувається збентеження. 
Не треба нічого приймати сліпо, до всього 
треба ставитися обережно і з увагою. 
Людина має виховувати в собі таку якість, 
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як кшам, терпимість та вміння вибачати 
іншим незначні образи. Сатйам, 
правдивість, означає, що для блага людей 
факти треба подавати такими, як вони є. 
Факти не слід перекручувати. Згідно зі 
світськими умовностями вважають, що 
правду треба висловлювати лише в тих 
випадках, коли вона приємна іншим. Але це 
не є правдивістю. Правду треба казати 
прямо й відверто, так, щоб інші могли 
зрозуміти, якими є факти насправді. Якщо 
хтось злодій, і людей попереджують, що він 
злодій, то це і є правда. Хоча іноді правда й 
гірка, але не треба її замовчувати. Для 
загальної користі правдивість вимагає 
подавати факти такими, як вони є. Таким є 
визначення правди. 

Володіння чуттями означає, що їх не слід 
залучати до надмірних або протиприродних 
утіх. Не заборонено задовольняти необхідні 
потреби чуттів, але зайві чуттєві насолоди 
перешкоджають духовному поступові. Тому 
треба утримуватися від будь-якого 
зловживання ними. Так само, не варто 
думати про щось зайве, це називається 
ама, вмиротворення. Не треба витрачати 
час на роздуми про заробіток. Це 
неправильне використання здатності 
мислити. За допомогою розуму необхідно 
збагнути головну потребу людини, як її 
представляють авторитетні джерела. 
Розумові здібності треба розвивати, 
спілкуючись із особами, які знають 
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істинний смисл Священних Писань, тобто зі 
святими, з духовними вчителями і з тими, 
що мають високорозвинене мислення. 
Сукхам, щастя або втіху, слід завжди 
знаходити в тому, що сприяє розвитку 
духовного знання у свідомості Кришни. А 
те, що завдає болю та страждань, не сприяє 
розвитку свідомості Кришни. Треба 
приймати все, що сприяє розвитку 
свідомості Кришни, й відкидати все, що  не 
сприяє. 

Бгаву, народження, треба розуміти як те, 
що стосується тіла. Душа ж, як це вже 
розглядалося на початку «Бгаґавад-ґіти», не 
народжується й не вмирає. Народження і 
смерть стосуються втілення істоти в 
матеріальному світі. Страх виникає 
внаслідок тривоги перед майбутнім. Людина 
у свідомості Кришни ніколи не відчуває 
страху, адже завдяки своїй діяльності, вона 
гарантовано повернеться в небесну обитель, 
додому, назад до Бога. Тому її майбутнє 
незатьмарене. Однак інші не знають, що 
чекає на них у майбутньому, не знають, що 
принесе їм наступне життя. Тому вони 
постійно перебувають у неспокої. Якщо ж 
ми бажаємо позбутися цього неспокою, то 
найкраще для нас є усвідомити Кришну й 
завжди перебувати у свідомості Кришни. 
Так ми звільнимося від усіх страхів. У 
«Шрімад-Бгаґаватам» (11.2.37) сказано: 
бгайа двітйбгіні-веатаӷ сйт — 
«Причиною страху є наше заглиблення в 
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ілюзорну енергію». Але хто звільнився від її 
впливу, хто переконався, що він — не тіло, а 
духовна частка Всевишнього Бога-Особи, 
яка служить Усевишньому Господові на 
трансцендентному рівні, — той нічого не 
боїться. Його майбутнє дуже світле. Страх 
супроводжує тих людей, які не мають 
свідомості Кришни. Абгайам, безстраш-
ність, властива лише тому, хто перебуває у 
свідомості Кришни. 

Агіс, ненасильство, означає, що не 
треба робити нічого, що завдає страждань 
іншим чи бентежить їх. Матеріальна 
діяльність, яку пропонують політики, 
соціологи, філантропи тощо дає не дуже 
добрі наслідки, бо політики та філантропи 
позбавлені трансцендентного зору, й вони 
не знають, що ж насправді є благом для 
людського суспільства. Агіс означає, що 
людей слід виховувати так, щоб вони могли 
правильно використати своє людське тіло. 
Людське тіло призначене для духовного 
усвідомлення, тому будь-який рух або 
діяльність, які не сприяють цій меті, є 
насильством над тілом. Ненасильством 
називають те, що наближає духовне щастя 
усіх людей. 

Самат, врівноваженість, — це свобода 
від прив’язаності та відрази. Надто 
прив’язуватися до чогось або ж бути надто 
відчуженим — не дуже добре. Матеріальний 
світ треба сприймати без прив’язаності чи 
відрази. Треба приймати те, що допомагає 
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розвивати свідомість Кришни й відкидати 
все несприятливе. Це і є самат, 
врівноваженість. Людина у свідомості 
Кришни приймає або відкидає щось лише 
тоді, коли це допомагає їй виконувати 
обов’язки у свідомості Кришни. 

Туші, вдоволеність, означає, що людині 
не слід накопичувати надмірні матеріальні 
багатства й метушитися заради цього. Їй 
необхідно вдовольнятися тим, що вона 
отримує з ласки Всевишнього Господа. Це 
називають вдоволеністю. Тапас означає 
«аскетизм» або «покута». У Ведах є багато 
правил і приписів, яких ми дотримуємося, 
наприклад, встаємо вранці й миємося. Іноді 
буває важко підвестися рано-вранці, але 
всякий добровільний тягар є покутою. 
Також радять постити в певні дні місяця. 
Людина може бути не схильною 
дотримуватися таких постів, але, якщо вона 
вирішила оволодіти наукою свідомості 
Кришни, то повинна терпіти такі тілесні 
труднощі. Так радять Веди. Проте не слід 
постити без потреби, або всупереч приписам 
Вед. Також не треба постити, з огляду на 
політичні міркування; такий різновид посту 
описано у «Бгаґавад-ґіті», як діяльність у 
невігластві, а все, що здійснюється в ґунах 
невігластва чи страсті, не сприяє духовному 
поступові. Однак будь-яка діяльність, яку 
людина веде в ґуні добра, сприяє духовному 
поступові, і коли вона постить згідно з 
ведичними приписами, це збагачує її 
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духовним знанням. 
Щодо благодійності, то найкраще 

половину свого прибутку дарувати на якесь 
добре діло. Але що таке добре діло? Будь-
яке діло, яке роблять у свідомості Кришни, є 
добрим, і не лише добрим, але й найкращим. 
Кришна — це добро, тому Його діло також 
добре. Тобто, робити дари варто тим людям, 
які присвятили себе свідомості Кришни. 
Згідно з ведичною літературою, необхідно 
робити пожертви брагманам. Цього й досі 
дотримуються, хоч може й не так добре, як 
того вимагають ведичні приписи. Та все ж, 
ці приписи кажуть, що брагманам необхідно 
давати пожертви. Чому? Бо ці люди 
розвивають вищі духовні знання. Вважають, 
що брагман має присвячувати все своє 
життя пізнанню Брагмана. Брагма 
джнтті бргмааӷ — «Той, хто пізнав 
Брагмана, є брагманом». Отже, брагманам 
треба давати милостиню, адже вони 
постійно виконують вище духовне служіння 
й не мають часу заробляти собі на прожиття. 
Ведична література рекомендує також 
давати милостиню тим, що проводять життя 
у зреченні — санньясі. Санньясі ходять від 
дому до дому і просять милостиню, але не 
заради грошей, а на місіонерські цілі. Вони 
йдуть від одних дверей до других і будять 
сімейних людей від сну невігластва. Сімейні 
люди, що заклопотані домашніми справами, 
забувають про істинну мету життя — 
пробудити в собі свідомість Кришни, і тому 
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обов’язок санньясі — йти до них під 
виглядом жебраків і надихати їх на 
усвідомлення Кришни. Сказано ж у Ведах: 
«Пробудись і здійсни призначення 
людського життя!» Санньясі поширюють це 
знання і цей метод; отже, необхідно 
жертвувати тим, що живуть у зреченні, 
брагманам, та на інші добрі діла, а не на 
якісь примхи.  

Йаас, славу, треба трактувати згідно зі 
словами Господа Чайтаньї, який сказав, що 
людина стає славетною тоді, коли її 
прославляють як відданого Господа. Це — 
істинна слава. Якщо людина досягла величі 
у свідомості Кришни, і всі про це знають, то 
слава такої людини є істинною. Іншої слави 
немає. 

Усі ці якості проявляються скрізь у 
всесвіті — у суспільстві людей і в 
суспільстві небожителів. Існує багато 
людських форм життя на інших планетах, і 
їм властиві ті ж самі якості. Кришна 
створює всі ці якості для тих, хто хоче 
вдосконалювати себе у свідомості Кришни, 
але розвивати їх людина має сама, 
зсередини. Кришна влаштував усе так, що 
всі хороші якості розвиваються в тих, хто 
віддає себе служінню Всевишньому 
Господові. 

Кришна — джерело всього, що ми 
бачимо, доброго й поганого. Ніщо не може 
проявитись у матеріальному світі, якщо 
воно відсутнє у Кришні. У цьому полягає 
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знання. Хоч нам і відомо про 
різноманітність сущого, але ми також маємо 
усвідомити, що все витікає з Кришни. 
 

ВІРШ 6 
 

MahzRYa" Saá PaUveR cTvarae MaNavSTaQaa ) 
MaÙava MaaNaSaa JaaTaa Yaeza& l/aek- wMaa" Pa[Jaa" )) 6 )) 

 

магаршайаӷ сапта пӯрве 
чатвро манавас татх | 
мад-бгв мнас джт 

йеш лока імӷ праджӷ || 6 || 
 

маг-ришайаӷ — великі мудреці; сапта — 
сім; пӯрве — раніше; чатвраӷ — четверо; 
манаваӷ — Ману; татх — також; мат-
бгвӷ — народжені з Мене; мнасӷ — з 
ума; джтӷ — народжені; йешм — від 
них; локе — у світі; імӷ — усе це; праджӷ 
— населення. 
 

Семеро великих мудреців, а до них 
четверо інших великих мудреців, і всі 
Ману [прабатьки людства] народжені з 
Мого ума й беруть початок з Мене, а всі 
істоти, якими населені різні планети, 
походять від них. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут Господь дає генеалогіч-
ний огляд населення всесвіту. Брагма — це 
перше створіння, породжене енергією 
Всевишнього Господа, відомого як 
Гіраньяґарбга. З Брагми проявилися семеро 
великих мудреців, а перед ними четверо 
інших великих мудреців, а саме Санака, 
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Сананда, Санатана й Санат-кумара, а також 
чотирнадцять Ману. Ці двадцять п’ять 
великих мудреців є родоначальниками всіх 
живих істот усесвіту. Існують незліченні 
всесвіти й незліченні планети всередині 
кожного всесвіту, й кожну планету 
населяють різні форми життя. І всі 
створіння походять від оцих двадцяти п’яти 
прародителів. Брагма тримав свої аскези 
впродовж однієї тисячі років за 
літочисленням півбогів, аж поки з милості 
Кришни усвідомив, як треба творити. Далі з 
Брагми вийшли Санака, Сананда, Санатана 
й Санат-кумара, далі Рудра, потім сім 
мудреців, і таким чином усі брагмани та 
кшатрії були народжені з енергії 
Всевишнього Бога-Особи. Брагма відомий 
як Пітамага, дід, а Кришна відомий як 
Прапітамага, прадід. Про це сказано в 
одинадцятій главі «Бгаґавад-ґіти» (11.39). 
 

ВІРШ 7 
 

WTaa& iv>aUiTa& YaaeGa& c MaMa Yaae veita TatvTa" ) 
Saae_ivk-LPaeNa YaaeGaeNa YauJYaTae Naa}a Sa&XaYa" )) 7 )) 

 

ет вібгӯті йоґа ча 
мама йо ветті таттватаӷ | 

со ’вікалпена йоґена 
йуджйате нтра саайаӷ || 7 || 

 

етм — усі ці; вібгӯтім — пишноти; йоґам 
— містичну владу; ча — також; мама — 
Мої; йаӷ — кожний, хто; ветті — знає; 
таттватаӷ — насправді; саӷ — він; 
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авікалпена — неподільно; йоґена — у 
відданому служінні; йуджйате — зайнятий; 
на — ніколи; атра — тут; саайаӷ — 
сумнів. 
 

Хто дійсно знає і пишноти Мої, і містичні 
сили, той присвячує себе безроздільному 
відданому служінню Мені, в цьому немає 
сумнівів. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Пізнання Всевишнього Бога-
Особи є вершиною духовної досконалості. 
Тільки людина, яка непохитно переконана в 
пишнотах Усевишнього Господа, може 
віддано служити Йому. Люди розуміють, що 
Бог великий, але як саме проявляється Його 
велич, вони не знають, і тут описані деталі. 
Якщо людині справді відомо, який Господь 
великий, вона вручає Йому свою душу і 
присвячує себе відданому служінню 
Господові. Знаючи про пишноти 
Всевишнього, вона хоче лише одного — 
вручити себе Йому. Таким є справжнє 
знання, і його можна здобути, вивчаючи 
«Шрімад-Бгаґаватам», «Бгаґавад-ґіту» й 
інші Священні Писання. 

Багато півбогів, які перебувають на 
кожній планетній системі, керують 
усесвітом, і головні з них — Брагма, 
Господь Шіва, четверо Кумарів та інші 
родоначальники. Є багато прародителів 
населення всесвіту, і всіх їх породив 
Усевишній Господь, Кришна. Всевишній 
Бог-Особа, Кришна, є первинним 
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прабатьком усіх прародителів. 
Такі деякі з пишнот Усевишнього 

Господа. Той, хто твердо переконався в них, 
приймає Кришну з великою вірою, без будь-
яких сумнівів і присвячує себе відданому 
служінню Йому. Це конкретне знання 
необхідне для того, щоби посилити бажання 
любовного служіння Господу. Не треба 
нехтувати прагненням цілковито усвідомити 
велич Кришни, адже, знаючи про Його 
велич, ми отримуємо змогу утвердитись у 
щирому відданому служінні. 
 

ВІРШ 8 
 

Ah& SavRSYa Pa[>avae Mata" Sav| Pa[vTaRTae ) 
wiTa MaTva >aJaNTae Maa& buDaa >aavSaMaiNvTaa" )) 8 )) 

 

ага сарвасйа прабгаво 
маттаӷ сарва правартате | 

іті матв бгаджанте м 
будг бгва-саманвітӷ || 8 || 

 

агам — Я; сарвасйа — усіх; прабгаваӷ — 
джерело родів; маттаӷ — із Мене; сарвам 
— усе; правартате — виходить; іті — 
таким чином; матв — знаючи; бгаджанте 
— віддаються; мм — Мені; будгӷ — 
учені; бгва-саманвітӷ — з великою 
увагою. 
 

Я — джерело всіх духовних і 
матеріальних світів. Усе виходить із 
Мене. Мудрі, добре знаючи це, 
присвячують себе відданому служінню 
Мені й поклоняються Мені усім серцем. 



951 

 

ПОЯСНЕННЯ: Учений-мудрець, який 
зрозумів Веди та довідався про суть 
духовного знання з настанов Господа 
Чайтаньї і який знає, як утілити ці настанови 
в життя, може усвідомити, що Кришна є 
першопричиною всього як у матеріальному, 
так і в духовному світах. Знаючи це 
досконало, він непохитно зосереджується на 
відданому служінні Всевишньому 
Господові. Жодні недолугі коментарі та 
слова нерозумних людей не можуть 
похитнути його. Вся ведична література 
сходиться на тому, що Кришна — джерело 
Брагми, Шіви та всіх інших небожителів. В 
«Атхарва Веді» («Гопала-тапані 
Упанішада», 1.24) сказано: йо брагма 
відадгті пӯрва йа ваі вед ча ґпайаті 
сма кришаӷ — «В минулому саме Кришна 
сповістив на початку ведичне знання Брагмі 
й поширив його». «Нараяна Упанішада» (1) 
веде далі: атха пурушо га ваі нрйао 
’кмайата праджӷ сриджейеті — «потім 
Усевишній Бог-Особа, Нараяна, забажав 
створити живих істот». Далі в цій Упанішаді 
сказано: нрйад брагм джйате, 
нрйад праджпатіӷ праджйате, 
нрйад індро джйате, нрйад 
ашау васаво джйанте, нрйад 
екдаа рудр джйанте, нрйад 
двдадітйӷ  — «Від Нараяни народився 
Брагма і від Нараяни також народилися всі 
прародителі, від Нараяни народився Індра, 
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від Нараяни народилися вісім Васу, від 
Нараяни народилися одинадцять Рудр, від 
Нараяни народилися дванадцять Адітьїв». 
Цей Нараяна є поширенням Кришни. 

У тих же самих Ведах сказано: брагмайо 
девак-путраӷ  — «Син Девакі, Кришна, є 
Всевишньою Особою» («Нараяна 
Упанішада», 4). І далі: еко ваі нрйаа сн 
на брагм на но нпо нґні-самау неме 
дйв-притхів на накшатрі на сӯрйаӷ — 
«На початку творіння існував лише Нараяна, 
Всевишня Особа. Не було ні Брагми, ні 
Шіви, ні вогню, ні Місяця, ні зірок на небі, 
ані Сонця» («Мага Упанішада», 1). Там 
також сказано, що Господь Шіва був 
народжений із чола Всевишнього Господа. 
Отже, Веди навчають, що поклонятися треба 
саме Йому, Всевишньому Господові, 
творцю Брагми й Шіви. 

У «Мокша-дгармі», одній із частин 
«Магабгарати», Кришна також каже: 

 

праджпаті ча рудра чпй    
агам ева сриджмі ваі 

тау гі м на віджнто    
мама мй-вімогітау 

 

«Я створив родоначальників, таких як Шіва 
й інші півбоги, хоча вони й не знають цього, 
бо їх вводить в оману Моя ілюзорна 
енергія». У «Варага Пурані» також сказано: 
 

нрйааӷ паро девас    
тасмдж джта чатурмукхаӷ 

тасмд рудро ´бгавад деваӷ    
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са ча сарва-ґйат ґатаӷ 
 

«Нараяна — Всевишній Бог-Особа, і від 
Нього народжений Брагма, від якого 
народжений Шіві». 

Господь Кришна — джерело всіх 
поколінь, і Його називають найдієвішою 
причиною всього сущого. Він каже: «Я 
породив усе це, тому Я — первинне 
джерело усього. Усе підпорядковане Мені, й 
нема нікого вищого за Мене». Немає іншого 
найвищого правителя, крім Кришни. Якщо 
комусь за допомогою істинного духовного 
вчителя та ведичної літератури вдається 
усвідомити Кришну саме таким, то він 
цілковито віддається служінню Кришні і 
стає дійсно вченою людиною. Решта — ті, 
що не розуміють Кришну належним чином, 
— у порівнянні з ним просто невігласи. 
Лише невіглас вважатиме, що Кришна — 
звичайна людина. Свідому Кришни особу не 
повинні бентежити такі неуки, їй треба, 
рішуче й цілеспрямовано розвиваючи свою 
свідомість Кришни, уникати всіх 
неавторитетних коментарів до «Бгаґавад-
ґіти» та хибних тлумачень її змісту. 
 

ВІРШ 9 
 

MaiÀtaa MaÓTaPa[a<aa baeDaYaNTa" ParSParMa( ) 
k-QaYaNTaê Maa& iNaTYa& TauZYaiNTa c rMaiNTa c )) 9 )) 

 

мач-чітт мад-ґата-пр 
бодгайантаӷ параспарам | 

катхайанта ча м нітйа 
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тушйанті ча раманті ча || 9 || 
 

мат-чіттӷ — їхні уми повністю занурені у 
Мене; мат-ґата-прӷ — їхнє життя 
присвячене служінню Мені; бодгайантаӷ — 
проповідуючи; параспарам — між собою; 
катхайантаӷ — розмовляючи; ча — також; 
мм — про Мене; нітйам — безперервно; 
тушйанті — відчувають насолоду; ча — 
також; раманті — насолоджуються 
трансцендентним блаженством; ча — також. 
 

Думки Моїх чистих відданих зосереджені 
на Мені; їхні життя повністю присвячені 
служінню Мені, й вони отримують 
величезне задоволення та блаженство, 
завжди розмовляючи й висвітлюючи 
один одному вічні істини про Мене. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Чисті віддані, питомі ознаки 
яких описано тут, повністю віддаються 
трансцендентному любовному служінню 
Господу. Їхні уми ніколи не відвертається 
від лотосових стіп Кришни. Вони 
розмовляють лише на трансцендентні теми. 
У цьому вірші саме й описано характерні 
ознаки чистих відданих. Віддані 
Всевишнього Господа двадцять чотири 
години на добу присвячують тому, що 
вихваляють якості та розваги Всевишнього 
Господа. Їхні серця й душі постійно у 
Кришні, й вони тішаться, бесідуючи про 
Нього з іншими відданими. 

На початковій стадії відданого служіння 
вони відчувають трансцендентну насолоду 
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від самого служіння, а на більш 
довершеному ступені відчувають справжню 
любов до Господа. Коли хтось досягає 
такого трансцендентного стану, він стає 
здатним відчувати смак вищої досконалості, 
яку Господь проявляє у Своїй обителі. 
Господь Чайтанья порівнює трансцендентне 
віддане служіння з насінням, посіяним у 
серці живої істоти. Незліченні живі істоти 
мандрують різними планетами всесвіту, але 
тільки деякі з них, винятково щасливі, 
зустрічають чистих відданих та отримують 
нагоду дізнатися про віддане служіння. Це 
віддане служіння схоже на насіння, і якщо 
воно потрапило в серце людини, яка з цього 
моменту постійно слухає і співає мага-
мантру Гаре Кришна, Гаре Кришна, 
Кришна Кришна, Гаре Гаре / Гаре Рама, 
Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре, то це 
насіння дає плоди, так само, як плодоносить 
дерево, коли його постійно поливають. 
Духовний паросток відданого служіння 
поступово росте, аж поки проходить крізь 
оболонку матеріального всесвіту та входить 
у сяйво брагма-джйоті в духовному небі. 
Там, у духовному небі, він росте все вище й 
вище, аж поки досягає найвищої планети, 
Ґолока-Вриндавани, головної планети 
Кришни. Зрештою дерево знаходить 
притулок біля лотосових стіп Кришни й 
залишається там. Поступово, так само, як 
квітне і плодоносить звичайна рослина, 
дерево відданого служіння дає плоди, якщо 



956 

його зрошують за допомогою слухання й 
повторення мага-мантри. Дерево відданого 
служіння докладно описане в «Чайтанья-
чарітамриті» (Мадг’я ліла, Глава 19). Там 
пояснюється, що коли дерево, яке виросло, 
знаходить притулок біля лотосових стіп 
Усевишнього Господа, жива істота 
цілковито заглиблюється в любов до Бога, і 
з тої миті вона не може більше жити, не 
спілкуючись із Усевишнім Господом, як 
риба не може жити без води. У такому стані, 
у спілкуванні з Усевишнім Господом, 
відданий набуває справжніх трансцендент-
них якостей. 

У «Шрімад-Бгаґаватам» також є багато 
розповідей про стосунки Всевишнього 
Господа та Його відданих, тому віддані 
дуже люблять слухати й читати «Шрімад-
Бгаґаватам», що підтверджує сама ця книга 
(12.13.18): рмад-бгґаватам пурам 
амала йад ваішавн прійам. У цьому 
творі нічого не сказано про матеріальну 
діяльність, економічний розвиток, чуттєве 
задоволення чи звільнення. «Шрімад-
Бгаґаватам» — єдиний твір, який цілковито 
присвячений трансцендентній природі 
Всевишнього Господа та Його відданих. 
Отже, слухаючи ці трансцендентні оповіді, 
великі душі постійно насолоджуються у 
свідомості Кришни, так само, як тішаться 
взаємним спілкуванням юнак і дівчина. 
 

ВІРШ 10 
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Taeza& SaTaTaYau¢-aNaa& >aJaTaa& Pa[qiTaPaUvRk-Ma( ) 
ddaiMa buiÖYaaeGa& Ta& YaeNa MaaMauPaYaaiNTa Tae )) 10 )) 

 

теш сатата-йуктн 
бгаджат прті-пӯрвакам | 

дадмі буддгі-йоґа та 
йена мм упайнті те || 10 || 

 

тешм — їм; сатата-йуктн — завжди 
зайнятим; бгаджатм — у відданому 
служінні; прті-пӯрвакам — у любовному 
екстазі; дадмі — Я даю; буддгі-йоґам — 
істинний розум; там — той; йена — що за 
його допомогою; мм — до Мене; упайнті 
— приходять; те — вони. 
 

Тим, що постійно присвячують себе 
любовному служінню Мені, Я даю 
розуміння, за допомогою якого вони 
зможуть прийти до Мене. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Велике значення в цьому 
вірші має слово буддгі-йоґам. Згадаймо, як у 
другій главі, навчаючи Арджуну, Господь 
говорить, що багато чого Він йому вже 
повідав, і що згодом Він дасть йому 
настанови щодо шляху буддгі-йоґи. Й ось 
тепер Він це робить. Буддгі-йоґа є 
діяльністю у свідомості Кришни; це — 
найвищий прояв розуму. Буддгі означає 
«розум», а йоґа — «містична діяльність», 
або «містичне піднесення». Діяльність 
людини, яка намагається повернутися 
додому, назад до Бога, й повністю 
віддається служінню у свідомості Кришни, 
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називають буддгі-йоґою. Іншими словами, 
буддгі-йоґа є шляхом, що звільнює з тенет 
матеріального світу. Кришна є кінцевою 
метою будь-якого розвитку. Люди цього не 
знають, тому їм важливо спілкуватися з 
відданими та з істинним духовним 
учителем. Треба знати, що кінцевою метою 
є Кришна, а коли мету визначено, то її 
можна досягти, якщо неквапливо, але 
впевнено долати намічений шлях. 

Людина, яка знає мету життя, але 
прив’язана до плодів своєї діяльності, діє в 
межах карма-йоґи. Якщо вона знає, що ця 
мета — Кришна, але, щоб усвідомити 
Кришну, знаходить насолоду в умоглядних 
теоріях, то це називають ґ’яна-йоґою. Коли 
ж вона знає мету, і її пошуки Кришни 
проходять цілковито у свідомості Кришни 
та відданому служінні, це називають бгакті-
йоґою, або буддгі-йоґою, — довершеною 
йоґою. Така довершена йоґа є вищою 
досконалістю життя. Якщо в людини є 
істинний духовний учитель, і вона 
приєднується до якого-небудь духовного 
товариства, але все ж недостатньо розумна, 
аби розвиватися духовно, то Кришна дає їй 
настанови зсередини, допомагаючи без 
особливих труднощів прийти врешті-решт 
до Нього. Єдина необхідна умова полягає в 
тому, щоб людина завжди перебувала у 
свідомості Кришни і з любов’ю та 
відданістю служила Господу всіма 
можливими способами. Відданий має 
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виконувати якусь роботу для Кришни, й 
робити це з любов’ю. Якщо відданий 
недостатньо розумний, аби просуватися по 
шляху самоусвідомлення, але щирий і 
цілковито присвячує себе діяльності у 
відданому служінні, Господь дасть йому 
змогу вдосконалюватися і зрештою, 
досягнути Його. 
 

ВІРШ 11 
 

TaezaMaevaNauk-MPaaQaRMahMajaNaJa& TaMa" ) 
NaaXaYaaMYaaTMa>aavSQaae jaNadqPaeNa >aaSvTaa )) 11 )) 

 

тешм евнукампртхам 
агам аґйна-джа тамаӷ | 

наймй тма-бгва-стхо 
ґйна-дпена бгсват || 11 || 

 

тешм — для них; ева — неодмінно; 
анукамп-артхам — проявляю особливу 
милість; агам — Я; аґйна-джам — 
внаслідок невігластва; тамаӷ — темрява; 
наймі — розвіюю; тма-бгва — у їхніх 
серцях; стхаӷ — розташований; ґйна — 
знання; дпена — зі світочем; бгсват — 
яскравим. 
 

Аби проявити до них особливу милість, Я, 
перебуваючи в їхніх серцях, яскравим 
світочем знання розвіюю усю пітьму, 
народжену з невігластва. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Коли Господь Чайтанья 
поширював у Бенаресі оспівування мага-
мантри Гаре Кришна, Гаре Кришна, 



960 

Кришна Кришна, Гаре Гаре / Гаре Рама, 
Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре, за Ним 
ішли тисячі людей, а Пракашананда 
Сарасваті, дуже впливовий і освічений 
тогочасний учений із Бенареса, висміював 
Господа Чайтанью за сентиментальність. 
Іноді філософи критикують відданих, бо 
вважають, що більшість із них перебуває в 
пітьмі невігластва і з філософського погляду 
є наївними сентименталістами. Насправді ж 
це не так. Є дуже й дуже освічені вчені, які 
сформулювали філософію відданості 
Господу. Однак, навіть якщо відданий не 
користується їхніми книжками чи 
допомогою свого духовного вчителя, але 
щиро й віддано служить Господу, то Сам 
Кришна допомагає йому зсередини серця. 
Тому щирий відданий, залучений до 
свідомості Кришни, не може лишитися без 
знання. Єдина необхідна для цього умова — 
заглибитись у віддане служіння в повній 
свідомості Кришни. 

Сучасні філософи думають, що людина, 
яка не вміє аналізувати речі, не може набути 
чистого знання. Всевишній Господь 
відповідає на це, що людям, які вдаються до 
чистого відданого служіння, допомагає Сам 
Усевишній Бог, навіть якщо вони й не 
мають належної освіти та достатнього 
знання ведичних принципів, — так сказано 
в цьому вірші. 

Господь каже Арджуні, що Найвищу 
Істину, Абсолютну Істину, Всевишнього 
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Бога-Особу, по суті, неможливо осягти 
просто за допомогою умоглядних 
припущень, бо Найвища Істина настільки 
велика, що, просто напружуючи розум, 
неможливо зрозуміти Її чи прийти до Неї. 
Потрібна любов до Абсолютної Істини та 
відданість Їй, бо інакше людина може 
розмірковувати мільйони років і ніколи так і 
не зрозуміти Кришну, який і є Найвищою 
Істиною. Найвищій Істині, Кришні, можна 
зробити приємність тільки за допомогою 
відданого служіння, й тоді через Свою 
незбагненну енергію Він проявить Себе в 
серці чистого відданого. Чистий відданий 
завжди має у своєму серці Кришну. Як 
сонце розсіює темряву ночі, так і Кришна 
одразу розсіює пітьму невігластва. Така 
особлива милість Кришни до чистого 
відданого. 

Внаслідок матеріального оточення серце 
живої істоти забруднювалося впродовж 
багатьох мільйонів життів, і воно завжди 
вкрите порохом матеріалізму, але цей пил 
легко зняти й сягнути рівня чистого знання, 
якщо присвятити себе відданому служінню 
та постійному оспівуванню Гаре Кришна. 
Кінцевої мети, тобто Вішну, можна досягти 
лише за допомогою такого оспівування й 
відданого служіння, а не через умоглядні 
теорії чи дискусії. Чистого відданого не 
повинні хвилювати життєві проблеми, йому 
нема про що турбуватися, бо поки він 
виганяє пітьму зі свого серця, Всевишній 
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Господь, задоволений його любовним 
служінням, забезпечує його всім 
необхідним. У цьому полягає сутність 
учення «Бгаґавад-ґіти». Вивчаючи 
«Бгаґавад-ґіту», людина може повністю 
віддатися Всевишньому Господові і 
присвятити себе чистому любовному 
служінню Йому. Господь цілковито 
опікується нею, й тому людина 
звільнюється від будь-якої матеріалістичної 
роботи. 
 

ВІРШ 12–13 
 

AJauRNa ovac 
Par& b]ø Par& DaaMa Paiv}a& ParMa& >avaNa( ) 

Pauåz& XaaìTa& idVYaMaaiddevMaJa& iv>auMa( )) 12 )) 
AahuSTvaMa*zYa" SaveR devizRNaaRrdSTaQaa ) 

AiSaTaae devl/ae VYaaSa" SvYa& cEv b]vqiz Mae )) 13 )) 
 

арджуна увча 
пара брагма пара дгма 
павітра парама бгавн | 
пуруша вата дівйам 

ді-девам аджа вібгум || 12 || 
 

гус твм ришайаӷ сарве 
деваршір нрадас татх | 

асіто девало вйсаӷ 
свайа чаіва бравші ме || 13 || 

 

арджунаӷ увча — Арджуна сказав; парам 
— найвища; брагма — істина; парам — 
найвища; дгма — обитель; павітрам — 
чистий; парамам — найвищий; бгавн — 
Ти; пурушам — особа; ватам — 
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одвічний; дівйам — трансцендентний; ді-
девам — первинний Господь; аджам — 
ненароджений; вібгум — найвидатніший; 
гуӷ — говорять; твм — про Тебе; 
ришайаӷ — мудреці; сарве — усі; дева-
ришіӷ — мудрець серед півбогів; нрадаӷ — 
Нарада; татх — також; асітаӷ — Асіта; 
девалаӷ — Девала; вйсаӷ — В’яса; свайам 
— особисто; ча — також; ева — неодмінно; 
бравш — Ти пояснюєш; ме — мені. 
 

Арджуна сказав:  
Ти — Усевишній Бог-Особа й найвища 
обитель, Ти — Абсолютна Істина, Ти — 
найчистіший з усіх. Ти — вічна 
трансцендентна первинна особа, Ти — 
ненароджений і найвеличніший. Усі 
великі мудреці — Нарада, Асіта, Девала, 
В’яса — підтверджують про Тебе цю 
істину, а зараз Ти Сам сповіщаєш її мені. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цих двох віршах 
Усевишній Господь дає можливість 
сучасному філософу зрозуміти різницю між 
Усевишньою та індивідуальною душею. 
Вислухавши чотири найважливіших вірші з 
цієї глави «Бгаґавад-ґіти», Арджуна 
повністю звільнився від усіх сумнівів і 
визнав Кришну за Всевишнього Бога-Особу. 
Він одразу ж прямо заявив: «Ти — парам 
брагма, Всевишній Бог-Особа». Раніше 
Кришна вже сказав, що Він — творець 
усього сущого. Будь-який півбог чи людина 
залежні від Нього. Люди й півбоги 
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внаслідок свого невігластва думають, що 
вони досконалі й незалежні від 
Усевишнього Бога-Особи. Якщо людина 
віддано служить Кришні, то таке невідання 
цілковито розвіюється. Кришна вже пояснив 
це в попередньому вірші. Тепер Його 
милістю Арджуна згідно з ведичними 
приписами приймає Господа як Найвищу 
Істину. Не слід думати, що Арджуна, як 
близький друг Кришни, лестить Йому, 
називаючи Господа Всевишнім Богом-
Особою й Абсолютною Істиною. Все, що 
каже Арджуна в цих двох віршах, 
підтверджує ведична мудрість. Ведичні 
приписи запевняють, що Всевишнього 
Господа може зрозуміти лише той, хто 
прийшов до відданого служіння Йому. 
Ведичні писання підтверджують кожне 
слово цього вірша. 

У «Кена Упанішаді» сказано, що 
Всевишній Брагман є місцем спочинку 
всього, і Кришна вже пояснив, що все 
перебуває в Ньому. «Мундака Упанішада» 
підтверджує, що Всевишнього Господа, у 
якому міститься все, можуть усвідомити 
лише ті, що постійно думають про Нього. 
Такі постійні роздуми про Кришну 
називають смараам, це один зі способів 
відданого служіння. Тільки у відданому 
служінні Кришні людина може зрозуміти 
своє становище та звільнитися від 
матеріального тіла. 

У Ведах Усевишнього Господа визнано 
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найчистішим із чистих. Той, хто розуміє, що 
Кришна — найчистіший із чистих, зможе, 
вручивши себе Господу, очиститися від усієї 
гріховної діяльності. Віддавшись Усевиш-
ньому Господові, можна уникнути будь-якої 
гріховної діяльності. Те, що Арджуна 
сприйняв Кришну як найчистішого, 
узгоджується з приписами ведичної 
літератури. Цю якість Кришни 
підтверджують і великі особистості, 
найвидатнішим із яких є Нарада. 

Кришна є Всевишнім Богом-Особою, і 
людина має постійно розмірковувати про 
Нього та втішатися трансцендентними 
стосунками з Ним. Він уособлює вище 
буття. Він — вільний від усіх тілесних 
потреб, від народження і від смерті. Таким є 
твердження не тільки Арджуни, але й усієї 
ведичної літератури, Пуран та історичних 
переказів. У всій ведичній літературі 
Кришну описано саме таким чином, і Сам 
Усевишній Господь також каже в четвертій 
главі таке: «Я не народжуюся, але з’являюся 
на цій Землі, аби встановити релігійні 
принципи». Він — найвище трансцендентне 
джерело; Він не має причини, бо Сам Він — 
причина всіх причин, і все виходить із 
Нього. Такого досконалого знання можна 
набути з ласки Всевишнього Господа. 

Це з ласки Кришни Арджуна висловлює 
тут свої почуття. Якщо ми бажаємо 
зрозуміти «Бгаґавад-ґіту», ми мусимо 
погодитись із твердженнями цих двох 
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віршів. Це називається системою 
парампари, сприйманням знання через 
учнівську послідовність. Доки людина 
перебуває поза лінією учнівської 
послідовності, їй не зрозуміти «Бгаґавад-
ґіту». Цьому не допоможе так звана 
академічна освіта. На жаль, люди, які 
пишаються такою освітою, всупереч 
численним свідченням ведичної літератури, 
настирливо чіпляються за переконання, ніби 
Кришна є звичайною людиною. 
 

ВІРШ 14 
 

SavRMaeTad*Ta& MaNYae YaNMaa& vdiSa ke-Xav ) 
Na ih Tae >aGavNVYai¢&- ivdudeRva Na daNava" )) 14 )) 

 

сарвам етад рита манйе 
йан м вадасі кеава  | 
на гі те бгаґаван вйакті 

відур дев на днавӷ || 14 || 
 

сарвам — усе; етат — це; ритам — істина; 
манйе — я приймаю; йат — що; мм — 
мені; вадасі — Ти розповідаєш; кеава — о 
Кришно; на — ніколи; гі — неодмінно; те 
— Твій; бгаґаван — о Боже-Особо; вйактім 
— одкровення; відуӷ — можуть знати; девӷ 
— півбоги; на — не; днавӷ — демони. 
 

Все, що Ти, Кришно, повідав мені, я 
цілковито сприймаю за істину. Ні 
півбоги, ані демони, Господи, не можуть 
збагнути Твою особистість. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Арджуна підтверджує тут, 
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що невіруючі та демони не можуть 
зрозуміти Кришну. Його не знають навіть 
півбоги, що вже тоді казати про так званих 
учених сучасного світу. З ласки 
Всевишнього Господа Арджуна збагнув, що 
Вища Істина — це Кришна, і що тільки Він 
досконалий. Тому треба йти слідом за 
Арджуною. Арджуна визнав авторитет 
«Бгаґавад-ґіти». У четвертій главі сказано, 
що систему парампари, учнівської 
послідовності, призначеної для пізнання 
«Бгаґавад-ґіти», було порушено, й тому 
Кришна відновив її з допомогою Арджуни, 
бо вважав його Своїм близьким другом та 
великим відданим. Тому, як уже було 
сказано в нашому вступі до «Ґітопанішади», 
«Бгаґавад-ґіту» треба пізнавати лише за 
допомогою парампари. Коли ланки 
парампари були розірвані, Кришна обрав 
Арджуну, аби знову відновити її. Треба 
наслідувати приклад Арджуни й визнавати 
все, що сказав Кришна, лише тоді ми 
будемо спроможні зрозуміти сутність 
«Бгаґавад-ґіти» й усвідомимо, що Кришна є 
Всевишнім Богом-Особою. 
 

ВІРШ 15 
 

SvYaMaevaTMaNaaTMaaNa& veTQa Tv& PauåzaetaMa ) 
>aUTa>aavNa >aUTaeXa devdev JaGaTPaTae )) 15 )) 

 

свайам евтмантмна 
веттха тва пурушоттама | 

бгӯта-бгвана бгӯтеа 
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дева-дева джаґат-пате || 15 || 
 

свайам — особисто; ева — неодмінно; 
тман — Собою; тмнам — Себе; 
веттха — знаєш; твам — Ти; пуруша-
уттама — о найвидатніший з усіх 
особистостей; бгӯта-бгвана — о 
першоджерело всього; бгӯта-а — о 
володарю всього; дева-дева — о правителю 
всіх півбогів; джаґат-пате — о Господарю 
всього всесвіту. 
 

Воістину, Ти єдиний знаєш Себе, завдяки 
Своїй внутрішній силі, о Всевишня 
Особо, о першоджерело всього, о 
Володарю всіх істот, Боже богів, Господи 
всесвіту! 
 

ПОЯСНЕННЯ: Всевишнього Господа 
Кришну можуть пізнати особи, які 
виконують обов’язки у відданому служінні 
й таким чином зв’язані з Ним, як Арджуна 
та його послідовники. Особи з демонічним 
або атеїстичним напрямком мислення не 
можуть пізнати Кришну. Умоглядні теорії, 
що віддаляють людину від Усевишнього 
Господа, — це серйозний гріх, і ті, що не 
знають Кришни, не повинні намагатися 
коментувати «Бгаґавад-ґіту». «Бгаґавад-ґіта» 
— це настанови Кришни, й оскільки це 
наука про Кришну, то необхідно намагатися 
зрозуміти її так, як розуміє її Арджуна, 
слухаючи Кришну. Не слід слухати її від 
атеїстів. 
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Як сказано у «Шрімад-Бгаґаватам» 
(1.2.11): 

 

ваданті тат таттва-відас    
таттва йадж ґйнам адвайам 

брагметі парамтметі    
бгаґавн іті абдйате 

 

Найвищу Істину осягають у трьох аспектах: 
як безособовий Брагман, як локалізованого 
Параматмана й, нарешті, як Усевишнього 
Бога-Особу. Звичайна людина, або навіть 
звільнена особа, яка осягла безособовий 
Брагман чи локалізованого Параматмана, 
може все ж не усвідомлювати Божої 
особистості. Тому такі люди мають 
можливість довідатися про Всевишню 
Особу з віршів «Бгаґавад-ґіти», що вийшли з 
уст Самої цієї Особи, Кришни. Іноді 
імперсоналісти приймають Кришну як 
Бгаґавана, або ж визнають Його владу, 
однак, попри це, багато хто з тих, що 
досягли звільнення, не можуть усвідомити 
Кришну як Пурушоттаму, Всевишню Особу. 
Тому Арджуна, звертаючись до Нього, 
називає Його Пурушоттамою. Але дехто все 
ж таки може не розуміти, що Кришна — 
батько всіх живих істот. Тому Арджуна 
називає Його Бгута-бгаваною. Та якщо 
людина і приходить до пізнання Кришни як 
батька всіх живих істот, вона все ще може 
не розуміти, що Кришна керує всім; тому 
Арджуна називає Абсолютну Істину також і 
Бгутешею — найвищим правителем усього 
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сущого. І навіть якщо людина знає Кришну 
як найвищого правителя всіх живих істот, 
вона може не усвідомлювати, що Кришна є 
джерелом усіх небожителів, тому тут 
Арджуна звертається до Нього як до 
Девадеви, шанованого Бога всіх півбогів. 
Але навіть і тим, хто знає Його як 
шанованого Бога всіх півбогів, може бути 
невідомо, що Він — найвищий володар 
усього, тому Арджуна звертається до Нього 
ще як і до Джаґат-паті. Таким чином, у 
цьому вірші встановлена істина про 
Кришну, як її осягнув Арджуна, й нам треба 
йти слідом за ним, аби зрозуміти Кришну, 
як Він є. 
 

ВІРШ 16 
 

v¢u-MahRSYaXaeze<a idVYaa ùaTMaiv>aUTaYa" ) 
Yaai>aivR>aUiTai>al/aeRk-aiNaMaa&STv& VYaaPYa iTaïiSa )) 16 )) 

 

вактум аргасй аешеа 
дівй гй тма-вібгӯтайаӷ | 

йбгір вібгӯтібгір локн 
імс тва вйпйа тішхасі || 16 || 

 

вактум — сказати; аргасі — Ти 
заслуговуєш; аешеа — докладно; дівйӷ 
— божественні; гі — неодмінно; тма — 
Твої особисті; вібгӯтайаӷ — пишноти; 
йбгіӷ — якими; вібгӯтібгіӷ — пишнотами; 
локн — усі планети; імн — ці; твам — 
Ти; вйпйа — сповнюєш; тішхасі — 
залишаєшся. 
 

Будь ласкавий, розкажи мені у 
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подробицях про пишноти Свої 
божественні, адже ними Ти всі ці світи 
наповнюєш. 
 

ПОЯСНЕННЯ: З цього вірша стає ясно, що 
Арджуна вже задоволений своїм розумінням 
Усевишнього Бога-Особи, Кришни. 
Милістю Кришни Арджуна має власний 
досвід, розум, знання та все, що тільки може 
мати людина, й завдяки цим якостям він 
усвідомлює, що Кришна — це Всевишній 
Бог-Особа. Арджуна не має сумнівів, але, 
попри це він просить Кришну пояснити 
Свою всепроникливу природу. Людей 
узагалі й особливо імперсоналістів цікавить 
насамперед всюдисуща природа Всевиш-
нього. Отже, Арджуна питає у Кришни про 
те, як Він через Свої різноманітні енергії 
існує у Своєму всепроникливому аспекті. 
Звісно ж, Арджуна цікавиться цим заради 
звичайних людей. 
 

ВІРШ 17 
 

k-Qa& ivÛaMah& YaaeiGa&STva& Sada PairicNTaYaNa( ) 
ke-zu ke-zu c >aavezu icNTYaae_iSa >aGavNMaYaa )) 17 )) 

 

катха відйм ага йоґіс 
тв сад парічінтайан | 

кешу кешу ча бгвешу 
чінтйо ’сі бгаґаван май || 17 || 

 

катхам — як; відйм агам — я пізнаю; йоґін 
— о вищий містику; твм — Тебе; сад — 
завжди; парічінтайан — думаючи про; кешу 
— у яких; кешу — у яких; ча — також; 
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бгвешу — образах; чінтйаӷ асі — належить 
пам’ятати Тебе; бгаґаван — о Всевишній; 
май — мною. 
 

О Кришно, о вищий містику, як постійно 
про Тебе думати і як Тебе пізнавати? О 
Всевишній Боже-Особо, в якій із Твоїх 
різних форм слід мені Тебе пам’ятати?  
 

ПОЯСНЕННЯ: Як стверджувалось у 
попередній главі, Всевишнього Бога-Особу 
приховує Його йоґа-мая. Побачити Його 
можуть тільки ті, що вручили себе Йому та 
Його віддані. Тепер Арджуна переконався, 
що його друг, Кришна, — Всевишній Бог, 
але він ще хоче дізнатися, як людина може 
зрозуміти всюдисущого Господа. Звичайні 
люди, включно з демонами та атеїстами, не 
можуть пізнати Кришну, бо Його оберігає 
йоґа-мая, Його енергія. Арджуна ставить ці 
питання для їхнього блага. Чистий відданий 
турбується не лише про власне розуміння, 
але і про те, як наділити знанням усе 
людство. Арджуна — вайшнав, відданий, 
тому зі свого милосердя він відкриває шлях 
до розуміння всеосяжної природи 
Всевишнього Господа простій людині. Він 
звертається тут до Кришни як до йоґіна, 
адже Кришна — володар енергії йоґа-маї, 
якою Він то приховує Себе від звичайної 
людини, то відкривається їй. Звичайна 
людина, яка не відчуває любові до Кришни, 
неспроможна постійно думати про Нього і 
змушена мислити на матеріальному рівні. 



973 

Арджуна бере до уваги спосіб мислення 
матеріалістів цього світу. Слова кешу кешу 
ча бгвешу стосуються матеріальної 
природи (слово бгва означає «фізичне»). 
Матеріалісти не можуть усвідомити Кришну 
на духовному рівні, й тому їм радять 
зосередити ум на фізичних речах та 
намагатися побачити фізичні прояви 
Кришни. 
 

ВІРШ 18 
 

ivSTare<aaTMaNaae YaaeGa& iv>aUiTa& c JaNaadRNa ) 
>aUYa" k-QaYa Ta*iáihR é*<vTaae NaaiSTa Mae_Ma*TaMa( )) 18 )) 

 

вістаретмано йоґа 
вібгӯті ча джанрдана | 
бгӯйаӷ катхайа триптір гі 

ривато нсті ме ’мритам || 18 || 
 

вістареа — докладно; тманаӷ — Твою; 
йоґам — містичну силу; вібгӯтім — 
пишноти; ча — також; джана-ардана — 
вбивця безбожних; бгӯйаӷ — знову; катхайа 
— опиши; триптіӷ — насичення; гі — 
неодмінно; риватаӷ — слухаючи; на асті 
— не існує; ме — мені; амритам — 
нектаром. 
 

О Джанардано, будь ласкавий, опиши 
мені знову в деталях містичні сили Свої і 
пишноти, бо слухаю я і ніяк не можу 
наслухатись, п’ючи солодкий нектар 
Твоїх слів.  
  

ПОЯСНЕННЯ: Так само зверталися до Сути 
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Ґосвамі риші з Наймішараньї, яких 
очолював Шаунака. Вони сказали: 
 

вайа ту на вітрипйма    
уттама-лока-вікраме 

йач чхриват раса-ґйн    
свду свду паде паде 

 

«Про трансцендентні розваги Кришни, 
якого прославляють у вишуканих молитвах, 
можна слухати вічно й ними неможливо 
насититись. Ті, що перебувають у 
трансцендентних стосунках із Кришною, 
завжди насолоджуються описами Господніх 
розваг» (Бгаґ., 1.1.19). Отож, Арджуна 
прагне слухати про Кришну, особливо про 
те, як Він залишається Всевишнім 
Господом, водночас проникаючи в усе. 

Щодо амритам, нектару, то будь-яка 
оповідь або вислів, які стосуються Кришни, 
схожі на нектар. І це справді можна відчути. 
Сучасні оповідання, повісті та романи 
відрізняються від описів трансцендентних 
ігор Господа тим, що вони набридають 
людині, тоді як розповіді про Кришну 
нікого не втомлюють. Саме тому історію 
всесвіту переповнюють згадки про розваги 
Божих утілень. Пурани — це історії 
минулих епох, що розповідають про розваги 
різних утілень Господа. Вони ніколи не 
старіють, попри багаторазове їх читання. 
 

ВІРШ 19 
 

é[q>aGavaNauvac 
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hNTa Tae k-QaiYaZYaaiMa idVYaa ùaTMaiv>aUTaYa" ) 
Pa[aDaaNYaTa" ku-åé[eï NaaSTYaNTaae ivSTarSYa Mae )) 19 )) 

 

р-бгаґавн увча 
ганта те катхайішймі 

дівй гй тма-вібгӯтайаӷ | 
прдгнйатаӷ куру-решха 

нстй анто вістарасйа ме || 19 || 
 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; ганта — так; те — тобі; 
катхайішймі — Я говоритиму; дівйӷ — 
божественний; гі — неодмінно; тма-
вібгӯтайаӷ — свої пишноти; прдгнйатаӷ 
— які є основними; куру-решха — о 
найкращий із Куру; на асті — не існує; 
антаӷ — меж; вістарасйа — поширенню; 
ме — Моїх. 
 

Всевишній Бог-Особа сказав:  
Так, Арджуно, Я розповім тобі про Свої 
дивовижні прояви, але тільки про 
найвизначніші з них, адже нема кінця 
Моїм пишнотам. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Неможливо зрозуміти велич 
Кришни і Його пишноти. Чуття 
індивідуальної душі обмежені й не 
дозволяють збагнути всеосяжний характер 
діяльності Кришни. І все ж таки віддані 
намагаються зрозуміти Кришну, однак 
водночас вони не керуються прагненням 
повністю усвідомити Його в якийсь певний 
момент або на якомусь етапі життя. 
Швидше, самі теми, що стосуються 
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Кришни, настільки до вподоби відданим, що 
здаються їм нектаром. Тому віддані 
насолоджуються ними. Бесіди про пишноти 
Кришни та про Його різноманітні енергії 
приносять чистим відданим трансцендентну 
насолоду. Тому вони прагнуть слухати про 
Його якості й обговорювати їх. Кришна 
знає, що живі істоти не усвідомлюють 
усього обсягу Його пишнот, і тому Він 
погоджується повідомити лише про основні 
прояви Своїх різноманітних енергій. Слово 
прдгнйатаӷ («основний») наголошує, що 
ми можемо зрозуміти лише кілька основних 
рис Усевишнього Господа, бо чесноти Його 
безмежні. Неможливо осягнути їх повністю. 
А слово вібгӯті, у тому значенні, в якому 
його вжито в цьому вірші, стосується тих 
пишнот, за допомогою яких Господь 
підтримує творіння. У словнику «Амара-
коша» сказано, що вібгӯті вказує на 
виняткові пишноти. 

Імперсоналісти та пантеїсти не можуть 
зрозуміти ані надзвичайних пишнот 
Усевишнього Господа, ані проявів Його 
божественних енергій. Як у матеріальному, 
так і в духовному світах Його енергії 
розподілені за всіма Його різноманітними  
проявами. Кришна розповідає тут лише про 
те, що може безпосередньо сприйняти 
звичайна людина; отже, далі йде опис певної 
частини Його різноманітних енергій. 
 

ВІРШ 20 
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AhMaaTMaa Gau@ake-Xa SavR>aUTaaXaYaiSQaTa" ) 
AhMaaidê MaDYa& c >aUTaaNaaMaNTa Wv c )) 20 )) 

 

агам тм ґукеа 
сарва-бгӯтайа-стхітаӷ | 

агам ді ча мадгйа ча 
бгӯтнм анта ева ча || 20 || 

 

агам — Я; тм — душа; ґукеа — о 
Арджуно; сарва-бгӯта — усіх живих істот; 
айа-стхітаӷ — розташована в серці; 
агам — Я є; діӷ — джерело; ча — також; 
мадгйам — середина; ча — також; 
бгӯтнм — усіх живих істот; антаӷ — 
кінець; ева — неодмінно; ча — і. 
 

Я — Наддуша, Арджуно, що перебуває у 
серцях усіх істот. Я і початок, і кінець, і 
середина всіх живих створінь. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші Кришна 
називає Арджуну Ґудакешею, що означає 
«той, хто переміг темряву сну». Той, хто 
спить у пітьмі невігластва, не може 
збагнути, як Усевишній Господь різними 
способами проявляє Себе в матеріальному й 
духовному світах, тому таке звернення 
Кришни до Арджуни має велике значення. 
Арджуна перебуває над пітьмою, й тому 
Бог-Особа погоджується описати йому Свої 
різноманітні пишноти. 

Спочатку Кришна повідомляє Арджуні, 
що Він, через Своє первинне поширення, 
стає душею всього космічного прояву. 
Перед створенням матеріального світу 
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Всевишній Господь у Своєму повновладно-
му поширенні набуває форми втілень 
пуруша, і від Нього бере початок усе. Тому 
Він є атма, душа магат-таттви, елементів 
усесвіту. Сукупність матеріальної енергії не 
є причиною творення, — насправді це Мага-
Вішну входить у магат-таттву, всесвітню 
матеріальну енергію. Він — її душа. Коли 
Мага-Вішну входить у вже народжені світи, 
Він знову проявляє Себе як Наддушу в 
кожній окремій істоті. Ми переконуємося на 
досвіді, що тіло будь-якого живого 
створіння існує завдяки присутності в ньому 
духовної іскри. Якщо духовна іскра 
відсутня, то тіло не може розвиватися. Так 
само й матеріальний прояв не може 
розвиватися, поки Всевишня Душа, Кришна, 
не ввійде в нього. Як сказано в «Субала 
Упанішаді», пракритй-ді-сарва-бгӯтн-
тар-йм сарва-еш ча нрйааӷ — 
«Всевишній Бог-Особа існує як Наддуша в 
усіх проявлених усесвітах». 

У «Шрімад-Бгаґаватам» описано три 
пуруша-аватари. Також їх описано і в 
«Сатвата-тантрі»: вішос ту трі рӯпі 
пурушкхйнй атхо відуӷ  — «У матеріаль-
ному світі Всевишній Бог-Особа проявляє 
три Свої специфічні форми: Каранодакашаї 
Вішну, Ґарбгодакашаї Вішну і 
Кшіродакашаї Вішну». Мага-Вішну, або 
Каранодакашаї Вішну, описаний у «Брагма-
самгіті» (5.47): йаӷ крарава-джале 
бгаджаті сма йоґа-нідрм — «Усевишній 
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Господь, Кришна, причина всіх причин, 
лежить у космічному океані як Мага-
Вішну». Тому Всевишній Бог-Особа є 
початком усесвіту, Він підтримує його 
прояви та є завершенням усіх його енергій. 
 

ВІРШ 21 
 

AaidTYaaNaaMah& ivZ<auJYaaeRiTaza& rivr&éuMaaNa( ) 
MarqicMaRåTaaMaiSMa Na+a}aa<aaMah& XaXaq )) 21 )) 

 

дітйнм ага вішур 
джйотіш равір аумн | 

марчір марутм асмі 
накшатрм ага а || 21 || 

 

дітйнм — з Адітьїв; агам — Я є; вішуӷ 
— Усевишній Господь; джйотішм — з 
усіх світил; равіӷ — сонце; ау-мн — 
світлосяйне; марічіӷ — Марічі; марутм — 
із Марутів; асмі — Я є; накшатрм — із 
зірок; агам — Я є; а — Місяць. 
 

З-поміж Адітьїв Я — Вішну, зі світил — 
променисте Сонце, з Марутів — Марічі, а 
серед зірок Я — Місяць. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Є дванадцять Адітьїв, 
головним із яких є Кришна. Сонце — 
головне зі світил, що виблискують на небі, й 
у «Брагма-самгіті» його названо сяючим 
оком Усевишнього Господа. Є п’ятдесят 
різновидів вітрів, що дмуть у просторі, і 
серед тих вітрів панівне божество, Марічі, 
представляє Кришну. 

Місяць найбільше виділяється з-поміж 
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зірок уночі, й тому він уособлює Кришну. З 
цього вірша можна зрозуміти, що Місяць є 
зіркою; тобто зірки, що мерехтять у небі, 
також відбивають світло Сонця. Теорія, 
згідно з якою у всесвіті є багато сонць, не 
визнана у ведичній літературі. Сонце одне, а 
зірки, так само як і Місяць, світяться, 
відбиваючи його світло. «Бгаґавад-ґіта» 
стверджує тут, що Місяць — це одна із 
зірок, отже, інші зірки, що виблискують на 
небі, також не є сонцями, а подібні до 
Місяця. 
 

ВІРШ 22 
 

vedaNaa& SaaMavedae_iSMa devaNaaMaiSMa vaSav" ) 
wiNd]Yaa<aa& MaNaêaiSMa >aUTaaNaaMaiSMa ceTaNaa )) 22 )) 

 

ведн сма-ведо ’смі 
девнм асмі всаваӷ | 

індрій мана чсмі 
бгӯтнм асмі четан || 22 || 

 

веднм — з усіх Вед; сма-ведаӷ — «Сама-
Веда»; асмі — Я є; девнм — з усіх 
півбогів; асмі — Я є; всаваӷ — небесний 
цар; індрійм — з усіх чуттів; манаӷ — 
ум; ча — також; асмі — Я є; бгӯтнм — 
усіх живих істот; асмі — Я є; четан — 
життєва сила. 
 

Із Вед «Сама-Веда» Я, з небожителів — 
цар небес Індра, з чуттів Я — ум, а в 
істотах — життєва сила [свідомість]. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Різниця між матерією та 
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духом полягає в тому, що матерія не має 
свідомості, на відміну від живих істот. 
Свідомість вища від матерії й вічна. Її не 
виробити, поєднуючи матеріальні елементи. 
 

ВІРШ 23 
 

åd]a<aa& XaªrêaiSMa ivtaeXaae Ya+ar+aSaaMa( ) 
vSaUNaa& Paavk-êaiSMa Maeå" iXa%ir<aaMahMa( )) 23 )) 

 

рудр акара чсмі 
віттео йакша-ракшасм | 

васӯн пвака чсмі 
меруӷ ікхарім агам || 23 || 

 

рудрм — з усіх Рудр; акараӷ — 
Господь Шіва; ча — також; асмі — Я є; 
вітта-аӷ — володар скарбів богів; йакша-
ракшасм — із якшів та ракшасів; васӯнм 
— із Васу; пвакаӷ — вогонь; ча — також; 
асмі — Я є; меруӷ — Меру; ікхарім — з 
усіх гір; агам — Я є. 
 

З усіх Рудр Господь Шіва Я, з-поміж 
якшів і ракшасів — володар скарбів 
[Кувера], з-поміж Васу вогонь Я [Аґні], а 
серед гір Я — Меру. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Існує одинадцять Рудр, 
головний із яких — Шанкара, Господь Шіва. 
Він — утілення Всевишнього Господа, що 
керує у всесвіті ґуною невігластва. Кувера, 
правитель якшів і ракшасів, — головний 
охоронець скарбів півбогів, і він 
представляє Всевишнього Господа. А Меру 
— це гора, що славиться своїми природними 
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багатствами. 
 

ВІРШ 24 
 

PauraeDaSaa& c Mau:Ya& Maa& iviÖ PaaQaR b*hSPaiTaMa( ) 
SaeNaaNaqNaaMah& Sk-Nd" SarSaaMaiSMa SaaGar" )) 24 )) 

 

пуродгас ча мукхйа м 
віддгі пртха бригаспатім | 

сенннм ага скандаӷ 
сарасм асмі сґараӷ || 24 || 

 

пуродгасм — з усіх священнослужителів; 
ча — також; мукхйам — головний; мм — 
Мене; віддгі — розумій; пртха — о сину 
Притхи; бригаспатім — Бригаспаті; 
сенннм — з усіх полководців; агам — Я 
є; скандаӷ — Картікея; сарасм — з усіх 
водойм; асмі — Я є; сґараӷ — океан. 
 

Знай, Арджуно, серед водойм океан Я, 
серед жерців — найголовніший священик 
Бригаспаті, а з полководців Я — 
Картікея. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Індра — головний півбог 
райських планет, тому його називають 
царем небес. Планета, на якій він царює, 
називається Індралока. Бригаспаті — це 
священнослужитель Індри, таким чином, 
якщо Індра є головним серед усіх царів, то 
Бригаспаті є головним з-поміж усіх жерців. 
Як Індра головний серед усіх правителів, 
так само і Сканда, або Картікея, син Парваті 
й Господа Шіви, є головним з-поміж усіх 
полководців. А з водних просторів 
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найбільшим є океан. Усе це дає лише 
приблизне уявлення про велич Кришни. 
 

ВІРШ 25 
 

Mahzs<aa& >a*Gaurh& iGaraMaSMYaek-Ma+arMa( ) 
YajaNaa& JaPaYajae_iSMa SQaavra<aa& ihMaal/Ya" )) 25 )) 

 

магарш бгриґур ага 
ґірм асмй екам акшарам | 
йаґйн джапа-йаґйо ’смі 

стхвар гімлайаӷ || 25 || 
 

маг-ришм — серед великих мудреців; 
бгриґуӷ — Бгриґу; агам — Я є; ґірм — з 
вібрацій; асмі — Я є; екам акшарам — 
пранава; йаґйнм — із жертвопринесень; 
джапа-йаґйаӷ — оспівування; асмі — Я є; 
стхварм — із нерухомих речей; 
гімлайаӷ — гори Гімалаї. 
 

Серед мудреців великих Я — Бгриґу, з 
вібрацій Я — трансцендентний склад ом, 
із жертвопринесень — оспівування 
святих імен [джапа], а з-поміж нерухомих 
об’єктів Я — Гімалаї. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Брагма, перша жива істота 
всесвіту, створив кількох синів, аби 
примножити різні форми життя. Серед цих 
синів Бгриґу є наймогутнішим мудрецем. 
Серед усіх трансцендентних вібрацій о 
(омкара) уособлює Кришну. З усіх 
жертвоприношень оспівування мага-
мантри Гаре Кришна, Гаре Кришна, 
Кришна Кришна, Гаре Гаре / Гаре Рама, 
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Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре є 
найчистішим віддзеркаленням Кришни. У 
деяких випадках радять приносити в жертву 
тварин, але в жертвопринесенні Гаре 
Кришна, Гаре Кришна немає навіть згадки 
про насильство. Це найпростіший і 
найчистіший спосіб. Усе, що є 
найвидатнішого у світі, відображає Кришну. 
Тому Гімалаї, найвищі гори у світі, також 
представляють Кришну. У попередньому 
вірші згадувалася гора Меру, але Меру іноді 
рухається, тоді як Гімалаї завжди нерухомі. 
Отже, Гімалаї перевершують Меру. 
 

ВІРШ 26 
 

AìTQa" SavRv*+aa<aa& devzs<aa& c Naard" ) 
GaNDavaR<aa& ic}arQa" iSaÖaNaa& k-iPal/ae MauiNa" )) 26 )) 

 

аваттхаӷ сарва-врикш 
деварш ча нрадаӷ | 

ґандгарв чітраратхаӷ 
сіддгн капіло муніӷ || 26 || 

 

аваттхаӷ — дерево баньян; сарва-
врикшм — з усіх дерев; деваришм — 
з усіх мудреців серед півбогів; ча — і; 
нрадаӷ — Нарада; ґандгарвм — із 
жителів планети Ґандгарвів; чітраратхаӷ — 
Чітраратха; сіддгнм — з тих, що досягли 
досконалості; капілаӷ муніӷ — Капіла Муні. 
 

З усіх дерев Я — баньян, з мудреців 
небесних Я — Нарада, з Ґандгарвів Я — 
Чітраратха, а серед досконалих істот Я — 
мудрець Капіла. 
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ПОЯСНЕННЯ: Дерево баньян (аваттха) 
— одне з найвищих і найгарніших дерев. В 
Індії люди часто поклоняються йому та 
роблять це одним зі своїх щоденних 
ранкових ритуалів. Серед півбогів вони 
поклоняються Нараді, якого вважають 
найвидатнішим відданим у всесвіті. Отже, 
Нарада — представник Кришни в образі 
відданого. Планета Ґандгарва населена 
дивовижними співаками, і найкращий серед 
них — Чітраратха. Серед досконалих живих 
істот Капіла, син Девагуті, представляє 
Кришну. Його вважають утіленням Кришни, 
і Його філософія описана у «Шрімад-
Бгаґаватам». Згодом прославився й інший 
Капіла, але його філософія була 
атеїстичною. Отже, між цими двома 
Капілами — величезна різниця. 
 

ВІРШ 27 
 

oÀE"é[vSaMaìaNaa& iviÖ MaaMaMa*TaaeÙvMa( ) 
WeravTa& GaJaeNd]a<aa& Nara<aa& c NaraiDaPaMa( )) 27 )) 

 

уччаіӷравасам авн 
віддгі мм амритодбгавам | 
аірвата ґаджендр 

нар ча нардгіпам || 27 || 
 

уччаіӷравасам — Уччайшрава; авнм 
— із коней; віддгі — знай; мм — Мене; 
амрита-удбгавам — що виник зі збивання 
океану; аірватам — Айравата; ґаджа-
індрм — зі шляхетних слонів; нарм 
— серед людей; ча — і; нара-адгіпам — 
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цар. 
 

Знай, із коней Я — Уччайшрава, 
створений під час збивання великого 
океану заради нектару безсмертя. Серед 
шляхетних слонів Я — Айравата, а серед 
людей — імператор. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Колись віддані Господа та 
демони (асури) збивали океан, і з тієї піни 
утворився нектар, а також отрута, й ту 
отруту випив Господь Шіва. А з нектару 
виникло багато істот і серед них кінь 
Уччайшрава. Іншою твариною, яка виникла 
з нектару, був слон на ім’я Айравата. Обидві 
ці тварини були створені з нектару, тому 
вони мають особливе значення й 
репрезентують Кришну. 

Серед людей представником Кришни є 
цар; як Кришна підтримує всесвіт, так само 
й люди, які стали царями завдяки своїй 
праведності, підтримують у своїх царствах 
спокій та порядок. Такі царі як Магарадж 
Юдгіштхіра, Магарадж Парікшіт і Господь 
Рама були надзвичайно праведними 
правителями й завжди піклувалися про 
щастя своїх підданих. У ведичній літературі 
царів вважають представниками Бога. Але в 
нинішню епоху, внаслідок втрати релігійних 
принципів, монархія занепала і зрештою 
була скасована. Треба, однак, розуміти, що в 
минулому, під час урядування праведних 
царів, люди були щасливіші. 
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ВІРШ 28 
 

AaYauDaaNaaMah& vJa]& DaeNaUNaaMaiSMa k-aMaDauk(- ) 
Pa[JaNaêaiSMa k-NdPaR" SaPaaR<aaMaiSMa vaSauik-" )) 28 )) 

 

йудгнм ага ваджра 
дгенӯнм асмі кма-дгук | 

праджана чсмі кандарпаӷ 
сарпм асмі всукіӷ || 28 || 

 

йудгнм — з усієї зброї; агам — Я є; 
ваджрам — блискавка; дгенӯнм — із 
корів; асмі — Я є; кма-дгук — корова 
сурабгі; праджанаӷ — причина зачаття 
дітей; ча — і; асмі — Я є; кандарпаӷ — бог 
любові; сарпм — зі зміїв; асмі — Я є; 
всукіӷ — Васукі. 
 

З усіх видів зброї Я — блискавиця, серед 
корів Я — сурабгі. З причин розмноження 
Я — бог любові, Кандарпа, а з-поміж зміїв 
Я — Васукі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Блискавка, справді могутня 
зброя, представляє могутність Кришни. На 
Кришналоці, у духовнім небі, є корови, яких 
можна доїти будь-коли, і вони дають молока 
стільки, скільки  необхідно. Звісно ж, таких 
корів немає в матеріальному світі, але про 
них згадано в описах Кришналоки. Господь 
тримає безліч таких корів, яких називають 
сурабгі. Кажуть, Господь Сам пасе корів 
сурабгі. Кандарпа є статевим потягом для 
зачаття достойних нащадків, тому Кандарпа 
— представник Кришни. Іноді у статеві 
стосунки вступають лише задля чуттєвої 
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насолоди, але це вже не Кандарпа, не 
Кришна. Кандарпою називають лише 
статеві стосунки задля народження гарних 
дітей, і такі стосунки представляють 
Кришну. 
 

ВІРШ 29 
 

ANaNTaêaiSMa NaaGaaNaa& vå<aae YaadSaaMahMa( ) 
iPaTa›<aaMaYaRMaa caiSMa YaMa" Sa&YaMaTaaMahMa( )) 29 )) 

 

ананта чсмі нґн 
варуо йдасм агам | 

пітрӣм арйам чсмі 
йамаӷ сайаматм агам || 29 || 

 

анантаӷ — Ананта; ча — також; асмі — Я 
є; нґнм — з усіх багатоголових зміїв; 
варуаӷ — бог, що управляє водоймами; 
йдасм — з усіх мешканців; агам — Я є; 
пітрӣм — із предків; арйам — Ар’яма; 
ча — також; асмі — Я є; йамаӷ — той, хто 
керує смертю; сайаматм — з усіх тих, 
що скеровують; агам — Я є. 
 

З багатоголових Наґів Я — Сам Ананта, 
серед мешканців вод Я — півбог Варуна, з 
померлих предків — Ар’яма, а серед 
законодавців — володар смерті на ім’я 
Яма. 
 

ПОЯСНЕННЯ: З-поміж, багатоголових 
зміїв, тобто Наґів, Ананта — найвизначні-
ший, як і Варуна — найвизначніший серед 
мешканців вод. Обидва вони представляють 
Кришну. Є також планета Пітів, предків, 
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якою править Ар’яма, представник Кришни. 
Існує багато живих істот, покликаних карати 
лиходіїв, і Яма — головний серед них. Яма 
живе на планеті, що розташована поруч із 
Землею, і після смерті великі грішники 
потрапляють туди, до Ями, у якого для них є 
різні види кари. 
 

ВІРШ 30 
 

Pa[úadêaiSMa dETYaaNaa& k-al/" k-l/YaTaaMahMa( ) 
Ma*Gaa<aa& c Ma*GaeNd]ae_h& vENaTaeYaê Pai+a<aaMa( )) 30 )) 

 

праглда чсмі даітйн 
клаӷ калайатм агам | 

мриґ ча мриґендро ’га 
ваінатейа ча пакшім || 30 || 

 

праглдаӷ — Праглада; ча — також; асмі — 
Я є; даітйнм — із демонів; клаӷ — час; 
калайатм — із підкорювачів; агам — Я є; 
мриґм — із тварин; ча — і; мриґа-індраӷ 
— лев; агам — Я є; ваінатейаӷ — Ґаруда; ча 
— також; пакшім — із птахів. 
 

Серед підкорювачів Я — час, а з-поміж 
демонів Дайтьїв Я — віддано вірний 
Праглада. З-поміж звірів Я — лев, а серед 
птахів — Ґаруда. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Діті та Адіті — сестри. 
Синів Адіті називають Адітьями, а синів 
Діті — Дайтьями. Всі Адітьї віддані 
Господу, а всі Дайтьї — атеїсти. Хоча 
Праглада й народився у сім’ї Дайтьїв, але з 
дитинства він був великим відданим. За 
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віддане служіння й побожну натуру його 
вважають представником Кришни. 

Є багато норм і правил, яких необхідно 
дотримуватися, але час панує у матеріально-
му всесвіті над усім, і в такий спосіб 
представляє Кришну. З усіх тварин лев — 
найсильніший і найлютіший, а з мільйонів 
різновидів птахів Ґаруда, який носить на 
своїй спині Господа Вішну, — 
найвизначніший. 
 

ВІРШ 31 
 

PavNa" PavTaaMaiSMa raMa" Xañ>a*TaaMahMa( ) 
‡za<aa& Mak-rêaiSMa óaeTaSaaMaiSMa Jaaövq )) 31 )) 

 

паванаӷ паватм асмі 
рмаӷ астра-бгритм агам | 

джгаш макара чсмі 
сротасм асмі джгнав || 31 || 

 

паванаӷ — вітер; паватм — з усього, що 
очищає; асмі — Я є; рмаӷ — Рама; 
астра-бгритм — із тих, що при зброї; 
агам — Я є; джгашм — з усіх риб; 
макараӷ — акула; ча — також; асмі — Я є; 
сротасм — з річок; асмі — Я є; джгнав 
— річка Ґанґа. 
 

З тих, що очищують, Я є вітер, з тих, що 
тримають зброю, Я — Рама, серед риб Я 
— акула, а з усіх рік Я — Ґанґа. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Акула — один із найбільших 
мешканців вод і безумовно, найнебезпечні-
ший для людини. Отже, вона представляє 
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Кришну. А мати Ґанґа — найвизначніша з 
усіх рік, бере початок зі стіп Кришни. 
Господь Рамачандра, головний герой 
«Рамаяни», аватара Кришни, — 
наймогутніший воїн. 
 

ВІРШ 32 
 

SaGaaR<aaMaaidrNTaê MaDYa& cEvahMaJauRNa ) 
ADYaaTMaivÛa ivÛaNaa& vad" Pa[vdTaaMahMa( )) 32 )) 

 

сарґм дір анта ча 
мадгйа чаівгам арджуна | 

адгйтма-відй відйн 
вдаӷ правадатм агам || 32 || 

 

сарґм — усіх творінь; діӷ — початок; 
антаӷ — кінець; ча — також; мадгйам — 
середина; ча — і; ева — неодмінно; агам — 
Я є; арджуна — о Арджуно; адгйтма-
відй — духовне знання; відйнм — з усієї 
освіти; вдаӷ — природний висновок; 
правадатм — з аргументів; агам — Я є. 
 

З усього створеного, Арджуно, Я — 
початок, кінець, а також і середина. З усіх 
різновидів знання Я — духовна наука про 
істинне «я», а в логічних дискусіях Я — 
остаточна істина. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Під час творення матеріаль-
ного світу насамперед створюється 
сукупність матеріальних елементів. Як 
з’ясовувалося вище, космічний прояв 
створюється й існує під наглядом Мага-
Вішну, Ґарбгодакашаї Вішну і 
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Кшіродакашаї Вішну, а потім Господь Шіва 
знову його знищує. Брагма є вторинним 
творцем. Усі ці рушійні сили творення, 
підтримування та знищення є втіленнями 
матеріальних якостей Усевишнього 
Господа. Отже, Він — початок, середина й 
кінець усього творення. 

Для поглиблення й розширення знань 
існує чимало літературних джерел, якими є 
чотири Веди, шість доповнень до них, 
«Веданта-сутра», книги з логіки та релігії, а 
також Пурани. Тобто, вся ведична 
література складається загалом із 
чотирнадцяти розділів. Серед них ті книги, 
які дають духовне знання (адгйтма-відйа), 
— особливо «Веданта-сутра» — представ-
ляють Кришну.  

Логіки користуються різними доказами. 
Підкріплення якого-небудь доказу 
свідченням, яке також підтверджує і 
позицію опонента, називають джалпою. 
Спроба лише спростувати позицію опонента 
називається вітандою. А остаточний 
висновок називають вадою, і ця остаточна 
істина представляє Кришну. 
 

ВІРШ 33 
 

A+ara<aaMak-arae_iSMa ÜNÜ" SaaMaaiSak-SYa c ) 
AhMaeva+aYa" k-al/ae DaaTaah& ivìTaaeMau%" )) 33 )) 

 

акшарм а-кро ’смі 
двандваӷ смсікасйа ча | 

агам евкшайаӷ кло 
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дгтга вівато-мукхаӷ || 33 || 
 

акшарм  —  з літер; а-краӷ — перша 
літера; асмі —  Я є; двандваӷ — двочленне 
слово; смсікасйа — зі складних; ча — і; 
агам — Я є; ева — неодмінно; акшайаӷ — 
вічний; клаӷ — час; дгт — творець; агам 
— Я є; віватаӷ-мукхаӷ — Брагма. 

 

З усіх літер Я — буква «А», серед 
складних слів Я — двочленне, також Я — 
невичерпний час, а серед творців Я — 
Брагма. 
 

ПОЯСНЕННЯ: А-кара, перша літера 
санскритської абетки — початок ведичної 
літератури. Нічого не можна вимовити без 
а-кари, отже, вона — початок звуку. У 
санскриті є багато складних слів, серед яких 
подвійне слово, таке як рма-криша, 
називають двандва. Наприклад, рма і 
криша мають однакову форму, й тому це 
складене з них слово називають подвійним. 

З усіх видів нищителів час — головний, 
адже він нищить усе. Час — представник 
Кришни, бо в належний час спалахує 
великий вогонь, який нищить усе суще. 

Серед усіх живих істот, які є творцями, 
чотириголовий Брагма — головний. Отже, 
він теж представляє Всевишнього Господа, 
Кришну. 
 

ВІРШ 34 
 

Ma*TYau" SavRhrêahMauÙvê >aivZYaTaaMa( ) 
k-IiTaR" é[qvaRKc Naarq<aa& SMa*iTaMaeRDaa Da*iTa" +aMaa )) 34 )) 
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мритйуӷ сарва-гара чгам 
удбгава ча бгавішйатм | 
кртіӷ рр вк ча нр 

смритір медг дгритіӷ кшам || 34 || 
 

мритйуӷ — смерть; сарва-гараӷ —  що 
поглинає все; ча — також; агам — Я є; 
удбгаваӷ — породження; ча — також; 
бгавішйатм — майбутніх проявів; кртіӷ 
— слава; рӷ — багатство або врода; вк — 
красномовство; ча — також; нрм — у 
жінок; смритіӷ — пам’ять; медг — розум; 
дгритіӷ — непохитність; кшам — 
терпіння. 
 

Я — всепожираюча смерть і творча 
причина усього, що ще має бути. Серед 
жінок Я — слава, удача, пам’ять, 
красномовність, тямущість, стійкість, а 
також терпіння. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Щойно людина народжуєть-
ся, як вона одразу ж починає вмирати. 
Смерть пожирає живу істоту завжди, 
щомиті, але власне смертю називають 
останній її удар. І ця смерть — Кришна. Що 
стосується розвитку народжених істот, то 
всі види життя підлягають шести основним 
змінам. Вони народжуються, ростуть, 
живуть певний час, відтворюють себе, 
виснажуються і зрештою, вмирають. 
Першою з цих шести змін є вихід з утроби 
матері, і це — Кришна. Ця перша зміна 
започатковує всю майбутню діяльність. 
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Вважають, що сім перелічених чеснот — 
слава, процвітання, красномовність, 
пам’ять, кмітливість, вірність і терпеливість 
— мають жіноче начало. Хто має їх усі або 
деякі з них, той здобуває славу. Якщо 
людина відома своєю праведністю, то це її 
прославляє. Санскрит — досконала й тому 
дуже славетна мова. Коли людина вивчає і 
запам’ятовує суть предмета, то в неї хороша 
пам’ять, тобто смриті. Здатність не лише 
читати всілякі книги на різні теми, але й 
розуміти їх та застосовувати, коли це 
потрібно, є іншою чеснотою — розумом 
(медг). Здатність переборювати непостій-
ність називають вірністю, або стійкістю 
(дгриті). А коли людина має багато чеснот, 
але при цьому залишається ще й простою та 
доброю, вміє зберігати рівновагу в журбі й у 
пориві радісного захоплення, це означає, що 
її наділено чеснотою, яку називають 
терпінням (кшам). 
 

ВІРШ 35 
 

b*hTSaaMa TaQaa SaaMana& GaaYa}aq ^NdSaaMahMa( ) 
MaaSaaNaa& MaaGaRXaqzaeR_hMa*TaUNaa& ku-SauMaak-r" )) 35 )) 

 

бригат-сма татх смн 
ґйатр чхандасм агам | 

мсн мрґа-ршо ’гам 
ритӯн кусумкараӷ || 35 || 

 

бригат-сма — «Бригат-сама»; татх — 
також; смнм — із пісень «Сама Веди»; 
ґйатр — гімни Ґаятрі; чхандасм — з усієї 
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поезії; агам — Я є; мснм — із місяців; 
мрґа-ршаӷ — місяць листопад-грудень; 
агам — Я є; ритӯнм — з усіх пір року; 
кусума-караӷ — весна. 
 

Серед псалмів «Сама Веди» Я — «Бригат-
сама», у поезії Я — Ґаятрі, серед місяців 
— Марґашірша [листопад-грудень], а з 
пір року — весна, сезон квітів. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Господь уже пояснив, що з 
усіх Вед Він — «Сама Веда». «Сама Веда» 
багата на чудові пісні, які виконують різні 
півбоги. Одну з таких пісень називають 
«Бригат-сама», у неї вишукана мелодія, і її 
виконують опівночі. 

У санскритській поезії є певні правила 
віршування. Ритм і розмір вірша, на відміну 
від переважної більшості сучасної поезії, 
вибирають не з примхи. Серед віршів, 
складених за такими правилами, мантра 
Ґаятрі, яку співають належним чином 
кваліфіковані брагмани, має першорядне 
значення. Мантру Ґаятрі згадано у 
«Шрімад-Бгаґаватам». Мантра Ґаятрі 
особливо призначена для усвідомлення 
Бога, й тому вона представляє Всевишнього 
Господа. Ця мантра призначена для 
духовно просунутих людей, і той, хто 
досягає успіху в її оспівуванні, може ввійти 
у трансцендентний світ Господа. Для того, 
щоб оспівувати мантру Ґаятрі, треба 
насамперед набути якостей бездоганної 
особистості, тобто якості добра, як того 
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вимагають закони матеріальної природи. 
Мантра Ґаятрі має дуже важливе значення у 
ведичній цивілізації, і її вважають звуковим 
утіленням Брагмана. Її спів започаткував 
Брагма, й вона приходить від нього в цей 
світ через систему учнівської послідовності. 

Листопад-грудень вважають найкращим з 
усіх місяців, бо в Індії у цей час збирають 
урожай злаків, і всі люди дуже щасливі. 
Звичайно ж, весна — улюблена всіма пора 
року, бо навесні не дуже жарко й не дуже 
холодно та розцвітають квіти й дерева. 
Навесні справляють багато урочистих 
обрядів, присвячених розвагам Кришни; 
саме тому весну вважають найбільш 
радісною з усіх пір року, і вона символізує 
собою Всевишнього Господа, Кришну. 
 

ВІРШ 36 
 

ÛUTa& ^l/YaTaaMaiSMa TaeJaSTaeJaiSvNaaMahMa( ) 
JaYaae_iSMa VYavSaaYaae_iSMa Satv& SatvvTaaMahMa( )) 36 )) 

 

дйӯта чхалайатм асмі 
теджас теджасвінм агам | 

джайо ’смі вйавасйо ’смі 
саттва саттваватм агам || 36 || 

 

дйӯтам — азартні ігри; чхалайатм — з 
усіх шахрайств; асмі — Я є; теджаӷ — 
блиск; теджасвінм — усього розкішного; 
агам — Я є; джайаӷ — перемога; асмі — Я 
є; вйавасйаӷ — пригода; асмі — Я є; 
саттвам — сила; саттва-ватм — 
сильних; агам — Я є. 
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З усіх шахрайств Я — азартна гра, а 
також блиск розкоші, перемога, пригода і 
сила сильного. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Всюди у всесвіті існує 
багато різних шахраїв. З усіх різновидів 
шахрайства азартна гра стоїть на першому 
місці й тому представляє Кришну. Кришна 
— Всевишній, і тому Він може бути  
лукавішим та хитрішим за будь-яку людину. 
Якщо Кришна вирішить ошукати когось, то 
ніхто не зможе перевершити Його в 
підступності. Його велич не однобічна, вона 
— багатогранна. Він — перемога серед 
переможців. Він — блиск розкішних речей. 
Серед підприємців Він — найбільш 
заповзятий. Із шукачів пригод Він — 
найвідчайдушніший, а серед сильних Він — 
наймогутніший. Коли Кришна перебував на 
Землі, ніхто не міг перевершити Його в силі. 
Ще в дитинстві Він підняв пагорб 
Ґовардган. Ніхто не може перевершити Його 
хитрощів, Його блиску, Його перемог, Його 
заповзятливості, і нікому не перевершити 
Його сили. 
 

ВІРШ 37 
 

v*Z<aqNaa& vaSaudevae_iSMa Paa<@vaNaa& DaNaÅYa" ) 
MauNaqNaaMaPYah& VYaaSa" k-vqNaaMauXaNaa k-iv" )) 37 )) 

 

вришн всудево ’смі 
павн дгана-джайаӷ | 

муннм апй ага вйсаӷ 
кавнм уан кавіӷ || 37 || 
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вришнм — із нащадків Вришні; всудеваӷ 
—  Кришна у Двараці; асмі — Я є; 
павнм — із Пандавів; дганаджайаӷ 
— Арджуна; муннм — з мудреців; апі — 
також; агам — Я є; вйсаӷ — В’яса, укладач 
усієї ведичної літератури; кавнм — з усіх 
великих мислителів; уан — Ушана; кавіӷ 
— мислитель. 
 

З нащадків Вришні Я — Всудева, з 
Пандавів — Арджуна, з мудреців Я — 
В’яса, а з-поміж великих мислителів Я — 
Ушана. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Кришна — первинний 
Усевишній Бог-Особа, а Баладева — 
безпосереднє поширення Кришни. І Господь 
Кришна, і Баладева з’явились як сини 
Васудеви, отже, кожного з них можна 
називати Вāсудевою. З іншого боку, Кришна 
ніколи не залишає Вриндавану, і тому всі 
форми Кришни, що з’являються в інших 
місцях, є Його поширеннями. Всудева — 
це безпосереднє поширення Кришни, тому 
Всудева невідмінний від Кришни. Треба 
розуміти, що Кришна є першоджерелом усіх 
утілень, і тому Всудева, якого згадано в 
цьому вірші «Бгаґавад-ґіти», є Баладева або 
Баларама, й, таким чином, Кришна — єдине 
джерело Всудеви. Безпосередні поширення 
Господа називають свамша (особисті 
поширеннями), а ще є поширення, які 
називають вібгіннамша (відокремлені 
поширення). 
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Серед синів Панду, Арджуна відомий як 
Дгананьджая. Він — найкращий з-поміж 
людей, і тому представляє Кришну. З муні, 
або вчених людей, добре обізнаних у 
ведичному знанні, В’яса — найвидатніший, 
бо він пояснив ведичне знання численними 
способами, аби зробити його загально-
доступним для людей, які живуть у Калі-
юґу. В’яса також відомий як утілення 
Кришни, отже, він також представляє 
Кришну. Каві — це люди, здатні на глибокі 
роздуми на будь-яку тему. Серед каві 
Ушана, Шукра-ачар’я, був духовним 
учителем демонів; він був надзвичайно 
розумним і далекоглядним політиком. 
Таким чином, Ушана — це ще одне 
уособлення цієї чесноти Кришни. 
 

ВІРШ 38 
 

d<@ae dMaYaTaaMaiSMa NaqiTariSMa iJaGaqzTaaMa( ) 
MaaENa& cEvaiSMa GauùaNaa& jaNa& jaNavTaaMahMa( )) 38 )) 

 

дао дамайатм асмі 
нтір асмі джіґшатм | 
мауна чаівсмі ґугйн 

ґйна ґйнаватм агам || 38 || 
 

дааӷ — кара; дамайатм — з усіх засобів 
придушення; асмі — Я є; нтіӷ — мораль; 
асмі — Я є; джіґшатм — тих, що 
прагнуть перемоги; маунам — тиша; ча — і; 
ева — також; асмі — Я є; ґугйнм — 
секретів; ґйнам — знання; ґйна-ватм — 
мудрих; агам — Я є. 
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З усіх засобів придушення беззаконня Я 
— кара, а для тих, що прагнуть до 
перемоги, Я є моральність. Серед 
таємниць Я — тиша, а серед мудрих Я — 
мудрість. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Існує багато засобів 
придушення, з яких найважливіші ті, що 
знищують лиходіїв. Коли карають 
негідників, знаряддям кари стає Кришна. 
Для тих, що прагнуть перемоги у якійсь 
сфері діяльності, моральність — найперший 
елемент. В усіх видах таємної діяльності, що 
потребують слухання, мислення й глибокого 
розуміння, найважливіше — це тиша, адже 
завдяки тиші можна дуже швидко досягти 
духовного поступу. Мудрий той, хто 
розрізняє дух і матерію, вищу й нижчу 
божественні природи. Таке знання — це 
Сам Кришна. 
 

ВІРШ 39 
 

YaÀaiPa SavR>aUTaaNaa& bqJa& TadhMaJauRNa ) 
Na TadiSTa ivNaa YaTSYaaNMaYaa >aUTa& cracrMa( )) 39 )) 

 

йач чпі сарва-бгӯтн 
бджа тад агам арджуна | 
на тад асті він йат сйн 

май бгӯта чарчарам || 39 || 
 

йат — те, що; ча — і; апі — може бути; 
сарва-бгӯтнм — усіх створінь; бджам — 
сім’я; тат — те; агам — Я є; арджуна — о 
Арджуно; на — ні; тат — те; асті — є; 
він — без; йат — яке; сйт — існує; май 
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— Мене; бгӯтам — створіння; чара-ачарам 
— рухомого й нерухомого. 
 

До того ж, Арджуно, Я — зародок, що 
породжує усе суще. Ніяка істота — 
рухома чи нерухома — не може існувати 
без Мене. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Все має причину, і ця 
причина, або сім’я прояву, — Кришна. Ніщо 
не може існувати без енергії Кришни, тому 
Його називають усемогутнім. Без Його сили 
не може існувати ніщо — ні рухоме, ні 
нерухоме. Все, що не ґрунтується на енергії 
Кришни, є маєю — «тим, чого немає». 
 

ВІРШ 40 
 

NaaNTaae_iSTa MaMa idVYaaNaa& iv>aUTaqNaa& ParNTaPa ) 
Wz TaUÕeXaTa" Pa[ae¢-ae iv>aUTaeivRSTarae MaYaa )) 40 )) 

 

ннто ’сті мама дівйн 
вібгӯтн паран-тапа | 
еша тӯддеатаӷ прокто 

вібгӯтер вістаро май || 40 || 
 

на — не; антаӷ — межа; асті — є; мама — 
Моїх; дівйнм — божественних; 
вібгӯтнм — пишнот; парантапа — о 
приборкувачу ворогів; ешаӷ — усе це; ту — 
але; уддеатаӷ — як приклад; проктаӷ — 
розповів; вібгӯтеӷ — пишнот; вістараӷ — 
поширення; май — Мною. 
 

О приборкувачу ворогів, божественним 
Моїм проявам кінця немає. Те, про що 
розповів Я щойно, — лиш стислий огляд, 
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натяк на безмежні Мої пишноти. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У ведичній літературі 
сказано, що хоч і є багато способів 
усвідомлення величі й енергій 
Усевишнього, але вони безмежні, тому 
пояснити їх усіх неможливо. Господь навів 
Арджуні лише кілька прикладів, аби 
задовольнити його цікавість. 
 

ВІРШ 41 
 

YaÛiÜ>aUiTaMaTSatv& é[qMadUiJaRTaMaev va ) 
TatadevavGaC^ Tv& MaMa TaeJaae_&XaSaM>avMa( )) 41 )) 

 

йад йад вібгӯтімат саттва 
рмад ӯрджітам ева в | 
тат тад евваґаччха тва 

мама теджо-’а-самбгавам || 41 || 
 

йат йат  — хоч би що це було; вібгӯті — 
пишноти; мат — маючи; саттвам — 
існування; рі-мат — прекрасне; 
ӯрджітам — славетне; ева — безумовно; в 
— або; тат тат — усе це; ева — 
безумовно; аваґаччха — має знати; твам — 
ти; мама — Мого; теджаӷ — блиску; аа 
— частина; самбгавам — що народилося з. 
 

Знай: усі грандіозні, прекрасні та видатні 
творіння беруть початок всього-на-всього 
з іскри Моїх пишнот. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Слід розуміти, що все 
видатне і прекрасне в духовному й 
матеріальному світах є лише частковим 
проявом могутності Кришни. Усе, що 
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виділяється надзвичайним багатством і 
розкішшю, слід вважати втіленням пишнот 
Кришни. 
 

ВІРШ 42 
 

AQava bhuNaETaeNa ik&- jaTaeNa TavaJauRNa ) 
iví>YaahiMad& k*-TòMaek-a&XaeNa iSQaTaae JaGaTa( )) 42 )) 

 

атха в багунаітена 
кі ґйтена таврджуна | 

вішабгйгам іда критснам 
екена стхіто джаґат || 42 || 

 

атха в — чи; багун — багато; етена — 
цим; кім — яке; ґйтена — знанням; тава 
— твоє; арджуна — о Арджуно; вішабгйа 
— проникаючи; агам — Я; ідам — цей; 
критснам — весь прояв; ека — однією; 
аена — частиною; стхітаӷ — 
розташований; джаґат — усесвіт. 
 

Але яка потреба у всіх цих детальних 
знаннях, Арджуно? Самою лише часткою 
Себе Я пронизую і підтримую весь цей 
усесвіт. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Всевишній Господь присут-
ній скрізь у матеріальних усесвітах, бо 
входить у все як Наддуша. Господь каже 
Арджуні, що не варто з’ясовувати, як саме 
окремі речі проявляють свою пишноту та 
велич. Необхідно лише знати, що всі вони 
існують саме тому, що Кришна входить у 
них як Наддуша. Від найбільшої істоти, 
Брагми, і до найдрібнішої мурашки все існує 
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лише тому, що Господь перебуває скрізь і 
все підтримує. 

Існує поширена думка, що, поклоняючись 
будь-якому півбогу, людина прийде до 
найвищої мети, Всевишнього Бога-Особи. 
Але у цьому вірші поклоніння півбогам не 
схвалюється, бо навіть найвидатніші з 
півбогів, такі як Брагма й Шіва, 
представляють лише частину пишнот 
Усевишнього Господа. Він — 
першопричина всього народженого, і нема 
нікого, величнішого за Нього. Він — 
асамаурдгва, це означає, що немає нікого, 
хто б перевершив Його чи зрівнявся з ним. 
У «Падма Пурані» сказано: хто вважає, ніби 
Всевишній Господь Кришна перебуває на 
одному рівні з півбогами, навіть такими, як 
Брагма й Шіва, той одразу ж стає 
безбожником. Але той, хто уважно вивчає 
різні описи божественних пишнот та 
проявів енергій Кришни, неодмінно зможе 
усвідомити становище Господа Шрі 
Кришни, зосередивши свій ум на поклонінні 
Йому, й не відхилятися від цього шляху. 
Господь усюдисущий; Він входить у все 
суще як Наддуша, часткове поширення 
Кришни, що Його представляє. Тому чисті 
віддані зосереджують свої уми на свідомості 
Кришни й повністю віддаються служінню 
Йому. Таким чином, вони завжди 
перебувають у трансцендентному стані. 
Питання відданого служіння та поклоніння 
Кришні було зрозуміло пояснене у цій главі, 
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у віршах із восьмого по одинадцятий. Такий 
шлях чистого відданого служіння. В цій 
главі було докладно описано, як можна 
досягти найвищої досконалості у відданому 
служінні і спілкуванні з Усевишнім Богом-
Особою. Шріла Баладева Відьябгушана, 
великий ачар’я в учнівській послідовності, 
що йде від Кришни, завершує свій коментар 
до цієї глави так: 

 

йач-чхакті-лет сурйдй    
бгавантй атй-уґра-теджасаӷ 
йад-аена дгрита віва    
са кришо дааме ’рчйате 

 

З безмежної енергії Господа Кришни черпає 
свою силу навіть могутнє Сонце, й одне 
лише повновладне часткове поширення 
Кришни підтримує весь цей світ. Тому люди 
поклоняються Господу Шрі Кришні. 

Так закінчуються пояснення Бгакті-
веданти до десятої глави «Шрімад 
Бгаґавад-ґіти», у якій розглядаються 
пишноти Абсолюту. 
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ГЛАВА ОДИНАДЦЯТА  
Всесвітня форма 

 
ВІРШ 1 

 

AJauRNa ovac 
MadNauGa]haYa ParMa& GauùMaDYaaTMaSa&ijTaMa( ) 

YatvYaae¢&- vcSTaeNa Maaehae_Ya& ivGaTaae MaMa )) 1 )) 
 

арджуна увча 
мад-ануґрагйа парама 

ґугйам адгйтма-саґйітам | 
йат твайокта вачас тена 
мого ’йа віґато мама || 1 || 

 

арджунаӷ увча — Арджуна сказав; мат-
ануґрагйа — просто, аби проявити до мене 
Свою прихильність; парамам — найвище; 
ґугйам — таємницю; адгйтма — духовний; 
саґйітам — щодо; йат — що; твай — 
Тобою; уктам — сказані; вачаӷ — слово; 
тена — завдяки цьому; могаӷ — ілюзія; 
айам — цей; віґатаӷ — усунутий; мама — 
мій. 
 

Арджуна сказав:  
Я вислухав настанови, які Ти милостиво 
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дав мені про ці найпотаємніші духовні 
предмети, й ілюзія моя розвіялася. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Ця глава розкриває сутність 
Кришни як причини всіх причин. Він є 
причиною навіть Мага-Вішну, з якого 
виходять матеріальні всесвіти. Кришна — 
не аватара, а джерело всіх аватар. Це 
вичерпно пояснено у попередній главі. 

Що ж до Арджуни, то зараз він сам каже, 
що його ілюзія вже розвіялася. Тобто 
Арджуна більше не дивиться на Кришну як 
на звичайну людину, свого друга. Він 
дивиться на Нього як на джерело всього 
сущого. На Арджуну зійшло велике 
осяяння, і він щасливий, що має такого 
видатного друга як Кришна. Але, хоча сам 
він і визнає Кришну джерелом усього 
сущого, він турбується про людей, які цього 
не знають. У цій главі описано, як Арджуна 
просить Кришну явити Свою всесвітню 
форму, аби божественна природа Кришни 
стала очевидною для всіх. Звичайно, коли 
людина бачить усесвітню форму Кришни, 
це бентежить її так само, як і Арджуну, але 
Кришна настільки милостивий, що потім 
знову набуває Свого первинного вигляду. 
Арджуна визнає те, що Кришна не раз уже 
нагадував: Господь розмовляє з ним заради 
його блага. Отже, Арджуна погоджується, 
що все це відбувається з ним із ласки 
Кришни. Тепер він переконався, що Кришна 
— причина всіх причин і що Він перебуває в 
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серці кожного як Наддуша. 
 

ВІРШ 2 
 

>avaPYaYaaE ih >aUTaaNaa& é[uTaaE ivSTarXaae MaYaa ) 
Tvta" k-Mal/Pa}aa+a MaahaTMYaMaiPa caVYaYaMa( )) 2 )) 

 

бгавпйайау гі бгӯтн 
рутау вістарао май | 

тваттаӷ камала-патркша 
мгтмйам апі чвйайам || 2 || 

 

бгава  — поява; апйайау  —  зникнення; гі  — 
неодмінно; бгӯтнм  — усіх живих істот; 
рутау — вислухані; вістарааӷ — 
докладно; май — мною; тваттаӷ — від 
Тебе; камала-патра-акша — о лотосоокий; 
мгтмйам — слава; апі — також; ча — і; 
авйайам — невичерпне. 
 

О лотосоокий, почувши Твоє вичерпне 
пояснення того, як з’являються і 
зникають усі живі істоти, я усвідомив 
невичерпну Твою славу. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Арджуна звертається до 
Кришни, називаючи Його лотосооким (бо 
очі Кришни нагадують пелюстки лотоса) 
через свою велику радість, адже в 
останньому вірші попередньої глави 
Господь запевнив Арджуну — ага 
критснасйа джаґатаӷ прабгаваӷ пралайас 
татх: «Я — джерело появи і зникнення 
усього матеріального творіння». Арджуна 
почув про це від Господа в подробицях. 
Далі Арджуна дізнається, що хоча Кришна є 
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джерелом усього сущого, Сам Він перебуває 
осторонь від усього. Господь сказав у 
дев’ятій главі, що Він усюдисущий, але це 
не означає, що Він присутній скрізь 
особисто. Могутність Кришни незбагненна, 
й Арджуна підтверджує, що цілком 
усвідомив це. 
 

ВІРШ 3 
 

WvMaeTaÛQaaTQa TvMaaTMaaNa& ParMaeìr ) 
d]íuiMaC^aiMa Tae æPaMaEìr& PauåzaetaMa )) 3 )) 

 

евам етад йатхттха твам 
тмна парамевара | 

драшум іччхмі те рӯпам 
аівара пурушоттама || 3 || 

 

евам — так; етат — це; йатх — як; 
ттха — сказав; твам — Ти; тмнам — 
Сам; парама-вара — о Всевишній 
Господи; драшум — бачити; іччхмі — я 
бажаю; те — Твоє; рӯпам — форма; 
аіварам — божественне; пуруша-уттама 
— о найкращий з усіх. 
 

О найвизначніший з усіх, о найвища 
формо, хоч зараз я і споглядаю Тебе перед 
собою в істинному образі, як Ти описав 
Себе, та все ж я також хочу бачити, як Ти 
увійшов у цей космічний прояв. Я хочу 
лицезріти саме ту Твою форму. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Господь сказав, що косміч-
ний прояв виник та існує тому, що Він з 
допомогою Свого особистісного прояву 
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входить у матеріальний всесвіт. Слова 
Кришни вдихнули в Арджуну впевненість, 
але щоб у майбутньому переконати інших 
людей, тих, що можуть вважати Кришну 
звичайною людиною, він бажає на власні очі 
побачити всесвітню форму Господа і 
зрозуміти, як саме Господь діє у всесвіті, 
хоча й перебуває осторонь від нього. Те, що 
Арджуна звертається до Кришни як до 
пурушоттами, також має велике значення. 
Господь є Всевишнім Богом-Особою, і тому 
Він присутній у самому Арджуні і знає про 
його бажання та розуміє, що Арджуна не 
відчуває особливого прагнення бачити Його 
всесвітню форму, бо він цілком задоволений 
можливістю бачити Господа в Його 
особистісному образі, у формі Кришни. Але 
Господь також розуміє, що Арджуна 
просить Його показати всесвітню форму не 
для того, аби пересвідчитися самому, а 
щоби переконати інших. Кришна знає, що 
бажання Арджуни побачити Його всесвітню 
форму пояснюється ще й необхідністю 
встановити критерій істинності, адже в 
майбутньому багато самозванців видавати-
муть себе за Господні втілення. Тому люди 
мають бути особливо обережні. А той, хто 
заявляє, що він — Кришна, має бути 
готовий довести це, явивши свою всесвітню 
форму. 
 

ВІРШ 4 
 

MaNYaSae Yaid TaC^KYa& MaYaa d]íuiMaiTa Pa[>aae ) 
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YaaeGaeìr TaTaae Mae Tv& dXaRYaaTMaaNaMaVYaYaMa( )) 4 )) 
 

манйасе йаді тач чхакйа 
май драшум іті прабго | 
йоґевара тато ме тва 

дарайтмнам авйайам || 4 || 
 

манйасе — Ти думаєш; йаді — якщо; тат 
— те; акйам — здатний; май — мною; 
драшум — бачити; іті — таким чином; 
прабго — о Господи; йоґа-вара — 
Володар усієї містичної сили; татаӷ — 
тоді; ме — мені; твам — Ти; дарайа — 
покажи; тмнам — Себе; авйайам — 
вічний. 
 

Якщо Ти вважаєш, що я здатний 
споглядати Твою космічну форму, о мій 
Господи, Володарю усіх містичних сил, 
тоді милостиво покажи мені Себе як 
усесвітнього й безмежного.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Кажуть, за допомогою 
матеріальних чуттів Усевишнього Господа 
Кришну неможливо ні побачити, ні почути, 
ні зрозуміти, ні відчути, але Господь може 
явити Себе тій людині, яка цілеспрямовано 
присвячує себе любовному трансцендентно-
му служінню Господові. Кожна жива істота 
— це лише іскра духу, тому вона не може 
побачити чи зрозуміти Всевишнього 
Господа. Як відданий Господа, Арджуна не 
покладається на силу своїх розумових 
здібностей. Навпаки, він визнає власну 
обмеженість, що властива кожній живій 
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істоті, і незбагненність становища Кришни. 
Арджуна розуміє, що жива істота не може 
усвідомити нічим не обмежену нескінчен-
ність. Збагнути природу безконечного 
можна лише тоді, коли Сам цей безконечний 
зі Своєї ласки, розкриє Себе нам. Тут дуже 
важливим є слово йоґевара, адже Господь 
наділений незбагненною могутністю. Якщо 
Він захоче, то попри безмежність Своєї 
природи зможе явити Себе нам зі Своєї 
ласки. Тому Арджуна і просить Кришну про 
цю незбагненну милість. Він нічого не 
вимагає. Кришна не зобов’язаний відкрива-
тися нікому, крім тих, що цілковито 
заглиблюються у свідомість Кришни у 
відданому служінні Господові. Отже, люди, 
які покладаються лише на силу своїх 
умоглядних теорій, не можуть побачити 
Кришну. 
 

ВІРШ 5 
 

é[q>aGavaNauvac 
PaXYa Mae PaaQaR æPaai<a XaTaXaae_Qa SahóXa" ) 

NaaNaaivDaaiNa idVYaaiNa NaaNaav<aaRk*-TaqiNa c )) 5 )) 
 

р-бгаґавн увча 
пайа ме пртха рӯпі 

атао ’тха сагасрааӷ | 
нн-відгні дівйні 

нн-варкритні ча || 5 || 
 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; пайа — споглядай; ме — Мої; 
пртха — о сину Притхи; рӯпі — форми; 
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атааӷ — сотні; атха — також; 
сагасрааӷ — тисячі; нн-відгні — 
різноманітні; дівйні — божественні; нн 
— різноманітні; вара — кольорові; 
критні — форми; ча — також. 
 

Всевишній Бог-Особа сказав:  
Мій дорогий Арджуно, сину Притхи, 
дивись на Мої пишноти, на сотні тисяч 
різноманітних божественних багатобарв-
них форм. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Арджуна хотів побачити 
Кришну в Його всесвітній формі, яка 
проявляється тільки заради творення 
космосу й тому, попри її трансцендентність, 
підпадає під вплив минущого часу цієї 
матеріальної природи. Як матеріальна 
природа існує то у проявленому, то в 
непроявленому стані, так само й ця 
всесвітня форма Кришни проявляється й 
потім переходить у непроявлений стан. 
Вона не перебуває вічно в духовному світі, 
як інші форми Кришни. Що ж до відданих 
Господа, то вони не дуже прагнуть 
споглядати всесвітню форму, але якщо вже 
Арджуна захотів побачити Кришну таким, 
то Господь відкриває йому цю форму. 
Звичайна людина неспроможна бачити 
всесвітню форму. Здатність бачити її надає 
Сам Кришна. 
 

ВІРШ 6 
 

PaXYaaidTYaaNvSaUNåd]aNaiìNaaE MaåTaSTaQaa ) 
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bhUNYad*íPaUvaRi<a PaXYaaêYaaRi<a >aarTa )) 6 )) 
 

пайдітйн васӯн рудрн 
авінау марутас татх | 
багӯнй адриша-пӯрві 

пайчарйі бграта || 6 || 
 

пайа — побач; дітйн — дванадцять 
синів Адіті; васӯн — вісім Васу; рудрн — 
одинадцять форм Рудр; авінау — два 
Ашвіни; марутаӷ — сорок дев’ять Марутів 
(богів вітру); татх — також; багӯні — 
багато; адриша — хоч би що ти бачив; 
пӯрві — раніше; пайа — побач; 
чарйі — усі дива; бграта — о 
найкращий із Бгарат. 
 

О найкращий із Бгарат, поглянь на різні 
прояви Адітьїв, Васу, Рудр, Ашвіні-
кумарів та всіх інших богів. Споглядай 
численні дива, які ніхто до тебе зроду-віку 
ще не бачив і не чув.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Хоча Арджуна й був 
особистим другом Кришни та найбільш 
розвинутим з-поміж учених людей свого 
часу, він не міг знати про Кришну все. Тут 
сказано, що до цього моменту жодна 
людина не знала й не чула про всі ці форми 
та прояви. Але тепер Кришна відкриває 
Арджуні ці дивовижні образи. 
 

ВІРШ 7 
 

whEk-SQa& JaGaTk*-Tò& PaXYaaÛ SacracrMa( ) 
MaMa dehe Gau@ake-Xa YaÀaNYad(d]íuiMaC^iSa )) 7 )) 
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ігаіка-стха джаґат критсна 
пайдйа са-чарчарам | 

мама деге ґукеа 
йач чнйад драшум іччхасі || 7 || 

 

іга — у цьому; ека-стхам — в одному місці; 
джаґат — усесвіт; критснам — повністю; 
пайа — побач; адйа — негайно; са — з; 
чара — рухоме; ачарам — і нерухоме; мама 
— Моєму; деге — у цьому тілі; ґукеа — 
о Арджуно; йат — те, що; ча — також; 
анйат — інше; драшум — бачити; іччхасі 
— ти бажаєш. 
 

І хоч би що побачити ти захотів, 
Арджуно, — усе є в цьому Моєму тілі! Ця 
всесвітня форма може показати тобі все, 
чого ти тільки забажаєш побачити зараз 
чи в майбутньому. Все суще — рухоме й 
нерухоме — є тут у всій повноті і в 
одному місці. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Ніхто не може побачити 
весь усесвіт, перебуваючи в одному місці. 
Навіть найвидатніший учений не здатний 
спостерігати те, що відбувається в інших 
частинах усесвіту. Але відданий, такий як 
Арджуна, може бачити все, що в усесвіті 
існує. Кришна дає Арджуні здатність бачити 
все, що той тільки захоче: і минуле, й 
теперішнє, й майбутнє. Таким чином, з 
ласки Кришни Арджуна зміг побачити все, 
що існує. 
 

ВІРШ 8 
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Na Tau Maa& XaKYaSae d]íuMaNaeNaEv Svc+auza ) 
idVYa& ddaiMa Tae c+au" PaXYa Mae YaaeGaMaEìrMa( )) 8 )) 

 

на ту м акйасе драшум 
аненаіва сва-чакшуш | 

дівйа дадмі те чакшуӷ 
пайа ме йоґам аіварам || 8 || 

 

на — ніколи; ту — але; мм — Мене; 
акйасе — здатний; драшум — бачити; 
анена — цими; ева — напевно; сва-чакшуш 
— на власні очі; дівйам — божественні; 
дадмі — Я даю; те — тобі; чакшуӷ — очі; 
пайа — побач; ме — Моє; йоґам аіварам 
— незбагненну містичну силу. 
 

Але ти не зможеш бачити Мене своїми 
нинішніми очима, тому Я дам тобі зір 
божественний. Дивись на безмежну Мою 
містичну силу! 
 

ПОЯСНЕННЯ: Чистий відданий не 
схильний бачити Кришну ні в якій формі, 
крім Його дворукого образу. Всесвітню 
форму Кришни, явлену з Його милості, 
відданий може побачити тільки за 
допомогою духовного зору, а не за 
допомогою ума. Тобто, аби побачити 
всесвітню форму Кришни, Арджуні треба 
було змінити не ум, а зір. Всесвітня форма 
Кришни не дуже важлива, що буде 
зрозуміло з наступних віршів, однак 
Арджуна захотів її побачити, і Господь 
наділяє його особливим зором, який для 
цього необхідний. 
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Відданих, які правильно розуміють суть 
трансцендентних стосунків із Кришною, 
приваблюють любовні взаємини з 
Кришною, а не безособовий прояв Його 
величі. Друзі Кришни, Його приятелі по 
розвагах та Його батьки ніколи не прагнуть, 
аби Він демонстрував їм Свої пишноти. Їх 
так сильно захопила чиста любов до 
Кришни, що вони навіть не відають, що Він 
— Усевишній Бог-Особа. У своїх стосунках 
взаємної любові з Кришною вони забувають 
про те, що Кришна є Всевишнім Господом. 
У «Шрімад-Бгаґаватам» сказано, що 
хлопчики, які бавляться разом із Кришною, 
— це надзвичайно праведні душі, які після 
численних життів отримали можливість 
гратися з Кришною. Ці хлопчаки не знають, 
що Кришна є Всевишнім Богом-Особою. 
Вони ставляться до Нього просто як до 
свого друга. Тому Шукадева Ґосвамі каже: 

 

іттха сат брагма-сукхнубгӯтй 
дсйа ґатн пара-даіватена 
мйрітн нара-дракеа 

ска віджагруӷ крита-пуйа-пуджӷ 
 

«Ось Усевишня Особа, у якій великі мудреці 
вбачають безособового Брагмана, віддані — 
Всевишнього Бога-Особу, а звичайні люди 
— витвір матеріальної природи. І ці 
хлопчики, які здійснили багато доброчесних 
учинків у своїх минулих життях, бавляться 
разом з Усевишнім Богом-Особою» (Бгаґ., 
10.12.11). 
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Отже, відданий не прагне споглядати 
вішва-рупу, всесвітню форму Господа, але 
Арджуна захотів її побачити, аби майбутні 
покоління не сумнівались у твердженнях 
Кришни й могли зрозуміти, що Кришна не 
лише теоретично чи філософськи довів, що 
Він є Всевишнім, але й насправді явив Себе 
таким перед Арджуною. Свідчення 
Арджуни необхідне, бо він є першою 
ланкою в ланцюзі парампари. Хто справді 
прагне пізнати Всевишнього Бога-Особу, 
Кришну, і хто йде вслід за Арджуною, той 
має знати, що Кришна не лише теоретично 
представив Себе Всевишнім, але і явив Себе 
Всевишнім на ділі. 

Господь наділив Арджуну особливою 
здатністю, аби той міг споглядати й 
засвідчити Його всесвітню форму, адже, як 
уже було сказано, сам Арджуна не дуже 
прагнув бачити її. 
 

ВІРШ 9 
 

SaÅYa ovac 
WvMau¤-a TaTaae raJaNMahaYaaeGaeìrae hir" ) 

dXaRYaaMaaSa PaaQaaRYa ParMa& æPaMaEìrMa( )) 9 )) 
 

саджайа увча 
евам уктв тато рджан 

маг-йоґеваро гаріӷ | 
дарайм са пртхйа 

парама рӯпам аіварам || 9 || 
 

саджайаӷ увча — Саньджая сказав; евам 
— таким чином; уктв — кажучи; татаӷ — 
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після; рджан — о царю; маг-йоґа-вараӷ 
— наймогутніший містик; гаріӷ — 
Усевишній Бог-Особа, Кришна; дарайм 
са — показав; пртхйа — Арджуні; 
парамам — божественне; рӯпам аіварам 
— усесвітню форму. 
 

Мовить Саньджая:  
О царю, сказавши це Арджуні, Бог-Особа, 
Найвищий Володар усіх містичних сил, 
явив йому Свою всесвітню форму. 
 

ВІРШІ 10–11 
 

ANaek-v£-NaYaNaMaNaek-ad(>auTadXaRNaMa( ) 
ANaek-idVYaa>ar<a& idVYaaNaek-aeÛTaaYauDaMa( )) 10 )) 

idVYaMaaLYaaMbrDar& idVYaGaNDaaNaule/PaNaMa( ) 
SavaRêYaRMaYa& devMaNaNTa& ivìTaaeMau%Ma( )) 11 )) 

 

анека-вактра-найанам 
анекдбгута-даранам  | 

анека-дівйбгараа 
дівйнекодйатйудгам || 10 || 

 

дівйа-млймбара-дгара 
дівйа-ґандгнулепанам | 

сарвчарйа-майа девам 
ананта вівато-мукхам || 11 || 

 

анека — різноманітні; вактра — роти; 
найанам — очі; анека — різноманітне; 
адбгута — дивовижні; даранам — 
видовище; анека — багато; дівйа  — 
божественне; бгараам — прикраси; дівйа 
— божественне; анека — різноманітне; 
удйата — підняте; йудгам — зброя; дівйа 
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— божественними; млйа — гірляндами; 
амбара — вбранням; дгарам — вдягнений; 
дівйа  —  божественними; ґандга  —  
пахощами; анулепанам — змащений; сарва 
— увесь; чарйа-майам — дивний; девам 
— що сяє; анантам — безмежний; 
віватаӷ-мукхам — всепроникливий. 
 

У тій всесвітній формі Арджуна побачив 
безліч ротів, очей і тьму дивовиж. Вона 
була прикрашена морем небесних 
коштовностей і божественної зброї, 
піднятої догори. Господь був наряджений 
у небесні шати та гірлянди, й тіло Його 
було змащене численними божественни-
ми ароматичними оліями. Все було 
дивовижне там, яскраве та безмежне, й 
поширювалося по всіх усюдах. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Повторення слів «численні» 
й «незліченні» в цих віршах вказує на те, що 
не було ліку рукам, устам, ногам та іншим 
проявам, які споглядав Арджуна. Ці прояви 
поширені скрізь у всесвіті, але милістю 
Господа Арджуна міг бачити їх, 
перебуваючи на одному місці. Це стало 
можливим завдяки незбагненній силі 
Господа. 
 

ВІРШ 12 
 

idiv SaUYaRSahóSYa >aveÛuGaPaduiTQaTaa ) 
Yaid >aa" Sad*Xaq Saa SYaaÙaSaSTaSYa MahaTMaNa" )) 12 )) 

 

діві сӯрйа-сагасрасйа 
бгавед йуґапад уттхіт | 
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йаді бгӷ садри с сйд 
бгсас тасйа магтманаӷ || 12 || 

 

діві — у небі; сӯрйа — сонць; сагасрасйа — 
багатьох тисяч; бгавет — там були б; 
йуґапат — водночас; уттхіт — присутні; 
йаді — якщо; бгӷ — світло; садри — як 
це; с — така; сйт — була б; бгсаӷ — 
сяйво; тасйа — Його; маг-тманаӷ — 
великого Господа. 
 

От якби сотні тисяч сонць з’явилися усі 
одразу в небі, тоді би сяйво їхнє могло 
бути схоже чимсь на сяйво Усевишньої 
Особи в тій усесвітній формі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Те, що побачив Арджуна, — 
невимовне, та все ж Саньджая намагається 
описати Дгритараштрі картину цього 
великого одкровення. Саньджаї та 
Дгритараштри не було на полі бою, але з 
милості В’яси Саньджая міг споглядати все, 
що там відбувалося. Таким чином, аби 
зробити свій опис якомога більш 
зрозумілим, він порівнює побачене з 
явищем, яке можна уявити (тобто з сяйвом 
тисячі сонць).  
 

ВІРШ 13 
 

Ta}aEk-SQa& JaGaTk*-Tò& Pa[iv>a¢-MaNaek-Daa ) 
APaXYaÕevdevSYa Xarqre Paa<@vSTada )) 13 )) 

 

татраіка-стха джаґат критсна 
правібгактам анекадг | 
апайад дева-девасйа 
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арре павас тад || 13 || 
 

татра — там; ека-стхам — в одному місці; 
джаґат — всесвіт; критснам — повністю; 
правібгактам — розділений; анекадг — на 
багато; апайат — міг бачити; дева-
девасйа — Всевишнього Бога-Особи; 
арре — у всесвітній формі; паваӷ — 
Арджуна; тад — тоді. 
 

Безмежні простори всесвіту, зосереджені в 
одному місці, хоча й розділені на тисячі і 
тисячі частин, міг споглядати у цей час 
Арджуна в тій Господній формі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут дуже велике значення 
має слово татра («там»). Воно вказує на те, 
що всесвітня форма Кришни відкрилась 
Арджуні, коли обидва вони сиділи в 
колісниці. Інші люди, присутні на полі бою, 
не могли спостерігати цієї форми, бо 
Кришна наділив цим баченням лише 
Арджуну. У тілі Кришни Арджуна міг 
бачити тисячі планет. Як ми знаємо з 
ведичних писань, є безліч світів і планет. 
Одні створені з землі, другі — з золота, 
деякі — з коштовних каменів, деякі дуже 
великі, а деякі трохи менші тощо. Сидячи в 
колісниці, Арджуна міг бачити все це, але 
ніхто інший не міг збагнути, що ж там 
відбувається між Кришною й Арджуною. 
 

ВІРШ 14 
 

TaTa" Sa ivSMaYaaivíae ôíraeMaa DaNaÅYa" ) 
Pa[<aMYa iXarSaa dev& k*-TaaÅil/r>aazTa )) 14 )) 
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татаӷ са вісмайвішо 
гриша-ром дгана-джайаӷ | 

праамйа ірас дева 
критджалір абгшата || 14 || 

 

татаӷ — потім; саӷ — він; вісмайа-вішаӷ 
— сповнений подиву; гриша-ром — з 
волоссям, яке стало дибом від його великого 
екстазу; дганаджайаӷ — Арджуна; 
праамйа — пропонуючи шанобливі 
поклони; ірас — зі схиленою головою; 
девам — Усевишньому Богові-Особі; 
крита-аджаліӷ — зі складеними 
долонями; абгшата — почав говорити. 
 

Волосся на голові Арджуни стало дибом, і 
він, приголомшений та спантеличений, 
схилив у поклоні голову, благально склав 
руки і звернувся до Всевишнього з 
молитвою. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тільки-но Господь явив 
Себе у такий спосіб, як стосунки між Ним і 
Арджуною негайно змінилися. Досі їхні 
взаємини ґрунтувалися на дружбі, але зараз, 
після одкровення, Арджуна з великою 
шаною кланяється Кришні, і, склавши 
долоні, молиться Йому. Він вихваляє 
всесвітню форму. Таким чином, дружні 
почуття Арджуни до Кришни змінилися на 
зачудування. Великі віддані бачать у 
Кришні вмістище всіх взаємин. У 
Священних Писаннях згадано дванадцять 
основних форм стосунків, і всі вони є у 
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Кришні. Кажуть, Він — океан усіх 
стосунків, що бувають між двома живими 
істотами, між богами, а також між 
Усевишнім Господом та Його відданими. 

Арджуну опанувало натхнення і 
зачудування, й він, попри притаманну йому 
врівноваженість, розсудливість та 
скромність, занурився в екстатичний стан. 
Волосся його стало дибом, і він, молитовно 
склавши долоні, почав кланятися й 
висловлювати Всевишньому Господові 
свою шану. Звісно ж, він не відчував ніякого 
страху, але був під враження того дива, яке 
явив йому Господь. Арджуну переповнило 
зачудування, яке затьмарило його природні 
дружні почуття до Кришни й спричинило 
таку його реакцію. 
 

ВІРШ 15 
 

AJauRNa ovac 
PaXYaaiMa deva&STav dev dehe 
 Sava|STaQaa >aUTaivXaezSaºaNa( ) 
b]øa<aMaqXa& k-Mal/aSaNaSQa‚ 

 Ma*zq&ê SavaRNaurGaa&ê idVYaaNa( )) 15 )) 
 

арджуна увча 
паймі девс тава дева деге 

сарвс татх бгӯта-віеша-саґгн | 
брагмам а камалсана-стхам 

риш ча сарвн ураґ ча дівйн || 15 || 
 

арджунаӷ увча — Арджуна сказав; 
паймі — я бачу; девн — усіх півбогів; 
тава — у Твоєму; дева — о Господи; деге 
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— у тілі; сарвн — усіх; татх — також; 
бгӯта — живих істот; віеша-саґгн — 
якимось чином зібраних разом; брагмам 
—  Господа Брагму; ам — Господа Шіву; 
камала-сана-стхам — що сидить на квітці 
лотоса; ришн — великих мудреців; ча — 
також; сарвн — усіх; ураґн — зміїв; ча — 
також; дівйн — божественних. 
 

Арджуна мовив:  
Мій дорогий Господи Кришно, я бачу у 
Твоєму тілі всіх півбогів та багато інших 
різноманітних істот. Я бачу Брагму, що 
сидить на лотосовій квітці, а також 
Господа Шіву та всіх мудреців і 
божественних зміїв. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Зорові Арджуни відкрилося 
все, що існує у всесвіті: він побачив Брагму, 
перше живе створіння всесвіту, а також 
небесного змія, на якому в нижчих сферах 
усесвіту лежить Ґарбгодакашаї Вішну. Це 
ложе утворене тілом змія на ім’я Васукі. Є й 
інші змії, яких називають Васукі. Арджуна 
оглядає весь усесвіт, від Ґарбгодакашаї 
Вішну до найвищої його частини, лотосової 
планети, де мешкає перша жива істота 
всесвіту, Брагма. Отже, не залишаючи 
колісниці, Арджуна міг споглядати все, що 
існує, від початку й до кінця. Це стало 
можливе завдяки милості Всевишнього 
Господа Кришни. 
 

ВІРШ 16 
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ANaek-bahUdrv£-Nae}a& 
 PaXYaaiMa Tva& SavRTaae_NaNTaæPaMa( ) 
NaaNTa& Na MaDYa& Na PauNaSTavaid& 

 PaXYaaiMa ivìeìr ivìæPa )) 16 )) 
 

анека-бгӯдара-вактра-нетра 
паймі тв сарвато ’нанта-рӯпам | 
ннта на мадгйа на пунас тавді 
паймі вівевара віва-рӯпа || 16 || 

 

анека — багато; бгу — рук; удара — 
животів; ватра — ротів; нетрам — очей; 
паймі — я бачу; твм — Тебе; сарватаӷ 
— з усіх боків; ананта-рӯпам — безмежну 
форму; на антам — немає кінця; на 
мадгйам — немає середини; на пунаӷ — 
немає крім того; тава — Твого; дім — 
початку; паймі — я бачу; віва-вара 
— о Господи всесвіту; віва-рӯпа — у 
формі всесвіту. 
 

О Боже всесвіту, о вселенська формо, я 
бачу у Твоєму тілі тьму-тьмущу животів, 
ротів, очей і рук, що простягаються 
скрізь без краю. Не видно у Тобі ні кінця, 
ні середини, ні початку. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Кришна — Всевишній Бог-
Особа, і Він безмежний. Тому, побачивши 
Його, можна побачити все суще. 
 

ВІРШ 17 
 

ik-rqi$=Na& GaidNa& ci§-<a& c 
TaeJaaeraiXa& SavRTaae dqiáMaNTaMa( ) 
PaXYaaiMa Tva& duiNaRrq+Ya& SaMaNTaa‚ 
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 ÕqáaNal/akR-ÛuiTaMaPa[MaeYaMa( )) 17 )) 
 

кіріна ґадіна чакріа ча 
теджо-рі сарвато дптімантам | 
паймі тв дурніркшйа самантд 
дптналрка-дйутім апрамейам || 17 || 

 

кірінам — із шоломами; ґадінам — із 
булавами; чакріам — із дисками; ча — і; 
теджаӷ-рім — що сяє; сарватаӷ — 
навсібіч; дпті-мантам — що виблискує; 
паймі — я бачу; твм — Тебе; 
дурніркшйам — того, кого важко бачити; 
самантт — поширене скрізь; дпта-анала 
— вогнище, що палає; арка — сонця; дутім 
— сонячне сяйво; апрамейам — незмірного. 
 

На форму цю Твою важко дивитися через 
її сліпуче сяйво, що поширюється увсебіч, 
нагадуючи пломені вогню чи незміриме 
світло сонця. Я бачу цю яскраву форму 
всюди, прикрашену різноманітними 
коронами, булавами і дисками. 
 

ВІРШ 18 
 

TvMa+ar& ParMa& veidTaVYa& 
 TvMaSYa ivìSYa Par& iNaDaaNaMa( ) 

TvMaVYaYa" XaaìTaDaMaRGaaeáa 
 SaNaaTaNaSTv& Pauåzae MaTaae Mae )) 18 )) 

 

твам акшара парама ведітавйа 
твам асйа вівасйа пара нідгнам | 
твам авйайаӷ вата-дгарма-ґопт 

сантанас тва пурушо мато ме || 18 || 
 

твам — Тебе; акшарам — одвічного; 
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парамам — найвищого; ведітавйам — 
треба зрозуміти; твам — Ти; асйа — цього; 
вівасйа — всесвіту; парам — найвище; 
нідгнам — основа; твам — Ти; авйайаӷ — 
невичерпний; вата-дгарма-ґопт — 
той, хто підтримує вічну релігію; сантанаӷ 
— вічний; твам — Ти; пурушаӷ — 
Всевишня Особа; матаӷ ме — так я вважаю. 
 

Ти — найвища основна мета, кінцеве 
місце спочинку всього всесвіту. Ти — 
невичерпний, Ти — найдавніший, і Ти — 
опора вічної релігії, Бог-Особа. Так я 
вважаю. 
 

ВІРШ 19 
 

ANaaidMaDYaaNTaMaNaNTavqYaR‚ 
 MaNaNTabahu& XaiXaSaUYaRNae}aMa( ) 
PaXYaaiMa Tva& dqáhuTaaXav£&- 

 SvTaeJaSaa ivìiMad& TaPaNTaMa( )) 19 )) 
 

анді-мадгйнтам ананта-врйам 
ананта-бгу аі-сӯрйа-нетрам | 

паймі тв дпта-гута-вактра 
сва-теджас вівам іда тапантам || 19 || 

 

анді — без початку; мадгйа — середини; 
антам — і кінця; ананта — безмежно; 
врйам — славного; ананта — безліч; бгум 
— руки; аі  —  Місяць; сӯрйа  —  і Сонце; 
нетрам  — очі; паймі  —  я бачу; твм — 
Тебе; дпта — сліпучий; гута-вактрам 
— вогонь, що виходить із Твоїх уст; сва-
теджас — своїм сяйвом; вівам — 
усесвіт; ідам — цей; тапантам — що 
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розжарює. 
 

В Тебе немає ні початку, ні кінця, ні 
середини. Слава Твоя безмежна. У Тебе 
безліч рук, а Сонце й Місяць — Твої очі. 
Я бачу сліпуче полум’я, що вивергається 
з Твоїх уст і палить весь усесвіт своїм 
сяйвом.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Усі шість пишнот 
Усевишнього Бога-Особи поширюються 
безмежно. Ці рядки, як і багато інших, 
містять повтори, але, згідно зі Священними 
Писаннями, багаторазове повторення слів, 
які оспівують славу Кришни, не є 
літературною недоробкою. Кажуть, у стані 
збентеження, подиву або великого екстазу ті 
самі слова можуть повторюватися знову і 
знову. І це не є вадою. 
 

ВІРШ 20 
 

ÛavaPa*iQaVYaaeirdMaNTar& ih 
 VYaaá& TvYaEke-Na idXaê SavaR" ) 

d*îad(>auTa& æPaMauGa]& Taved& 
 l/aek-}aYa& Pa[VYaiQaTa& MahaTMaNa( )) 20 )) 

 

дйв -притхівйор ідам антара гі 
вйпта твайаікена діа ча сарвӷ | 
дришвдбгута рӯпам уґра таведа 

лока-трайа правйатхіта магтман ||20|| 
 

дйау — від зовнішнього простору; -
притхівйоӷ — до Землі; ідам — це; антарам 
— між; гі — неодмінно; вйпта — 
охоплене; твай — Тобою; екена — одним; 
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діаӷ — напрями; ча — і; сарвӷ — усі; 
дришв  —  споглядаючи; адбгутам  —  
дивовижне; рӯпам  —  форма; уґрам — 
жахливе; тава — Твоє; ідам — це; лока — 
планетні системи; трайам — три; 
правйатхітам — розгублені; маг-тман 
— о великий. 
 

Хоч Ти й один, але Ти заповнюєш Собою 
усе небо та усі планети, і весь простір між 
ними. О величний, дивлячись на цю 
дивовижну, однак страхітливу форму, 
жахаються всі планетні системи. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Слова дйв -притхівйоӷ 
(«простір між небом і землею») і 
локатрайам («три світи») мають велике 
значення в цьому вірші, бо, виявляється, 
крім Арджуни, всесвітню форму Господа 
могли споглядати й різні істоти з інших 
планетних систем. Отже, вона йому не 
примарилася. Усі, кого Господь наділив 
божественним зором, також бачили 
всесвітню форму Господа, яку Він явив на 
полі битви. 
 

ВІРШ 21 
 

AMaq ih Tva& SaurSaºa ivXaiNTa 
 ke-icÙqTaa" Pa[aÅl/Yaae Ga*<aiNTa ) 
SvSTaqTYau¤-a MahizRiSaÖSaºa" 

 STauviNTa Tva& STauiTai>a" PauZk-l/ai>a" )) 21 )) 
 

ам гі тв сура-саґг віанті 
кечід бгтӷ прджалайо ґрианті | 

свасттй уктв магарші-сіддга-саґгӷ 
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стуванті тв стутібгіӷ пушкалбгіӷ ||21|| 
 

ам — усі ці; гі — неодмінно; твм — у 
Тебе; сура-саґгӷ — групи богів; віанті 
— входять; кечіт — деякі з них; бгтӷ — зі 
страху; прджалайаӷ — зі складеними 
долонями; ґрианті — моляться; свасті — 
миру всім; іті — так; уктв — говорячи; 
маг-риші — великі мудреці; сіддга-саґгӷ 
— досконалі істоти; стуванті — співають 
гімни; твм — Тобі; стутібгіӷ — з 
молитвами; пушкалбгіӷ — ведичні гімни. 
 

Всі міріади небожителів скоряються Тобі 
і входять у Тебе. Деякі з них, дуже 
перелякавшись, підносять Тобі молитви, 
склавши долоні. А сонмища великих 
мудреців та досконалих істот вигукують: 
«Мир усім!» — і моляться Тобі, співаючи 
ведичні гімни. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Півбоги всіх планетних 
систем злякалися жахливого прояву 
всесвітньої форми та її сліпучого сяйва і 
благали про захист. 
 

ВІРШ 22 
 

åd]aidTYaa vSavae Yae c SaaDYaa 
 ivìe_iìNaaE MaåTaêaeZMaPaaê ) 

GaNDavRYa+aaSauriSaÖSaºa 
 vq+aNTae Tva& iviSMaTaaêEv SaveR )) 22 )) 

 

рудрдітй васаво йе ча сдгй 
віве ’вінау марута чошмап ча | 

ґандгарва-йакшсура-сіддга-саґг 
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вкшанте тв вісміт чаіва сарве || 22 || 
 

рудра — прояви Господа Шіви; дітйӷ — 
Адітьї; васаваӷ — Васу; йе — усі ті; ча — і; 
сдгйӷ — Садг’ї; віве — всесвітні півбоги 
Вішвадеви; авінау — Ашвіні-кумари; 
марутаӷ — Марути; ча — і; ушма-пӷ — 
прабатьки; ча — і; ґандгарва — ґандгарвів; 
якша — якшів; асура — демонів; сіддга — і 
досконалих півбогів; саґгӷ — зібрання; 
вкшанте — дивляться; твм — Тебе; 
вісмітӷ — із подивом; ча — також; ева — 
неодмінно; сарве — усі. 
 

Усі різноманітні прояви Господа Шіви, а 
також Адітьї, Васу, Садг’ї, Вішвадеви, 
обидва Ашвіни, Марути, предки, 
ґандгарви, якші, асури і досконалі 
небожителі дивляться на Тебе із 
зачудуванням. 
 

ВІРШ 23 
 

æPa& Mahtae bhuv£-Nae}a& 
 Mahabahae bhubahUåPaadMa( ) 

bhUdr& bhud&í\ak-ral&/ 
 d*îa l/aek-a" Pa[VYaiQaTaaSTaQaahMa( )) 23 )) 

 

рӯпа магат те багу-вактра-нетра 
маг-бго багу-бгӯру-пдам | 

багӯдара багу-дашр-карла 
дришв локӷ правйатхітс татхгам || 23 || 

 

рӯпам — форма; магат — дуже велике; те 
— Твоє; багу — багато; ватра — ликів; 
нетрам — та очей; маг-бго — о 
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міцнорукий; багу — багато; бгу — рук; ӯру 
— стегон; пдам — ніг; багу-ударам — 
багато животів; багу-дашр — багато 
зубів; карлам — жахливе; дришв — 
бачачи; локӷ — усі планети; правйатхітӷ 
— розгублені; татх — також; агам — я. 
 

О міцнорукий, усі планети з тамтешніми 
півбогами збентежені цим виглядом Твоєї 
гігантської форми з численними її очима, 
лицями, руками, стегнами, ногами, 
животами і незліченними Твоїми 
страхітливими зубами. Я теж збентеже-
ний, як і вони. 
 

ВІРШ 24 
 

Na>a"SPa*Xa& dqáMaNaek-v<a| 
VYaataaNaNa& dqáivXaal/Nae}aMa( ) 
d*îa ih Tva& Pa[VYaiQaTaaNTaraTMaa 

Da*iTa& Na ivNdaiMa XaMa& c ivZ<aae )) 24 )) 
 

набгаӷ-сприа дптам анека-вара 
вйттнана дпта-віла-нетрам | 

дришв гі тв правйатхітнтар-тм 
дгриті на віндмі ама ча вішо || 24 || 

 

набгаӷ-сприам — того, хто торкається до 
неба; дптам — що сяє; анека  — багато; 
варам  — барвистого; вйтта  — з 
відкритими; нанам — ротами; дпта — зі 
сліпучими; віла — дуже великими; 
нетрам — очима; дришв — бачачи; гі — 
неодмінно; твм — Тебе; правйатхіта — 
розгублений; антаӷ — у; тм — душі; 
дгритім — стійкості; на — не; віндмі — 
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маю; амам — психічної рівноваги; ча — 
також; вішо — о Господи Вішну. 
 

О всепроникливий Вішну, Ти досягаєш 
неба; дивлячись на Тебе, багатобарвного і 
сліпучого, на Твої широко роззявлені 
пащі та на величезні палаючі очі, я 
відчуваю страх і сум’яття. Я нездатний 
більше зберігати мир і спокій. 
 

ВІРШ 25 
 

d&í\ak-ral/aiNa c Tae Mau%aiNa 
 d*îEv k-al/aNal/Saià>aaiNa ) 
idXaae Na JaaNae Na l/>ae c XaMaR 

 Pa[Saqd deveXa JaGaiàvaSa )) 25 )) 
 

дашр-карлні ча те мукхні 
дришваіва клнала-саннібгні | 
діо на джне на лабге ча арма 

прасда девеа джаґан-нівса || 25 || 
 

дашр — зуби; карлні — жахливі; ча 
— також; те — Твої; мукхні — обличчя; 
дришв — бачачи; ева — таким чином; 
кла-анала — вогонь смерті; саннібгні — 
немов; діаӷ — напрями; на — не; джне 
— я пізнаю; на — не; лабге — я отримую; 
ча — і; арма — ласку; прасда — 
змилосердься; дева-а — о Господи всіх 
повелителів; джаґат-нівса — притулок 
світів. 
 

О Володарю всіх володарів, притулку всіх 
світів, прошу Тебе, май до мене милість. 
Я більше не можу зберігати рівновагу, 
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дивлячись на палаючі Твої, наче смерть, 
лики і страхітливі зуби. Хоч як поглянь, я 
повністю спантеличений. 
 

ВІРШІ 26–27 
 

AMaq c Tva& Da*Taraí\SYa Pau}aa" SaveR SahEvaviNaPaal/SaºE" ) 
>aqZMaae d]ae<a" SaUTaPau}aSTaQaaSaaE SahaSMadqYaEriPa YaaeDaMau:YaE" )) 26 )) 

v£-ai<a Tae TvrMaa<aa ivXaiNTa d&í\ak-ral/aiNa >aYaaNak-aiNa ) 
ke-iciÜl/Gana dXaNaaNTarezu SaNd*XYaNTae cUi<aRTaEåtaMaa®E" )) 27 )) 

 

ам ча тв дгритаршрасйа путрӷ 
сарве сагаіввані-пла-саґгаіӷ | 

бгшмо дроаӷ сӯта-путрас татхсау 
сагсмадйаір апі йодга-мукхйаіӷ || 26 || 

 

вактрі те тварам віанті 
дашр-карлні бгайнакні | 

кечід вілаґн дааннтарешу 
сандрийанте чӯрітаір уттамґаіӷ ||27|| 

 

ам — ці; ча — також; твм — Ти; 
дгритаршрасйа — Дгритараштри; 
путрӷ — сини; сарве — усі; сага — з; ева 
— воістину; авані-пла — царів-воїнів; 
саґгаіӷ — групи; бгшмаӷ — Бгішмадева; 
дроаӷ — Дрона-ачар’я; сӯта-путраӷ — 
Карна; татх — також; асау — той; сага — 
з; асмадйаіӷ — нашими; апі — також; 
йодга-мукхйаіӷ — головними серед воїнів; 
вактрі — роти; те — Твої; тварамӷ 
— линуть; віанті — входять; дашр — 
зуби; карлні — жахливі; бгайнакні — 
дуже страшні; кечіт — деякі з них; вілаґнӷ 
— застрягають; даана-антарешу — між 
зубів; сандрийанте — їх можна бачити; 
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чӯрітаіӷ — із розчавленими; уттама-
аґаіӷ — головами. 
 

Усі сини Дгритараштри зі своїми 
союзниками-царями, а також Бгішма, 
Дрона, Карна й наші головні воїни мчать 
у Твої страхітливі пащі. І я бачу, як 
голови деяких із них застрягають і 
трощаться поміж Твоїх зубів. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Раніше Господь обіцяв 
показати Арджуні щось цікаве, й ось тепер 
Арджуна стає свідком нищення вождів 
супротивного табору (Бгішми, Дрони, Карни 
й усіх синів Дгритараштри) та їхніх воїнів, а 
також і своїх воїнів. Це означає, що після 
загибелі майже всіх воїнів, що зібралися на 
полі битви Курукшетра, Арджуна вийде 
переможцем. Серед інших згадано 
непереможного досі Бгішму, який також 
зазнає нищівної поразки. Така ж доля чекає 
й на Карну. Будуть розбиті не лише великі 
воїни супротивника, такі як Бгішма, але й 
деякі видатні соратники Арджуни. 
 

ВІРШ 28 
 

YaQaa NadqNaa& bhvae_MbuveGaa" SaMaud]Maevai>aMau%a d]viNTa ) 
TaQaa TavaMaq Narl/aek-vqra ivXaiNTa v£-a<Yai>aivJvl/iNTa )) 28 )) 

 

йатх надн багаво ’мбу-веґӷ 
самудрам евбгімукх драванті | 

татх тавм нара-лока-вр 
віанті вактрй абгівіджваланті || 28 || 

 

йатх — як; наднм — річок; багаваӷ — 
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багато; амбу-веґӷ — хвилі вод; самудрам 
— океану; ева — неодмінно; абгімукхӷ — у 
напрямі; драванті  —  біжать; татх  — 
подібно до цього; тава  — Твої; ам — усі 
ці; нара-лока-врӷ — царі людського 
суспільства; віанті — входять; вактрі 
— у роти; абгівіджваланті — і спалахують. 
 

Як повноводні ріки течуть до океану, так 
і всі ці великі воїни входять у Твої пащі 
та горять у них. 
 

ВІРШ 29 
 

YaQaa Pa[dqá& Jvl/Na& PaTa®a ivXaiNTa NaaXaaYa SaMa*ÖveGaa" ) 
TaQaEv NaaXaaYa ivXaiNTa l/aek-a‚ STavaiPa v£-ai<a SaMa*ÖveGaa" ))29)) 
 

йатх прадпта джвалана патаґ 
віанті нйа самриддга-веґӷ | 
татхаіва нйа віанті локс 

тавпі вактрі самриддга-веґӷ || 29 || 
 

йатх — як; прадптам — що палає; 
джваланам — вогонь; патаґӷ — 
метелики; віанті — входять; нйа — на 
руйнування; самриддга — на повній; веґӷ 
— швидкості; татх ева — подібно; 
нйа — на руйнування; віанті — 
входять; локӷ — усі люди; тава — у Твої; 
апі — також; вактрі — роти; самриддга-
веґӷ — з усією швидкістю. 
 

Я бачу також, як щодуху усі люди мчать у 
Твої пащі, неначе метелики, що летять на 
яскравий вогонь. 
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ВІРШ 30 
 

le/il/ùSae Ga]SaMaaNa" SaMaNTaa‚ çaek-aNSaMaGa]aNvdNaEJvRl/iÙ" ) 
TaeJaaei>araPaUYaR JaGaTSaMaGa]& >aaSaSTavaeGa]a" Pa[TaPaiNTa ivZ<aae )) 30 )) 

 

лелігйасе ґрасамнаӷ самантл 
локн самаґрн ваданаір джваладбгіӷ | 
теджобгір пӯрйа джаґат самаґра 

бгсас тавоґрӷ пратапанті вішо || 30 || 
 

лелігйасе — Ти облизуєш; ґрасамнаӷ — 
поглинаючи; самантт —  з усіх боків; 
локн — людей; самаґрн — усіх; ваданаіӷ 
— ротами; джваладбгіӷ — що палають; 
теджобгіӷ — сяйвом; пӯрйа — 
покриваючи; джаґат — усесвіт; самаґрам 
— усе; бгсаӷ — промені; тава — Твої; 
уґрӷ — жахливі; пратапанті — спалюють; 
вішо — о всепроникливий Господи. 
 

О Вішну, я спостерігаю як Ти пожираєш 
всіх людей, що входять у Твої роти з усіх 
боків. Твої сліпучі промені обпалюють 
весь усесвіт, заповнюючи його Своїм 
жахливим і пекучим сяйвом. 
 

ВІРШ 31 
 

Aa:Yaaih Mae k-ae >avaNauGa]æPaae NaMaae_STau Tae devvr Pa[Saqd ) 
ivjaTauiMaC^aiMa >avNTaMaaÛ& Na ih Pa[JaaNaaiMa Tav Pa[v*itaMa( )) 31 )) 
 

кхйгі ме ко бгавн уґра-рӯпо 
намо ’сту те дева-вара прасда | 

віґйтум іччхмі бгавантам дйа 
на гі праджнмі тава правриттім || 31 || 

 

кхйгі — будь ласка, поясни; ме — мені; 
каӷ — хто; бгавн — Ти; уґра-рӯпаӷ — 
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страхітлива форма; намаӷ асту — шана; те 
— Тобі; дева-вара — о найбільший серед 
півбогів; прасда — будь милостивий; 
віґйтум — знати; іччхмі — я бажаю; бгав 
антам — Тебе; дйам — одвічного; на — 
не; гі — неодмінно; праджнмі — я знаю; 
тава — Твоя; правриттім — місія. 
 

О Боже богів, будь ласка, повідай мені, 
хто Ти є у цій страхітливій формі. Я 
схиляюся перед Тобою і прошу, май до 
мене милість, Ти — первинний Господь, і 
я хочу знати мету Твоєї діяльності, адже 
вона мені невідома. 
 

ВІРШ 32 
 

é[q>aGavaNauvac ) 
k-al/ae_iSMa l/aek-+aYak*-TPa[v*Öae l/aek-aNSaMaahTauRiMah Pa[v*ta" ) 

‰Tae_iPa Tva& Na >aivZYaiNTa SaveR Yae_viSQaTaa" Pa[TYaNaqke-zu YaaeDaa" ))32)) 
 

р-бгаґавн увча 
кло ’смі лока-кшайа-крит правриддго 

локн самгартум іга правриттаӷ | 
рите ’пі тв на бгавішйанті сарве 

йе ’вастхітӷ пратй-анкешу йодгӷ || 32 || 
 

р-бгаґавн увча  —   Всевишній Бог-
Особа сказав; клаӷ  — час; асмі — Я є; лока 
— світів; кшайа-крит — руйнівник; 
правриддгаӷ — великий; локн — усі люди; 
самгартум — у руйнуванні; іга — у цьому 
світі; правриттаӷ — зайнятий; рите — 
окрім лише; апі — також; твм — тебе; на 
— ніколи; бгавішйанті — буде; сарве — 
усі; йе — хто; авастхітӷ — розташовані; 
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праті-анкешу — з протилежних боків; 
йодгӷ — воїни. 
 

Всевишній Бог-Особа сказав:  
Я — час, великий руйнівник світів, і Я 
прийшов знищити всіх цих людей. Крім 
вас [Пандавів], усі воїни з обох боків 
будуть убиті. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Хоча Арджуна знав, що 
Кришна — його друг і Всевишній Бог-
Особа, та все одно він був глибоко 
вражений різноманітними формами, які 
явив Кришна. Тому він хоче дізнатися про 
справжнє призначення цих руйнівних сил. У 
Ведах записано, що Найвища Істина нищить 
усе, навіть брагманів. Як сказано в «Катха 
Упанішаді» (1.2.25): 
 

йасйа брагма ча кшатра ча    
убге бгавата оданаӷ 

мритйур йасйопасечана    
ка іттх веда йатра саӷ 

 

Врешті-решт усіх  брагманів, кшатріїв та 
інших живих істот поглинає Всевишній. У 
цій формі Всевишній Господь виглядає 
велетом, що пожирає все, й тут Кришна 
явив цю Свою форму всепоглинаючого 
часу. За винятком купки Пандавів, Кришна 
мав поглинути на полі битви всіх присутніх. 

Арджуна не мав бажання битися; йому 
здавалося, що краще залишити поле бою й у 
такий спосіб уникнути розчарувань. У 
відповідь на це Господь каже, що загибель 
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усе одно чекає на всіх воїнів, навіть якщо 
Арджуна й не воюватиме, бо таким є Його 
задум. Якби Арджуна ухилився від битви, 
вони загинули б за інших обставин. Їм було 
не уникнути смерті, навіть якщо Арджуна й 
не брав би участі в битві. Насправді, всі 
вони вже були вбиті. Час руйнує все, і на 
бажання Всевишнього Господа все 
проявлене має зникнути. Такий закон 
природи. 
 

ВІРШ 33 
 

TaSMaatvMauitaï YaXaae l/>aSv iJaTva Xa}aUN>au&+v raJYa& SaMa*ÖMa( ) 
MaYaEvETae iNahTaa" PaUvRMaev iNaiMataMaa}a& >av SaVYaSaaicNa( )) 33 )) 

 

тасмт твам уттішха йао лабгасва 
джітв атрӯн бгукшва рджйа самриддгам 

майаіваіте нігатӷ пӯрвам ева 
німітта-мтра бгава савйа-счін || 33 || 

 

тасмт — тому; твам — ти; уттішха — 
вставай; йааӷ — слава; лабгасва — 
здобудь; джітв — підкоривши; атрӯн — 
ворогів; бгукшва — насолоджуйся; 
рджйам — царством; самриддгам — 
квітучим; май — Мною; ева — неодмінно; 
ете — усі ці; нігатӷ — убиті; пӯрвам ева 
— згідно з попереднім задумом; німітта-
мтрам — просто причиною; бгава — 
стань; савйа-счін — о Сав’ясачі. 
 

Тому встань, приготуйся до бою та 
завоюй славу! Здолай ворогів і втішайся 
квітучим царством! За Моїм задумом 
вони вже вбиті, а ти, о Сав’ясачі, можеш 
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бути в цій битві не більше ніж знаряддям. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Слово савйа-счін стосуєть-
ся того, хто досконало володіє мистецтвом 
стрільби з бойового лука, отже, Кришна і 
звертається до Арджуни як до вправного 
воїна, чиї стріли сіють серед ворогів смерть. 
«Стань лише знаряддям» (німітта-
мтрам). Це слово також дуже важливе. 
Весь світ рухається згідно з планом 
Усевишнього Бога-Особи. Недоумкуваті 
люди з убогими знаннями вважають, що 
природа розвивається без певного задуму, і 
що всі її прояви є випадковими. Є багато так 
званих учених, які роблять припущення: 
«Можливо, це виникло так», — або: «Може, 
причина в цьому», — однак, усі ці 
«можливо» нічим не обґрунтовані. Існує 
певний задум, який виконується в 
матеріальному світі. Що ж це за задум? 
Космічний прояв дає зумовленим душам 
можливість повернутися додому, назад до 
Бога. Доки живі істоти мають намір і 
намагаються панувати над матеріальною 
природою, доти вони залишатимуться 
зумовленими. Але справді розумним є той, 
хто може збагнути задум Усевишнього 
Господа й розвинути в собі свідомість 
Кришни. Творення й руйнування космічного 
прояву відбувається під усевишнім 
наглядом Господа. Отже, битва на 
Курукшетрі сталася згідно з Божим планом. 
Арджуна відмовлявся битися, але Господь 
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пояснив йому, що він має взяти участь у 
битві, бо така Його воля. Якщо людина 
цілковито перебуває у свідомості Кришни та 
присвятила життя трансцендентному 
служінню Господові, то вона вже досконала. 
 

ВІРШ 34 
 

d]ae<a& c >aqZMa& c JaYad]Qa& c k-<a| TaQaaNYaaNaiPa YaaeDavqraNa( ) 
MaYaa hTaa&STv& Jaih MaaVYaiQaïa YauDYaSv JaeTaaiSa r<ae SaPaÒaNa( ))34)) 

 

дроа ча бгшма ча джайадратха ча 
кара татхнйн апі йодга-врн | 

май гатс тва джагі м вйатхішх 
йудгйасва джетсі рае сапатнн || 34 || 

 

дроам ча — Дроа також; бгшмам ча — 
Бгішма також; джайадратхам ча — також 
Джаядратха; карам — Карна; татх — 
також; анйн — інші; апі — неодмінно; 
йодга-врн — великі воїни; май — Мною; 
гатн — уже вбиті; твам — ти; джагі — 
зруйнуй; ма — не; вйатхішхӷ — 
турбуйся; йудгйасва — просто бийся; 
джет асі — ти переможеш; рае — у бою; 
сапатнн — ворогів. 
 

Дрона, Бгішма, Карна, Джаядратха й інші 
великі воїни вже знищені Моєю рукою. 
Тому вбивай їх, не бентежачись; просто 
бийся і перемагай ворогів у битві. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Всі події планує Всевишній 
Бог-Особа, але Він настільки добрий і 
милостивий до Своїх відданих, що тим 
відданим, які виконують Його план згідно з 
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Його бажаннями, дістається вся слава й 
шана. Отже, життя треба влаштувати так, 
щоб усі діяли у свідомості Кришни й за 
посередництвом духовного вчителя 
усвідомлювали Всевишнього Бога-Особу. 
Осягти плани Всевишнього Бога-Особи 
можна лише з Його ласки, а наміри відданих 
такі ж хороші, як і Господні задуми. Людині 
слід діяти у відповідності з такими 
задумами й перемагати в боротьбі за 
існування. 
 

ВІРШ 35 
 

SaÅYa ovac ) 
WTaC^]uuTva vcNa& ke-XavSYa k*-TaaÅil/veRPaMaaNa" ik-rqTaq ) 

NaMaSk*-Tva >aUYa Wvah k*-Z<a& SaGaÓd& >aqTa>aqTa" Pa[<aMYa )) 35 )) 
 

саджайа увча 
етач чхрутв вачана кеавасйа 
критджалір вепамнаӷ кір | 

намаскритв бгӯйа евга криша 
са-ґадґада бгта-бгтаӷ праамйа || 35 || 

 

саджайаӷ увча — Саньджая сказав; етат 
— таким чином; рутв — чуючи; вачанам 
— мову; кеавасйа — Кришни; крита-
аджаліӷ — зі складеними долонями; 
вепамнаӷ — тремтячи; кірт — Арджуна; 
намаскритв — пропонуючи шанобливі 
поклони; бгӯйаӷ — знову; ева — також; га 
— сказав; кришам — Кришні; са-ґадґадам 
— запинаючись; бгта-бгтаӷ — зі страхом; 
праамйа — пропонуючи шанобливі 
поклони. 
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Саньджая каже Дгритараштрі:  
О царю, почувши від Усевишнього Бога-
Особи ці слова, Арджуна, здригаючись і 
молитовно склавши долоні, вклонився, а 
тоді кланявся ще, і ще. Далі тремтливим 
голосом таке сказав він з острахом 
Господу Кришні. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Як уже було сказано раніше, 
вигляд усесвітньої форми Всевишнього 
Бога-Особи збентежив і вразив Арджуну. 
Тому він знову і знову шанобливо 
кланяється Кришні й потім непевним 
голосом звертається до Нього з молитвою, 
але вже не як друг, а як відданий, що 
перебуває під враженням від побаченого 
дива. 
 

ВІРШ 36 
 

AJauRNa ovac ) 
SQaaNae ôzqke-Xa Tav Pa[k-ITYaaR JaGaTPa[ôZYaTYaNaurJYaTae c ) 

r+aa&iSa >aqTaaiNa idXaae d]viNTa SaveR NaMaSYaiNTa c iSaÖSaºa" )) 36 )) 
 

арджуна увча 
стхне гришкеа тава пракртй 

джаґат прагришйатй анураджйате ча  | 
ракшсі бгтні діо драванті 

сарве намасйанті ча сіддга-саґгӷ || 36 || 
 

арджунаӷ увча — Арджуна сказав; стхне 
— правильно; гришка-а — о володарю 
всіх чуттів; тава — Твоєю; пракртй — 
славою; джаґат — весь світ; прагришйаті 
— радіє; анураджйате — приваблюється; 
ча   — також; ракшсі  — демони; бгтні 
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— зі страху; діаӷ — навсібіч; драванті — 
розбігаються; сарве — усі; намасйанті — 
пропонують шану; ча — також; сіддга-
саґгӷ — досконалі люди. 
 

Арджуна  мовив:  
Володарю чуттів, світ радіє, чуючи Твоє 
ім’я, й так усі приваблюються до Тебе. 
Поки досконалі істоти шанобливо 
схиляються перед Тобою, перелякані 
демони розбігаються хто куди. Так усе і 
повинно бути. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Коли Арджуна дізнався від 
Кришни про те, чим закінчиться битва на 
Курукшетрі, на нього зійшло просвітлення, і 
як великий відданий та друг Усевишнього 
Господа, він визнав: усе, що робить Кришна, 
є абсолютно правильним. Арджуна 
підтвердив, що Кришна підтримує відданих, 
що Він є об’єктом їхнього поклоніння й 
руйнує все небажане. Його дії однаковою 
мірою сприятливі для всіх. Арджуна 
зрозумів, що півбоги в космічному просторі, 
сіддги та розумні істоти на вищих планетах 
— геть усі спостерігали за тим, що 
відбувалося на полі битви Курукшетра, бо 
там був присутній Сам Кришна. Коли 
Арджуна споглядав усесвітню форму 
Господа, півбоги теж із задоволенням 
дивилися на неї, але демони та безбожники 
не могли стерпіти хвалу Господу. Охоплені 
притаманним їм страхом перед 
усепоглинаючим образом Усевишнього 
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Бога-Особи, вони повтікали. Арджуна 
вихваляє прихильність Кришни до відданих 
і Його ставлення до безбожників. Відданий 
за будь-яких обставин дякує Господу, бо 
знає, що кожен Його вчинок є благом для 
всіх. 
 

ВІРШ 37 
 

k-SMaaÀ Tae Na NaMaerNMahaTMaNa( GarqYaSae b]ø<aae_PYaaidk-}aeR ) 
ANaNTa deveXa JaGaiàvaSa TvMa+ar& SadSataTPar& YaTa( )) 37 )) 

 

касмч ча те на намеран магтман 
ґарйасе брагмао ’пй ді-картре | 

ананта девеа джаґан-нівса 
твам акшара сад-асат тат пара йат ||37|| 

 

касмт — чому; ча — також; те — Тобі; на 
— не; намеран — вони мають виражати 
належну шану; маг-тман — о великий; 
ґарйасе — хто є кращим; брагмааӷ — ніж 
Брагма; апі — хоча; ді-картре — 
всевишньому творцеві; ананта — о 
безмежний; дева-а — Бог богів; джаґат-
нівса — притулок усесвіту; твам — Ти є; 
акшарам — нетлінний; сат-асат — 
причина й наслідок; тат парам — 
трансцендентне; йат — бо. 
 

О величний, величніший навіть за 
Брагму, Ти — первинний творитель. І як 
же їм не схилятися перед Тобою у шані? 
О безмежний, о Боже богів, притулку 
всесвіту! Ти — невичерпне джерело, 
причина всіх причин, трансцендентна до 
цього матеріального прояву. 
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ПОЯСНЕННЯ: Кришні поклоняються всі, й 
Арджуна вказує на це, кланяючись Йому. 
Він усюдисущий, і Він — Душа кожної 
душі. Арджуна звертається до Кришни, 
називаючи Його мага-атмою, тобто, 
найвищою мірою великодушним і 
безмежним. Ананта означає, що немає 
нічого, що б не підкорялося впливу енергії 
Всевишнього Господа, а девеа означає, що 
Він панує над усіма півбогами і стоїть вище 
від них усіх. Він — притулок усього 
всесвіту. Арджуна також  вважав справед-
ливим, що всі досконалі живі істоти й усі 
могутні півбоги шанобливо кланяються 
Йому, бо немає нікого вищого від Нього. 
Арджуна особливо наголошує на тому, що 
Кришна стоїть вище, ніж Брагма, адже 
Брагму створив Кришна. Брагма народився 
зі стебла лотоса, що виріс із пупа 
Ґарбгодакашаї Вішну, повновладного 
поширення Кришни. Тому і Брагма, і 
Господь Шіва, що народжений від Брагми, 
та всі інші півбоги мають виражати Кришні 
шану. У «Шрімад-Бгаґаватам» сказано, що 
перед Господом шанобливо схиляються 
Брагма, Шіва та інші півбоги. Слово 
акшарам дуже важливе в цьому вірші, бо 
матеріальне творіння підлягає знищенню, 
але Господь стоїть вище від цього 
матеріального творіння. Він — причина всіх 
причин, і тому Він перебуває вище від усіх 
душ, які населяють матеріальну природу, й 
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вище від самого матеріального космічного 
прояву. Тому Він — неперевершений 
Усевишній. 
 

ВІРШ 38 
 

TvMaaiddev" Pauåz" Paura<a‚ STvMaSYa ivìSYa Par& iNaDaaNaMa( ) 
vetaaiSa veÛ& c Par& c DaaMa TvYaa TaTa& ivìMaNaNTaæPa )) 38 )) 

 

твам ді-деваӷ пурушаӷ пурас 
твам асйа вівасйа пара нідгнам | 

веттсі ведйа ча пара ча дгма 
твай тата вівам ананта-рӯпа || 38 || 

 

твам — Ти; ді-деваӷ — первинний 
Усевишній Бог; пурушаӷ — особа; пураӷ 
— старий; твам — Ти; асйа — цього; 
вівасйа — всесвіту; парам — 
трансцендентне; нідгнам — притулок; 
ветт — той, хто знає; асі — Ти є; ведйам 
— те, що пізнається; ча — і; парам — 
трансцендентне; ча — і; дгма —  притулок; 
твай —  Тобою; татам — охоплений; 
вівам — усесвіт; ананта-рӯпа — о 
безмежна формо. 
 

Ти — первинний Бог-Особа, Ти 
найдавніший, Ти остаточний притулок 
цього проявленого космічного світу. Ти 
— знавець усього, і Ти — все, що можна 
пізнати. Ти — вищий захисток, що поза 
матеріальними ґунами. О нескінченна 
формо! Ти пронизуєш весь цей космічний 
прояв! 
 

ПОЯСНЕННЯ: Всевишній Бог-Особа є 
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основою й остаточним притулком усього 
сущого. Слово нідгнам означає, що все, 
навіть сяйво Брагмана, залежить від 
Усевишнього Бога-Особи, Кришни, і 
тримається на Ньому. Він знає все, що 
відбувається в цьому світі, і, якщо існує 
кінець пізнанню, то Він і є кінець усіх знань. 
Тому Він — те, що вже пізнане, й також Він 
— усе, що можна пізнати. Кришна — об’єкт 
пізнання, бо Він усюдисущий. Він — 
трансцендентний, бо Він є причиною в 
духовному світі. І також у трансцендентно-
му світі Він — головна особа. 
 

ВІРШ 39 
 

vaYauYaRMaae_iGanvRå<a" XaXaaª" Pa[JaaPaiTaSTv& Pa[iPaTaaMahê ) 
NaMaae NaMaSTae_STau Sahók*-Tv" PauNaê >aUYaae_iPa NaMaae NaMaSTae )) 39 )) 

 

вйур йамо ’ґнір варуаӷ акаӷ 
праджпатіс тва прапітмага ча | 
намо намас те ’сту сагасра-критваӷ 

пуна ча бгӯйо ’пі намо намас те || 39 || 
 

вйуӷ — повітря; йамаӷ — той, хто керує; 
аґніӷ — вогонь; варуаӷ — вода; аа-
акаӷ  — Місяць; праджпатіӷ  — Брагма; 
твам — Ти; прапітмагаӷ — вищий 
прародитель; ча — також; намаӷ — моя 
шана; намаӷ — ще і ще моя шана; те — 
Тобі; асту — хай буде; сагасра-критваӷ — 
тисяча разів; пунаӷ ча — і знову; бгӯйаӷ — 
знову; апі — також; намаӷ — вшановую; 
намаӷ те — із шаною схиляюся перед 
Тобою. 
 



1052 

Ти — повітря! Ти — Всевишній 
Правитель! Ти — і вогонь, і вода, і 
Місяць! Ти — і Брагма, перше живе 
створіння, Ти — і найдавніший 
прапрадід. Отож, тисячі разів кланяюсь я 
Тобі у шанобі, а потім знову, а потім ще 
знову! 
 

ПОЯСНЕННЯ: Арджуна звертається до 
Кришни й каже, що Він — повітря, бо 
всюдисуще повітря найкращим чином 
представляє всіх півбогів. Арджуна також 
звертається до Кришни як до уславленого 
прабатька, бо Він — батько Брагми, 
першого живого створіння всесвіту. 
 

ВІРШ 40 
 

NaMa" PaurSTaadQa Pa*ïTaSTae NaMaae_STau Tae SavRTa Wv SavR ) 
ANaNTavqYaaRiMaTaiv§-MaSTv& Sav| SaMaaPanaeiz TaTaae_iSa SavR" )) 40 )) 

 

намаӷ пурастд атха пришхатас те 
намо ’сту те сарвата ева сарва  | 
ананта-врйміта-вікрамас тва 

сарва сампноші тато ’сі сарваӷ || 40 || 
 

намаӷ — шанобливо кланяючись; пурастт 
— спереду; атха — також; пришхатаӷ — 
ззаду; те — Тобі; намаӷ асту — вшановую; 
те — Тобі; сарватаӷ — з усіх боків; ева — 
справді; сарва — бо Ти є все; ананта-врйа 
— безмежна міць; аміта-вікрамаӷ — 
безмежна сила; твам — Ти; сарвам — усе; 
сампноші — покриваєш; татаӷ — тому; 
асі — Ти є; сарваӷ — усе. 
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Б’ю поклони Тобі і спереду, і ззаду, а 
також і з усіх інших боків! О сило 
безмірна, Ти — Володар могутності, що 
меж не знає. Ти всепроникливий, і тому 
Ти є все! 
 

ПОЯСНЕННЯ: Охоплений екстатичною 
любов’ю до Кришни, свого друга, Арджуна 
пропонує Йому шану зусебіч. Він визнає, 
що Кришна — володар усієї могутності та 
всієї доблесті, і що Він суттєво перевершує 
всіх великих воїнів, які зібралися на полі 
битви. У «Вішну Пурані» (1.9.69) сказано: 
 

йо ´йа тавґато дева    
сампа деват-ґааӷ 

са твам ева джаґат-сраш    
йатаӷ сарва-гато бгавн 

 

«О Всевишній Боже-Особо, хоч би хто 
прийшов до Тебе, будь він навіть і півбог, — 
кожен створений Тобою». 
 

ВІРШІ 41–42 
 

Sa%eiTa MaTva Pa[Sa>a& Yadu¢&- he k*-Z<a he Yaadv he Sa%eiTa ) 
AJaaNaTaa MaihMaaNa& Taved& MaYaa Pa[MaadaTPa[<aYaeNa vaiPa )) 41 )) 

YaÀavhaSaaQaRMaSaTk*-Taae_iSa ivharXaYYaaSaNa>aaeJaNaezu ) 
Wk-ae_QavaPYaCYauTa TaTSaMa+a& TaT+aaMaYae TvaMahMaPa[MaeYaMa( )) 42 )) 

 

сакхеті матв прасабга йад укта 
ге криша ге йдава ге сакхеті | 
аджнат магімна таведа 

май прамдт праайена впі  || 41 || 
 

йач чвагсртхам асат-крито ’сі 
вігра-аййсана-бгоджанешу | 
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еко ’тха впй ачйута тат-самакша 
тат кшмайе твм агам апрамейам || 42 || 

 

сакх — друг; іті — таким чином; матв — 
думаючи; прасабгам — раніше; йат — хоч 
би що; уктам — казав; ге криша — агов, 
Кришно; ге йдава — агов, Ядаво; ге сакхе 
— агов, друже; іті — таким чином; 
аджнат  — не знаючи; магімнам  — 
славу; тава — Твою; ідам — це; май — 
мною; прамдт — через недоумкуватість; 
праайена — з любові; в апі — або; йат — 
хоч би що; ча — також; авагса-артхам — 
задля жарту; асат-критаӷ — той, кого 
зневажають; асі — Ти був; вігра — 
розслабившись; айй — лежачи; сана — 
сидячи; бгоджанешу — або коли їли разом; 
екаӷ — сам на сам; атха в — або; апі — 
також; ачйута — о непохибний; тат-
самакшам — серед товаришів; тат — усе 
те; кшмайе — прошу вибачення у; твм — 
Тебе; агам — я; апрамейам — незмірно. 
 

Не знаючи слави Твоєї й думаючи про 
Тебе як про свого друга, я необачно 
звертався до Тебе «Агов, Кришно!», 
«Агов, Ядаво!», «Агов, мій друже!». Тому 
будь ласкавий, пробач мені все, що я міг 
зробити в безумстві чи у пориві любові. Я 
багато разів ображав Тебе, жартуючи під 
час відпочинку, коли ми лежали на одній 
ложі або коли сиділи чи їли разом, іноді 
вдвох, а іноді у присутності багатьох 
друзів. О непохибний, будь же ласкавий, 
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прости мені усі ці кривди. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Попри те, що Кришна 
представ перед Арджуною у Своїй 
усесвітній формі, Арджуна пам’ятає про 
свої дружні стосунки з Ним і просить 
вибачити йому всі надмірні вольності, що 
виникали лише через дружбу. Він визнає, 
що досі не знав, що Кришна може набувати 
всесвітньої форми, хоча Кришна й 
розповідав йому про це як близькому 
другові. Арджуна не знав, скільки разів він 
міг нешанобливо поводитися з Кришною, 
коли казав Йому «гей, мій друже», «гей, 
Кришно», «гей, Ядаво» тощо, навіть не 
підозрюючи про Його велич. Але Кришна 
такий добрий і милостивий, що попри Свою 
могутність Він ставився до Арджуни як до 
друга. Такими є трансцендентні любовні 
стосунки між відданим і Господом. Зв’язок 
живої істоти з Кришною вічний, і його 
неможливо забути, що й підтверджує 
поведінка Арджуни. Навіть споглядаючи 
велич усесвітньої форми Кришни, Арджуна 
не міг забути про свою дружбу з Ним. 
 

ВІРШ 43 
 

iPaTaaiSa l/aek-SYa cracrSYa TvMaSYa PaUJYaê GauåGaRrqYaaNa( ) 
Na TvTSaMaae_STYa>YaiDak-" ku-Taae_NYaae l/aek-}aYae_PYaPa[iTaMaPa[>aav )) 43 )) 

 

пітсі локасйа чарчарасйа 
твам асйа пӯджйа ча ґурур ґарйн 

на тват-само ’стй абгйадгікаӷ куто ’нйо 
лока-трайе ’пй апратіма-прабгва || 43 ||  
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піт — батько; асі — Ти є; локасйа — 
усього світу; чара — рухомого; ачарасйа — 
і нерухомого; твам — Ти є; асйа — цього; 
пӯджйаӷ — шанований; ча — також; ґуруӷ 
— учитель; ґарйн — славетний; на — 
ніколи; тват-самаӷ — рівний Тобі; асті — 
є; абгйадгікаӷ — величніший; кутаӷ — як це 
можливо; анйаӷ — інший; лока-трайе — у 
трьох планетних системах; апі — також; 
апратіма — незмірно; прабгва — сила. 
 

Ти — батько усього цього космічного 
прояву, всього рухомого й нерухомого. Ти 
— його шанований провідник і вищий 
духовний учитель. О Володарю незмірної 
сили, у всіх трьох світах немає нікого, хто 
міг би з Тобою зрівнятися, і як же тоді міг 
би знайтися хоч хто-небудь вищий від 
Тебе? 
 

ПОЯСНЕННЯ: Треба шанувати Господа 
Кришну, як син шанує свого батька. Кришна 
є духовним учителем, бо це Він із самого 
початку вклав ведичне знання в серце 
Брагми й тепер викладає «Бгаґавад-ґіту» 
Арджуні. Тому Він — первинний духовний 
учитель, і нині кожен істинний духовний 
учитель має бути спадкоємцем у лінії 
учнівської послідовності, яка бере початок 
від Кришни. Не будучи представником 
Кришни, людина не може стати учителем чи 
духовним наставником з питань 
трансцендентної науки. 

Господь гідний поклоніння з усякого 
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погляду. Його велич незмірна. Ніхто не 
може перевершити величі Всевишнього 
Бога-Особи, Кришни, бо нема нікого 
рівного Йому й ніхто не перебуває вище від 
Нього ні в матеріальному творінні, ні в 
духовному царстві. Кожен нижчий від 
Нього, й ніхто не може Його перевершити. 
Про це у «Шветашватара Упанішаді» (6.8) 
сказано так: 

 

на тасйа крйа караа ча відйате 
на тат-сама чбгйадгіка ча дрийате 

 

Як і звичайна людина, Всевишній Господь 
Кришна має чуття й тіло, але для Нього 
немає різниці між Його чуттями, Його 
тілом, Його умом і Ним Самим. Тільки 
недоумкуваті люди, які не знають Його 
досконало, кажуть, що Кришна відмінний 
від Своєї душі, ума, серця і всього іншого. 
Кришна абсолютний, тому Його діяльність і 
Його енергії вищі. Відомо також, що хоч Він 
і не має чуттів, таких як у нас, але може 
вести всю чуттєву діяльність. Тому Його 
чуття не обмежені, в них немає 
недосконалості. Ніхто не може бути вищим 
за Нього чи рівним Йому. Кожен — нижчий 
від Нього.  

Знання, сила й діяльність Усевишньої 
Особи цілковито трансцендентні. У 
«Бгаґавад-ґіті» (4.9) сказано: 

 

джанма карма ча ме дівйам    
ева йо ветті таттватаӷ 

тйактв дега пунар джанма    



1058 

наіті мм еті со ’рджуна 
 

Той, хто знає про трансцендентне тіло 
Кришни, про Його діяння і Його 
досконалість, той, залишивши нинішнє тіло, 
повертається до Нього й більше не 
приходить у цей сповнений страждань світ. 
Отже, слід знати, що вчинки Кришни 
відрізняються від діяльності звичайних 
людей. Найкраща лінія поведінки — 
додержуватися принципів, які встановив 
Кришна. Це допоможе людині стати 
досконалою. Також кажуть, що ніхто не має 
влади над Кришною. Всі — Його слуги. 
«Чайтанья-чарітамрита» (Аді-ліла, 5.142) 
свідчить: екале вара криша, ра саба 
бгритйа. «Тільки Кришна — Бог, всі ж інші 
— Його слуги». Усі підкоряються Його 
наказам, і ніхто не може перечити Йому. 
Кожен діє під Його керівництвом і 
перебуває під Його наглядом. Як сказано у 
«Брагма-самгіті», Він — причина всіх 
причин. 
 

ВІРШ 44 
 

TaSMaaTPa[<aMYa Pa[i<aDaaYa k-aYa& Pa[SaadYae TvaMahMaqXaMaq@yMa( ) 
iPaTaev Pau}aSYa Sa%ev Sa:Yau" iPa[Ya" iPa[YaaYaahRiSa dev Saae!uMa( ))44)) 

 

тасмт праамйа праідгйа кйа 
прасдайе твм агам ам йам | 
пітева путрасйа сакхева сакхйуӷ 

прійаӷ пріййргасі дева согум || 44 || 
 

тасмт — тому; праамйа — пропонуючи 
шанобливі поклони; праідгйа — 
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простираючи; кйам — тіло; прасдайе — 
благаю милості; твм — Тобі; агам — я; 
ам — Всевишньому Господові; йам — 
що гідний поклоніння; піт іва — як батько; 
путрасйа — із сином; сакх іва — як друг; 
сакхйуӷ — з другом; прійаӷ — коханий; 
пріййӷ — із найдорожчим; аргасі — Тобі 
треба; дева — мій Господи; согум — бути 
терпимим. 
 

Ти — Всевишній Господь, і кожна жива 
істота має Тобі поклонятися. Тому я 
падаю перед Тобою ниць, аби виразити 
Тобі свою шану, і прошу Твоєї милості. 
Як батько терпить зухвалість сина, як 
друг зносить нахабство друга, або як 
чоловік вибачає фамільярність дружині, 
так і Ти, будь ласкавий, прости, якщо я 
поводився з Тобою не так, як належить. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Віддані Кришни мають з 
Кришною різні стосунки: одні ставляться до 
Кришни як до сина, інші — як до чоловіка, 
друга, вчителя тощо. Кришну й Арджуну 
єднають дружні взаємини. Кришна 
поблажливий, як батько буває поблажливий 
до дітей, чоловік до дружини, а господар до 
слуг. 
 

ВІРШ 45 
 

Ad*íPaUv| ôizTaae_iSMa d*îa >aYaeNa c Pa[VYaiQaTa& MaNaae Mae ) 
Tadev Mae dXaRYa dev æPa& Pa[Saqd deveXa JaGaiàvaSa )) 45 )) 

 

адриша-пӯрва гришіто ’смі дришв 
бгайена ча правйатхіта мано ме | 



1060 

тад ева ме дарайа дева рӯпа 
прасда девеа джаґан-нівса || 45 || 

 

адриша-пӯрвам — ніколи не бачене 
раніше; гришітаӷ — утішений; асмі — я є; 
дришв — бачачи; бгайена — зі страху; ча 
— також; правйатхітам  — розгублений; 
манаӷ —  ум; ме  — мій; тат — те; ева — 
неодмінно; ме — мені; дарайа — покажи; 
дева — о Господи; рӯпам — форма; прасда 
— хай буде Твоя ласка; дева-а — о 
Господи всіх володарів; джаґат-нівса — 
притулок усесвіту. 
 

Я відчуваю радість, узрівши цю 
всесвітню форму, якої я ніколи ще не  
бачив, але водночас ум мій тривожиться з 
жаху. Тому, о Владарю владарів, 
притулку всесвіту, прошу, даруй мені 
милість, яви Свій образ Бога-Особи 
знову. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Між Кришною й Арджуною 
завжди є близькі стосунки, адже вони — 
добрі друзі, і як друг завше радіє успіхам 
свого любого друга, так і Арджуна дуже 
радий бачити велич Кришни як 
Усевишнього Бога-Особи, який спроможний 
явити цю дивовижну всесвітню форму. 
Водночас, побачивши всесвітню форму, 
Арджуна злякався, що не раз у захваті 
дружніх стосунків ображав Кришну. Тому 
його ум був охоплений страхом, хоча 
підстав для страху в нього й не було. Тепер 
Арджуна прохає Кришну явити форму 
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Нараяни, бо знає, що Він здатний набути 
будь-якої форми. Всесвітня форма — 
матеріальна й тимчасова, адже минущим є 
матеріальний світ. Але на планетах 
Вайкунтхи Кришна має трансцендентну 
форму чотирирукого Вішну. У духовному 
небі є безліч планет, і на кожній із них 
Кришна присутній у Своїх повновладних 
поширеннях під різними іменами. Отже, 
Арджуна захотів побачити одну з форм, які 
Кришна проявляє на планетах Вайкунтхи. 
На кожній із планет Вайкунтхи форма 
Нараяни має чотири руки, і всі вони по-
різному тримають Свої символи: мушлю, 
булаву, квітку лотоса й диск. Ім’я кожного 
конкретного Нараяни залежить від того, у 
якому порядку Він тримає ці символи у 
Своїх чотирьох руках. Усі такі форми єдині 
з Кришною, й тому Арджуна просить 
Кришну, щоб той показав йому Свій 
чотирирукий образ. 
 

ВІРШ 46 
 

ik-rqi$=Na& GaidNa& c§-hSTa‚ iMaC^aiMa Tva& d]íuMah& TaQaEv ) 
TaeNaEv æPae<a cTau>auRJaeNa Sahóbahae >av ivìMaUTaeR )) 46 )) 

 

кіріна ґадіна чакра-гастам 
іччхмі тв драшум ага татхаіва | 

тенаіва рӯпеа чатур-бгуджена 
сагасра-бго бгава віва-мӯрте || 46 || 

 

кірінам  — із шоломом; ґадінам  — із 
булавою; чакра-гастам  — із диском у руці; 
іччхмі — я бажаю; твм — Тебе; драшум 
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— бачити; агам — я; татх ева — у такому 
становищі; тена ева — цим; рӯпеа — 
формою; чатуӷ-бгуджена — чотирируким; 
сагасра-бго — о тисячорукий; бгава — 
стань лише; віва-мӯрте — о всесвітня 
формо. 
 

О формо всесвітня, о тисячорукий 
Господи, я хочу бачити Тебе у чотири-
рукій формі, з шоломом на голові та з 
булавою, диском, мушлею і лотосом у 
руках. Я так палко бажаю бачити Тебе в 
цьому образі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У «Брагма-самгіті» (5.39) 
сказано: рмді-мӯртішу калнійамена 
тішхан. Господь вічно перебуває в сотнях 
та тисячах Своїх форм, і головними серед 
них є форми Рами, Нрисімги, Нараяни тощо. 
Цих форм — безліч. Арджуна розумів, що 
Кришна — це первинний Бог-Особа, який 
прийняв Свою тимчасову всесвітню форму. 
А зараз він бажає побачити Нараяну — 
духовну форму. Цей вірш усуває будь-які 
сумніви щодо твердження «Шрімад-
Бгаґаватам» про те, що Кришна — 
первинний Бог-Особа, а всі інші Його 
форми виходять із Нього. Він не 
відрізняється від Своїх повновладних 
поширень і залишається Богом у будь-якій зі 
Своїх незліченних форм. Хоч би якого 
вигляду Він набував, у будь-якому з них Він 
залишається молодим і свіжим, мов юнак. 
Це невід’ємна ознака Всевишнього Бога-
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Особи. Хто пізнав Кришну, той одразу ж 
звільнюється від усієї скверни 
матеріального світу. 
 

ВІРШ 47 
 

é[q>aGavaNauvac ) 
MaYaa Pa[SaàeNa TavaJauRNaed& æPa& Par& diXaRTaMaaTMaYaaeGaaTa( ) 

TaeJaaeMaYa& ivìMaNaNTaMaaÛ& YaNMae TvdNYaeNa Na d*íPaUvRMa( )) 47 )) 
 

р-бгаґавн увча 
май прасаннена таврджунеда 

рӯпа пара дарітам тма-йоґт | 
теджо-майа вівам анантам дйа 

йан ме твад анйена на дриша-пӯрвам ||47|| 
 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; май — Мною; прасаннена — 
щасливо; тава — тобі; арджуна — о 
Арджуно; ідам — це; рӯпам — форма; 
парам — трансцендентне; дарітам — 
показане; тма-йоґт — за допомогою 
Своєї внутрішньої сили; теджаӷ-майам — 
сповнене сяйва; вівам — весь усесвіт; 
анантам — безмежне; дйам — одвічне; 
йат — те, що; ме — Моє; тват анйена — 
крім тебе; на дриша-пӯрвам — ніхто досі 
не бачив. 
 

Всевишній Бог-Особа сказав:  
Мій дорогий Арджуно, за допомогою 
Своєї внутрішньої сили Я радо показав 
тобі всесвітню форму, найвищу у 
матеріальнім світі. Ніхто й ніколи до тебе 
не бачив ще цієї безмежної, сповненої 
сліпучого сяйва форми. 
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ПОЯСНЕННЯ: Арджуна захотів побачити 
всесвітню форму Всевишнього Господа, і з 
милості до Свого відданого, Господь 
Кришна явив йому Свою всесвітню форму, 
сповнену сяйва та величі. Ця форма 
виблискувала, наче сонце, і її численні лики 
швидко змінювалися. Кришна явив цю 
форму лише задля того, аби вдовольнити 
бажання Свого друга Арджуни. Кришна 
проявив цю форму за допомогою Своєї 
внутрішньої сили, незбагненної для 
людського розуму. Ніхто до Арджуни не 
бачив Господньої всесвітньої форми, але 
Кришна явив її Арджуні, й тому інші віддані 
на небесних та інших планетах також могли 
її споглядати. Раніше вони не бачили цієї 
форми, але завдяки Арджуні вони змогли її 
побачити. Іншими словами, всі віддані, які 
пов’язані з Господом через учнівську 
послідовність, могли спостерігати всесвітню 
форму, яку Кришна милостиво явив 
Арджуні. Є думка, що ця форма була 
продемонстрована також і Дурйодгані, коли 
Кришна навідався до нього, аби домовитися 
про мир. Та на жаль, Дурйодгана відкинув 
Його мирні пропозиції. У той час Кришна і 
проявив деякі зі Своїх усесвітніх образів. 
Але ті образи відрізняються від форми, яку 
бачив Арджуна. Тут ясно сказано, що до 
нього цієї форми ніхто й ніколи ще не 
бачив. 
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ВІРШ 48 
 

Na vedYajaDYaYaNaENaR daNaE‚ NaR c i§-Yaai>aNaR TaPaaei>aåGa]E" ) 
Wv&æPa" XaKYa Ah& Na*l/aeke- d]íu& TvdNYaeNa ku-åPa[vqr )) 48 )) 

 

на веда-йаґйдгйайанаір на днаір 
на ча крійбгір на тапобгір уґраіӷ | 

ева-рӯпаӷ акйа ага нри-локе 
драшу твад анйена куру-правра || 48 || 

 

на — ніколи; веда-йаґйа — жертво-
принесенням; адгйайанаіӷ — або вивченням 
Вед; на — ніколи; днаіӷ — роздаючи 
милостиню; на — ніколи; ча — також; 
крійбгіӷ — благочестивою діяльністю; на 
— ніколи; тапобгіӷ — важкими покутами; 
уґраіӷ — суворими; евам-рӯпаӷ — у цій 
формі; акйаӷ — можу; агам — Я; нри-локе 
— у матеріальному світі; драшум — її 
бачили; тват — крім тебе; анйена — 
іншим; куру-правра — о найкращий серед 
воїнів Куру. 
 

О найкращий із воїнів Куру, цієї Моєї 
всесвітньої форми до тебе ніхто ніколи не 
бачив, бо ні вивчення Вед, ні 
жертвопринесення, ні добродійність, ні 
праведна діяльність, ні суворий аскетизм 
не допоможуть бачити Мене в цій формі у 
матеріальнім світі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У зв’язку з цим треба добре 
розуміти, що таке божественний зір. Кому 
дарується такий зір? «Божественний» 
означає «властивий богам». Не досягши 
божественності, властивої півбогам, 
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неможливо мати божественного зору. А хто 
такі півбоги? У ведичних писаннях сказано, 
що півбогами є віддані Господа Вішну 
(вішу-бгактӷ смрит девӷ). Безбожники, 
які не вірять у Вішну, або ж ті, що визнають 
лише безособовий аспект Кришни, не 
можуть мати божественного зору. Не можна 
лаяти Кришну й водночас мати божественне 
бачення. Його неможливо мати, не будучи 
святим. Інакше кажучи, ті, що мають 
божественний зір, здатні бачити те ж саме, 
що й Арджуна. 

У «Бгаґавад-ґіті» наведено опис 
усесвітньої форми. Хоча до Арджуни цей 
образ не був відомий нікому, але тепер, 
після його прояву, людина вже може 
скласти собі про вішва-рупу певне уявлення. 
Всесвітню форму Господа може побачити 
тільки святий. Але справжньої святості не 
досягти, якщо не стати чистим відданим 
Кришни. Однак віддані, хоча й перебувають 
на божественному рівні та мають духовний 
зір, не дуже прагнуть споглядати всесвітню 
форму Господа. Як було описано в 
попередньому вірші, Арджуна хотів бачити 
чотирируку форму Господа Кришни, тобто 
Вішну, а всесвітня форма його налякала. 

У цьому вірші є кілька важливих слів, 
таких як веда-йаґйдгйайанаіӷ, що означає 
«вивчення ведичної літератури та правил 
проведення жертвопринесень». Слово веда 
стосується всієї ведичної літератури: 
чотирьох Вед («Риґ», «Яджур», «Сама» та 
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«Атхарва»), вісімнадцяти Пуран, Упанішад і 
«Веданта-сутри». Ці джерела можна вивчати 
вдома або ж у якомусь іншому місці. Є 
також сутри — «Калпа-сутри» й «Мімамса-
сутри», — які навчають способам жертво-
принесення. Слово дāнаіӷ стосується 
добродійності, яку здійснюють задля 
допомоги гідним людям, а саме, брагманам і 
вайшнавам, що присвятили себе 
трансцендентному любовному служінню 
Господові. Так само, праведна діяльність 
включає в себе аґні-готру й виконання 
рекомендованих для різних каст обов’язків. 
А добровільне прийняття яких-небудь 
фізичних страждань називають тапасьєю. 
Отже, людина може вести всю цю діяльність 
— проходити через тілесну тапасью, 
займатися добродійністю, вивчати Веди 
тощо, — але якщо вона не є таким відданим 
як Арджуна, вона не побачить усесвітньої 
форми. Імперсоналісти також уявляють, що 
бачать усесвітню форму Господа, але з 
«Бгаґавад-ґіти» стає зрозуміло, що 
імперсоналісти не належать до відданих, 
отже, вони не здатні бачити всесвітній образ 
Господа. 

Існує багато людей, які «створюють» 
інкарнації. Вони облудно проголошують 
якусь звичайну людину втіленням Господа, 
але все це — глупство. Нам треба 
дотримуватися засад «Бгаґавад-ґіти» — 
інакше неможливо досягти досконалого 
духовного знання. Хоча «Бгаґавад-ґіту» 
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вважають лише вступом до науки про Бога, 
та все ж вона настільки досконала, що 
дозволяє людині розуміти що до чого. 
Послідовники псевдовтілень Бога можуть 
говорити, що вони теж бачили 
трансцендентне втілення Господа, Його 
всесвітню форму, але цьому не слід вірити, 
бо тут ясно сказано, що, доки людина не 
стане відданим Кришни, вона не зможе 
побачити всесвітню форму Бога. Отже, 
передусім людина повинна стати чистим 
відданим Кришни, і лише тоді вона може 
заявляти, що здатна описати всесвітню 
форму, яку вона бачила. Відданий Кришни 
не визнає псевдовтілень Бога та їхніх 
послідовників. 
 

ВІРШ 49 
 

Maa Tae VYaQaa Maa c ivMaU!>aavae d*îa æPa& gaaerMaqd*x(MaMaedMa( ) 
VYaPaeTa>aq" Pa[qTaMaNaa" PauNaSTv& Tadev Mae æPaiMad& Pa[PaXYa )) 49 )) 

 

м те вйатх м ча вімӯга-бгво 
дришв рӯпа ґгорам дри мамедам | 
вйапета-бгӷ прта-манӷ пунас тва 

тад ева ме рӯпам іда прапайа || 49 || 
 

м — хай не буде; те — тобі; вйатх — 
хвилювання; м — хай не буде; ча — також; 
вімӯга-бгваӷ — збентеження; дришв — 
бачачи; рӯпам  —  форму; ґгорам  —  
жахливе; дрик  — як воно є; мама  —  Моє; 
ідам — це; вйапета-бгӷ — вільний від 
будь-якого страху; прта-манӷ — із 
задоволеним умом; пунаӷ — знову; твам — 
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ти; тат — що; ева — таким чином; ме — 
Моє; рӯпам — форма; ідам — це; прапайа 
— дивись. 
 

Ти спантеличений і вкрай збентежений 
цим Моїм страхітливим виглядом, тому з 
тебе досить. Мій відданий, будь вільний 
знову від усіх тривог. Зі спокійним умом 
ти тепер зможеш бачити образ, який ти 
бажаєш.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Із першої глави «Бгаґавад-
ґіти» ми знаємо, що Арджуна був 
стурбований тим, що йому доведеться вбити 
Бгішму і Дрону, своїх шанованих діда й 
учителя. Але Кришна сказав, що йому не 
треба боятися вбивства свого діда. Бгішма і 
Дрона промовчали, коли на загальних 
зборах Куру сини Дгритараштри намагалися 
зірвати з Драупаді сарі, і за таке нехтування 
своїми обов’язками вони заслужили смерть. 
Кришна явив Арджуні Свою всесвітню 
форму лише для того, аби показати йому, 
що ці люди вже приречені на смерть, їх 
убито за негідний вчинок. Цю картину було 
продемонстровано Арджуні через те, що 
віддані завжди миролюбні й не здатні на 
такі жахливі вчинки. Усвідомивши значення 
цього одкровення, Арджуна захотів 
побачити чотирируку форму Кришни, і 
Господь явив йому цей образ. Усесвітня 
форма не дуже приваблює відданих, бо вона 
не створює можливості стосунків взаємної 
любові з Господом. Відданий прагне 
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виразити Господові свої почуття шани й 
захоплення, або ж він хоче бачити дворукий 
образ Кришни, аби служити Всевишньому 
Богові-Особі та знаходити в Нього відгук на 
свою любов. 
 

ВІРШ 50 
 

SaÅYa ovac ) 
wTYaJauRNa& vaSaudevSTaQaae¤-a Svk&- æPa& dXaRYaaMaaSa >aUYa" ) 

AaìaSaYaaMaaSa c >aqTaMaeNa& >aUTva PauNa" SaaEMYavPauMaRhaTMaa )) 50 )) 
 

саджайа увча 
ітй арджуна всудевас татхоктв 
свака рӯпа дарайм са бгӯйаӷ | 

всайм са ча бгтам ена 
бгӯтв пунаӷ саумйа-вапур магтм || 50 || 

 

саджайаӷ увча — Саньджая сказав; іті — 
таким чином; арджунам — Арджуні; 
всудеваӷ — Кришна; татх — таким 
шляхом; уктв — говорячи; свакам — 
Свою; рӯпам — форму; дарайм са — 
показав; бгӯйаӷ — знову; всайм са — 
підбадьорив; ча — також; бгтам — 
наляканого; енам — його; бгӯтв — 
стаючи; пунаӷ — знову; саумйа-вапуӷ — 
красива форма; маг-тм — великий. 
 

Саньджая каже Дгритараштрі: 
Мовивши таке Арджуні, Всевишній Бог-
Особа, Кришна, явив Свій істинний 
чотирирукий образ, а потім знову набув 
Своєї дворукої форми, підбадьоривши 
цим нажаханого Арджуну.  
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ПОЯСНЕННЯ: Коли Кришна з’явився на 
Землі як син Васудеви й Девакі, Він 
спочатку представ перед ними у вигляді 
чотирирукого Нараяни, але після цього на 
прохання батьків набув вигляду звичайної 
дитини. Також Кришна знав, що насправді 
Арджуна не дуже прагнув бачити Його 
чотирирукий образ, але на прохання 
Арджуни Він знову явив йому цей образ, а 
потім набув Своєї дворукої форми. Велике 
значення має тут слово саумйа-вапуӷ. 
Саумйа-вапуӷ — це надзвичайно вродлива 
форма; її вважають найпрекраснішою 
формою. Коли Кришна перебував на 
планеті, то людей вабила до Нього сама 
лише Його прегарна форма. Кришна — 
правитель всесвіту, й тому Він одразу ж 
розвіяв страх Свого відданого Арджуни, 
знову з’явившись перед ним у Своєму 
прекрасному образі Кришни. У «Брагма-
самгіті» (5.38) сказано: премджана 
ччхуріта бгакті вілочанена — «побачити 
цей прегарний образ Кришни може лише та 
людина, очі якої зволожені бальзамом 
любові до Господа». 
 

ВІРШ 51 
 

AJauRNa ovac ) 
d*îed& MaaNauz& æPa& Tav SaaEMYa& JaNaadRNa ) 

wdaNaqMaiSMa Sa&v*ta" SaceTaa" Pa[k*-iTa& GaTa" )) 51 )) 
 

арджуна увча 
дришведа мнуша рӯпа 
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тава саумйа джанрдана | 
іднм асмі савриттаӷ 

са-четӷ пракриті ґатаӷ || 51 || 
 

арджунаӷ увча — Арджуна сказав; 
дришв — бачачи; ідам — це; мнушам — 
людське; рӯпам — форма; тава —  Твоє; 
саумйам —  дуже гарне; джанрдана — той, 
хто карає ворогів; іднм — зараз; асмі — я 
є; савриттаӷ — упорядкований; са-четӷ 
— у моїй свідомості; пракритім — до моєї 
природи; ґатаӷ — повернувся. 
 

Так, побачивши Кришну у Його 
первинній формі, Арджуна сказав: 
Джанардано, від Твого вигляду в цьому 
незрівнянно прекрасному людському 
образі мій ум заспокоївся, і я прийшов до 
тями. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Слова мнуша рӯпам ясно 
вказують на те, що первинна форма 
одвічного Всевишнього Бога-Особи подібна 
до людської. Звідси стає зрозумілим, що ті, 
що вважають Кришну звичайною людиною і 
зневажають Його, не знають про Його 
божественну природу. Якби Кришна був 
такий самий як звичайна людина, хіба міг би 
Він явити Свою всесвітню форму, а потім 
набути вигляду чотирирукого Нараяни? 
Тому у «Бгаґавад-ґіті» ясно сказано, що той, 
хто вважає Кришну звичайною людиною і 
вводить читачів в оману, заявляючи, що 
через Кришну промовляє безособовий 
Брагман, чинить найбільшу несправедли-
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вість. Кришна справді явив Свою всесвітню 
форму й чотирируку форму Вішну, тож як 
після цього Він може бути звичайною 
людиною? Хибні тлумачення «Бгаґавад-
ґіти» не збивають із пантелику чистого 
відданого, адже він знає, що тут до чого. 
Вірші «Бгаґавад-ґіти» у своєму первоздан-
ному вигляді чисті, мов сяйво сонця, і вони 
не потребують світла ліхтаря, яким їх 
намагаються освітлювати недолугі 
коментатори. 
 

ВІРШ 52 
 

é[q>aGavaNauvac ) 
SaududRXaRiMad& æPa& d*ívaNaiSa YaNMaMa ) 

deva APYaSYa æPaSYa iNaTYa& dXaRNak-ax(i+a<a" )) 52 )) 
 

р-бгаґавн увча 
су-дурдарам іда рӯпа 
дришавн асі йан мама  | 

дев апй асйа рӯпасйа 
нітйа дарана-ккшіаӷ || 52 || 

 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; су-дурдарам — дуже важко 
побачити; ідам — це; рӯпам — форма; 
дришавн асі — як ти бачив; йат — яке; 
мама — Моє; девӷ — півбоги; апі — 
навіть; асйа — цього; рӯпасйа — форму; 
нітйам — вічно; дарана-ккшіаӷ — 
прагнуть бачити. 
 

Всевишній Бог-Особа мовив:  
Мій дорогий Арджуно, цю Мою форму, 
яку ти тепер споглядаєш, узріти дуже 
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важко. І навіть небожителі завжди 
шукають нагоди бачити цей образ, такий 
для них дорогий. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У сорок восьмому вірші цієї 
глави розповідається, як Господь Кришна, 
завершивши явлення Своєї всесвітньої 
форми, повідомив Арджуні, що жодні 
праведні вчинки, хоч би скільки ми їх 
робили, жодні жертвопринесення й т. ін. не 
допоможуть побачити цей образ. Але слово 
су-дурдарам, використане тут, вказує на 
те, що дворука форма Кришни ще більш 
прихована. Всесвітній образ Кришни може 
побачити людина, різна діяльність якої, 
зокрема, покути, вивчення ведичних джерел, 
філософські роздуми тощо містять хоча б 
якийсь відтінок відданого служіння. У 
такому разі це можливо. Але, роблячи все це 
без хоча б найменшого відтінку бгакті, 
людина, як уже було з’ясовано раніше, не 
може побачити цієї форми. Побачити 
всесвітню форму — річ непроста, але 
Кришну в Його дворукій формі побачити ще 
важче, навіть для таких півбогів як Брагма й 
Господь Шіва. Вони бажають бачити Його, і 
«Шрімад-Бгаґаватам» підтверджує це: коли 
стало відомо, що Кришна перебуває в утробі 
Своєї матері Девакі, всі півбоги зійшли з 
небес подивитися на це диво, Кришну, і 
славили Його у прекрасних молитвах, хоча 
на той час Він був від них прихований. Вони 
мали зачекати, перш ніж побачити Його. 
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Недоумок може глузувати з Нього, 
вважаючи Його звичайною людиною, і 
вшановувати не Його, а безособове «щось» 
у Ньому, однак усе це — безглузде 
кривляння. Насправді ж, навіть такі півбоги, 
як Брагма й Шіва прагнуть бачити Кришну в 
Його дворукій формі. 

«Бгаґавад-ґіта» (9.11) також підтверджує: 
аваджнанті м мӯг мнуш танум 
рітаӷ. «Він невидимий для недоумків, які 
Його зневажають». Тіло Кришни, як 
свідчить «Брагма-самгіта», і як Він Сам 
каже у «Бгаґавад-ґіті», цілковито духовне і 
сповнене блаженства та вічності. Його тіло 
ніколи не діє як матеріальне тіло. Але для 
декого з тих, що пізнають Кришну, читаючи 
«Бгаґавад-ґіту» й інші ведичні писання, 
Кришна залишається загадкою. Люди, 
керовані матеріалістичними уявленнями, 
вважають Кришну великою історичною 
особою, видатним філософом і водночас 
звичайною людиною, яка, попри свою 
могутність, була змушена отримати 
матеріальне тіло. Зрештою, вони вважають, 
що Абсолютна Істина безособова. Тому 
вони думають, що Його особистісна форма 
походить від Його безособового аспекту і 
прив’язана до матеріальної природи. Ось 
таке матеріалістичне уявлення про 
Всевишнього Господа. Є й інше уявлення, 
що ґрунтується на припущеннях та 
умоглядних теоріях. Ті, що прагнуть знань, 
також уявляють Кришну по-своєму і 
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вважають Його менш важливим за 
всесвітню форму Всевишнього. Таким 
чином, деякі люди думають, нібито 
всесвітня форма Кришни, явлена Арджуні, 
важливіша за Його особистісну форму.  На 
їхню думку, особистісна форма 
Всевишнього — це щось уявне. Вони 
вважають, що в остаточному підсумку 
Абсолютна Істина не є особою. Однак у 
четвертій главі «Бгаґавад-ґіти» описаний 
трансцендентний спосіб пізнання, суть 
якого полягає в тому, щоб слухати про 
Кришну з авторитетних джерел. Такий 
справжній ведичний метод, і якщо хтось 
дійсно дотримується цієї ведичної традиції 
та слухає про Кришну від авторитетів, то, 
завдяки багаторазовому слуханню, Кришна 
стає для нього дуже дорогим. Як про це вже 
не раз було сказано, Кришну приховує Його 
сила, яку називають йоґа-мая. Він не 
дозволяє Себе побачити всім і кожному й 
тому не показує Себе. Побачити Його може 
тільки той, кому Кришна відкриється Сам. 
Це підтверджено у ведичній літературі. 
Тільки душа, яка віддалася Кришні, може 
дійсно збагнути Абсолютну Істину. 
Трансценденталіст, який постійно перебуває 
у свідомості Кришни й віддано служить 
Господу, може отримати духовний зір та в 
одкровенні побачити Кришну. Таке 
одкровення недоступне навіть півбогам. 
Тому навіть їм важко зрозуміти Кришну, і 
піднесені півбоги завжди прагнуть побачити 
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Кришну в Його дворукій формі. Висновок з 
усього сказаного можна зробити такий: хоча 
всесвітню форму Кришни побачити 
надзвичайно важко, й вона недоступна для 
всіх і кожного, та все ж іще важче зрозуміти 
Його особистісну форму, коли Він 
з’являється як Ш’ямасундара. 
 

ВІРШ 53 
 

Naah& vedENaR TaPaSaa Na daNaeNa Na ceJYaYaa ) 
XaKYa Wv&ivDaae d]íu& d*ívaNaiSa Maa& YaQaa )) 53 )) 

 

нга ведаір на тапас 
на днена на чеджйай | 

акйа ева-відго драшу 
дришавн асі м йатх || 53 || 

 

на — ніколи; агам — Я; ведаіӷ — вивченням 
Вед; на — ніколи; тапас — важкими 
покутами; на — ніколи; днена — роздачею 
милостині; на — ніколи; ча — також; 
іджйай — поклонінням; акйаӷ — це 
можливо; евам-відгаӷ — подібно до цього; 
драшум — бачити; дришавн — той, хто 
бачить; асі — ти є; мм — Мене; йатх — 
як. 
 

Цю форму, яку ти трансцендентними 
очима бачиш зараз, неможливо збагнути, 
ні просто вивчаючи Веди, ні проходячи 
через суворі аскези, ні за допомогою 
добродійності чи поклоніння. Це не ті 
методи, що можуть допомогти бачити 
Мене таким, як Я є. 
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ПОЯСНЕННЯ: Спочатку Кришна постав 
перед Своїми батьками Девакі та Васудевою 
в чотирирукій формі, а вже потім прибрав 
дворукої форми. Якщо людина не схильна 
до відданого служіння або не вірить у його 
могутність, їй дуже важко збагнути цю 
таємницю. Зрозуміти Кришну не здатні 
також і вчені, які вивчають Веди просто за 
допомогою знань граматики або сухої 
академічної освіти. Він також недосяжний 
для тих, що відвідують храми і пропонують 
шану Господу лише формально. Відвідуючи 
храми, вони неспроможні зрозуміти Кришну 
таким, який Він є насправді. Осягнути 
Кришну можна лише за допомогою 
відданого служіння, що Господь і пояснює в 
наступному вірші. 
 

ВІРШ 54 
 

>a¢-ya TvNaNYaYaa XaKYa AhMaev&ivDaae_JauRNa ) 
jaTau& d]íu& c TatveNa Pa[veíu& c ParNTaPa )) 54 )) 

 

бгактй тв ананйай акйа 
агам ева-відго ’рджуна  | 

ґйту драшу ча таттвена 
правешу ча паран-тапа || 54 || 

 

бгактй — відданим служінням; ту — але; 
ананйай — не змішуючи з корисливою 
діяльністю чи умоглядним знанням; акйаӷ 
— можливий; агам — Я; евам-відгаӷ — як 
це; арджуна — о Арджуно; ґйтум — 
знати; драшум — бачити; ча — і; 
таттвена — насправді; правешум — 
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увійти в; ча — також; парантапа — о 
приборкувачу ворогів. 
 

Любий Мій Арджуно, зрозуміти Мене 
таким, як Я стою тепер перед тобою, й 
побачити Мене на власні очі можна лише 
через безроздільне віддане служіння. 
Тільки так зможеш ти розкрити таїни про 
Мене.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Кришну можна осягнути 
лише за допомогою безроздільного 
відданого служіння. Він Сам пояснює це в 
подробицях у цьому вірші, аби 
неавторитетні коментатори знали, що вони 
марно витрачають свій час у намаганнях 
зрозуміти «Бгаґавад-ґіту» з допомогою 
власних теорій та припущень. Ніхто не 
може осягти Кришну і зрозуміти, як Він 
постав перед Своїми батьками спочатку в 
чотирирукій формі, а потім одразу ж набув 
дворукої. Це дуже важко збагнути просто за 
допомогою вивчення Вед або методом 
філософських припущень. Тому тут ясно 
сказано, що ніхто не може побачити Його чи 
проникнути в ці матерії. Але люди, які 
мають великий досвід у вивченні ведичної 
літератури, можуть черпати з неї дуже 
багато знань про Нього. Є безліч правил та 
приписів, і той, хто бажає хоч трошки 
зрозуміти Кришну, має дотримуватися засад 
на впорядкування життя, які описані в 
авторитетних джерелах. Згідно з цими 
засадами можна накладати на себе покути, 
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тобто тапасью. Наприклад, піст на 
Джанмаштамі, тобто в день явлення 
Кришни, і два дні на екадаші (одинадцяті 
дні після нового й повного місяця) — це 
серйозна тапасья. Що ж до добродійності, 
то її треба спрямовувати на відданих 
Кришни, які з любов’ю служать Йому, 
поширюючи філософію Кришни, тобто 
свідомість Кришни, по всьому світі. 
Свідомість Кришни — це послане людству 
благословення. Рупа Ґосвамі був 
надзвичайно вдячний Господу Чайтаньї і 
вважав Його найвеликодушнішим добро-
чинцем, адже Він щедро роздавав людям 
любов до Кришни, досягти якої так важко. 
Отже, якщо людина жертвує якусь суму 
відданим, що поширюють свідомість 
Кришни, то це найбільша добродійність у 
світі. І якщо людина поклоняється Кришні у 
храмі згідно з приписами (у храмах Індії ви 
завжди побачите на вівтарі якесь 
скульптурне зображення, зазвичай це  буває 
статуя Вішну чи Кришни), то це сприяє її 
духовному розвиткові. Для початківців у 
відданому служінні Господу дуже важливим 
є храмове поклоніння, і це підтверджує 
ведична література («Шветашватара 
Упанішада», 6.23): 
 

йасйа деве пар бгактір    
йатх деве татх ґурау 

тасйаіте катхіт гй артхӷ    
праканте магтманаӷ 
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Людина, яка непохитно віддана 
Всевишньому Господові й перебуває під 
керівництвом духовного вчителя, в якого 
вона має таку ж непохитну віру, може через 
одкровення побачити Всевишнього Бога-
Особу. Той, хто не навчається в істинного 
духовного вчителя, не може навіть почати 
розуміти Кришну. Тут навмисно вжито 
слово ту, яке вказує на те, що для розуміння 
Кришни не може використовуватися жоден 
інший спосіб, крім навчання в істинного 
духовного вчителя. Ніякий інший спосіб не 
може бути рекомендований, бо він не може 
бути успішним. 

Особистісні форми Кришни, тобто Його 
дворукий і чотирирукий образи, цілковито 
відмінні від Його минущої всесвітньої 
форми, яка була показана Арджуні. 
Чотирирука форма Нараяни і дворука форма 
Кришни — вічні і трансцендентні, тоді як 
усесвітня форма, продемонстрована 
Арджуні, — минуща. Саме слово су-
дурдарам означає «важко побачити» й 
передбачає, що всесвітньої форми ніхто досі 
ще не спостерігав. Це слово також вказує на 
те, що не було потреби являти цю форму 
відданим. На прохання Арджуни Кришна 
явив цей образ, щоб у майбутньому, коли 
хтось почне видавати себе за Господнє 
втілення, люди могли попросити його явити 
свою всесвітню форму. 

Слово на, неодноразово вживане в 
попередньому вірші, вказує на те, що 
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людині не треба дуже пишатись 
академічною обізнаністю у ведичних 
питаннях. Їй слід звернутися до відданого 
служіння Кришні. Лише тоді людина може 
пробувати писати коментарі до «Бгаґавад-
ґіти». 

Кришна змінив усесвітню форму на 
чотирируку форму Нараяни, а потім на 
Свою природну дворуку форму. Це свідчить 
про те, що чотирирукі й усі інші форми, які 
згадані у ведичній літературі, є 
поширеннями первинного дворукого 
Кришни. Він є джерелом усіх проявів та 
еманацій. Кришна відрізняється навіть від 
усіх цих Своїх форм, не кажучи вже про 
Його безособовий аспект. Що ж до 
чотирируких форм Кришни, то у Ведах 
сказано, що навіть найбільш схожа на 
Кришну чотирирука форма (відома як Мага-
Вішну, що лежить на поверхні космічного 
океану й видихає та вдихає незліченні 
всесвіти) також є поширенням Усевишнього 
Господа. Як сказано у «Брагма-самгіті» 
(5.48): 

 

йасйаіка-нівасіта-клам атхваламбйа 
джванті лома-віла-дж джаґад-аа-нтхӷ 

вішур магн са іга йасйа кал-віешо 
ґовіндам ді-пуруша там ага бгаджмі 

 

«Мага-Вішну, в якого входять усі незліченні 
всесвіти і з якого вони, йдучи вслід за Його 
подихом, потім знову виходять, є 
повновладним поширенням Кришни. Тому я 
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поклоняюся Ґовінді, Кришні, причині всіх 
причин». Отже, зрештою, треба рішуче 
поклонятись особистісній формі Кришни як 
Усевишньому Богові-Особі, що уособлює 
вічне блаженство і знання. Він — джерело 
всіх форм Вішну, Він породжує всі втілення, 
або аватари. Як стверджує «Бгаґавад-ґіта», 
Він — первинна Всевишня Особа. 

У ведичній літературі («Ґопала-тапані 
Упанішада», 1.1) є такий вислів: 

 

сач-чід-нанда-рӯпйа    
кришйкліша-кріе 
намо веднта-ведййа    
ґураве буддгі-скшіе 

 

«Я схиляюсь у шанобливому поклоні перед 
Кришною, якому притаманна трансцендент-
на форма блаженства, вічності та знання. Я 
висловлюю Йому свою шану, бо зрозуміти 
Його означає зрозуміти Веди, й тому Він є 
найвищим духовним учителем». Далі там 
сказано: кришо ваі парама даіватам — 
«Кришна є Всевишнім Богом-Особою» 
(«Ґопала-тапані Упанішада», 1.3). Еко ва 
сарва-ґаӷ криша йаӷ — «саме цей 
Кришна є Всевишнім Богом-Особою, й Він 
гідний поклоніння». Еко ’пі сан багудг йо 
’вабгті — «Кришна один, але Він 
проявлений у безмежних формах і втілених 
поширеннях» («Ґопала-тапані Упанішада», 
1.21). 

«Брагма-самгіта» (5.1) каже: 
 

вараӷ парамаӷ кришаӷ    
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сач-чід-нанда-віґрагаӷ 
андір дір ґовіндаӷ    

сарва-краа-краам 
 

«Всевишній Бог-Особа — це Кришна, який 
має тіло з вічності, знання та блаженства. 
Він не має початку, бо Він — початок 
усього. Він — причина всіх причин». 

В іншому місці сказано: йатрватра 
кришкхйа пара брагма наркриті — 
«Найвища Абсолютна Істина — це особа, 
ім’я цієї особи — Кришна, й іноді Він 
сходить на Землю». У «Шрімад-Бгаґаватам» 
також наведено опис різних утілень 
Всевишнього Бога-Особи, й у цьому 
переліку є й ім’я Кришни. Але далі там 
сказано, що Кришна — це не втілення Бога, 
а Сам первинний Усевишній Бог-Особа (ете 
ча-калӷ пусаӷ кришас ту бгаґавн 
свайам). 

Так само, у «Бгаґавад-ґіті» Господь каже: 
маттаӷ паратара ннйат — «немає 
нічого вищого від Моєї форми Бога-Особи, 
Кришни». В іншому місці «Бгаґавад-ґіти» 
Він також каже: агам адір гі деванам — «Я 
джерело всіх півбогів». З’ясувавши з 
допомогою Кришни суть «Бгаґавад-ґіти», 
Арджуна каже також: пара брагма пара 
дгма павітра парама бгавн. «Тепер я 
цілковито усвідомив, що Ти — Всевишній 
Бог-Особа, Абсолютна Істина і притулок 
усього сущого». Отже, всесвітня форма, що 
її явив Арджуні Кришна, не є первинною 
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формою Господа. Первинний, одвічний 
образ Бога — це Кришна. Всесвітню ж 
форму, з її тисячами голів та рук, Кришна 
являє лише для того, аби привернути увагу 
тих, що не мають любові до Бога, і ця Його 
форма — другорядна. 

Всесвітня форма не приваблює чистих 
відданих, які люблять Господа у різних 
трансцендентних стосунках. На трансцен-
дентну любов Своїх відданих Усевишній 
Господь у Своїй первинній формі Кришни 
відповідає взаємністю. Тому Арджуна, 
якого поєднувала з Кришною щира дружба, 
не відчував жодного задоволення, 
споглядаючи всесвітню форму; вона, радше, 
жахала його. Арджуна, який постійно 
перебував у товаристві Кришни, був 
наділений трансцендентним зором. Він не 
був пересічною людиною, й тому всесвітня 
форма його не привабила. Ця форма може 
здаватися дивовижною і чудовою тим 
людям, які намагаються вдосконалюватися 
за допомогою корисливої діяльності, але для 
відданих, які з любов’ю служать Господу, 
найдорожчою є дворука форма Кришни. 
 

ВІРШ 55 
 

MaTk-MaRk*-NMaTParMaae MaÙ¢-" Sa®viJaRTa" ) 
iNavŒr" SavR>aUTaezu Ya" Sa MaaMaeiTa Paa<@v )) 55 )) 

 

мат-карма-крин мат-парамо 
мад-бгактаӷ саґа-варджітаӷ | 

нірваіраӷ сарва-бгӯтешу 
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йаӷ са мм еті пава || 55 || 
 

мат-карма-крит — хто виконує роботу 
задля Мене; мат-парамаӷ — хто вважає 
Мене Всевишнім; мат-бгактаӷ — хто 
віддано служить Мені; саґа-варджітаӷ — 
вільний від скверни корисливої діяльності 
та умоглядних теорій; нірваіраӷ — той, хто 
не має ворогів; сарва-бгӯтешу — серед усіх 
живих істот; йаӷ — той, хто; саӷ — він; мм 
— до Мене; еті — приходить; пава — 
син Панду. 
 

Мій дорогий Арджуно, хто присвячує себе 
чистому відданому служінню Мені, хто 
вільний від скверни корисливої 
діяльності й умоглядних теорій, хто 
працює для Мене, хто робить Мене 
найвищою метою свого життя і дружньо 
ставиться до кожної живої істоти, той 
обов’язково прийде до Мене. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Хто бажає наблизитись до 
Всевишньої Особи, найвищої з усіх 
Божественних Осіб, Кришни, який 
перебуває в духовному небі, на планеті 
Кришналока, й увійти у близькі стосунки з 
Ним, — той має прийняти пораду, що її дав 
Сам Усевишній. Отже, цей вірш містить у 
собі суть «Бгаґавад-ґіти». «Бгаґавад-ґіта» — 
це книга, що призначена для зумовлених 
душ, які потрапили в матеріальний світ, аби 
панувати над матеріальною природою, й не 
знають про справжнє духовне життя. 
«Бгаґавад-ґіта» покликана показати, як 
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людина може осягти своє духовне буття та 
свої вічні взаємини з Усевишньою 
духовною особистістю; вона вказує шлях 
додому, назад до Бога. Й ось тепер цей вірш 
чітко пояснює шлях відданого служіння, що 
веде до успіху в духовній діяльності. 

Що ж до роботи, то людина має 
спрямувати всю свою енергію на діяльність 
у свідомості Кришни. Як сказано у «Бгакті-
расамрита-сіндгу» (2.255): 

 

ансактасйа вішайн    
йатхргам упайуджатаӷ 

нірбандгаӷ криша-самбандге    
йукта ваірґйам учйате 

 

Людина не повинна вести діяльності, яка не 
пов’язана з Кришною. Це — кришна-карма. 
Можна вести різноманітну діяльність, але не 
треба водночас прив’язуватися до її плодів 
— ці плоди треба віддавати Йому. 
Наприклад, людина може вдаватися до 
комерційної діяльності, але для того, аби 
здійснювати її у свідомості Кришни, вона 
має всі свої торгові операції проводити 
задля Кришни. Та якщо справжній володар 
підприємства — Кришна, то весь прибуток 
такого підприємства треба використовувати 
на вдоволення Кришни. Бізнесмен, який має 
сотні тисяч доларів, може запропонувати їх 
усі Кришні, адже Кришна вже й без того 
ними володіє. Це робота в ім’я Кришни. 
Замість будувати новий великий дім задля 
задоволення своїх чуттів, краще збудувати 
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гарний храм для Кришни, встановити в 
ньому Божества Кришни й налагодити 
служіння Божествам у храмі згідно з 
настановами авторитетних книг про віддане 
служіння. Усе це — кришна-карма. Не треба 
прив’язуватися до плодів своєї праці, 
необхідно пропонувати їх Кришні. Також 
треба споживати лише прасад — їжу, 
запропоновану спочатку Кришні. Якщо 
хтось побудує величезний храм для Кришни 
і встановить у ньому Божество Кришни, то 
він може жити у храмі, пам’ятаючи, що 
володар цього храму — Кришна. Це 
називають свідомістю Кришни. Проте якщо 
в людини немає коштів на будівництво 
храму Кришни, вона може прибирати у 
храмі Кришни, і це також кришна-карма. 
Можна ростити сад. Кожен, у кого є земля 
(принаймні в Індії кожен бідняк має 
невеличку ділянку), може використовувати 
її для Кришни, тобто вирощувати на ній 
квіти і пропонувати їх Господу. Можна 
також посадити туласі, як радить у 
«Бгаґавад-ґіті» Кришна, бо листя туласі 
дуже важливе. Патра пушпа пхала 
тойам — Кришна бажає, аби людина 
пропонувала Йому листок, квітку, плід або 
трохи води, і Він буде вдоволений таким 
підношенням. Слово «листок» насамперед 
стосується листя туласі. Отже, можна сіяти 
ці рослини, поливати їх, і в такий спосіб 
навіть найбідніша людина зможе служити 
Кришні. Це тільки деякі приклади того, як 
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людина може приєднатися до діяльності у 
служінні Кришні. 

Слово мат-парамаӷ стосується людини, 
яка вважає вищою життєвою досконалістю 
спілкування з Кришною в Його духовній 
обителі. Вона не хоче досягти вищих 
планет, таких як Місяць або Сонце, чи 
інших небесних планет, чи навіть 
Брагмалоки — найвищої планети всесвіту. 
Це її зовсім не приваблює. Вона прагне 
одного — переміститися в духовне небо. І 
навіть у духовному небі її не задовольняє 
злиття зі сліпучим сяйвом брагма-джйоті, 
бо вона хоче потрапити на найвищу планету 
духовного світу, Кришналоку, Ґолока-
Вриндавану. Вона має довершене знання 
про цю планету, і її вже не цікавить жодна 
інша планета. Слово мад-бгактаӷ вказує на 
те, що вона цілковито присвячує себе 
відданому служінню, а саме — дев’яти його 
способам: вона слухає про Господа, оспівує 
Його імена, пам’ятає про Нього, 
поклоняється Йому, служить Його 
лотосовим стопам, молиться Йому, виконує 
Його накази, зав’язує з Ним дружбу і все 
віддає Йому. Якщо людина залучена до всіх 
дев’яти різновидів відданого служіння, або 
до восьми, семи, чи хоча б до одного з них, 
то вона неодмінно досягне досконалості. 

Тут дуже важливим є слово саґа-
вірджітаӷ. Треба відмовитися від 
товариства людей, налаштованих проти 
Кришни. До них належать не лише атеїсти, 
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але й люди, яких приваблює корислива 
діяльність та умоглядні теорії. Тому віддане 
служіння в його чистому вигляді описане у 
«Бгакті-расамрита-сіндгу» (1.1.11) так: 

 

анйбгілшіт-ӯнйа    
ґйна-кармдй-анвритам 

нукӯлйена кришну-    
лана бгактір уттам 

 

У цьому вірші Шріла Рупа Ґосвамі пояснює, 
що кожному, хто бажає присвятити себе 
чистому відданому служінню Господові, 
треба очиститися від будь-якої матеріальної 
скверни. Йому слід уникати товариства 
людей, схильних до корисливої діяльності 
та умоглядних теорій. Відмовившись від 
такого небажаного спілкування та 
матеріальних бажань, які її забруднюють, 
людина залюбки розвиває й поглиблює 
знання про Кришну. Це називають чистим 
відданим служінням. нукӯлйасйа сакалпаӷ 
пртікӯлйасйа варджанам («Гарі-бгакті-
віласа», 11.676). Треба думати про Кришну з 
любов’ю й діяти Йому на благо, а не на 
шкоду. Камса був ворогом Кришни, й від 
самого народження Кришни розробляв 
численні плани, як убити Його, й оскільки 
він завжди зазнавав невдачі, то в його 
думках Кришна був присутній постійно. 
Тому під час роботи, їди або сну він завжди 
думав лише про Кришну. Однак, така 
свідомість Кришни несприятлива. І хоча 
Камса думав про Кришну двадцять чотири 
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години на добу, його все одно вважають 
демоном, якого Кришна врешті-решт і вбив. 
Звичайно, кожен, кого вбиває Кришна, 
одразу ж звільнюється, але не це є метою 
чистих відданих. Чистий відданий навіть не 
прагне звільнитися. Він не хоче потрапити 
навіть на найвищу планету, Ґолока-
Вриндавану. Єдина його мета — служити 
Кришні, хоч де б він був. 

Віддані Кришни до всіх ставляться 
приязно, й тому тут сказано, що в них немає 
ворогів (нірваіраӷ). Як же це можливо? 
Відданий у свідомості Кришни розуміє, що 
лише віддане служіння Кришні може 
звільнити людину від усіх життєвих 
проблем. Він знає це зі свого досвіду, і тому 
прагне поширювати засади свідомості 
Кришни серед людей. Є багато історичних 
прикладів того, як віддані Господа, аби 
поширити Божу свідомість, ризикували 
своїм життям. Найкращий приклад цього — 
Господь Ісус Христос. Невіруючі розіп’яли 
Його. В ім’я поширення свідомості Бога він 
пожертвував Своїм життям. Звичайно, це 
було б поверховим розумінням вважати, що 
Його вбили. В Індії також є багато таких 
прикладів, зокрема, Гарідас Тхакур та 
Магарадж Праглада. Навіщо їм було так 
ризикувати? Бо вони прагнули поширювати 
свідомість Кришни, а це непросто. Відданий 
Кришни розуміє, що люди страждають через 
те, що вони забули про свій вічний зв’язок із 
Кришною. Тому найвище благо, яке можна 
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дати людському суспільству, — це 
звільнити своїх ближніх від усіх 
матеріальних труднощів. Так служать 
Господу чисті віддані. Можна тільки уявити 
собі, якою великою є милість Кришни до 
того, хто служить Йому, ризикуючи заради 
Нього усім. Тому немає сумніву, що такі 
люди, покинувши тіло, досягають вічного 
життя на найвищій духовній планеті. 

Отже, Кришна продемонстрував 
усесвітню форму, яка є тимчасовим проявом 
і формою часу, що поглинає все, навіть 
чотирируку форму Вішну. Таким чином, 
Кришна є джерелом усіх цих проявів. Було 
би помилкою вважати Кришну проявом 
первинної вішва-рупи чи Вішну. Кришна — 
джерело всіх форм. Існують сотні й тисячі 
Вішну, але для відданого з усіх форм 
Кришни найдорожчим є одвічний дворукий 
образ Ш’ямасундари. У «Брагма-самгіті» 
сказано, що ті, хто з любов’ю й відданістю 
прив’язаний до Кришни в Його формі 
Ш’ямасундари, постійно споглядають Його 
у своєму серці й не бачать уже нічого 
іншого. Тому слід розуміти, що форма 
Кришни — головна й найвища. У цьому 
полягає суть одинадцятої глави. 

Так закінчуються пояснення Бгакті-
веданти до одинадцятої глави «Шрімад 
Бгаґавад-ґіти», в якій була розглянута 
всесвітня форма. 
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ГЛАВА ДВАНАДЦЯТА  
Віддане служіння 

 
ВІРШ 1 

 

AJauRNa ovac ) 
Wv& SaTaTaYau¢-a Yae >a¢-aSTva& PaYauRPaaSaTae ) 

Yae caPYa+arMaVYa¢&- Taeza& ke- YaaeGaivtaMaa" )) 1 )) 
 

арджуна увча 
ева сатата-йукт йе 

бгактс тв парйупсате | 
йе чпй акшарам авйакта 

теш ке йоґа-віттамӷ || 1 || 
 

арджуна увча — Арджуна сказав; евам — 
таким чином; сатата — завжди; йуктӷ — 
зайняті; йе — ті, хто; бгактӷ — віддані; 
твм — Тобі; парйупсате — належним 
чином поклоняються; йе — ті, хто; ча — 
також; апі — знову; акшарам — вищому від 
чуттів; авйактам — непроявленому; тешм 
— із них; ке — хто; йоґа-віт-тамӷ — 
найдосконаліший у знанні йоґи. 
 

Арджуна запитав:  
Кого вважають більш досконалим: того, 
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хто завжди належним чином занурений у 
віддане служіння Тобі, чи того, хто шанує 
безособовий Брагман, непроявлене? 
 

ПОЯСНЕННЯ: Раніше Кришна вже пояснив 
Свій особистісний, безособовий та 
всесвітній аспекти й описав усі категорії 
відданих і йоґів. Зазвичай трансцендента-
лістів поділяють на два класи: персоналістів 
та імперсоналістів. Відданий-персоналіст з 
усією енергією занурюється у служіння 
Всевишньому Господові. Імперсоналіст 
також служить Кришні, але не 
безпосередньо, а розмірковуючи про 
безособовий Брагман, про непроявлене. 

З цієї глави ми дізнаємося, що серед 
різних способів усвідомлення Абсолютної 
Істини найвищим є бгакті-йоґа, тобто 
віддане служіння. Якщо людина прагне 
спілкуватися з Усевишнім Богом-Особою, їй 
треба звернутися до відданого служіння. 

Тих, що безпосередньо поклоняються 
Всевишньому Господові та віддано служать 
Йому, називають персоналістами, а 
зайнятих роздумами про безособовий 
Брагман — імперсоналістами. І тут Арджуна 
питає, хто з них перебуває у кращому 
становищі. Є різні шляхи усвідомлення 
Абсолютної Істини, але Кришна в цій главі 
вказує, що бгакті-йоґа, тобто віддане 
служіння Йому, є найкращим з усіх. Це — 
найпряміший шлях і найлегший спосіб 
досягти спілкування з Богом. 
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У другій главі «Бгаґавад-ґіти» Всевишній 
Господь пояснив, що жива істота не є 
матеріальним тілом. Вона є духовною 
іскрою. Що ж до Абсолютної Істини, то 
вона є духовним цілим. У сьомій главі 
Кришна описує живу істоту як невід’ємну 
частку вищого цілого й радить повністю 
перенести свою увагу на це вище ціле. У 
восьмій главі повторено, що той, хто, 
покидаючи тіло, думає про Кришну, одразу 
ж переноситься на духовне небо, в обитель 
Кришни. Наприкінці шостої глави Господь 
прямо каже, що найдосконалішим із усіх 
йоґів є той, хто постійно спрямовує свій 
внутрішній погляд на Кришну. Тож майже 
кожна глава закінчується підсумком, що 
людині треба мати прив’язаність до 
особистісної форми Кришни, бо це 
найвищий ступінь духовного усвідомлення.  

Однак існують люди, яких не приваблює 
особистісна форма Кришни. Вони настільки 
байдужі до Нього, що навіть складаючи 
коментарі до «Бгаґавад-ґіти», намагаються 
відвернути інших людей від Кришни й 
перенести всю їхню відданість на 
безособове сяйво брагма-джйоті. Вони 
вважають за краще розмірковувати про 
безособовий непроявлений аспект 
Абсолютної Істини, який перебуває за 
межами чуттєвого сприйняття. 

Отже, є два класи трансценденталістів, які 
йдуть різними шляхами, й Арджуна 
намагається вирішити питання про те, який 
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із цих двох способів кращий і 
трансценденталісти якої категорії 
досконаліші. Іншими словами, Арджуна 
хоче прояснити власне становище, адже він 
був прив’язаний до особистісної форми 
Кришни, а не до безособового Брагмана. Він 
хоче впевнитись у надійності своєї позиції. І 
в матеріальному світі, і в духовному світі 
Всевишнього Господа медитація на 
безособовий прояв — справа непроста. 
Дійсно, повністю осягнути безособовий 
аспект Абсолютної Істини неможливо. Тому 
Арджуна хоче запитати: «А яка ж користь 
від такого марнування часу?» В одинадцятій 
главі він на  власному досвіді 
переконується, що краще мати прив’язаність 
до особистісної форми Кришни, бо в такий 
спосіб можна пізнати й усі інші Його 
прояви, й це не заважатиме його любові до 
Кришни. Це важливе питання, яке поставив 
Арджуна, дозволяє з’ясувати різницю між 
безособовим та особовим уявленнями про 
Абсолютну Істину. 
 

ВІРШ 2 
 

é[q>aGavaNauvac ) 
MaYYaaveXYa MaNaae Yae Maa& iNaTYaYau¢-a oPaaSaTae ) 

é[ÖYaa ParYaaePaeTaaSTae Mae Yau¢-TaMaa MaTaa" )) 2 )) 
 

р-бгаґавн увча 
майй вейа мано йе м 

нітйа-йукт упсате | 
раддгай парайопетс 
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те ме йукта-там матӷ || 2 || 
 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; майі — на Мені; вейа — 
зосереджуючи; манаӷ — ум; йе — ті, хто; 
мм — Мені; нітйа — завжди; йуктӷ — 
зайняті; упсате — поклоняються; 
раддгай — з вірою; парайа — 
трансцендентною; упетӷ — наділені; те — 
вони; ме — Мною; йукта-тамӷ — 
найдосконаліші у практиці йоґи; матӷ — 
вважаються. 
 

Всевишній Бог-Особа відповів:  
Найбільш досконалими Я вважаю тих, 
що зосередили свої уми на Моїй 
особистісній формі й завжди з великою 
трансцендентною вірою занурені в 
поклоніння Мені. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Відповідаючи на питання 
Арджуни, Кришна ясно каже, що того, хто 
зосереджується на Його особистісній формі 
та поклоняється Йому з вірою й відданістю, 
треба вважати найдосконалішим йоґом. Для 
людини в такій свідомості Кришни немає 
матеріальної діяльності, бо вся її діяльність 
спрямована на Кришну. Чистий відданий 
завжди в ділах. Іноді він оспівує імена 
Господа, а іноді слухає або читає книги про 
Кришну. Іноді він готує прасад або йде на 
базар, щоб купити що-небудь для Кришни, а 
іноді прибирає у храмі чи миє посуд.  Усе, 
що він робить, кожна мить його життя 
присвячена Кришні. Така діяльність 
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ведеться у стані досконалого самадгі.  
 

ВІРШІ 3–4 
 

Yae Tv+arMaiNadeRXYaMaVYa¢&- PaYauRPaaSaTae ) 
SavR}aGaMaicNTYa& c kU-$=SQaMacl&/ Da]uvMa( )) 3 )) 

SaiàYaMYaeiNd]YaGa]aMa& SavR}a SaMabuÖYa" ) 
Tae Pa[aPanuviNTa MaaMaev SavR>aUTaihTae rTaa" )) 4 )) 

 

йе тв акшарам анірдейам 
авйакта парйупсате  | 

сарватра-ґам ачінтйа ча 
кӯа-стхам ачала дгрувам  || 3 || 

 

саннійамйендрійа-ґрма 
сарватра сама-буддгайаӷ | 

те прпнуванті мм ева 
сарва-бгӯта-гіте ратӷ || 4 || 

 

йе — ті, хто; ту — але; акшарам — те, що 
за межами чуттєвого сприйняття; 
анірдейам — невизначеному; авйактам — 
непроявленому; парйупсате — цілковито 
присвятили себе поклонінню; сарватра-ґам 
— усюдисущому; ачінтйам — 
незбагненному; ча — також; кӯа-стхам — 
незмінному; ачалам — нерухомому; 
дгрувам — постійному; саннійамйа — 
приборкуючи; індрійа-ґрмам — усі чуття; 
сарватра — скрізь; сама-буддгайаӷ — 
однаково прихильні; те — вони; 
прпнуванті — досягають; мм — Мене; 
ева — неодмінно; сарва-бгӯта-гіте — на 
благо всіх живих істот; ратӷ — зайняті. 
 

Але й ті, що, приборкуючи чуття й 
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однаково ставлячись до усіх, повністю 
присвячують себе поклонінню непрояв-
леному, що недосяжне для чуттєвого 
сприйняття, усепроникливому, незбаг-
ненному, незмінному, сталому й 
нерухомому безособовому аспекту 
Абсолютної Істини, — такі особи, що 
вболівають за благо всіх, також, зрештою, 
Мене досягають. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Ті, що безпосередньо не 
поклоняються Всевишньому Богові, 
Кришні, але роблять спроби досягти того ж 
призначення обхідним шляхом, зрештою 
теж досягають тієї ж самої мети, Шрі 
Кришни. «Після численних народжень 
мудрець шукає притулку в Мені, знаючи, 
що Всудева є всім» (Б.-ґ., 7.19). Коли, після 
багатьох народжень, людина досягає 
довершеного знання, вона віддається 
Господу Кришні. Якщо людина йде до Бога 
шляхом, описаним у цьому вірші, то їй слід 
оволодіти своїми чуттями, служити кожній 
істоті й діяти на благо всіх. Зі сказаного 
випливає, що людині треба прийти до 
Господа Кришни, інакше досконале 
усвідомлення неможливе. Часто людині 
доводиться накладати на себе численні 
покути, перш ніж цілком Йому віддатися. 

Аби відчути Наддушу, яка перебуває 
всередині індивідуальної душі, треба 
припинити чуттєву діяльність, тобто 
перестати бачити, чути, відчувати смак і 
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облишити будь-яку роботу на чуттєвому 
рівні. Тоді людина може усвідомити, що 
Всевишня Душа присутня скрізь. 
Усвідомивши це, вона більше не заздрить 
жодній живій істоті й не бачить різниці між 
людиною і твариною, бо бачить у них лише 
душу, а не зовнішню оболонку. Однак, для 
пересічної людини метод безособового 
усвідомлення дуже складний. 
 

ВІРШ 5 
 

©e-Xaae_iDak-TarSTaezaMaVYa¢-aSa¢-ceTaSaaMa( ) 
AVYa¢-a ih GaiTaduR"%& dehviÙrvaPYaTae )) 5 )) 

 

клео ’дгіка-тарас тешм 
авйактсакта-четасм | 
авйакт гі ґатір дуӷкха 

дегавадбгір авпйате || 5 || 
 

клеаӷ — неспокій; адгіка-тараӷ — дуже; 
тешм — їх; авйакта — до непроявленого; 
сакта — прив’язаний; четасм — тих, чий 
ум; авйакт — до непроявленого; гі — 
неодмінно; ґатіӷ — поступ; дуӷкхам — із 
труднощами; дега-вадбгіӷ — утіленим; 
авпйате — досягають. 
 

Та все ж для них — тих, чиї уми 
прив’язані до непроявленого безособового 
аспекту Всевишнього, — поступ дуже 
болісний і нестерпний. Втіленим істотам 
завжди важко просуватися у цій 
дисципліні. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Клас трансценденталістів, 



1101 

які звертаються до незбагненного, 
непроявленого, безособового аспекту 
Всевишнього Господа, називають ґ’яна-
йоґами, а тих, що повністю перебувають у 
свідомості Кришни і з відданістю служать 
Господу, називають бгакті-йоґами. Тут 
вичерпно пояснено різницю між ґ’яна-йоґою 
та бгакті-йоґою. Ґ’яна-йоґа, хоча вона 
врешті-решт і приводить людину до тієї ж 
мети, є дуже складною, тоді як шлях бгакті-
йоґи, безпосереднього відданого служіння 
Всевишньому Богові-Особі, — легший і 
більше відповідає природі втіленої душі. 
Індивідуальна душа втілюється з давніх-
давен. Їй навіть теоретично важко збагнути, 
що вона не є тілом. Тому бгакті-йоґа 
використовує мурті Кришни як об’єкт 
поклоніння, бо так можна застосувати 
тілесну концепцію, яка закріпилась у 
нашому умі. Поклоніння Всевишньому 
Богові-Особі у храмі перед Його мурті не є 
ідолопоклонством. Ведична література 
свідчить, що поклоніння може бути саґуна 
або нірґуна, тобто поклонінням 
Усевишньому, який має або не має якостей. 
Поклоніння мурті у храмі — це поклоніння 
типу саґуна, тобто поклоніння Господові, 
який представлений матеріальними 
елементами. Попри таке представлення 
мурті Господа насправді не є матеріальним, 
хоч воно і явлене в матеріальних елементах, 
а саме в камені, дереві, олійних фарбах 
тощо. Така абсолютна природа 
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Всевишнього Господа. 
Тут можна навести дещо грубий приклад. 

На вулиці встановлено поштові скриньки, і 
якщо ми вкидаємо до них наші листи, їх, 
певна річ, буде доставлено за призначенням. 
Однак будь-яка інша скринька, хай навіть і 
дуже схожа на поштову, але яка не 
встановлена відділенням зв’язку, не є для 
цього придатною. Так само й Бог має 
вповноважене представництво в формі 
Божества, яке називають арча-віґрага. Ця 
арча-віґрага є втіленням Усевишнього 
Господа. Через цю форму Бог прийматиме 
служіння. Господь усемогутній та 
всесильний, тому Він може приймати 
любовне служіння Свого відданого через 
Своє втілення в арча-віґрасі, аби полегшити 
поклоніння людині, яка живе зумовленим 
життям. 

Отже, відданому Господа зовсім не важко 
наблизитися до Всевишнього одразу й 
напряму, але тим, хто йде до духовного 
усвідомлення через імперсоналізм, це дуже 
складно. Вони мають усвідомити 
непроявлене представництво Всевишнього 
за допомогою такої ведичної літератури як 
Упанішади. Для цього їм треба оволодіти 
мовою, збагнути відчуття, що перебувають 
за межами чуттєвого сприйняття, та 
усвідомити всі ці процеси. Для  звичайної 
людини це не так легко. Але той, хто з 
відданістю служить Господові у свідомості 
Кришни просто під керівництвом істинного 
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духовного вчителя, шанобливо схиляючись 
перед мурті Кришни, як це рекомендовано в 
шастрах, слухаючи про славу Господа, 
приймаючи залишки їжі, запропонованої 
Господу, може дуже легко усвідомити 
Всевишнього Бога-Особу. Без сумніву, 
імперсоналісти йдуть дуже важким шляхом, 
у якому немає необхідності, і зрештою, 
ризикують так і не досягти Абсолютної 
Істини. Персоналісти ж наближаються до 
Всевишнього Бога-Особи напряму, без 
ризику, зайвого клопоту та великих 
труднощів. У «Шрімад-Бгаґаватам» є схоже 
твердження: якщо людині вже треба врешті-
решт віддатися Всевишньому Богові-Особі 
(цей спосіб називають бгакті), але 
натомість вона бере на себе тягар зрозуміти 
що є Брагман, а що ним не є, й витрачає на 
це все своє життя, то результатом буде 
тільки клопіт. Тому тут і не рекомендовано 
ставати на такий складний шлях 
самоусвідомлення, адже ще невідомо, який 
буде кінцевий результат. 

Жива істота вічно залишається 
індивідуальною душею, і якщо вона бажає 
розчинитись у духовному цілому, то цим 
вона може завершити усвідомлення аспектів 
вічності і знання, що притаманні їй, але 
аспекту блаженства вона не осягне. 
Милістю якого-небудь відданого 
трансценденталіст, що обізнаний із ґ’яна-
йоґою, може впритул підійти до бгакті-йоґи, 
тобто до відданого служіння. Але тривале 
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захоплення імперсоналізмом також стає 
джерелом труднощів, бо тоді людина вже не 
може позбутися безособових ідей. Отже, 
зумовленій душі завжди важко мати справу 
з непроявленим — як під час занять ґ’яна-
йоґою, так і тоді, коли вона вже усвідомлює 
це непроявлене. Кожна душа має часткову 
незалежність, і людина має чітко з’ясувати 
для себе, що усвідомлення непроявленого 
суперечить її духовній, сповненій 
блаженства сутності. Тому вдаватися до 
цього методу не варто. Для кожної 
індивідуальної живої істоти найкращим 
шляхом є шлях свідомості Кришни або 
відданого служіння. На тих, що нехтують 
відданим служінням, чигає небезпека стати 
атеїстом. Отже, як зазначено в цьому вірші, 
не слід захоплюватися методом, що полягає 
в зосередженні уваги на непроявленому, 
незбагненному, на тому, що перебуває поза 
чуттєвим сприйняттям, особливо цього не 
слід робити в нашу епоху. Господь Кришна 
цього не радить.  
 

ВІРШІ 6–7 
 

Yae Tau SavaRi<a k-MaaRi<a MaiYa SaNNYaSYa MaTPara" ) 
ANaNYaeNaEv YaaeGaeNa Maa& DYaaYaNTa oPaaSaTae )) 6 )) 

TaezaMah& SaMauÖTaaR Ma*TYauSa&SaarSaaGaraTa( ) 
>avaiMa Na icraTPaaQaR MaYYaaveiXaTaceTaSaaMa( )) 7 )) 

 

йе ту сарві кармі 
майі саннйасйа мат-парӷ | 

ананйенаіва йоґена 
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м дгййанта упсате || 6 || 
 

тешм ага самуддгарт 
мритйу-сасра-сґарт | 
бгавмі на чірт пртха 

майй веіта-четасм || 7 || 
 

йе — ті, хто; ту — але; сарві — усе; 
кармі — діяльність; майі — Мені; 
саннйасйа — відрікаючись; мат-парӷ — 
будучи прив’язаним до Мене; ананйена — 
неподільно; ева — неодмінно; йоґена — 
практикуючи бгакті-йоґу; мм — про Мене; 
дгййантаӷ — розмірковуючи; упсате — 
поклоняються; тешм — їх; агам — Я; 
самуддгарт — визволитель; мритйу — від 
смерті; сасра — в матеріальному 
існуванні; сґарт — з океану; бгавмі — Я 
стаю; на — не; чірт — після тривалого 
проміжку часу; пртха — син Притхи; майі 
— на Мені; веіта — закріплений; 
четасм — тих, чиї уми. 
 

Але тих, сину Притхи, що поклоняються 
Мені, присвячуючи Мені всю свою 
діяльність, що служать Мені з 
неухильною відданістю й, зосередивши на 
Мені свої уми, завжди розмірковують про 
Мене, Я швидко визволяю з океану 
народження і смерті. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут ясно сказано, що 
відданим надзвичайно щастить, адже 
Господь дуже швидко визволяє їх із 
матеріального існування. Чисте віддане 
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служіння приводить до розуміння величі 
Бога й підлеглого становища індивідуальної 
душі. Служити Всевишньому Господові — 
обов’язок індивідуальної душі, інакше вона 
служитиме маї. 

Як уже було сказано раніше, усвідомити 
Всевишнього Господа можна лише за 
допомогою відданого служіння. Отже, треба 
цілковито довіритися Йому. Аби досягнути 
Кришни, треба зосередити на Ньому свій ум 
і працювати лише для Нього. Не має 
значення, яку роботу виконує людина, 
головне, аби вона робила її для Кришни. 
Така суть відданого служіння. Відданий не 
прагне жодних досягнень, крім тих, що 
дають задоволення Всевишньому Богові-
Особі. Сенс життя відданого полягає в тому, 
щоб догоджати Кришні, й заради 
задоволення Кришни він може 
пожертвувати всім, як це зробив на полі 
битви Курукшетра Арджуна. Це нескладно: 
людина може виконувати свої обов’язки й 
водночас постійно співати мага-мантру 
Гаре Кришна, Гаре Кришна, Кришна 
Кришна, Гаре Гаре / Гаре Рама, Гаре Рама, 
Рама Рама, Гаре Гаре. Такий 
трансцендентний спів приваблює відданого 
до Всевишнього Бога-Особи. 

Всевишній Господь запевняє, що Він не 
забариться врятувати чистого відданого, 
який діє у такий спосіб, з океану 
матеріального існування. Ті, що 
просунулись у практиці йоґи, можуть за 
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допомогою методів йоґи перемістити душу, 
тобто себе, на будь-яку планету, яка їм до 
вподоби. Інші можуть використати якісь 
інші методи, але що стосується відданих, то 
тут ясно сказано, що Господь піклується про 
них особисто. Аби перенестися в духовний 
світ, відданому немає потреби набувати 
якоїсь особливої кваліфікації. 

У «Варага Пурані» є такий вірш: 
 

наймі парама стхнам    
арчір-ді-ґаті він 

ґаруа-скандгам ропйа    
йатхеччхам аніврітаӷ 

 

Суть цього вірша в тому, що відданому, аби 
перенестися на духовні планети як душа, 
немає потреби вдаватися до аштанґа-йоґи. 
Про неї піклується Сам Усевишній Господь. 
Він недвозначно запевняє тут, що Він Сам 
доставляє туди відданого. Дитина перебуває 
в безпеці тому, що батьки повністю 
опікуються нею. Так само й відданому не 
потрібно докладати окремих зусиль, аби за 
допомогою йоґи переміститися на інші 
планети. Радше, Всевишній Господь, зі 
Своєї великої милості, вмить з’явиться, 
сидячи верхи на Ґаруді, Своєму птахові-
носієві, й одразу звільнить відданого з 
матеріального існування. Хоча людина, яка 
впала в океан, може бути гарним плавцем, 
та все ж таки, хоч би скільки вона 
силкувалася, самостійно вона вже не 
врятується. Та якщо хто-небудь прийде на 
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допомогу й витягне її з води, тоді вона 
перебуватиме в безпеці. Так само й Господь 
витягує відданого з матеріального 
існування. Людина має просто 
дотримуватися нескладних настанов 
свідомості Кришни й цілковито присвятити 
себе відданому служінню. Кожній розумній 
людині слід скористатися з переваг 
відданого служіння. Це підтверджує 
«Нараянія»: 
 

й ваі сдгана-сампаттіӷ    
пурушртха-чатушайе 

тай він тад пноті    
наро нрйарайаӷ 

 

Суть цього вірша полягає в тому, що людині 
не слід присвячувати себе різним видам 
корисливої діяльності чи розвитку знання за 
допомогою умоглядних теорій та 
припущень. Той, хто присвятив себе 
Всевишній Особі, може отримати всі блага, 
які тільки можна здобути за допомогою 
інших методів йоґи, умоглядних теорій, 
обрядів, добродійності, жертвопринесень 
тощо. Це особливе благословення відданого 
служіння. 

Просто повторюючи святі імена Кришни 
— Гаре Кришна, Гаре Кришна, Кришна 
Кришна, Гаре Гаре / Гаре Рама, Гаре Рама, 
Рама Рама, Гаре Гаре, — відданий Господа 
може легко й радісно досягти найвищого 
призначення. Цієї мети неможливо досягти 
жодним з інших шляхів, на які вказує 
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релігія. 
Підсумок «Бгаґавад-ґіти» викладений у 

вісімнадцятій главі: 
 

сарва-дгармн парітйаджйа    
мм ека араа враджа 
ага тв сарва-ппебгйо    
мокшайішймі м учаӷ 

 

Людині треба облишити всі інші шляхи 
самоусвідомлення і просто присвятити себе 
відданому служінню у свідомості Кришни. 
Так вона зможе досягти найвищої 
досконалості життя. Людині не варто 
перейматися своїми минулими гріховними 
вчинками, бо турботу про неї повністю 
перебирає на Себе Всевишній Господь. 
Отже, не варто марно витрачати сили в 
пошуках духовного самоусвідомлення. Хай 
кожен знайде притулок у найвищого 
всемогутнього Бога, Кришни. Це і є 
найвищою досконалістю життя. 
 

ВІРШ 8 
 

MaYYaev MaNa AaDaTSv MaiYa buiÖ& iNaveXaYa ) 
iNaviSaZYaiSa MaYYaev ATa Oß| Na Sa&XaYa" )) 8 )) 

 

майй ева мана дгатсва 
майі буддгі нівеайа | 

нівасішйасі майй ева 
ата ӯрдгва на саайаӷ || 8 || 

 

майі — на Мені; ева — неодмінно; манаӷ — 
ум; дгатсва — зосередь; майі — до Мене; 
буддгім — розум; нівеайа — зверни; 
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нівасішйасі — ти будеш жити; майі — у 
Мені; ева — неодмінно; атаӷ ӯрдгвам — 
відтоді; на — ніколи; саайаӷ — сумнів. 
 

Просто зосередь свій ум на Мені, 
Всевишньому Богові-Особі, й цілковито 
заглиб у Мене свій розум. Так ти, 
безперечно, завжди житимеш у Мені. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Той, хто присвятив себе 
відданому служінню Господові Кришні, 
перебуває з Усевишнім Господом в 
особистих стосунках і його становище, без 
сумніву, від самого початку є 
трансцендентним. Відданий не живе на 
матеріальному рівні — він живе у Кришні. 
Немає різниці між святим іменем Господа й 
Самим Господом, і якщо відданий співає 
Гаре Кришна, то Кришна та Його внутрішня 
енергія танцюють у нього на язику. Коли 
відданий підносить Кришні їжу, Кришна 
безпосередньо приймає її; коли ж відданий 
споживає залишки такої їжі, він ніби 
проймається Кришною. Людина, яка не 
вдається до такого служіння, не може 
зрозуміти, як це відбувається, хоча сам цей 
спосіб рекомендований у «Бгаґавад-ґіті» та 
інших ведичних творах. 
 

ВІРШ 9 
 

AQa icta& SaMaaDaaTau& Na Xa¥-aeiz MaiYa iSQarMa( ) 
A>YaaSaYaaeGaeNa TaTaae MaaiMaC^aáu& DaNaÅYa )) 9 )) 

 

атха чітта самдгту 
на акноші майі стхірам | 
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абгйса-йоґена тато 
мм іччхпту дгана-джайа || 9 || 

 

атха — а якщо; чіттам — ум; самдгтум 
— зосередити; на — не; акноші — ти 
здатний; майі — на Мені; стхірам — стійко; 
абгйса-йоґена — практикуючи віддане 
служіння; татаӷ — тоді; мм — Мене; 
іччх — бажай; птум — дістати; дганам-
джайа — Арджуно, завойовнику багатств. 
 

Але, любий Мій Арджуно, дорогий 
завойовнику багатств, якщо ти не можеш 
зосереджувати на Мені свій ум без 
відхилень, тоді дотримуйся регулівних 
засад бгакті-йоґи. Так ти розвинеш 
бажання Мене досягти. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші вказано на 
два різних способи бгакті-йоґи. Перший 
придатний для тих, що завдяки 
трансцендентній любові дійсно розвинули в 
собі прив’язаність до Кришни, Всевишнього 
Бога-Особи, а другий — для тих, що ще не 
досягли такого стану. Тим, хто належить до 
другої групи, визначено різні правила й 
принципи на впорядковування життя, яких 
треба дотримуватися, аби врешті-решт 
піднятися на рівень прив’язаності до 
Кришни. 

Бгакті-йоґа — це очищення чуттів. На 
цьому етапі в умовах матеріального 
існування чуття людини завжди нечисті, бо 
зайняті самозадоволенням. Але за 
допомогою бгакті-йоґи чуття очищуються і 
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сприймають Усевишнього Господа напряму. 
У матеріальному житті я можу служити 
якомусь хазяїну, але це не означатиме, що я 
служу йому залюбки. Я служу йому лише 
заради грошей. Господар також не відчуває 
до мене любові: він приймає моє служіння, і 
платить мені за це. Отже, тут не йдеться про 
любов. Але духовне життя починається з 
піднесення до ступеня чистої любові, 
досягти якої можна, здійснюючи віддане 
служіння за допомогою наших нинішніх 
чуттів.  

Любов до Бога дрімає зараз у серці 
кожного. І в кожній людині ця забруднена 
нині матеріальними зв’язками любов 
проявляється по-різному. Необхідно 
очистити серце від матеріального 
спілкування, й тоді прихована природна 
любов до Кришни відродиться. Ось і весь 
метод. 

Аби дотримуватися засад бгакті-йоґи на 
впорядкування життя, необхідно виконувати 
певні приписи під керівництвом 
досвідченого духовного вчителя: вставати 
вдосвіта, омиватися, йти до храму, молитися 
та співати Гаре Кришна, збирати квіти й 
підносити їх Божествам, готувати їжу, щоб 
запропонувати її Кришні, приймати прасад 
тощо. Є й інші правила та приписи, яких 
треба дотримуватися. Крім того, необхідно 
постійно слухати з вуст чистих відданих 
«Бгаґавад-ґіту» і «Шрімад-Бгаґаватам». Така 
практика допоможе піднятися до рівня 
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істинної любові до Господа, й тоді людина 
може бути впевнена, що вона потрапить у 
духовне царство Бога. Така практика 
бгакті-йоґи з дотриманням правил та 
приписів і під проводом духовного вчителя 
неодмінно приведе людину до стану любові 
до Бога. 
 

ВІРШ 10 
 

A>YaaSae_PYaSaMaQaaeR_iSa MaTk-MaRParMaae >av ) 
MadQaRMaiPa k-MaaRi<a ku-vRiNSaiÖMavaPSYaiSa )) 10 )) 

 

абгйсе ’пй асамартхо ’сі 
мат-карма-парамо бгава | 
мад-артхам апі кармі 

курван сіддгім авпсйасі || 10 || 
 

абгйсе — у практиці; апі — навіть якщо; 
асамартхаӷ — нездатний; асі — ти є; мат-
карма — працюй заради; парамаӷ — вищий; 
бгава — стань; мат-артхам — заради 
Мене; апі — навіть; кармі — роботу; 
курган — виконуючи; сіддгім — 
досконалість; авпсйасі — ти досягнеш. 
 

Якщо ж ти не можеш дотримуватися 
приписів бгакті-йоґи, тоді просто 
старайся працювати для Мене, адже, 
трудячись заради Мене, ти досягнеш 
досконалості. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людина, яка нездатна 
дотримуватися засад бгакті-йоґи під 
керівництвом духовного вчителя, все ж таки 
може досягти досконалості, якщо 
працюватиме в ім’я Всевишнього Господа. 
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Про те, як виконувати таку роботу, вже було 
сказано в п’ятдесят п’ятому вірші 
одинадцятої глави. Треба сприяти 
поширенню свідомості Кришни. Багато 
відданих поширюють свідомість Кришни, і 
вони потребують допомоги. Якщо ж хтось 
не здатний безпосередньо дотримуватися 
життєвих засад бгакті-йоґи, він може 
намагатися допомагати діяльності 
поширення свідомості Кришни. Будь-яка 
справа вимагає землі, грошей, організації та 
праці. Як для кожного підприємства 
потрібні приміщення, певні гроші, праця й 
організаційні заходи, так само все це 
необхідне й у служінні Кришні. Відмінність 
полягає в тому, що в матеріальному житті 
працюють заради задоволення чуттів. Але 
якщо ту ж роботу виконувати задля 
вдоволення Кришни, то така діяльність буде 
духовною. Якщо хтось має багато грошей, 
він може допомогти в будівництві храму чи 
приміщення для поширення свідомості 
Кришни, або посприяти в публікації 
літератури. Є багато сфер діяльності в ім’я 
Кришни, треба лише цікавитися нею. Якщо 
людина не може жертвувати плоди своєї 
діяльності, то принаймні вона може 
віддавати справі поширення свідомості 
Кришни якийсь відсоток від своїх 
прибутків. Таке добровільне служіння 
допоможе людині стати досконалою і 
врешті-решт, сягнути найвищого ступеня 
любові до Бога. 
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ВІРШ 11 

 

AQaETadPYaXa¢-ae_iSa k-Tau| MaÛaeGaMaaié[Ta" ) 
SavRk-MaRf-l/TYaaGa& TaTa" ku-å YaTaaTMavaNa( )) 11 )) 

 

атхаітад апй аакто ’сі 
карту мад-йоґам рітаӷ | 
сарва-карма-пхала-тйґа 

татаӷ куру йаттмавн || 11 || 
 

атха — навіть якщо; етат — це; апі — 
також; аактаӷ — нездатний; асі — ти є; 
картум — виконувати; мат — для Мене; 
йоґам — у відданому служінні; рітаӷ — 
знаходячи притулок; сарва-карма — усієї 
діяльності; пхала — наслідків; тйґам — 
зречення; татаӷ — тоді; куру — роби; 
йата-тма-вн — що перебуває в собі. 
 

Однак, якщо ти нездатний працювати з 
таким усвідомленням Мене, тоді пробуй 
діяти, відмовляючись від усіх плодів своєї 
роботи, й намагайся володіти собою. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Може так статися, що 
соціальні, сімейні чи релігійні міркування 
або які-небудь перепони іншого характеру 
заважатимуть людині навіть просто сприяти 
свідомості Кришни. Трапляється, що 
безпосередній зв’язок із діяльністю у 
свідомості Кришни не схвалюють члени 
родини, буває й багато інших труднощів. 
Людині, перед якою постали такі проблеми, 
радять жертвувати накопичені плоди своєї 
праці на гідні цілі. Такі ж дії описані й у 
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збірках ведичних законів. Є багато описів 
жертвопринесень та особливих обрядів, 
призначених для проведення в день повного 
місяця, й існує певна діяльність, виконуючи 
яку, людина зможе скористатися наслідками 
своїх попередніх учинків. Таким шляхом 
людина поступово підніметься до ступеня 
істинного знання. Часом трапляється й таке, 
що людина, яку не цікавить діяльність у 
свідомості Кришни, жертвує кошти на 
лікарню чи інший суспільний заклад і в 
такий спосіб відмовляється від плодів, 
здобутих важкою працею. Тут це також 
рекомендовано, адже відмова від плодів 
своєї праці поступово очищує ум людини й 
вона стає здатна зрозуміти свідомість 
Кришни. Звичайно, свідомість Кришни не 
залежить ні від якого іншого досвіду, бо 
вона сама здатна очистити ум людини, але 
якщо для прийняття свідомості Кришни 
існують якісь перешкоди, то людина може 
спробувати відмовитись від плодів своєї 
діяльності. З такого погляду служіння 
державі, служіння суспільству, служіння 
нації, принесення себе в жертву своїй країні 
й т. ін. стають прийнятними, бо з часом 
людина зможе досягти стану чистого 
відданого служіння Всевишньому 
Господові. У «Бгаґавад-ґіті» (18.46) ми 
знаходимо твердження: йатаӷ правриттір 
бгӯтнм — «Якщо людина вирішила 
пожертвувати чимось задля вищої причини, 
навіть не знаючи, що вищою причиною є 
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Кришна, то завдяки жертвопринесенням 
вона поступово прийде до розуміння того, 
що найголовнішою причиною є саме 
Кришна». 
 

ВІРШ 12 
 

é[eYaae ih jaNaMa>YaaSaaJjaNaaÖyaNa& iviXaZYaTae ) 
DYaaNaaTk-MaRf-l/TYaaGaSTYaaGaaC^aiNTarNaNTarMa( )) 12 )) 

 

рейо гі ґйнам абгйсдж 
ґйнд дгйна віішйате | 
дгйнт карма-пхала-тйґас 

тйґч чхнтір анантарам || 12 || 
 

рейаӷ — краще; гі — неодмінно; ґйнам — 
знання; абгйст — від практики; ґйнат 
— від знання; дгйнам — медитацію; 
віішйате — вважають кращою; дгйнт 
— від медитації; карма-пхала-тйґаӷ — 
відречення від плодів корисливої діяльності; 
тйґт — такого зречення; нтіӷ — мир; 
анантарам — після. 
 

Якщо ж ти не можеш дотримуватись і цієї 
практики, тоді вдайся до розвитку знань. 
Проте медитація краща від знань, а 
відмова від плодів своєї діяльності краща 
за медитацію, бо за допомогою такого 
відречення можна заспокоїти ум. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Як було сказано в 
попередніх віршах, є два способи відданого 
служіння: перший — дотримуватися засад 
на впорядкування життя, і другий — у 
цілковитій любові віддатися Всевишньому 
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Богові-Особі. Для тих, що не можуть 
дотримуватися засад свідомості Кришни, 
краще вдосконалювати знання, бо знання 
допоможе їм зрозуміти своє справжнє 
становище. Знання поступово розвивається 
й переходить у медитацію. А за допомогою 
медитації людина з часом зможе осягнути 
Всевишнього Бога-Особу. Є способи, за 
допомогою яких можна відчути себе 
Всевишнім, і навіть такий різновид 
медитації прийнятний, якщо людина не 
може вдатися до відданого служіння. Якщо 
ж і така медитація не підходить, тоді 
лишається виконувати фахові обов’язки, які 
ведична література визначила для 
брагманів, кшатріїв, вайш’їв і шудр. Їх опис 
буде наведений в останній главі «Бгаґавад-
ґіти». Але в будь-якому разі треба 
відмовлятися від результатів, тобто від 
плодів своєї праці. Це означає віддавати 
результати карми на добрі справи. 

Підсумовуючи, можна сказати, що 
досягнути найвищої мети, Всевишнього 
Бога-Особи, можна двома способами: через 
поступовий розвиток і прямим шляхом. 
Віддане служіння у свідомості Кришни — 
це прямий шлях, а шлях поступового 
розвитку полягає у відмові від плодів своєї 
діяльності. Отже, можна піднятися до рівня 
знання, далі перейти до стану медитації, 
після цього усвідомити Наддушу, а вже тоді 
піднятися до розуміння Всевишнього Бога-
Особи. Можна обрати поступовий процес, 
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тобто йти, зупиняючись на кожному кроці, а 
можна просто і прямо йти до мети. Прямий 
шлях доступний не кожному, тому 
непрямий — також прийнятний. Але слід 
розуміти, що Арджуні було вказано на 
прямий шлях, адже він уже перебував на 
рівні відданого любовного служіння 
Всевишньому Господові. Обхідний шлях 
призначений для тих, що ще не досягли 
такого ступеня; їм необхідно йти шляхом 
поступового зречення, розвитку знань, 
медитації та осягнення Наддуші і Брагмана. 
Щодо «Бгаґавад-ґіти», то вона особливо 
рекомендує прямий шлях. Кожній людині 
вона радить іти прямим шляхом і вручити 
себе Всевишньому Богові-Особі, Кришні. 
 

ВІРШІ 13–14 
 

AÜeía SavR>aUTaaNaa& MaE}a" k-å<a Wv c ) 
iNaMaRMaae iNarhªar" SaMadu"%Sau%" +aMaq )) 13 )) 

SaNTauí" SaTaTa& YaaeGaq YaTaaTMaa d*!iNaêYa" ) 
MaYYaiPaRTaMaNaaebuiÖYaaeR MaÙ¢-" Sa Mae iPa[Ya" )) 14 )) 

 

адвеш сарва-бгӯтн 
маітраӷ каруа ева ча  | 

нірмамо нірагакраӷ 
сама-дуӷкха-сукхаӷ кшам  || 13 || 

 

сантушаӷ сатата йоґ 
йаттм дрига-нічайаӷ  | 
майй арпіта-мано-буддгір 

йо мад-бгактаӷ са ме прійаӷ || 14 || 
 

адвеш — незаздрісний; сарва-бгӯтнм 
— до всіх живих істот; маітраӷ — 
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приязний; каруаӷ — по-доброму; ева — 
неодмінно; ча — також; нірмамаӷ — без 
почуття власництва; нірагакраӷ — без 
хибного его; сама — рівний; дуӷкхаӷ — 
нещастя; сукхаӷ — і щастя; кшам — 
прощаючи; сантушаӷ — задоволений; 
сататам — завжди; 
 

Хто нікому не заздрить і є добрим другом 
для всіх істот, хто не вважає, що чим-
небудь володіє, і хто вільний від хибного 
его, хто однаковий у щасті та у нещасті, 
хто терпимий, завжди вдоволений, хто 
володіє собою й рішуче присвячує себе 
відданому служінню, зосереджуючи на 
Мені свій розум та ум, — такий Мій 
відданий дуже Мені дорогий. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цих двох віршах Господь 
знову звертається до чистого відданого 
служіння й описує трансцендентні якості 
чистого відданого. Чистий відданий зберігає 
спокій за будь-яких обставин і нікому не 
заздрить. Він не стає ворогом свого ворога, 
бо думає: «Ця людина стала моїм ворогом 
унаслідок моїх же минулих помилок. Тому 
краще страждати, ніж обурюватися». У 
«Шрімад-Бгаґаватам» (10.14.8) сказано: 
тат те ’нукамп су-самкшамо 
бгуджна евтма-крита віпкам. Коли 
відданий у відчаї або коли потрапляє у 
скрутне становище, він завжди приймає це 
за прояв Господньої милості. Він думає: 
«Внаслідок своїх минулих помилок я мав би 
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страждати набагато більше, і лише з 
Господньої милості я не отримав кари, на 
яку заслуговую. Лише зі Свого милосердя 
Всевишній Бог-Особа карає мене в 
невеликій мірі». Тому попри скруту 
відданий завжди спокійний, терплячий і 
скромний. Він приязний до всіх, навіть до 
своїх ворогів. Слово нірмама вказує на те, 
що він не приділяє особливої уваги болю й 
неприємностям, які стосуються тіла, адже 
точно знає, що він не є матеріальним тілом. 
Він не ототожнює себе з тілом, і тому він 
вільний від концепції хибного его та 
врівноважений у щасті й у нещасті. Він 
терплячий і вдоволений тим, що приходить 
до нього з ласки Всевишнього Господа. Він 
не прагне досягти чогось, пов’язаного з 
великими труднощами, і тому він завжди 
радісний. Він — досконалий містик, бо 
непохитно дотримується настанов свого 
духовного вчителя. І він сповнений 
рішучості, бо володіє своїми чуттями. Він не 
піддається впливу хибних аргументів, бо 
ніхто не може відвернути його від твердого 
наміру віддано служити Кришні. Він 
цілковито усвідомлює, що Кришна є вічним 
Господом, тому ніхто не може його 
збентежити. Всі ці якості дозволяють йому 
спрямувати свій ум і розум виключно на 
Всевишнього Господа. Звичайно, такий 
рівень відданого служіння трапляється дуже 
рідко, але відданий утверджується на цій 
стадії, дотримуючись засад бгакті-йоґи. 
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Крім того, Господь каже, що такий відданий 
дуже Йому дорогий, адже Господь завжди 
вдоволений усією його діяльністю, 
здійснюваною в цілковитій свідомості 
Кришни. 
 

ВІРШ 15 
 

YaSMaaàaeiÜJaTae l/aek-ae l/aek-aàaeiÜJaTae c Ya" ) 
hzaRMazR>aYaaeÜeGaEMauR¢-ae Ya" Sa c Mae iPa[Ya" )) 15 )) 

 

йасмн нодвіджате локо 
локн нодвіджате ча йаӷ | 
гаршмарша-бгайодвеґаір 

мукто йаӷ са ча ме прійаӷ || 15 || 
 

йасмт — від кого; на — ніколи; 
удвіджате — хвилюються; локаӷ — люди; 
локт — від людей; на — ніколи; 
удвіджате — тривожиться; ча — також; йаӷ 
— кожен, хто; гарша — від щастя; амарша 
— нещастя; бгайа — страху; удвеґаіӷ — і 
тривоги; муктаӷ — звільнений; йаӷ — хто; 
саӷ — той; ча — також; ме — Мені; прійаӷ 
— дуже дорогий. 
 

Хто не створює перешкод нікому й не 
засмучується ні через кого, хто 
врівноважений як у щасті, так і в 
нещасті, непідвладний страху й тривогам, 
— той дуже Мені дорогий. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут Господь продовжує 
описувати якості відданого. Відданий 
ніколи нікому не завдає клопоту, не вселяє 
почуття страху чи незадоволення й нікому 
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не стоїть на заваді. Відданий зичить добра 
кожному, отже, його вчинки нікого не 
бентежать. Водночас відданий зберігає 
спокій, якщо інші люди намагаються 
вивести його з рівноваги. Саме завдяки 
милості Господа він навчився бути 
незворушним під дією зовнішніх впливів. 
Оскільки він завжди заглиблений у 
свідомість Кришни, то матеріальні 
обставини не можуть вивести його з 
рівноваги. Звичайно, людина з 
матеріалістичною свідомістю дуже радіє, 
отримуючи нагоду задовольнити свої чуття 
й тіло, а бачачи, що хтось задовольняє свої 
чуття тим, чого немає в неї, вона журиться й 
заздрить. Очікуючи помсти від ворогів, вона 
перебуває у стані тривоги, а якщо не може 
здійснити чогось, то дуже засмучується. 
Відданий, який завжди трансцендентний до 
всіх цих тривог, дуже дорогий Кришні. 
 

ВІРШ 16 
 

ANaPae+a" éuicdR+a odaSaqNaae GaTaVYaQa" ) 
SavaRrM>aPairTYaaGaq Yaae MaÙ¢-" Sa Mae iPa[Ya" )) 16 )) 

 

анапекшаӷ учір дакша 
удсно ґата-вйатхаӷ | 
сарврамбга-парітйґ 

йо мад-бгактаӷ са ме прійаӷ || 16 || 
 

анапекшаӷ — нейтральний; учіӷ — чистий; 
дакшаӷ — досвідчений; удснаӷ — вільний 
від турбот; ґата-вйатхаӷ — звільнений від 
будь-якого смутку; сарва-рамбга — від 
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усіх прагнень; парітйґ — той, хто 
зречений; йаӷ — кожен, хто; мат-бгактаӷ 
— Мій відданий; саӷ — він; ме — Мені; 
прійаӷ — дуже дорогий. 
 

Мій відданий, який не залежить від 
перебігу буденних справ, який незіпсутий, 
досвідчений, вільний від турбот та усіх 
страждань, який не шукає ніякого зиску, 
— дуже Мені дорогий. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Відданому можуть 
пропонувати гроші, але він не повинен 
докладати надмірних зусиль, аби отримати 
їх. Якщо з Господньої милості гроші самі 
приходять до нього, він від цього не 
збуджується. Відданому властиво омиватися 
щонайменше двічі на день і вставати 
вдосвіта, щоби служити Господу з 
відданістю. В такий спосіб він залишається 
чистим як внутрішньо, так і зовні. Відданий 
має досвід, адже йому добре відома суть 
усієї діяльності, яку доводиться вести в  
житті, й він переконаний в істинності того, 
що кажуть авторитетні писання. Він ніколи 
не стає ні на чий бік, і тому він нічим не 
обтяжений. Він ніколи не страждає, бо 
вільний від будь-яких позначень; він знає, 
що його тіло є лише позначенням, і коли 
йому болить тіло, — сам він вільний від 
болю. Чистий відданий не прагне нічого, що 
суперечило б засадам відданого служіння. 
Наприклад, на будівництво великого 
будинку треба затратити дуже багато 
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енергії, але відданий не візьметься за таку 
роботу, якщо вона не сприятиме розвитку 
його свідомості Кришни. Він може 
турбуватися про будівництво храму для 
Кришни, але не стане зводити великого 
дому для своєї сім’ї. 
 

ВІРШ 17 
 

Yaae Na ôZYaiTa Na Üeií Na XaaeciTa Na k-ax(+aiTa ) 
éu>aaéu>aPairTYaaGaq >ai¢-MaaNYa" Sa Mae iPa[Ya" )) 17 )) 

 

йо на гришйаті на двеші 
на очаті на ккшаті | 

убгубга-парітйґ 
бгактімн йаӷ са ме прійаӷ || 17 || 

 

йаӷ — той, хто; на — ніколи; гришйаті — 
отримує задоволення; на — ніколи; двеші 
— сумує; на — ніколи; очаті — журиться; 
на — ніколи; ккшаті — бажає; убга — 
сприятливого; аубга — несприятливого; 
парітйґ — той, хто зрікся; бгакті-мн — 
відданий; йаӷ — той, хто; саӷ — він є; ме — 
Мені; прійаӷ — дорогий. 
 

Хто не радіє і не сумує, не нарікає і не 
вимагає, хто зрікається як сприятливого, 
так і несприятливого, — такий відданий 
дуже Мені дорогий. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Чистого відданого не 
радують і не засмучують матеріальні 
прибутки та втрати, він не дуже прагне мати 
сина чи учня й не турбується, коли їх нема. 
Якщо відданий втрачає щось дуже дороге 
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для нього, він не скаржиться, і, якщо він не 
досягає бажаного, це його не засмучує. Він 
трансцендентний як до всієї сприятливої 
діяльності, так і до будь-яких 
несприятливих, гріховних учинків. Він 
готовий як завгодно ризикувати задля 
вдоволення Всевишнього Господа. Ніщо не 
може завадити йому служити Господові. 
Такий відданий дуже дорогий Кришні. 
 

ВІРШІ 18–19 
 

SaMa" Xa}aaE c iMa}ae c TaQaa MaaNaaPaMaaNaYaae" ) 
XaqTaaeZ<aSau%du"%ezu SaMa" Sa®ivviJaRTa" )) 18 )) 
TauLYaiNaNdaSTauiTaMaaŒNaq SaNTauíae YaeNa ke-NaicTa( ) 

AiNake-Ta" iSQarMaiTa>aRi¢-MaaNMae iPa[Yaae Nar" )) 19 )) 
 

самаӷ атрау ча мітре ча 
татх мнпамнайоӷ | 

тоша-сукха-дуӷкхешу 
самаӷ саґа-віварджітаӷ || 18 || 

 

тулйа-нінд-стутір маун 
сантушо йена кеначіт | 

анікетаӷ стхіра-матір 
бгактімн ме прійо нараӷ || 19 || 

 

самаӷ — однаковий; атрау — до ворога; 
ча — також; мітре — до друга; ча — також; 
татх — так; мна — у честі; апамнайоӷ 
— і безчесті; та — у холоді; уша — у 
спеці; сукха — у щасті; дуӷкхешу — і 
нещасті; самаӷ — врівноважений; саґа-
віварджітаӷ — вільний від будь-якого 
поганого спілкування; тулйа — однаковий; 
нінд — наклеп; стутіӷ — репутація; маун 
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— мовчазний; сантушаӷ — задоволений; 
йена кеначіт — усім; анікетаӷ — той, хто 
не має місця проживання; стхіра — 
утверджений; матіӷ — у рішучості; бгакті-
мн — той, хто присвятив себе служінню 
Господу; ме — Мені; прійаӷ — дорогий; 
нараӷ — людина. 
 

Хто однаково ставиться до друзів і до 
ворогів, хто залишається врівноваженим 
у честі та у безчесті, у спеці й у холоді, у 
щасті й нещасті, славі й неславі, хто 
завжди вільний від спілкування, що 
забруднює, хто повсякчас мовчазний і 
всім задоволений, хто не турбується про 
житло для себе, хто утвердився у знанні і 
присвятив себе відданому служінню, — 
той дуже Мені дорогий. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Відданий завжди вільний від 
усякого поганого спілкування. Інколи 
людину вихваляють, а іноді засуджують — 
така природа людського суспільства. Однак 
відданий завжди трансцендентний до 
штучної слави, ганьби, щастя, або нещастя. 
Він дуже терплячий. Усе, про що він 
говорить, пов’язане з Кришною, й тому його 
називають мовчазним. Це не означає, що він 
узагалі не говорить, радше, він не веде 
порожніх балачок. Треба говорити лише про 
істотне, а найістотніша розмова для 
відданих — це бесіда про Всевишнього 
Господа. Відданий щасливий за будь-яких 
умов. Іноді він може їсти дуже смачні 
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страви, а іноді ні, але він задоволений в обох 
випадках. Також не турбується він і про 
побутові блага. Іноді він може жити під 
деревом, а іноді — у розкішному 
приміщенні, але ні те, ні друге його не 
приваблює. Його називають непохитним, бо 
він укріпився у своїй рішучості та знанні. 
Ми можемо знайти деякі повторення в описі 
якостей відданого, але це робиться для того, 
аби наочно показати, яких рис характеру 
має набути відданий. Якщо людина не 
матиме добрих якостей, вона не зможе стати 
чистим відданим. Нарв абгактасйа куто 
магад-ґуӷ — «хто невідданий, той не має 
хороших якостей». Якщо хтось хоче, щоб 
його вважали відданим, він повинен 
розвивати в собі позитивні якості. Але це не 
означає, що йому треба докладати для цього 
окремих зусиль — діяльність у свідомості 
Кришни й віддане служіння самі собою 
допомагають розвинути ці якості. 
 

ВІРШ 20 
 

Yae Tau DaMaaRMa*TaiMad& YaQaae¢&- PaYauRPaaSaTae ) 
é[ÕDaaNaa MaTParMaa >a¢-aSTae_Taqv Mae iPa[Yaa" )) 20 )) 

 

йе ту дгарммритам іда 
йатхокта парйупсате | 
раддадгн мат-парам 

бгактс те ’тва ме прійӷ || 20 || 
 

йе — ті, хто; ту — але; дгарма — релігії; 
амритам — нектар; ідам — це; йатх — як; 
уктам — сказане; парйупсате — повністю 
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присвятивши себе; раддадгнӷ — з 
вірою; мат-парамӷ — ті, хто вважає, що Я, 
Всевишній Господь, є всім; бгактӷ — 
віддані; те — вони; атва — дуже-дуже; ме 
— Мені; прійӷ — дорогі. 
 

Ті, що йдуть цим нетлінним шляхом 
відданого служіння, повністю присвячую-
чи себе йому з вірою й обравши Мене 
найвищою своєю метою, — дуже й дуже 
Мені дорогі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цій главі, починаючи з 
другого вірша, зі слів майй вейа мано йе 
мм («спрямовуючи свої думки на Мене») і 
до слів йе ту дгарммритам ідам («релігія 
вічної діяльності»), Всевишній Господь 
пояснює шляхи трансцендентного служіння, 
які ведуть до Нього. Таке служіння дуже 
любе Господові, й Він приймає людину, яка 
Йому служить. На питання Арджуни, хто 
кращий — той, хто йде шляхом пізнання 
безособового Брагмана, чи той, хто служить 
Усевишньому Богові-Особі, Господь 
відповідає вичерпно й недвозначно — 
віддане служіння Всевишньому Богові-
Особі є найкращим з усіх шляхів духовного 
усвідомлення. Тобто, у цій главі сказано, що 
людина, спілкуючись із відданими, починає 
прагнути чистого відданого служіння, й 
тому вона приймає істинного духовного 
вчителя. Завдяки духовному вчителю вона 
починає слухати про Господа й оспівувати 
Його імена. Також вона з вірою, 



1130 

прив’язаністю та відданістю починає 
дотримуватися регулівних засад відданого 
служіння й таким чином занурюється у 
трансцендентне служіння Господу. Саме 
такий спосіб рекомендовано в цій главі, й 
тому нема жодних сумнівів, що віддане 
служіння — це єдиний абсолютний шлях до 
пізнання своєї сутності й досягнення 
Всевишнього Бога-Особи. Як з’ясовано в 
цій главі, безособове уявлення про Найвищу 
Абсолютну Істину потрібне лише поки 
людина не присвячує себе самоусвідомлен-
ню. Іншими словами, поки людина 
позбавлена можливості спілкуватися з 
чистими відданими, поняття про безособове 
теж матиме користь. Приймаючи безособову 
концепцію Абсолютної Істини, людина 
працює без бажання насолоджуватися 
плодами своєї праці, думає й розвиває 
знання про дух і матерію. Це необхідно 
поки людина не має спілкування з чистим 
відданим. На щастя, якщо вона розвине в 
собі бажання заглибитися у свідомість 
Кришни в чистому відданому служінні, то їй 
нема необхідності крок за кроком 
проходити шлях поступового вдосконалення 
в духовному усвідомленні. Віддане 
служіння, як це описано у «Бгаґавад-ґіті», у 
главах із сьомої по дванадцяту, — це 
найбільш благодатний метод. В людини 
нема необхідності турбуватися про 
матеріальні речі, аби підтримувати душу в 
тілі, бо з Господньої милості всі її потреби 
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задовольняються самі собою. 
Так закінчуються пояснення Бгакті-

веданти до дванадцятої глави «Шрімад 
Бгаґавад-ґіти», у якій розглядається віддане 
служіння.  
  



1132 

 

 
 
 
 
 

ГЛАВА ТРИНАДЦЯТА  
Природа, володар насолод  

і свідомість 
 

ВІРШІ 1–2 
 

AJauRNa ovac 
Pa[k*-iTa& Pauåz& cEv +ae}a& +ae}ajMaev c ) 

WTaÜeidTauiMaC^aiMa jaNa& jeYa& c ke-Xav )) 1 )) 
é[q>aGavaNauvacwd& Xarqr& k-aENTaeYa +ae}aiMaTYai>aDaqYaTae ) 
WTaÛae veita Ta& Pa[ahu" +ae}aj wiTa TaiÜd" )) 2 )) 

 

арджуна увча 
пракриті пуруша чаіва 

кшетра кшетра-ґйам ева ча | 
етад ведітум іччхмі 

ґйна ґйейа ча кеава || 1 || 
 

р-бгаґавн увча 
іда арра каунтейа 

кшетрам ітй абгідгйате | 
етад йо ветті та пргуӷ 

кшетра-ґйа іті тад-відаӷ || 2 || 
 

арджуна увча — Арджуна сказав; 
пракритім — природу; пурушам — того, 
хто насолоджується; ча — також; ева — 
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неодмінно; кшетрам — поле; кшетра-ґйам 
— того, хто знає поле; ева — неодмінно; ча 
— також; етат — усе це; ведітум — 
зрозуміти; іччхмі — я бажаю; ґйнам — 
знання; ґйейам — предмет знання; ча — 
також; кеава — о Кришно; р-бгаґавн 
увча — Всевишній Бог-Особа сказав; ідам 
— це; аррам — тіло; каунтейа — син 
Кунті; кшетрам — поле; іті — таким 
чином; абгідгйате — називають; етат — 
це; йаӷ — той, хто; ветті — знає; там — 
він; пргуӷ — називають; кшетра-ґйаӷ — 
той, хто знає поле; іті — таким чином; 
тат-відаӷ — тими, хто знає це. 
 

Арджуна сказав:  
Любий мій Кришно, я хочу дізнатися про 
пракриті [природу], про пурушу [того, хто 
насолоджується], про поле і знавця поля 
та про знання й об’єкт пізнання. 
Всевишній Бог-Особа мовив:  
Тіло, о сину Кунті, називається полем; а 
знавцем поля звуть того, хто знає це тіло. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Арджуна хоче розібратися у 
таких поняттях як пракриті (природа), 
пуруша (той, хто насолоджується), кшетра 
(поле), кшетра-ґ’я (знавець поля), знання та 
об’єкт пізнання. Коли Арджуна спитав 
Кришну про все це, Кришна пояснив, що 
тіло називають полем, а того, хто знає тіло, 
називають знавцем поля. Тіло є полем 
діяльності зумовленої душі. Зумовлена 
душа, яка потрапила у пастку матеріального 
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існування, намагається панувати над 
матеріальною природою. Тому згідно зі 
своєю здатністю панувати над матеріальною 
природою, зумовлена душа отримує 
відповідне поле діяльності. Цим полем 
діяльності є тіло. Що ж таке тіло? Тіло 
утворене з чуттів. Зумовлена душа хоче 
відчувати насолоду, задовольняючи свої 
чуття, і, згідно з її здатністю 
насолоджуватися, їй дається тіло, тобто поле 
діяльності. Тому тіло називають кшетрою, 
або полем діяльності зумовленої душі. А 
особу, якій не слід ототожнювати себе з 
тілом, називають кшетра-ґ’я (знавець поля). 
Неважко збагнути різницю між полем і 
знавцем поля, між тілом і знавцем тіла. 
Кожна людина здатна бачити, що з 
дитинства й до старості вона зазнає 
численних тілесних змін, проте залишається 
одною й тою ж особою. Отже, є різниця між 
тим, хто знає поле діяльності, та самим 
полем діяльності. Жива зумовлена душа 
може таким чином збагнути, що вона 
відмінна від тіла. На початку «Бгаґавад-
ґіти» сказано — дегіно ’смін — жива істота 
перебуває в тілі, тіло ж змінюється від 
дитинства до отроцтва, від отроцтва до 
юності та від юності до старості, і людина 
знає, що тіло, яким вона володіє, 
змінюється. Власник тіла, безумовно, — це 
знавець тіла, тобто кшетра-ґ’я. Інколи ми 
думаємо: «я щасливий», «я чоловік», «я 
жінка», «я собака», «я кішка». Усе це — 
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тілесні позначення знавця. Сам же знавець 
відмінний від тіла. Хоча ми й 
використовуємо багато зовнішніх атрибутів 
— одяг та інше, — але нам відомо, що ми 
від них відмінні. Так само, трохи 
поміркувавши, можна дійти висновку, що 
ми відмінні від тіла. Мене, вас, кого-небудь 
іще, хто володіє тілом, називають кшетра-
ґ’я, знавцем поля діяльності, а тіло 
називають кшетрою, полем діяльності. 

У перших шести главах «Бгаґавад-ґіти» 
описано знавця тіла (живу істоту), а також 
обставини, за яких вона може усвідомити 
Всевишнього Господа. У середніх шести 
главах «Бгаґавад-ґіти» йдеться про 
Всевишнього Бога-Особу та про взаємини 
індивідуальної душі з Наддушею у 
відданому служінні. У цих главах з’ясовано 
вище становище Всевишнього Бога-Особи й 
підпорядковане становище індивідуальної 
душі. Живі істоти підлеглі Господу за всіх 
обставин, але, забувши про це, вони 
страждають. Коли ж завдяки своїй 
праведній діяльності вони просвітлюються, 
то звертаються до Всевишнього Господа. Це 
трапляється в чотирьох різних випадках: 
коли вони страждають, коли перебувають у 
злиднях, коли проявляють цікавість, або ж 
коли шукають знання. Про це також уже 
йшлося раніше. Далі, починаючи з 
тринадцятої глави, пояснюється, як жива 
істота вступає у зв’язок із матеріальною 
природою, як вона шукає звільнення на 
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шляхах корисливої діяльності, розвитку 
знання та відданого служіння, і як 
Усевишній Господь її звільнює. Пояснено 
також і те, як жива істота, яка цілковито 
відмінна від матеріального тіла, стає з ним 
пов’язана. 
 

ВІРШ 3 
 

+ae}aj& caiPa Maa& iviÖ SavR+ae}aezu >aarTa ) 
+ae}a+ae}ajYaaejaRNa& YataJjaNa& MaTa& MaMa )) 3 )) 

 

кшетра-ґйа чпі м віддгі 
сарва-кшетрешу бграта | 

кшетра-кшетраґйайор ґйна 
йат тадж ґйна мата мама || 3 || 

 

кшетра-ґйам — той, хто знає поле; ча — 
також; апі — неодмінно; мм — Мене; 
віддгі — знай; сарва — усіх; кшетрешу — у 
тілесних полях; бграта — син Бгарати; 
кшетра — поле діяльності (тіло); кшетра-
ґйайоӷ — той, хто знає поле; ґйнам — 
знання про; йат — те, що; тат — це; 
ґйнам — знання; матам — думка; мама — 
Моє. 
 

Тобі, о нащадку Бгарати, слід розуміти, 
що Я — знавець усіх тіл, і що розуміння 
тіла і знавця тіла називають знанням. 
Така Моя думка. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Оговорюючи питання, що 
стосуються тіла та знавців тіла, — душі й 
Наддуші — ми розглянемо три різні теми: 
Господа, живу істоту й матерію. У кожному 
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полі діяльності, в кожному тілі, присутні дві 
душі: індивідуальна й Усевишня. Наддуша є 
повновладним поширенням Усевишнього 
Бога-Особи, Кришни, й тому Кришна каже: 
«Я теж — знавець тіла. Але Я не просто 
знавець одного окремого тіла. Я вищий 
знавець. Я присутній у кожному тілі як 
Параматман, тобто як Наддуша». 

Той, хто в усіх подробицях вивчає 
питання поля діяльності та знавця цього 
поля з точки зору «Бгаґавад-ґіти», зможе 
здобути знання.  

Господь каже: «Я — знавець поля 
діяльності в кожному індивідуальному тілі». 
Індивід може знати власне тіло, проте він не 
володіє знанням про інші тіла. А Всевишній 
Бог-Особа, що присутній у всіх тілах як 
Наддуша, знає все про усі тіла. Господь знає 
всі тіла всіх різноманітних форм життя. 
Громадянин може знати все про свою 
ділянку землі, однак цар знає не лише про 
справи свого палацу, але й про всі приватні 
володіння своїх підданих. Так само й жива 
істота може особисто володіти певним 
тілом, але Всевишній Господь — це володар 
усіх тіл. Первинним власником держави є 
цар, а громадянин — це вторинний власник. 
Так само й Усевишній Господь є 
найголовнішим володарем усіх тіл. 

Тіло складається з чуттів, а Всевишній 
Господь є Гришікешею, тобто «управителем 
чуттів». Він — первинний управитель 
чуттів, так само, як цар — це первинний 
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управитель усіх державних справ. 
Громадяни виступають лише вторинним 
управителями. Господь каже: «Також Я 
знавець». Це означає, що Він — найвищий 
знавець, а індивідуальна душа знає лише 
своє конкретне тіло. У ведичній літературі 
це виражено так: 

 

кшетрі гі аррі    
бджа чапі убгубге 
тні ветті са йоґтм    

татаӷ кшетра-ґйа учйате 
 

Тіло називається кшетрою, і в ньому 
мешкає його власник, а також Усевишній 
Господь, який знає і тіло, і його власника. 
Тому Його називають знавцем усіх полів. 
Різницю між полем діяльності, знавцем 
діяльності й найвищим знавцем діяльності 
далі описано наступним чином. Досконале 
знання про природу тіла, про становище 
індивідуальної душі й Наддуші відоме у 
ведичній літературі як ґ’яна. Така думка 
Кришни. Знання полягає в розумінні того, 
що душа й Наддуша однакові, та все ж 
відмінні одна від одної. Людина, яка не 
розуміє поля діяльності і знавця поля 
діяльності, не володіє досконалим знанням. 
Потрібно усвідомити становище пракриті 
(природи), пуруші (того, хто насолоджується 
природою) й ішвари (того, хто знає й керує 
природою та окремою душею). Треба 
розрізняти їхні становища. Не можна 
плутати художника з картиною та 
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мольбертом. Матеріальний світ, тобто поле 
діяльності, являє собою природу; жива 
істота насолоджується природою, а над 
природою та живими істотами перебуває 
найвищий правитель, Бог-Особа. Мовою 
Вед («Шветашватара Упанішада», 1.12) це 
висловлено так: бгокт бгоґйа прерітра 
ча матв / сарва прокта трі-відга 
брагмам етат. Є три концепції Брагмана: 
пракриті є Брагманом у вигляді поля 
діяльності, джіва (індивідуальна душа) є 
Брагманом, що прагне керувати 
матеріальною природою, і володар, що 
керує ними обома, також є Брагманом, але 
Він є істинним володарем. 

У цій главі також буде з’ясовано, що з 
двох знавців поля один схильний до 
помилок, а другий — непохибний. Один 
посідає керівне становище, а другий — 
підлегле. Той, хто ототожнює обох знавців 
поля, вважаючи їх однаковими, суперечить 
Усевишньому, який з усією ясністю 
запевняє тут: «Я також знавець поля 
діяльності». Той, хто плутає мотузку зі 
змією, не має знання. Є різні види тіл і різні 
власники тіл. Різні тіла існують через те, що 
кожна окрема душа володіє своєю, 
притаманною тільки їй, здатністю панувати 
над матеріальною природою. Однак 
Усевишній, як управитель, також присутній 
у них. Тут важливе значення має слово ча, 
бо воно вказує на всю сукупність тіл. Як 
стверджує Шріла Баладева Відьябгушана, 
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Кришна є Всевишньою Душею, яка 
перебуває в усіх без винятку тілах поруч із 
індивідуальною душею. І тут Кришна ясно 
каже, що істинне знання — це розуміння 
того, що Наддуша керує як полем 
діяльності, так і обмеженою у своїх 
можливостях істотою, яка насолоджується 
цим полем.  
 

ВІРШ 4 
 

TaT+ae}a& YaÀ Yaad*Kc YaiÜk-air YaTaê YaTa( ) 
Sa c Yaae YaTPa[>aavê TaTSaMaaSaeNa Mae é*<au )) 4 )) 

 

тат кшетра йач ча йдрик ча 
йад-вікрі йата ча йат | 
са ча йо йат-прабгва ча 

тат самсена ме риу || 4 || 
 

тат — це; кшетрам — поле діяльності; 
йат — яке; ча — також; йдрик — як воно 
є; ча — також; йат — маючи яке; вікрі — 
змінюється; йатаӷ — звідки; ча — також; 
йат — яке; саӷ — він; ча — також; йаӷ — 
хто; йат — маючи яке; прабгваӷ — вплив; 
ча — також; тат — це; самсена — 
коротко; ме — від Мене; риу — зрозумій. 
 

А зараз вислухай, будь ласкавий, Мій 
стислий опис поля діяльності й того, як 
це поле утворюється, як змінюється, 
звідки воно виникає, хто є знавцем цього 
поля діяльності та який його вплив. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Господь описує поле 
діяльності і знавця цього поля у їхніх 
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невід’ємних природних станах. Треба знати 
будову тіла, елементи, з яких воно 
складається, під чиїм керівництвом воно 
працює, як воно змінюється, звідки 
походять ці зміни, які причини й мотиви, 
яка кінцева мета окремої індивідуальної 
душі та якою є її істинна форма. Також 
треба знати різницю між індивідуальною 
душею і Наддушею, різницю між їхніми 
впливами, їхніми можливостями тощо. 
Треба осягати «Бгаґавад-ґіту» безпосеред-
ньо з описів, які дає Всевишній Бог-Особа, й 
тоді все це стане зрозумілим. Однак треба 
бути уважним, щоб не почати вважати 
Всевишнього Бога-Особу, який присутній у 
кожному тілі, однаковим з індивідуальною 
душею, джівою. Це все одно, що ставити 
знак рівності між могутнім та безсилим. 
 

ВІРШ 5 
 

‰izi>abRhuDaa GaqTa& ^Ndaei>aivRivDaE" Pa*Qak(- ) 
b]øSaU}aPadEêEv heTauMaiÙivRiNaiêTaE" )) 5 )) 

 

ришібгір багудг ґта 
чхандобгір вівідгаіӷ притхак | 
брагма-сӯтра-падаі чаіва 

гетумадбгір вінічітаіӷ || 5 || 
 

ришібгіӷ — освіченими мудрецями; багудг 
— багатьма шляхами; ґтам — описано; 
чхандобгіӷ — ведичними гімнами; вівідгаіӷ 
— різними; притхак — по-різному; брагма-
сӯтра — «Веданти»; падаіӷ — афоризмами; 
ча — також; ева — неодмінно; гету-мадбгіӷ 
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— із причиною й наслідком; вінічітаіӷ — 
докладними. 
 

Різні мудреці описали поле діяльності та 
знавця поля в різних ведичних писаннях, 
особливо у «Веданта-сутрі»,  де це знання 
подане з усіма міркуваннями щодо 
причини й наслідку. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Всевишній Бог-Особа, 
Кришна, — найвищий авторитет у цьому 
знанні, та все ж само собою зрозуміло, що 
освічені вчені та визнані авторитети завжди 
наводять свідчення своїх попередників. 
Тому Кришна пояснює це надзвичайно 
суперечливе питання про двоїстість та 
неподільність індивідуальної душі й 
Наддуші, посилаючись на Священні 
Писання, на авторитет «Веданти». Спочатку 
Він каже, що це сходиться з думкою 
багатьох мудреців. Окрім Самого Господа 
до великих мудреців належить В’ясадева, 
автор «Веданта-сутри», в якій він досконало 
пояснює природу двоїстості. Батько 
В’ясадеви, Парашара, — також великий 
мудрець. У своїх книгах на теми релігії він 
пише: агам тва ча татхнйе… — «Ми, 
тобто ти, я та інші різноманітні живі істоти, 
— всі трансцендентні, хоч ми й перебуваємо 
в матеріальних тілах. Нині згідно з нашою 
індивідуальною кармою ми занурені у три 
ґуни матеріальної природи. Тому дехто з нас 
перебуває на вищих рівнях, а дехто — у 
нижчій природі. Вища й нижча природи 
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існують завдяки невігластву і проявляються 
в незчисленній кількості живих істот. Але 
Наддуша, яка за природою непохибна, не 
забруднюється  трьома ґунами матеріальної 
природи і є трансцендентною». Так само в 
первісних Ведах, особливо в «Катха 
Упанішаді», зазначена різниця між душею, 
Наддушею й тілом. Це пояснювали численні 
великі мудреці, і Парашару вважають 
головним із них. 

Слово чхандобгіӷ стосується різної 
ведичної літератури. Наприклад, «Тайттірія 
Упанішада», яка є відгалуженням «Яджур 
Веди», описує природу, живу істоту та 
Всевишнього Бога-Особу. 

Як уже стверджувалося раніше, кшетра 
— це поле діяльності, і є два види кшетра-
ґ’я, знавців цього поля: індивідуальна жива 
істота й усевишня жива істота. Як 
стверджується в «Тайттірія Упанішаді» 
(2.9), брагма пуччха пратішх. 
Залежність існування від наявності їжі є 
проявом енергії Всевишнього Господа, і ця 
залежність відома як анна-мая. Таким є 
матеріалістичний підхід до розуміння 
Всевишнього. Далі йде прана-мая; це 
означає, що, усвідомивши присутність 
Найвищої Абсолютної Істини в їжі, жива 
істота може збагнути Абсолютну Істину вже 
в ознаках життя або в різних формах життя. 
У ґ’яна-маї пізнання виходить за межі ознак 
життя й піднімається до рівня мислення, 
відчуттів і волевиявів. Далі йде 
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усвідомлення Брагмана, тобто віґ’яна-майа, 
коли з’являється здатність відрізняти ум та 
ознаки життя живої істоти від неї самої. І 
найвищим ступенем є ананда-мая, 
осягнення всеблаженної природи. Таким 
чином, є п’ять ступенів усвідомлення 
Брагмана, які називають брагма пуччхам. Із 
цих п’яти перші три ступені — анна-мая, 
прана-мая та ґ’яна-мая — пов’язані з 
полями діяльності живих істот. Усевишній 
Господь, якого називають ананда-мая, 
трансцендентний до всіх цих полів 
діяльності. «Веданта-сутра» також описує 
Всевишнього Господа за допомогою 
вислову нанда-майо ’бгйст, і це означає, 
що Всевишній Бог-Особа за Своєю 
природою сповнений радості. Аби 
насолоджуватися Своїм трансцендентним 
блаженством, Він поширює Себе у віґ’яна-
маї, прана-маї, ґ’яна-маї та анна-маї. 
Вважають, що жива істота насолоджується в 
межах поля діяльності і що вона 
відрізняється від ананда-маї. Це означає, що 
коли жива істота вирішує насолоджуватися, 
зв’язавши себе з ананда-маєю, — вона стає 
досконалою. Це істинний опис Усевишнього 
Господа як найкращого знавця поля, живої 
істоти, як підлеглого знавця, і природи поля 
діяльності. Людині слід шукати ці істини на 
сторінках «Веданта-сутри», яку ще 
називають «Брагма-сутрою».  

Тут сказано, що афоризми «Веданта-
сутри» дуже добре впорядковані у 
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відповідності з причиною й наслідком. Ось 
деякі із цих сутр, або афоризмів: на війад 
арутеӷ (2.3.2), нтм рутеӷ (2.3.18) і 
парт ту тач-чхрутеӷ (2.3.40). Перший 
афоризм вказує на поле діяльності, другий 
— на живу істоту, а третій — на 
Всевишнього Господа, summum bonum 
(найвище благо) серед усіх проявів 
різноманітних істот. 
 

ВІРШІ 6–7 
 

Maha>aUTaaNYahªarae buiÖrVYa¢-Maev c ) 
wiNd]Yaai<a dXaEk&- c PaÄ ceiNd]YaGaaecra" )) 6 )) 
wC^a Üez" Sau%& du"%& SaºaTaêeTaNaa Da*iTa" ) 
WTaT+ae}a& SaMaaSaeNa Saivk-arMaudaôTaMa( )) 7 )) 

 

маг-бгӯтнй агакро 
буддгір авйактам ева ча | 

індрійі дааіка ча 
пача чендрійа-ґочарӷ || 6 || 

 

іччх двешаӷ сукха дуӷкха 
саґгта четан дгритіӷ | 

етат кшетра самсена 
са-вікрам удгритам || 7 || 

 

маг-бгӯтні — великі елементи; агакраӷ 
— хибне его; буддгіӷ — розум; авйактам — 
непроявлене; ева — неодмінно; ча — також; 
індрій — чуття; даа-екам — 
одинадцять; ча — також; пача — п’ять; ча 
— також; індрійа-ґо-чарӷ — об’єктів чуття; 
іччх — бажання; двешаӷ — ненависть; 
сукхам — щастя; дуӷкхам — нещастя; 
саґгтаӷ — сукупність; четан — ознаки 
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життя; дгритіӷ — переконання; етат — усе 
це; кшетрам — поле діяльності; самсена 
— у підсумку; са-вікрам — із взаємодіями; 
удгритам — наочно показано. 
 

П’ять великих складових елементів, 
хибне его, розум, непроявлене, десять 
чуттів та ум, п’ять об’єктів чуттів, 
бажання, ненависть, щастя, горе, 
сукупність усього, переконання й ознаки 
життя — все це в підсумку вважається 
полем дій та взаємодій. 
 

ПОЯСНЕННЯ: На підставі достовірних 
тверджень великих мудреців, ведичних 
гімнів і афоризмів «Веданта-сутри» можна 
зробити висновок, що складовими 
частинами цього світу є насамперед земля, 
вода, вогонь, повітря й ефір. Це п’ять 
головних елементів (маг-бгӯта). Потім 
ідуть хибне его, розум і непроявлений стан 
трьох ґун природи. Для набуття знань 
існують п’ять органів чуття, а саме очі, вуха, 
ніс, язик та орган дотику. Ще в нас є п’ять 
органів дії: орган мовлення, ноги, руки, анус 
та геніталії. Над чуттями стоїть ум, який 
перебуває всередині, і його можна назвати 
внутрішнім органом чуття. Отже, 
враховуючи ум, загалом існує одинадцять 
органів чуття. Крім того, є також об’єкти 
чуттєвого сприйняття: нюхові, смакові, 
зорові, дотикові та звукові. Сукупність цих 
двадцяти чотирьох елементів і є полем 
діяльності. Якщо провести аналітичне 
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дослідження кожного з цих двадцяти 
чотирьох елементів, то можна отримати 
чітке уявлення про поле діяльності. Далі 
йдуть бажання, ненависть, щастя, горе 
тощо; вони представляють взаємодії п’яти 
головних елементів грубого тіла. Ознаки 
життя, представлені свідомістю й 
переконаннями, є проявами тонкого тіла — 
ума, розуму й хибного его. Ці тонкі 
елементи також входять до складу поля 
діяльності. 

П’ять головних елементів являють собою 
грубе представлення хибного его, яке у 
свою чергу репрезентує первісну стадію 
хибного его, що її позначають терміном 
«матеріалістична концепція», або тамаса-
буддгі, тобто розум у невігластві. А це у 
свою чергу репрезентує непроявлений стан 
трьох ґун матеріальної природи. Ґуни 
матеріальної природи в непроявленому стані 
називають прадганою. 

Той, хто бажає більш детально дізнатися 
про двадцять чотири елементи та їхню 
взаємодію, повинен докладніше вивчати 
філософію. У «Бгаґавад-ґіті» ці питання 
висвітлені лише побіжно.  

Тіло є полем діяльності всіх цих чинників, 
і в ньому відбуваються зміни шести типів: 
тіло народжується, росте, існує, 
відтворюється, старіє і зрештою, зникає. 
Отже, це поле є тимчасовим явищем. Однак 
кшетра-ґ’я, знавець поля, його власник, має 
зовсім іншу природу. 
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ВІРШІ 8–12 

 

AMaaiNaTvMadiM>aTvMaih&Saa +aaiNTaraJaRvMa( ) 
AacaYaaeRPaaSaNa& XaaEc& SQaEYaRMaaTMaiviNaGa]h" )) 8 )) 

wiNd]YaaQaeRzu vEraGYaMaNahªar Wv c ) 
JaNMaMa*TYauJaraVYaaiDadu"%daezaNaudXaRNaMa( )) 9 )) 

ASai¢-rNai>aZv®" Pau}adarGa*haidzu ) 
iNaTYa& c SaMaictaTviMaíaiNaíaePaPaitazu )) 10 )) 

MaiYa caNaNYaYaaeGaeNa >ai¢-rVYai>acair<aq ) 
iviv¢-deXaSaeivTvMariTaJaRNaSa&Said )) 11 )) 
ADYaaTMajaNaiNaTYaTv& TatvjaNaaQaRdXaRNaMa( ) 

WTaJjaNaiMaiTa Pa[ae¢-MajaNa& YadTaae_NYaQaa )) 12 )) 
 

амнітвам адамбгітвам 
агіс кшнтір рджавам | 

чрйопсана ауча 
стхаірйам тма-вініґрагаӷ || 8 || 

 

індрійртхешу ваірґйам 
анагакра ева ча | 

джанма-мритйу-джар-вйдгі- 
дуӷкха-дошнударанам || 9 || 

 

асактір анабгішваґаӷ 
путра-дра-ґригдішу | 

нітйа ча сама-чіттатвам 
ішнішопапаттішу || 10 || 

 

майі чнанйа-йоґена 
бгактір авйабгічрі | 
вівікта-деа-севітвам 

аратір джана-сасаді || 11 || 
 

адгйтма-ґйна-нітйатва 
таттва-ґйнртха-даранам | 

етадж ґйнам іті проктам 
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аґйна йад ато ’нйатх || 12 || 
 

амнітвам — скромність; адамбгітвам — 
відсутність пихи; агіс — незастосування 
насильства; кшнтіӷ — терпимість; 
рджавам — простота; чрйа-упсанам — 
звернення до істинного духовного вчителя; 
аучам — чистота; стхаірйам — стійкість; 
тма-вініґрагаӷ — самовладання; індрійа-
артхешу — у тому, що стосується чуттів; 
ваірґйам — зречення; анагакраӷ — 
відсутність хибного его; ева — неодмінно; 
ча — також; джанма — народження; 
мритйу — смерть; джар — старість; 
вйдгі — і хвороби; дуӷкха — нещастя; 
доша — зло; анударанам — 
спостерігання; асактіӷ — відсутність 
прив’язаності; анабгішваґаӷ — відсутність 
спілкування; путра — до сина; дра — 
дружини; ґрига-дішу — домівки тощо; 
нітйам — постійна; ча — також; сама-
чіттатвам — рівновага; іша — бажаного; 
аніша — небажаного; упапаттішу — в 
отримуванні; майі — Мені; ча — також; 
ананйа-йоґена — чистим відданим 
служінням; бгактіӷ — відданість; 
авйабгічрі — постійна; вівікта — до 
самотнього; деа — місця; севітвам — 
прагнення; аратіӷ — відсутність 
прив’язаностей; джана-сасаді — до 
людського загалу; адгйтма — що 
стосується душі; ґйна — у знанні; 
нітйатвам — постійність; таттва-ґйна — 
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знання істини; артха — задля мети; 
даранам — філософія; етат — усе це; 
ґйнам — знання; іті — таким чином; 
проктам — проголошую; аґйнам — 
невігластво; йат — те, що; атаӷ — від 
цього; анйатх — усе інше. 
 

Сумирність, не гордовитість, відмова від 
застосування насильства, терпимість і 
простота, звернення до істинного 
духовного вчителя, чистота, стійкість, 
володіння собою, відмова від об’єктів 
чуттєвої насолоди, відсутність хибного 
его, усвідомлення того, що народження, 
смерть, хвороби та старість є злом, 
відстороненість, свобода від неперервних 
клопотів, якими обплутують діти, 
дружина, дім тощо, врівноваженість у 
гущі приємних і неприємних подій, 
постійна і безроздільна відданість Мені, 
прагнення жити в самотньому місці, 
відстороненість від загальної маси людей, 
визнання важливості самоусвідомлення і 
філософський пошук Абсолютної Істини 
— все це Я вважаю знанням, а все інше, 
хоч би що це було, є невіглаством. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Такий процес пізнання 
нерозумні люди іноді помилково вважають 
взаємодією елементів поля діяльності. 
Насправді ж, це шлях істинного пізнання. 
Якщо людина визнає його, то перед нею 
відкривається можливість наблизитися до 
Абсолютної Істини. Цей шлях не є 
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взаємодією двадцяти чотирьох елементів, 
які були описані вище. Він є засобом 
вибратися з пастки, утвореної цими 
елементами. Втілена душа перебуває у 
пастці тіла, яке є просто оболонкою, що 
складається з двадцяти чотирьох елементів, 
і змальований тут шлях пізнання є засобом 
вибратися з цієї пастки. Серед усіх описаних 
способів пізнання найбільше значення має 
перший рядок одинадцятого вірша: майі 
чнанйа-йоґена бгактір авйабгічрі — 
шлях пізнання приводить до неподільного 
чистого відданого служіння Господу. Тому, 
якщо людина не може або не хоче 
звернутися до трансцендентного служіння 
Господу, то інші дев’ятнадцять положень не 
матимуть особливої цінності. Якщо ж вона 
звернеться до відданого служіння у 
свідомості Кришни, то ці інші дев’ятнадцять 
положень природним чином у ній 
розвинуться. Як сказано у «Шрімад-
Бгаґаватам» (5.18.12): йасйсті бгактір 
бгаґаватй акічан сарваір ґуаіс татра 
самсате сурӷ — «Усі позитивні якості 
знання самі собою розвиваються в того, хто 
досяг стадії відданого служіння». Істотно 
важливим є принцип прийняття істинного 
духовного вчителя, про що йдеться у 
восьмому вірші. Це абсолютно необхідно 
навіть для того, хто вже звернувся до 
відданого служіння. З того моменту, як 
людина знаходить істинного духовного 
вчителя, в неї починається трансцендентне 
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життя. Всевишній Бог-Особа, Шрі Кришна, 
недвозначно стверджує тут, що такий спосіб 
пізнання є істинним шляхом. Усе, що 
придумане поза цим, позбавлене всякого 
глузду. 

Що стосується складових елементів 
знання, про які говориться в цих віршах, то 
їх можна проаналізувати наступним чином. 
Скромність означає, що людина не має 
прагнути шани від інших. Матеріалістичне 
уявлення про життя викликає в нас сильне 
бажання того, щоб інші нас шанували, однак 
із погляду людини, наділеної досконалим 
знанням, тобто людини, яка розуміє, що 
вона не є тілом, усе, що стосується тіла — 
як повага, так і ганьба, — є марним. Не 
варто прагнути цього матеріального обману. 
Люди пристрасно бажають прославитися 
своїми релігійними переконаннями, й тому 
іноді буває так, що, не розуміючи основних 
положень релігії, людина приєднується до 
якої-небудь групи, яка насправді не 
дотримується релігійних принципів, і через 
деякий час починає рекламувати себе як 
релігійного наставника. Що ж до 
справжнього поступу, то людина повинна 
знати критерії, за допомогою яких вона 
може перевірити себе, наскільки вона 
просунулася в духовній науці. І вона може 
судити про свій поступ за критеріями, 
наведеними в цих віршах. 

Коли кажуть про ненасильство, то 
зазвичай розуміють його як відмову від 
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убивства або пошкодження тіла, але 
справжнє його значення полягає в тому, що 
не можна ставати причиною страждань 
інших. Більшість людей унаслідок свого 
невігластва обплутані тенетами матеріаліс-
тичних уявлень про життя, й тому постійно 
страждають від різних видів матеріального 
болю. І доки людина не сприяє піднесенню 
інших людей до рівня духовного знання, 
вона чинить насильство. Потрібно робити 
все можливе, аби поширювати істинне 
знання серед людей, щоби просвітити їх і 
дати їм можливість звільнитися від 
матеріального рабства. Це і є ненасильство. 

Терпимість означає, що людина готова 
зносити образи та зневагу з боку інших. 
Той, хто розвиває духовне знання, 
неодмінно зазнає численних образ і кривди. 
До цього треба бути готовим, бо саме так 
влаштована матеріальна природа. Навіть 
п’ятирічний хлопчик Праглада, який 
присвятив себе розвитку духовного знання, 
опинився в небезпеці, коли його батько 
почав вороже ставитися до синового 
благочестя. І коли батько всіляко намагався 
його вбити, Праглада терпляче зносив усе 
це. Отже, поступ у духовному знанні часто 
пов’язаний із численними перешкодами, 
однак ми маємо бути толерантними й 
рішуче йти вперед. 

Простота означає, що людина повинна 
бути настільки прямою й відвертою, щоб 
без усякої дипломатії могти розкрити очі на 
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правду навіть ворогові. Дуже важливо, щоб 
людина погодилася прийняти духовного 
вчителя, адже без настанов істинного 
духовного вчителя прогрес у духовній науці 
неможливий. Треба прийти до духовного 
вчителя з усім смиренням і всіма силами 
служити йому, аби задовольнити його та 
отримати його благословення. Істинний 
духовний учитель є представником Кришни, 
й тому будь-яке його благословення, яке він 
дає своєму учневі, одразу ж дозволяє учневі 
просунутися вперед, навіть якщо він ще не 
дотримується регулівних засад на впорядку-
вання життя. Або ж, якщо учень беззасте-
режно служить духовному вчителеві, то 
йому стає легше дотримуватися цих 
регулівних засад. 

Чистота є невід’ємною умовою поступу в 
духовному житті. Є два види чистоти: 
зовнішня і внутрішня. Зовнішньої чистоти 
досягають омовінням, а для того, щоб бути 
чистим внутрішньо, необхідно постійно 
думати про Кришну й оспівувати мага-
мантру Гаре Кришна, Гаре Кришна, 
Кришна Кришна, Гаре Гаре / Гаре Рама, 
Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре. Цей 
процес очищує ум від нашарувань пилу, 
утвореного минулою кармою. 

Стійкість означає, що людина має з 
рішучістю вдосконалювати своє духовне 
життя. Без такої рішучості неможливо 
досягти відчутного прогресу. Само-
дисципліна означає, що людина повинна 



1155 

відкидати все шкідливе для духовного 
поступу. Треба привчити себе до цього й 
нехтувати всім тим, що гальмує духовний 
розвиток. У цьому полягає істинне зречення. 
Чуття настільки сильні, що завжди 
намагаються отримати задоволення. Не 
потрібно потурати таким зайвим бажанням. 
Чуття треба задовольняти лише до тої міри, 
щоби це не заважало виконувати свої 
обов’язки на шляху духовного поступу. 
Найбільш важливим і некерованим органом 
чуття є язик. У людини, яка приборкала свій 
язик, з’являється можливість приборкати й 
інші чуття. Язик призначений на те, щоби 
відчувати смак і створювати звуки. Тому, 
постійно слідкуючи за язиком, треба 
зробити так, щоби він смакував рештки їжі, 
запропонованої Кришні, та співав Гаре 
Кришна мага-мантру. Що стосується очей, 
то їм не варто дозволяти бачити щось інше, 
окрім прекрасного образу Кришни. Це 
дозволить володіти очима. Так само й вухам 
належить слухати розповіді про Кришну, а 
носу — вдихати аромат квітів, запропонова-
них Кришні. Таким є шлях відданого 
служіння, і зрозуміло, що «Бгаґавад-ґіта» 
просто роз’яснює цю науку. Головна і єдина 
мета її — це віддане служіння. Нерозумні 
коментатори «Бгаґавад-ґіти» намагаються 
спрямувати ум читача на інші теми, але 
«Бгаґавад-ґіта» не розглядає ніяких інших 
питань, окрім відданого служіння.  

Хибне его означає, що ми вважаємо себе 
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своїм тілом. Коли людина починає розуміти, 
що вона не тіло, а духовна душа, тоді 
пробуджується її істинне его. Его завжди з 
душею. Хибне его веде до занепаду, але 
цього не можна сказати про істинне его. У 
ведичній літературі («Бригад-араньяка 
Упанішада», 1.4.10) сказано: ага брагмсмі 
— «я є Брагман, я є дух». Ось це «я є», тобто 
відчуття власного «я», існує також і на 
стадії самоусвідомлення, коли людина 
досягає звільнення. Відчуття «я є» являє 
собою его, але коли це відчуття переносять 
на тимчасове тіло, воно стає хибним его. 
Коли ж усвідомлення свого «я» пов’язується 
з дійсністю, це — істинне его. Є філософи, 
які кажуть, що ми маємо відмовитися від 
свого его, але ми нездатні цього зробити, бо 
«его» означає «особа». Проте хибного 
ототожнення себе з тілом, без сумніву, треба 
позбуватись. 

Слід намагатись усвідомити, що 
народження, смерть, старість і хвороби 
несуть нам страждання. Те, як народжується 
дитина, описано в різній ведичній 
літературі. У «Шрімад-Бгаґаватам» яскраво 
змальовано світ ненародженої дитини, її 
перебування в утробі матері, її страждання 
тощо. Треба добре усвідомлювати, що 
народження пов’язане зі стражданнями. Ми 
забуваємо всі муки, яких зазнали в утробі 
матері, тому й не прагнемо розв’язати 
проблему все нових і нових народжень та 
смертей. Так само й людина, яка вмирає, 
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зазнає різноманітних страждань, про які 
також згадано в авторитетних писаннях. Це 
треба обговорювати. Що ж стосується 
хвороб та старості, то кожен із нас отримує 
у цьому практичний досвід. Ніхто не хоче 
хворіти і ставати старим, але цього не 
уникнути. Якщо в нас не буде 
песимістичного погляду на матеріальне 
життя при згадці про страждання, пов’язані 
з народженням, смертю, похилим віком та 
хворобами, то в нас не буде стимулу 
просуватися в духовному житті. 

Відсутність прив’язаності до дітей, 
дружини й домівки не означає, що не 
повинно бути ніяких почуттів до них. Ми 
любимо їх, бо така наша природа. Але коли 
вони не сприяють духовному поступові, то 
не треба до них прив’язуватися. Свідомість 
Кришни — це найкраща путь до того, щоби 
створити в домі приємну атмосферу. Той, 
хто цілковито перебуває у свідомості 
Кришни, може зробити своє сімейне життя 
щасливим, бо метод свідомості Кришни 
дуже легкий. Треба тільки оспівувати мага-
мантру Гаре Кришна, Гаре Кришна, 
Кришна Кришна, Гаре Гаре / Гаре Рама, 
Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре, споживати 
рештки їжі, запропонованої Кришні, 
розмовляти на теми «Бгаґавад-ґіти» та 
«Шрімад-Бгаґаватам» і поклонятися Боже-
ствам. Ці чотири види діяльності зроблять 
людину щасливою. І треба навчити цьому 
своїх рідних. Можна збиратись уранці та 
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ввечері, й усією родиною співати Гаре 
Кришна, Гаре Кришна, Кришна Кришна, 
Гаре Гаре / Гаре Рама, Гаре Рама, Рама Рама, 
Гаре Гаре. Якщо завдяки дотриманню цих 
чотирьох засад людині вдасться скерувати 
життя своєї сім’ї в цьому напрямку і 
привести її до свідомості Кришни, то їй 
немає потреби відмежовуватись від сім’ї та 
вдаватися до життя у зреченні. Але, якщо 
атмосфера в сім’ї недобра й несприятлива 
для духовного розвитку, тоді від сімейного 
життя слід відмовитись. Треба пожертву-
вати всім заради того, аби пізнати Кришну і 
служити Йому, як це зробив Арджуна. 
Арджуна не хотів убивати своїх родичів, 
але, зрозумівши, що вони були перепоною 
на шляху до усвідомлення Кришни, він 
погодився з настановами Господа, став до 
бою й убив їх. У будь-якому разі треба бути 
неприв’язаним до щастя й горя сімейного 
життя, адже в цьому світі людина ніколи не 
може бути цілковито щасливою або ж 
цілковито нещасною. 

Щастя й горе супроводжують матеріальне 
життя постійно, й тому слід навчитись 
миритися з ними, як це радить «Бгаґавад-
ґіта». Неможливо обмежити прихід і 
зникнення щастя й горя, тому слід стати 
відстороненим від матеріалістичного 
способу життя й таким чином бути 
врівноваженим в обох випадках. Загалом, 
здобуваючи щось бажане, ми почуваємося 
щасливими, а коли отримуємо щось 
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небажане, то страждаємо. Та якщо ми по-
справжньому перебуваємо на духовному 
рівні, то такі речі нас не хвилюють. Аби 
досягти такого стану, необхідно рішуче 
присвятити себе відданому служінню 
Кришні. Віддане служіння Кришні означає 
неухильно з любов’ю служити Йому 
дев’ятьма способами: оспівувати імена 
Кришни, слухати про Нього, поклонятися 
Йому, шанувати Його і т.д., як про це 
сказано в останньому вірші дев’ятої глави. 
Треба дотримуватися цього методу. 

Коли людина звикне до духовного 
способу життя, вона, цілком природно, не 
захоче спілкуватися з матеріалістами. Це 
суперечитиме її бажанням. Аби перевірити 
себе, подивіться, чи сильна у вас схильність 
жити самотньо, без зайвого спілкування. 
Зазвичай відданий не має смаку до 
надмірних занять спортом, відвідин кіно та 
світських розваг, адже він розуміє, що все 
це є лише марною тратою часу. Є багато 
вчених і філософів, які досліджують статеве 
життя або щось інше, однак, згідно з 
«Бгаґавад-ґітою», така дослідницька 
діяльність та філософські припущення 
нічого не варті. Усе це тією чи іншою мірою 
безглузде. Згідно з «Бгаґавад-ґітою», за 
допомогою філософського пошуку людина 
повинна досліджувати природу душі. 
Дослідження слід вести для того, аби 
зрозуміти себе. Саме це тут і 
рекомендується. 
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Що ж до самоусвідомлення, то тут ясно 
сказано, що найбільш придатною для цього 
є бгакті-йоґа. Тільки-но виникає питання 
про віру, треба розглядати взаємні стосунки 
індивідуальної душі й Наддуші. 
Індивідуальна душа й Наддуша не можуть 
бути тотожними, принаймні з погляду 
концепції бгакті, тобто концепції життя у 
відданості Господу. Як тут ясно сказано, 
таке служіння індивідуальної душі 
Параматману — вічне, нітйам. Отже, 
бгакті, тобто віддане служіння, є вічним. 
Людина має утвердитись у такому 
філософському переконанні. 

Це пояснено у «Шрімад-Бгаґаватам» 
(1.2.11): ваданті тат татва-відас 
таттва йадж ґйнам адвайам — «Ті, що 
дійсно пізнали Абсолютну Істину, 
розуміють, що Всевишню Сутність осягають 
у трьох різних аспектах: як Брагман, як 
Параматмана і як Бгаґавана». Усвідомити 
Бгаґавана означає досягти вершини пізнання 
Абсолютної Істини, й тому треба прийти на 
рівень розуміння Всевишнього Бога-Особи 
й відтак повністю присвятити себе 
відданому служінню Йому. У цьому полягає 
досконалість знання. 

Так само, як сходи, які починаються з 
першого поверху й закінчуються на 
останньому, шлях осягнення Найвищої 
Істини починається зі смирення й 
закінчується пізнанням Абсолютного Бога-
Особи. Цими сходами підіймається багато 
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людей: одні з них досягли першого чи 
другого поверху, другі — третього й так 
далі. Однак, якщо людина не досягла 
найвищого поверху, тобто не усвідомила 
Кришну, вона все ще перебуває на нижчому 
ступені пізнання. А на того, хто має намір 
змагатися з Богом і водночас продовжувати 
розвивати духовне знання, очікує невдача. 
Тут ясно сказано, що без смирення навряд 
чи можна хоч що-небудь зрозуміти. 
Вважати себе Богом є найвищим 
зухвальством. Хоча жива істота завжди 
потерпає від шалених ударів суворих 
законів матеріальної природи, вона через 
своє невігластво все одно продовжує 
вважати себе Богом. Отже, знання 
починається з аманітва — смирення. 
Людині треба бути смиренною й 
усвідомлювати свою підпорядкованість 
Усевишньому Господові. Повставши проти 
Бога, жива істота потрапляє в залежність від 
матеріальної природи. Людині слід знати ці 
істини й бути переконаною в них. 
 

ВІРШ 13 
 

jeYa& YataTPa[v+YaaiMa YaJjaTvaMa*TaMaénuTae ) 
ANaaidMaTPar& b]ø Na SataàaSaduCYaTae )) 13 )) 

 

ґйейа йат тат правакшймі 
йадж ґйтвмритам ануте | 

анді мат-пара брагма 
на сат тан нсад учйате || 13 || 

 

ґйейам — пізнаване; йат — яке; тат — те; 
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правакшймі — Я зараз поясню; йат — яке; 
ґйтв — знаючи; амритам — нектар; 
ануте — відчувають на смак; анді — що 
не має початку; мат-парам — підлеглий 
Мені; брагма — дух; на — не; сат — 
причина; тат — воно; на — не; асат — 
наслідок; учйате — сказано. 
 

А зараз Я поясню тобі те пізнаване, 
збагнувши яке, ти відчуєш смак вічного. 
Брагман, дух, що не має початку й 
підлеглий Мені, перебуває за межами 
причин і наслідків світу матеріального.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Господь дав пояснення поля 
діяльності і знавця поля. Він також розкрив 
спосіб, за допомогою якого можна пізнати 
знавця поля діяльності. Зараз Він починає 
пояснювати пізнаване — спочатку душу, а 
тоді Наддушу. Пізнавши знавця, — як душу 
так і Наддушу — жива істота може 
насолоджуватися нектаром життя. Як 
з’ясовано у другій главі, жива істота вічна. 
Це також підтверджено й тут. Джіва не 
народилася в якийсь певний проміжок часу. 
Неможливо простежити, як саме джіва-
атма проявилася з Усевишнього Господа, 
тому вона не має початку. Це підтверджує 
ведична література: на джйате мрійате в 
віпачіт («Катха Упанішада», 1.2.18). 
Знавець тіла, ніколи не народжується й не 
вмирає; також він сповнений знання. 

Параматман, поширення Всевишнього 
Господа, змальований у ведичній літературі  
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(«Шветашватара Упанішада», 6.16) як 
прадгна-кшетраґйа-патір ґуеаӷ, тобто, 
як головний знавець тіла й володар трьох ґун 
матеріальної природи. У смриті сказано: 
дса-бгӯто гарер ева ннйасйаіва кадчана. 
Живі істоти є вічними слугами Всевишнього 
Господа. Це також підтверджує у Своєму 
вченні й Господь Чайтанья. Тому опис 
Брагмана, наведений у цьому вірші, 
пов’язаний з індивідуальною душею, і коли 
слово «Брагман» стосується живої істоти, 
треба розуміти, що вона є віґ’яна-брагмою,  
на противагу ананда-брагмі. Ананда-брагма 
— це Всевишній Брагман, Бог-Особа. 
 

ВІРШ 14 
 

SavRTa" Paai<aPaad& TaTSavRTaae_i+aiXaraeMau%Ma( ) 
SavRTa" é[uiTaMaçaeke- SavRMaav*TYa iTaïiTa )) 14 )) 

 

сарватаӷ пі-пда тат 
сарвато ’кші-іро-мукхам | 

сарватаӷ рутімал локе 
сарвам вритйа тішхаті || 14 || 

 

сарватаӷ — скрізь; пі — руки; пдам — 
ноги; тат — воно; сарватаӷ — скрізь; акші 
— очі; іраӷ — голови; мукхам — обличчя; 
сарватаӷ — скрізь; руті-мат — маючи 
вуха; локе — у світі; сарвам — усе; вритйа 
— покриваючи; тішхаті — існує. 
 

Скрізь Його руки і ноги, Його очі, голови 
й лиця; і вуха Він теж має всюди. Так 
Наддуша існує, пронизуючи усе. 
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ПОЯСНЕННЯ: Наддуша, Всевишній Бог-
Особа, подібний до сонця, яке поширює свої 
промені скрізь. Він існує у Своїй 
всюдисущій формі й у Ньому перебувають 
усі індивідуальні живі істоти, починаючи з 
першого великого вчителя Брагми й 
закінчуючи крихітною мурашкою. Існує 
незліченна кількість голів, ніг, рук та очей і 
незліченна кількість живих істот. Усе існує 
в Наддуші й тримається на Ній. Тому 
Наддуша всюдисуща. Однак про 
індивідуальну душу не можна сказати, що 
вона має руки, ноги й очі всюди. Це 
неможливо. Якщо душа гадає, що лише 
внаслідок свого невігластва вона не 
усвідомлює того, що її руки й ноги 
поширені скрізь, але, отримавши належне 
знання, вона досягне такого рівня, то її 
міркування помилкові й суперечливі. Якщо 
індивідуальна душа стала зумовлена 
матеріальною природою, то це означає, що 
вона не є всевишньою. Всевишній 
відрізняється від індивідуальної душі. 
Всевишній Господь може простягати Свої 
руки безмежно, тоді як душа не може. У 
«Бгаґавад-ґіті» Господь каже, що Він 
приймає підношення того, хто пропонує 
Йому квітку, плід або трохи води. Але якщо 
Господь далеко, то як же Він може що-
небудь приймати? Така Всемогутність 
Господа: попри те, що Він перебуває у 
Своїй обителі, надзвичайно віддаленій від 
Землі, Він може простягнути руку і 
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прийняти все, що Йому пропонують. У 
цьому Його могутність. У «Брагма-самгіті» 
(5.37) сказано — ґолока ева нівасатй 
акхілатма-бгутах: «Він — усюдисущий, 
хоч і постійно перебуває в розвагах на Своїй 
трансцендентній планеті». Індивідуальна 
душа не може заявляти, що вона 
всюдисуща, тому цей вірш описує Найвищу 
Душу, Бога-Особу, а не індивідуальну душу. 
 

ВІРШ 15 
 

SaveRiNd]YaGau<aa>aaSa& SaveRiNd]YaivviJaRTaMa( ) 
ASa¢&- SavR>a*ÀEv iNaGauR<a& Gau<a>aae¢*- c )) 15 )) 

 

сарвендрійа-ґубгса 
сарвендрійа-віварджітам | 
асакта сарва-бгрич чаіва 

нірґуа ґуа-бгоктри ча || 15 || 
 

сарва — усіх; індрійа — чуттів; ґуа — 
якостей; бгсам — одвічне джерело; сарва 
— усіх; індрійа — чуттів; віварджітам — 
будучи без; асактам — без прив’язаності; 
сарва-бгрит — той, хто підтримує всіх; ча 
— також; ева — неодмінно; нірґуам — без 
матеріальних якостей; ґуа-бгоктри — 
володар ґун; ча — також. 
 

Параматман — це первинне джерело всіх 
чуттів, хоч Сам Він чуттів і не має. Він 
неприв’язаний, хоч і підтримує всіх істот. 
Він за межами ґун природи, хоч і керує 
ними. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Попри те, що Всевишній 
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Господь є джерелом усіх чуттів живих істот, 
Сам Він не має таких матеріальних чуттів, 
як у них. Насправді, індивідуальні душі 
мають духовні чуття, але в зумовленому 
житті їхні чуття покриті матеріальними 
елементами, й тому їхня діяльність 
проявляється через матерію. Чуття ж 
Усевишнього Господа не покриті матерією. 
Його чуття трансцендентні, й тому їх 
називають нірґуна. Ґуна означає якість 
матеріальної природи, чуття ж Господа не 
мають такого матеріального покрову. Слід 
розуміти, що Його чуття зовсім не такі, як 
наші. Хоча Він і є джерелом нашої чуттєвої 
діяльності, Сам Він має трансцендентні 
чуття, до яких не може торкнутися 
матеріальна скверна. Це дуже добре 
пояснено у вірші апі-пдо джавано 
ґрагт зі «Шветашватара Упанішади» 
(3.19). Всевишній Бог-Особа не має рук, 
забруднених матеріальною природою, але 
руки в Нього є, і Він приймає все, що 
пропонують Йому в жертву. У цьому 
полягає різниця між зумовленою душею й 
Наддушею. У Нього немає матеріальних 
очей, але очі у Нього є, інакше як би Він міг 
бачити? Він бачить усе: минуле, теперішнє 
й майбутнє. Він живе в серці живої істоти і 
знає, що ми здійснили в минулому, що 
робимо тепер і що очікує на нас у 
майбутньому. Це підтверджується й у 
«Бгаґавад-ґіті»: «Він знає все, але Його не 
знає ніхто». Кажуть, у Всевишнього 
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Господа немає ніг, подібних до наших, 
однак Він може пересуватися у просторі, бо 
має духовні ноги. Іншими словами, Господь 
не безособовий. У Нього є очі, ноги, руки та 
все інше, й ми — невід’ємні частки 
Всевишнього Господа — також маємо все 
це. Однак, Його руки, ноги, очі та інші чуття 
не забруднені матеріальною природою. 

«Бгаґавад-ґіта» також підтверджує, що 
коли Господь приходить на землю, Він за 
допомогою Своєї внутрішньої сили постає 
перед людьми таким, як Він є. Він — 
володар матеріальної енергії, й тому Він не 
забруднюється нею. У ведичній літературі 
ми знаходимо свідчення того, що Його 
втілення цілковито духовне. Він має вічну 
форму, яку називають сач-чід-ананда-
віґрага. Він сповнений усіх пишнот. Він 
володіє всіма багатствами й усією енергією. 
Він — наймудріший, і Він володіє всім 
знанням. Це — лише деякі з ознак 
Усевишнього Бога-Особи. Він підтримує 
існування всіх живих істот і є свідком усієї 
діяльності. І, як це можна зрозуміти з 
ведичної літератури, Всевишній Господь 
завжди трансцендентний. Попри те, що ми 
не бачимо Його голови, лиця, рук та ніг, 
вони у Нього є; і коли ми підіймемося до 
трансцендентного рівня, то зможемо 
побачити форму Господа. Ми не здатні 
бачити Його образ лише тому, що наші 
чуття забруднені матеріальною природою. 
Саме тому імперсоналісти, які все ще 
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перебувають під впливом матеріального, 
неспроможні осягти Бога-Особу. 
 

ВІРШ 16 
 

bihrNTaê >aUTaaNaaMacr& crMaev c ) 
SaU+MaTvatadivjeYa& dUrSQa& caiNTake- c TaTa( )) 16 )) 

 

багір анта ча бгӯтнм 
ачара чарам ева ча | 

сӯкшматвт тад авіґйейа 
дӯра-стха чнтіке ча тат || 16 || 

 

багіӷ — зовні; антаӷ — всередині; ча — 
також; бгӯтнм — усіх живих істот; 
ачарам — нерухомих; чарам — рухомих; 
ева — також; ча — і; сӯкшматвт — 
узявши до уваги Його витонченість; тат — 
воно; авіґйейам — непізнаване; дӯра-стхам 
— далеко; ча — також; антіке — поруч; ча 
— також; тат — воно. 
 

Найвища Істина існує й зовні, й усередині 
усіх істот, рухомих і нерухомих. Маючи 
тонку природу, Вона перебуває за межами 
здатності матеріальних чуттів бачити або 
пізнавати. Вона дуже й дуже далеко, та 
водночас поруч із усіма. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Вивчаючи ведичну літера-
туру, ми довідуємось, що Нараяна, 
Всевишня Особа, перебуває як зовні, так і 
всередині кожної живої істоти. Він 
присутній як у духовному, так і в 
матеріальному світі. Хоч Він і дуже й дуже 
далеко, та все ж Він поруч із нами. Це 
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твердження ведичної літератури. сно 
дӯра враджаті айно йті сарватаӷ 
(«Катха Упанішада», 1.2.21). Він завжди 
перебуває у трансцендентному блаженстві, 
й тому ми не здатні збагнути, як саме Він 
насолоджується Своєю досконалою 
могутністю. За допомогою наших 
матеріальних чуттів ми не можемо бачити 
це й розуміти. Тому у Ведах сказано, що 
наші матеріальні чуття й ум не можуть 
допомогти нам пізнати Бога. Але той, хто 
завдяки відданому служінню у свідомості 
Кришни очистив свої чуття й ум, може 
постійно Його споглядати. У «Брагма-
самгіті» підтверджується, що відданий, який 
розвинув у собі любов до Всевишнього 
Господа, може бачити Його завжди й 
невпинно. А в «Бгаґавад-ґіті» (11.54) 
підтверджується, що побачити і зрозуміти 
Його можна лише за допомогою відданого 
служіння: бгактйа тв ананйай акйаӷ. 
 

ВІРШ 17 
 

Aiv>a¢&- c >aUTaezu iv>a¢-iMav c iSQaTaMa( ) 
>aUTa>aTa*R c TaJjeYa& Ga]iSaZ<au Pa[>aivZ<au c )) 17 )) 

 

авібгакта ча бгӯтешу 
вібгактам іва ча стхітам  | 

бгӯта-бгартри ча тадж ґйейа 
ґрасішу прабгавішу ча || 17 || 

 

авібгактам — неподільне; ча — також; 
бгӯтешу — у кожній живій істоті; 
вібгактам — поділене; іва — наче; ча — 
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також; стхітам — розташоване; бгӯта-
бгартри — той, хто підтримує всіх живих 
істот; ча — також; тат — воно; ґйейам — 
слід розуміти; ґрасішу — поглинає; 
прабгавішу — дає розвиток; ча — також. 
 

Хоча Параматман здається поділеним 
між усіма істотами, однак Він ніколи не 
ділиться. Він підтримує всіх істот, але 
слід розуміти, що всіх Він і поглинає, і 
творить. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Господь перебуває в серці 
кожного як Наддуша. Чи означає це, що Він 
ділиться на частини? Ні. Насправді, Він — 
одне ціле. У зв’язку з цим наводиться 
приклад сонця. Сонце перебуває в певному 
місці на меридіані, і для когось воно може 
бути в зеніті, але якщо ця людина запитає у 
будь-кого в радіусі п’яти тисяч миль, де в 
даний момент сонце, то отримає відповідь: 
«Воно в мене над головою». Цей приклад 
наводиться у ведичній літературі для того, 
аби показати, що, хоча Наддуша й 
неподільна, Вона здається розділеною. 
Також у ведичній літературі сказано, що 
завдяки Своїй усемогутності Вішну 
присутній скрізь, так само, як сонце світить 
у різних місцях багатьом різним людям. І 
хоча Всевишній Господь підтримує всіх 
живих істот, Він також і поглинає все в 
момент нищення. Про це вже згадувалося в 
одинадцятій главі, де Господь каже, що Він 
прийшов, аби поглинути всіх воїнів, які 



1171 

зібралися на Курукшетрі. Також Він сказав, 
що у Своїй формі часу Він поглинає все. Під 
час творення з Його волі все розвивається зі 
свого первинного стану, а коли починається 
нищення, Він усе поглинає. Ведичні гімни 
підтверджують, що Він — джерело 
виникнення й місце кінцевого спочинку 
усього сущого. Після створення все 
тримається на Його всемогутності, а після 
знищення все знову повертається, аби 
спочити у Ньому. Це підтверджують 
ведичні гімни: йато в імні бгӯтні 
джйанте йена джтні джванті йат 
прайантй абгіса-віанті тад брагма тад 
віджіґйсасва («Тайттірія Упанішада», 3.1). 
 

ВІРШ 18 
 

JYaaeiTazaMaiPa TaJJYaaeiTaSTaMaSa" ParMauCYaTae ) 
jaNa& jeYa& jaNaGaMYa& ôid SavRSYa iviïTaMa( )) 18 )) 

 

джйотішм апі тадж джйотіс 
тамасаӷ парам учйате | 

ґйна ґйейа ґйна-ґамйа 
гриді сарвасйа вішхітам || 18 || 

 

джйотішм — у всіх предметах, що 
світяться; апі — також; тат — воно; 
джйотіӷ — джерело світла; тамасаӷ — 
пітьма; парам — поза; учйате — кажуть; 
ґйнам — знання; ґйейам — те, що 
пізнають; ґйна-ґамйам — треба 
наблизитися за допомогою знання; гриді — 
у серці; сарвасйа — кожного; вішхітам — 
перебуває. 
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Він — джерело світла в усіх сяйливих 
об’єктах. Він поза пітьмою матерії, Він 
непроявлений. Він — і знання, і об’єкт 
пізнання, і мета пізнання. Він перебуває у 
серці кожного. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Наддуша, Всевишній Бог-
Особа, є джерелом світла в усіх небесних 
тілах, що світяться, таких як сонце, місяць 
чи зорі. З ведичної літератури ми 
дізнаємося, що в духовному царстві немає 
потреби у світлі сонця чи місяця, бо там усе 
освітлене сяйвом Усевишнього Господа. У 
матеріальному світі духовне сяйво Господа, 
брагма-джйоті, покрите матеріальними 
елементами магат-таттви, тому в 
матеріальному світі неможливо обійтися без 
світла, яке дає сонце, місяць, електрика 
тощо. Однак у духовному світі в усьому 
цьому немає потреби. У ведичній літературі 
ясно сказано, що все там освітлене Його 
сліпучим сяйвом. Тому очевидно, що місце 
Його перебування — це не матеріальний 
світ. Він живе у духовному світі, у 
духовному небі, розташованому 
надзвичайно далеко від нас. Це також 
підтверджено у ведичній літературі. дітйа-
вара тамасаӷ парастт («Шветашватара 
Упанішада», 3.8). Він немов сонце, Він 
вічно сяє, але Він дуже й дуже далеко, за 
межами пітьми матеріального світу. 

Знання Господа — трансцендентне. 
Ведична література свідчить, що Брагман — 
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це зосередження трансцендентного знання. 
Той, хто прагне потрапити туди, у духовний 
світ, отримує знання від Усевишнього 
Господа, який перебуває в серці кожного. 
Одна ведична мантра зі «Шветашватара 
Упанішади» (6.18) каже: та га девам 
тма-буддгі-прака мумукшур ваі 
араам ага прападйе. Якщо в людини є 
хоч якесь бажання звільнитися, то їй слід 
віддатися Всевишньому Богові-Особі. Що ж 
до мети остаточного знання, то ведична 
література каже про неї таке: там ева 
відітвті мритйум еті. «Вийти за межі 
народження і смерті можна тільки пізнавши 
Його» («Шветашватара Упанішада», 3.8). 

Всевишній Господь перебуває у серці 
кожного як найвищий управитель. У Нього є 
руки й ноги, які розпростерті всюди, чого не 
можна сказати про індивідуальну душу. 
Тому можна зробити висновок, що існує два 
знавці поля діяльності, а саме індивідуальна 
душа й Наддуша. Діяльність людських рук і 
ніг до певної міри поширюється в певному 
місці, проте руки й ноги Кришни поширені 
скрізь. Це підтверджено у «Шветашватара 
Упанішаді» (3.17): сарвасйа прабгум на 
сарвасйа араа бригат. «Всевишній Бог-
Особа, Наддуша, є прабгу, тобто владика 
всіх живих істот. Тому Він — остаточний 
притулок усіх істот». Таким чином, той 
факт, що Всевишня Душа й індивідуальна 
душа завжди відмінні одна від одної, є 
незаперечним. 
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ВІРШ 19 

 

wiTa +ae}a& TaQaa jaNa& jeYa& cae¢&- SaMaaSaTa" ) 
MaÙ¢- WTaiÜjaYa MaÙavaYaaePaPaÛTae )) 19 )) 

 

іті кшетра татх ґйна 
ґйейа чокта самсатаӷ | 

мад-бгакта етад віґййа 
мад-бгвйопападйате || 19 || 

 

іті — таким чином; кшетрам — поле 
діяльності (тіло); татх — також; ґйна — 
знання; ґйейам — пізнаване; ча — також; 
уктам — описані; самсатаӷ — коротко; 
мат-бгактаӷ — Мій відданий; етат — усе 
це; віґййа — усвідомивши; мат-бгвйа — 
Моєї природи; упападйате — досягає. 
 

Отже, Я коротко описав тобі поле 
діяльності [тіло], знання і пізнаване. 
Тільки Мій відданий може збагнути ці 
теми повністю й досягти таким чином 
Моєї природи. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Господь стисло описав тіло, 
знання й пізнаване. Це знання про три 
предмети: про знавця, про пізнаване та про 
процес пізнання. Осягнення цих трьох речей 
у сукупності називають віґ’яною, або 
наукою про знання. Безроздільні віддані 
Господа можуть осягнути досконале знання 
напряму, тоді як для всіх інших воно 
недосяжне. Моністи запевняють, що на 
завершальній стадії ці три окремі предмети 
зливаються в одне, проте віддані з цим не 
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погоджуються. Знання й розвиток знання 
означають осягнення себе у свідомості 
Кришни. Наші дії скеровує матеріалістична 
свідомість, але варто нам перенести всю 
свою свідомість на діяльність Кришни і 
збагнути, що Кришна є всім, як ми 
оволодіємо істинним знанням. Іншими 
словами, знання є лише підготовчою 
стадією на шляху до досконалого розуміння 
відданого служіння. Це буде зрозуміло 
пояснено у п’ятнадцятій главі. 

Зараз, підсумовуючи, можна сказати, що 
шостий і сьомий вірші, починаючи зі слів 
мга-бгӯтні й до слів четна-дгритіӷ, 
аналізують матеріальні елементи й певні 
прояви ознак життя, які, поєднуючись, 
утворюють тіло, або поле діяльності. Вірші з 
восьмого по дванадцятий, починаючи зі 
слова амнітвам і до слів таттва-
ґйнртха-даранам, описують пізнання 
обох типів знавців поля діяльності, а саме 
пізнання душі й Наддуші. Потім вірші з 
тринадцятого до вісімнадцятого, від слів 
анді мат-парам і до гриді сарвасйа 
вішхітам, описують душу й Усевишнього 
Господа, тобто Наддушу. 

Таким чином, щойно були описані три 
предмети: поле діяльності (тіло), процес 
пізнання й душа (індивідуальна та 
Всевишня). Тут особливо підкреслено, що 
тільки безроздільні віддані Господа можуть 
ясно зрозуміти суть цих речей. Отже, 
«Бгаґавад-ґіта» надзвичайно корисна саме 
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для таких відданих. Якраз вони й можуть 
досягти найвищої мети — природи 
Всевишнього Господа, Кришни. Іншими 
словами, ніхто, крім відданих, не може 
збагнути «Бгаґавад-ґіту» й досягти бажаних 
результатів. 
 

ВІРШ 20 
 

Pa[k*-iTa& Pauåz& cEv ivÖyNaadq o>aaviPa ) 
ivk-ara&ê Gau<aa&êEv iviÖ Pa[k*-iTaSaM>avaNa( )) 20 )) 

 

пракриті пуруша чаіва 
віддгй анд убгв апі | 

вікр ча ґу чаіва 
віддгі пракриті-самбгавн || 20 || 

 

пракритім — матеріальна природа; 
пурушам — живі істоти; ча — також; ева — 
неодмінно; віддгі — знай; анд — без 
початку; убгау — обоє; апі — також; вікрн 
— перетворення; ча — також; ґун — три 
ґуи природи; ча — також; ева — 
неодмінно; віддгі — знай; пракриті — 
матеріальна природа; самбгавн — походять 
із. 
 

Слід розуміти, що матеріальна природа й 
живі істоти не мають початку, а 
перетворення й ґуни є витворами цієї 
природи. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Знання, що викладене в цій 
главі, дає змогу осягнути тіло (поле 
діяльності) і знавців тіла (як індивідуальну 
душу, так і Наддушу). Тіло є полем 
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діяльності і складається з матеріальної 
природи. Втілена душа, яка насолоджується 
діяльністю тіла, є пурушею, тобто живою 
істотою. Вона є одним зі знавців поля, а 
другий знавець — це Наддуша. Звісно, слід 
пам’ятати, що і Наддуша, й індивідуальна 
істота є різними проявами Всевишнього 
Бога-Особи. Живі істоти належать до 
категорії Його енергії, а Наддуша є одним із 
Його особистісних поширень. 

І матеріальна природа, і жива істота — 
вічні. Це означає, що вони існували ще до 
творення. Матеріальний прояв, так само як і 
живі істоти, належить до енергії 
Всевишнього Господа, однак живі істоти є 
проявом вищої енергії. І матеріальна 
природа, і живі істоти існували ще до 
космічного прояву. Всевишній Бог-Особа, 
Мага-Вішну, увібрав у Себе матеріальну 
природу, а коли виникла необхідність, Він 
знову проявив її через посередництво 
магат-таттви. Так само живі істоти також 
у Ньому, але, внаслідок свого зумовленого 
стану, вони не схильні служити 
Всевишньому Господові. Тому їм і не 
дозволено ввійти у духовний світ. Однак із 
появою матеріальної природи живі істоти 
знову отримують можливість діяти в 
матеріальному світі й готуватися до вступу 
у світ духовний. У цьому полягає таїна 
матеріального світу. Насправді жива істота 
у своєму первинному стані є невід’ємною 
духовною часткою Всевишнього Господа, 
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але внаслідок бунтівного характеру вона 
зумовлена матеріальною природою. Хоча й 
несуттєво, як ці живі істоти, тобто вищі 
істоти Всевишнього Господа, увійшли у 
взаємодію з матеріальною природою, однак 
Усевишній Бог-Особа знає, як і чому це 
трапилось. У Священних Писаннях Господь 
каже, що ті, кого приваблює матеріальна 
природа, змушені потерпати від тяжкої 
боротьби за існування. Ми, однак, на 
підставі кількох цих віршів, повинні твердо 
знати, що всі зміни і впливи матеріальної 
природи, які зумовлені трьома її ґунами, 
також є продуктами матеріальної природи. 
Усі перетворення, які стосуються живих 
істот, і вся їхня різноманітність, зумовлені 
тільки тілом. Що ж стосується духу, то всі 
живі істоти однакові. 
 

ВІРШ 21 
 

k-aYaRk-ar<ak-Ta*RTve heTau" Pa[k*-iTaåCYaTae ) 
Pauåz" Sau%du"%aNaa& >aae¢*-Tve heTauåCYaTae )) 21 )) 

 

крйа-краа-картритве 
гетуӷ пракритір учйате | 
пурушаӷ сукха-дуӷкхн 

бгоктритве гетур учйате || 21 || 
 

крйа — наслідків; краа — причин; 
картритве — у творінні; гетуӷ — знаряддя; 
пракритіӷ — матеріальна природа; учйате 
— кажуть, що є; пурушаӷ — жива істота; 
сукха — щастя; дуӷкхнм — і нещастя; 
бгоктритве — у насолоді; гетуӷ — 
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знаряддя; учйате — сказано, що є. 
 

Кажуть, природа — це причина усіх 
матеріальних причин і наслідків, тоді як 
жива істота — причина різноманітних 
страждань і втіхи у цьому світі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Різноманітні прояви тіл і 
чуттів живих істот зумовлені матеріальною 
природою. Є 8 мільйонів 400 тисяч різних 
видів життя, і всі вони походять від 
матеріальної природи. Ці форми виникають 
унаслідок різноманітних чуттєвих бажань 
живої істоти, яка через ці бажання хоче 
жити в тому чи іншому тілі. Потрапляючи в 
різні тіла, вона насолоджується або 
страждає від різних видів щастя і горя. А 
причиною її матеріального щастя й горя є не 
вона сама, а її тіло. Немає сумніву, що у 
своєму первинному стані жива істота 
сповнена насолоди, тому це її істинний стан. 
Зараз вона перебуває в матеріальному світі, 
адже бажає панувати над матеріальною 
природою. В духовному світі такого 
бажання немає. Духовний світ чистий. Це в 
матеріальному світі кожен веде вперту 
боротьбу за досягнення різноманітних 
тілесних утіх. Для кращого розуміння 
можна сказати, що тіло є наслідком чуттєвої 
діяльності. Чуття ж — це знаряддя для 
задоволення бажань. І матеріальна природа 
пропонує живій істоті сукупність тіла та 
чуттів-знарядь. Як стане зрозуміло з 
наступного вірша, в залежності від своїх 
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минулих бажань та діяльності, жива істота 
отримує благословення або ж прокляття у 
вигляді певних життєвих обставин. Згідно з 
бажаннями та діяльністю живої істоти 
матеріальна природа пропонує їй те чи інше 
помешкання. Жива істота сама є причиною 
того, що вона отримує відповідне 
помешкання з притаманними йому 
радощами і стражданнями. Опинившись у 
якомусь певному типі тіла, вона потрапляє 
під владу природи, адже тіло, будучи 
матерією, діє відповідно до законів природи. 
Тоді жива істота вже не має можливості 
змінити ці закони. Уявімо собі, що жива 
істота потрапила в собаче тіло. Опинившись 
у такому тілі, вона одразу стає змушена 
діяти як собака. Вона позбавлена 
можливості діяти інакше. І якщо жива істота 
отримує тіло свині, вона буде змушена 
поїдати екскременти й діяти як свиня. Так 
само, коли жива істота потрапляє в тіло 
півбога, вона змушена діяти згідно з цим 
тілом. Такий закон природи. Однак 
Наддуша не покидає індивідуальної душі ні 
за яких обставин. У Ведах («Мундака 
Упанішада», 3.1.1) це пояснено так: дв 
супар сайудж сакхйаӷ. Усевишній 
Господь такий добрий до живих істот, що 
завжди супроводжує кожну окрему душу і 
присутній поруч із нею за всіх обставин як 
Наддуша, тобто як Параматман. 
 

ВІРШ 22 
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Pauåz" Pa[k*-iTaSQaae ih >au»e Pa[k*-iTaJaaNGau<aaNa( ) 
k-ar<a& Gau<aSa®ae_SYa SadSaÛaeiNaJaNMaSau )) 22 )) 

 

пурушаӷ пракриті-стхо гі 
бгукте пракриті-джн ґун | 

краа ґуа-саґо ’сйа 
сад-асад-йоні-джанмасу || 22 || 

 

пурушаӷ — жива істота; пракриті-стхаӷ — 
що перебуває в матеріальній енергії; гі — 
неодмінно; бгукте — насолоджується; 
пракриті-джн — що створені матеріаль-
ною природою; ґун — ґунами природи; 
краам — причина; ґуа-саґаӷ — зв’язок 
із ґунами природи; асйа — живої істоти; 
сат-асат — у добрих і поганих; йоні — 
видах життя; джанмасу — у народженні. 
 

Отже, жива істота йде собі шляхами 
життя, перебуваючи в матеріальній 
природі й насолоджуючись її трьома 
ґунами. Все це відбувається внаслідок її 
зв’язку із матерією. Так вона 
зустрічається зі злом і добром серед 
різних видів життя. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Цей вірш допомагає 
зрозуміти, як жива істота переселяється з 
одного тіла в інше. У другій главі 
пояснювалося, що жива істота переходить з 
тіла в тіло так само, як людина міняє одяг. 
Цю зміну одягу зумовлює прив’язаність 
живої істоти до матеріального існування. 
Поки жива істота зачарована цим ілюзорним 
матеріальним проявом, вона змушена 
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переходити з одного тіла у друге. Внаслідок 
свого бажання панувати над матеріальною 
природою, вона потрапляє в несприятливі 
для себе умови. Під впливом матеріальних 
бажань жива істота іноді народжується 
небожителем, а іноді — людиною, хижаком, 
птахом, хробаком, мешканцем вод, 
праведником, комахою тощо. Так це все 
продовжується далі. У всіх випадках жива 
істота вважає себе господарем становища, 
хоча насправді вона перебуває під впливом 
матеріальної природи. 

Тут пояснено, як жива істота потрапляє в 
різноманітні тіла. Це відбувається внаслідок 
її зв’язку з трьома ґунами природи. Тому їй 
треба піднятися над цими ґунами й досягти 
трансцендентного становища, яке називають 
свідомістю Кришни. Якщо істота не 
перебуває у свідомості Кришни, то 
матеріальна свідомість примушує її 
переходити з одного тіла в друге, адже з 
прадавніх часів кожній істоті притаманні 
матеріальні бажання. Однак такий світогляд 
необхідно змінити, й ця зміна можлива 
лише тоді, коли людина почне дослухатися 
до авторитетів. Найкращий приклад цього 
ми бачимо зараз перед собою: Арджуна 
слухає науку про Бога з уст Самого Кришни. 
Якщо жива істота зі смиренням почне 
дослухатися до вищих авторитетів, то вона 
втратить своє здавна пещене бажання 
панувати над матеріальною природою і 
поступово, в міру того, як це бажання 
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слабшатиме, почне відчувати духовне 
щастя. У ведичній мантрі сказано, що жива 
істота, здобуваючи у спілкуванні з 
Усевишнім Богом-Особою знання, все 
більше й більше насолоджуватиметься 
вічним блаженним життям. 
 

ВІРШ 23 
 

oPad]íaNauMaNTaa c >aTaaR >aae¢-a Maheìr" ) 
ParMaaTMaeiTa caPYau¢-ae dehe_iSMaNPauåz" Par" )) 23 )) 

 

упадрашнумант ча 
бгарт бгокт магевараӷ | 

парамтметі чпй укто 
деге ’смін пурушаӷ параӷ || 23 || 

 

упадраш — наглядач; анумант — той, 
хто дає дозвіл; ча — також; бгарт — 
господар; бгокт — найвищий володар 
насолод; маг-вараӷ — Усевишній 
Господь; парама-тм — Наддуша; іті — 
також; ча — і; апі — насправді; уктаӷ — 
сказано; деге — у тілі; асмін — цьому; 
пурушаӷ — той, хто насолоджується; параӷ 
— трансцендентний. 
 

Проте в цьому тілі є ще хтось. Він — 
трансцендентної насолоди володар, Він  
— Господь, Він  — вищий властитель, що 
спостерігає та дозволяє, і відомий Він як 
Наддуша. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут стверджується, що 
Наддуша, яка завжди супроводжує індивіду-
альну душу, представляє Всевишнього 
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Господа й не є звичайною живою істотою. 
Моністи визнають існування тільки одного 
знавця тіла, і тому вважають, що Наддуша 
невідмінна від індивідуальної душі. Аби 
прояснити це питання, Господь каже, що 
Він перебуває в кожному тілі як 
Параматман. Він відмінний від індивідуаль-
ної душі, Він — пара, трансцендентний. 
Індивідуальна душа насолоджується діяль-
ністю лише певного окремого поля, однак 
Наддуша присутня в тілі не як обмежена 
істота, що намагається насолоджуватись, і 
не як учасник діяльності тіла. Вона 
присутня як свідок і спостерігач, як той, хто 
дозволяє, і як найвищий володар насолод. 
Наддушу звуть не атмою, а Параматманом, 
і цей Параматман трансцендентний. Різниця 
між атмою й Параматманом очевидна. На 
відміну від індивідуальної душі, Наддуша, 
або Параматман, має Свої руки й ноги 
всюди. Будучи Всевишнім Господом, 
Параматман присутній у живій істоті, аби 
дозволяти чи забороняти матеріальні 
насолоди, якими бажає втішатись 
індивідуальна душа. Без дозволу 
Параматмана індивідуальна душа не може 
робити нічого. Окремого індивіда називають 
бгуктою, тобто тим, кого підтримують, а 
Господь — це бгокта, або той, хто 
підтримує. Отже, існує безліч живих істот, і 
Бог перебуває в них як їхній друг. 

Річ у тім, що кожна окрема жива істота є 
вічною невід’ємною часткою Всевишнього 
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Господа й перебуває з Ним у близьких 
дружніх стосунках. Однак живі істоти 
схильні нехтувати настановами 
Всевишнього Господа й хочуть діяти 
незалежно, намагаючись підкорити собі 
природу. Через таку їхню схильність їх 
вважають межовою енергією Всевишнього 
Господа. Жива істота може перебувати або в 
матеріальній енергії, або в духовній. Поки 
вона зумовлена матеріальною енергією, 
Всевишній Господь у вигляді Наддуші діє 
як її друг, перебуваючи поруч із нею лише 
для того, аби повернути її в лоно духовної 
енергії. Господь завжди прагне повернути 
живу істоту у світ духовної енергії, але вона, 
будучи наділена незначною незалежністю, 
постійно відмовляється від зв’язку з 
духовним світлом. Таке зловживання 
незалежністю є причиною її матеріальної 
боротьби в умовах природи. Тому Господь 
завжди дає живій істоті настанови і 
зсередини, і ззовні. Ззовні Він дає 
настанови, такі як у «Бгаґавад-ґіті», а 
зсередини Він намагається переконати живу 
істоту в тому, що її діяльність на ниві 
матеріального не веде до істинного щастя. 
«Просто облиш усе це і спрямуй свою віру 
на Мене. Тоді ти станеш щасливим», — 
каже Господь. Таким чином, розумна 
людина, яка звертає свою віру до 
Параматмана, або Всевишнього Бога-Особи, 
починає просуватися до щасливого вічного 
життя у знанні.  
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ВІРШ 24 

 

Ya Wv& veita Pauåz& Pa[k*-iTa& c Gau<aE" Sah ) 
SavRQaa vTaRMaaNaae_iPa Na Sa >aUYaae_i>aJaaYaTae )) 24 )) 

 

йа ева ветті пуруша 
пракриті ча ґуаіӷ сага | 
сарватх вартамно ’пі 

на са бгӯйо ’бгіджйате || 24 || 
 

йаӷ — кожен, хто; евам — так; ветті — 
розуміє; пурушам — живу істоту; пракритім 
— матеріальну природу; ча — також; ґуаіӷ 
— ґуни матеріальної природи; сага — з; 
сарватх — будь-яким способом; 
вартамнаӷ — розташований; апі — попри; 
на — ніколи; саӷ — він; бгӯйаӷ — знову; 
абгіджйате — народжується. 
 

Хто розуміє цю філософію, що розглядає 
матеріальну природу, живу істоту і 
взаємодію станів природи, той неодмінно 
досягне звільнення. Він не народиться 
більше тут знову, хоч би яке було зараз 
його становище. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Чітко усвідомивши, що таке 
матеріальна природа, Наддуша, індивідуаль-
на душа й у чому полягають їхні стосунки, 
істота стає гідною того, щоб отримати 
звільнення й увійти в духовну атмосферу, де 
ніщо більше не змушує її повертатись у 
матеріальний світ. Такий плід знання. Мета 
пізнання полягає в ясному розумінні того, 
що жива істота випадково потрапила в це 
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матеріальне існування через помилку. За 
допомогою власних зусиль у спілкуванні з 
авторитетами — святими особами і 
духовним учителем — треба зрозуміти своє 
становище, а тоді, осягнувши «Бгаґавад-
ґіту», як її пояснює Бог-Особа, Кришна, 
повернутися до духовної свідомості, тобто 
до свідомості Кришни. Тоді з усією 
певністю можна буде сказати, що така жива 
істота більше ніколи не повернеться до 
матеріального існування. Вона перейде у 
духовний світ, де отримає життя, сповнене 
знання та блаженства. 
 

ВІРШ 25 
 

DYaaNaeNaaTMaiNa PaXYaiNTa ke-icdaTMaaNaMaaTMaNaa ) 
ANYae Saa&:YaeNa YaaeGaeNa k-MaRYaaeGaeNa caPare )) 25 )) 

 

дгйнентмані пайанті 
кечід тмнам тман | 

анйе скхйена йоґена 
карма-йоґена чпаре || 25 || 

 

дгйнена — медитацією; тмані — у собі; 
пайанті — бачать; качіт — деякі; 
тмнам — Наддушу; тман — умом; 
анйе — інші; скхйена — філософським 
розмірковуванням; йоґена — системою йоґи; 
карма-йоґена — діяльністю без бажання її 
плодів; ча — також; апаре — інші. 
 

Одні осягають Наддушу в собі за 
допомогою медитації, другі — через 
розвиток знань, а треті — працюючи без 
прагнень плодів своєї діяльності. 



1188 

 

ПОЯСНЕННЯ: Господь каже Арджуні, що 
серед зумовлених душ, згідно з їхніми 
прагненнями до самоусвідомлення, можна 
виділити два класи людей. Перший із них — 
це атеїсти, агностики та скептики, які 
позбавлені здатності усвідомлювати 
духовне. Але є й інші люди, які вірять у 
власне розуміння духовного життя; їх 
називають інтроспективними відданими, 
філософами й тими, що відмовляються від 
плодів своєї діяльності. А тих, що 
намагаються утвердити моністичну систему 
поглядів, також зараховують до атеїстів та 
агностиків. Іншими словами, саме віддані 
Всевишнього Бога-Особи найбільше здатні 
до духовного усвідомлення, адже вони 
розуміють, що над матеріальною природою 
існує духовний світ і Всевишній Бог-Особа, 
який поширює Себе як Параматман, 
Божественність, що присутня у всьому, 
Наддуша у всіх живих істотах. Звісно, є 
також люди, які намагаються збагнути 
Найвищу Абсолютну Істину, розвиваючи 
знання, і їх теж можна зарахувати до класу 
віруючих. Філософи школи санкх’я ділять 
матеріальний світ на двадцять чотири 
першооснови, а двадцять п’ятим елементом 
вважають індивідуальну душу. Коли їм 
вдається зрозуміти, що природа 
індивідуальної душі трансцендентна до 
матеріальних елементів, тоді вони можуть 
збагнути, що над індивідуальною душею 
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існує Всевишній Бог-Особа. Він є двадцять 
шостим елементом. Таким чином вони теж 
поступово наближаються до стандартів 
відданого служіння у свідомості Кришни. 
Досконалими у своїх намірах є також і ті, 
що трудяться, відмовляючись від плодів 
своєї праці. Вони теж мають можливість 
піднятися до рівня відданого служіння у 
свідомості Кришни. Тут сказано, що є певні 
люди з чистою свідомістю, які намагаються 
побачити Наддушу за допомогою медитації, 
і коли їм вдається знайти Її в собі, вони 
досягають трансцендентного становища. 
Так само є й люди, які роблять спроби 
пізнати Всевишню Душу, розвиваючи 
знання, а ще є й ті, що практикують вправи 
гатха-йоґи, намагаючись вдовольнити 
Всевишнього Бога-Особу за допомогою 
незрілої діяльності. 
 

ВІРШ 26 
 

ANYae TvevMaJaaNaNTa" é[uTvaNYae>Ya oPaaSaTae ) 
Tae_iPa caiTaTarNTYaev Ma*TYau& é[uiTaParaYa<aa" )) 26 )) 

 

анйе тв евам аджнантаӷ 
рутвнйебгйа упсате | 
те ’пі чтітарантй ева 

мритйу руті-парйаӷ || 26 || 
 

анйе — інші; ту — але; евам — таким 
чином; аджнантаӷ — без духовного 
знання; рутв — слухаючи; анйебгйаӷ — 
від інших; упсате — починають 
поклонятися; те — вони; апі — також; ча 
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— і; атітаранті — виходять за межі; ева — 
неодмінно; мритйум — шляху смерті; 
руті-парйаӷ — схильні до слухання. 
 

Є й такі, що попри свою недосвідченість у 
духовних знаннях беруться до поклоніння 
Всевишньому Господові, почувши про 
Нього від інших. Внаслідок своєї 
схильності дослухатися до авторитетів, 
вони теж виходять за межі народження й 
смерті. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Сказане в цьому вірші 
безпосередньо стосується сучасного 
суспільства, адже в ньому практично 
відсутня духовна освіта. Якісь люди можуть 
здаватися атеїстами, агностиками чи 
філософами, але насправді вони не мають 
філософських знань. Що ж до звичайних 
людей, то можна сказати, що ті з них, які є 
добрими душами, мають можливість 
розвиватися духовно просто завдяки 
слуханню про Бога. Цей метод слухання 
дуже важливий. Господь Чайтанья, 
проповідуючи свідомість Кришни в 
сучасному світі, особливо наголошував на 
слуханні, тому що звичайна людина може 
духовно вдосконалюватись, просто 
слухаючи про Господа з уст авторитетного 
вчителя, особливо, якщо вона буде, за 
словами Господа Чайтаньї, слухати 
трансцендентні звуки мага-мантри Гаре 
Кришна, Гаре Кришна, Кришна Кришна, 
Гаре Гаре / Гаре Рама, Гаре Рама, Рама Рама, 
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Гаре Гаре. Тому й кажуть, що всім людям 
слід скористатися можливістю слухати 
усвідомлених душ і так поступово отримати 
здатність розуміти все. Тоді вони неодмінно 
почнуть поклонятися Всевишньому 
Господові. Господь Чайтанья сказав, що в 
нашу епоху людині не потрібно міняти своє 
становище, треба лише відмовитися від 
прагнення осягнути Абсолютну Істину за 
допомогою умоглядних міркувань. Слід 
навчитися служити тим, хто наділений 
знаннями про Всевишнього Господа. Якщо 
людині пощастило настільки, що вона 
знайшла притулок біля лотосових стіп 
чистого відданого Господа й може дізнатися 
від нього про духовне самоусвідомлення та 
слідувати за ним, то вона поступово 
підніметься до рівня чистої відданості. У 
цьому вірші, зокрема, як дуже сприятливий 
спосіб духовного вдосконалення, особливо 
рекомендоване слухання. Хоча звичайна 
людина не часто наділена здібностями, які 
властиві так званим філософам, але якщо 
вона щиро і з вірою буде слухати, що 
кажуть про Бога авторитетні вчителі, то цей 
процес допоможе їй вийти за межі 
матеріального існування й повернутися 
додому, назад до Бога. 
 

ВІРШ 27 
 

YaavTSaÅaYaTae ik-iÄTSatv& SQaavrJa®MaMa( ) 
+ae}a+ae}ajSa&YaaeGaataiÜiÖ >arTazR>a )) 27 )) 
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йват саджйате кічіт 
саттва стхвара-джаґамам | 

кшетра-кшетраґйа-сайоґт 
тад віддгі бгаратаршабга || 27 || 

 

йват — усе, що; саджйате — починає 
існувати; кічіт — будь-яке; саттвам — 
існування; стхвара — нерухоме; 
джаґамам — рухоме; кшетра — тіла; 
кшетра-ґйа — і знавця тіла; сайоґт — від 
спілки; тат віддгі — ти маєш знати це; 
бгарата-ришабга — головний серед Бгарат. 
 

О керманичу Бгарат, знай: усе суще, як 
рухоме, так і нерухоме, є лише 
поєднанням поля діяльності та знавця 
цього поля. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші з’ясовано 
питання про матеріальну природу й живу 
істоту, які існували ще до творення космосу. 
Будь-яке творіння є лише поєднанням живої 
істоти з матеріальною природою. Є багато 
нерухомих проявів, таких, наприклад, як 
дерева, гори й пагорби, а також чимало 
рухомих створінь, але всі вони є лише 
поєднаннями матеріальної природи з вищою 
природою, тобто з живою істотою. Ніщо не 
може розвиватися без зв’язку з вищою 
природою, тобто з живою істотою. Такий 
взаємозв’язок між матерією й вищою 
природою триває вічно, і причиною цього 
поєднання є Всевишній Господь. Отже, Він 
є володарем як вищої, так і нижчої природи. 
Матеріальну природу створює Господь, а 
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вища природа входить у матеріальну, і в 
такий спосіб здійснюється будь-яка 
діяльність та виникають усі світові прояви. 
 

ВІРШ 28 
 

SaMa& SaveRzu >aUTaezu iTaïNTa& ParMaeìrMa( ) 
ivNaXYaTSvivNaXYaNTa& Ya" PaXYaiTa Sa PaXYaiTa )) 28 )) 

 

сама сарвешу бгӯтешу 
тішханта парамеварам | 

вінайатсв авінайанта 
йаӷ пайаті са пайаті || 28 || 

 

самам — однаково; сарвешу — у всіх; 
бгӯтешу — живих істотах; тішхантам — 
що мешкає; парама-варам — Наддушу; 
вінайатсу — у тому, що руйнується; 
авінайантам — того, хто не руйнується; 
йаӷ — кожен, хто; пайаті — бачить; саӷ 
— він; пайаті — справді бачить. 
 

Хто бачить Наддушу в супроводі 
індивідуальної душі в кожному тілі, і хто 
розуміє, що ні душа, ані Наддуша у 
тлінному тілі ніколи не нищаться, — той 
дійсно бачить. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Кожен, хто завдяки 
сприятливому спілкуванню здатний бачити 
три поєднані речі — тіло, власника тіла, 
тобто індивідуальну душу, і друга 
індивідуальної душі, — бачить істину. Якщо 
людина не спілкується з тими, хто дійсно 
усвідомлює духовне, то вона не здатна 
бачити ці три речі. Люди, позбавлені такого 
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спілкування, перебувають у невігластві 
Вони бачать лише тіло, і гадають, що все 
закінчується з його смертю; проте насправді 
це не так. І душа, і Параматман після смерті 
тіла не припиняють свого існування та 
продовжують існувати вічно в 
різноманітних рухомих і нерухомих формах. 
Санскритське слово парамевара іноді 
перекладають як «індивідуальна душа», 
адже душа — це володар тіла, і після смерті 
тіла вона отримує іншу форму. У цьому 
розумінні душа — володар тіла. Але є також 
і тлумачення інших коментаторів, які 
вважають, що це слово означає «Всевишня 
Душа». В будь-якому випадку, тобто 
незалежно від того, мається тут на увазі 
індивідуальна душа, чи Всевишня, — вони 
обидві не припиняють свого існування. 
Вони не знищуються. Хто здатний це 
бачити, той розуміє справжній стан речей. 
 

ВІРШ 29 
 

SaMa& PaXYaiNh SavR}a SaMaviSQaTaMaqìrMa( ) 
Na ihNaSTYaaTMaNaaTMaaNa& TaTaae YaaiTa Para& GaiTaMa( )) 29 )) 

 

сама пайан гі сарватра 
самавастхітам варам | 

на гінастй тмантмна 
тато йті пар ґатім || 29 || 

 

самам  —  однаково; пайан — бачачи; гі —  
неодмінно; сарватра — скрізь; 
самавастхітам — однаково розташованого; 
варам —  Наддушу; на — не; гінасті —  
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деградує; тман — умом; тмнам — 
душа; татаӷ — тоді; йті — досягає; парм 
— трансцендентного; ґатім — призначення. 
 

Хто бачить, що Наддуша присутня усюди 
однаково, у кожній живій істоті, — ум 
того не веде його до занепаду. Так 
наближається він до трансцендентного 
місця призначення. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Жива істота, зрозумівши що 
її матеріальне існування сповнене 
величезних страждань, може змінити його 
на духовне існування. Зрозумівши, що 
Всевишній перебуває скрізь як Параматман, 
тобто, навчившись у всьому живому бачити 
присутність Усевишнього Бога-Особи, вона 
більше не деградуватиме й поступово 
наближатиметься до духовного світу. 
Зазвичай ум людини дуже егоцентричний і 
залежний від чуттєвих насолод, але коли він 
повертається в бік Наддуші, людина 
просувається в духовному усвідомленні. 
 

ВІРШ 30 
 

Pa[k*-TYaEv c k-MaaRi<a i§-YaMaa<aaiNa SavRXa" ) 
Ya" PaXYaiTa TaQaaTMaaNaMak-TaaRr& Sa PaXYaiTa )) 30 )) 

 

пракритйаіва ча кармі 
крійамні сарвааӷ | 

йаӷ пайаті татхтмнам 
акартра са пайаті || 30 || 

 

пракритй — матеріальною природою; ева 
— неодмінно; ча — також; кармі — 
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діяльність; крійамні — виконується; 
сарвааӷ — з будь-якого погляду; йаӷ — 
кожен, хто; пайаті — бачить; татх — 
також; тмнам — себе; акартрам — 
бездіяльним; саӷ — він; пайаті — бачить 
досконало. 
 

Хто здатен бачити, що вся діяльність 
ведеться створеним з матеріальної 
природи тілом, і розуміє, що душа не 
робить нічого, — той дійсно бачить. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тіло створене матеріальною 
природою під керівництвом Наддуші, і хоч 
би яку діяльність вело тіло живої істоти, 
сама вона не має з цією діяльністю нічого 
спільного. Хоч би що вона робила, на щастя 
своє чи на горе, її змушує до цього її тілесне 
становище. Однак істинне «я» перебуває 
поза такою діяльністю. Жива істота отримує 
тіло згідно зі своїми минулими бажаннями. 
Аби задовольнити ці бажання, вона отримує 
тіло й діє відповідним чином. Власне 
кажучи, тіло є машиною, сконструйованою з 
Господньої волі задля того, щоб жива істота 
могла задовольняти свої бажання. Через свої 
бажання істота потрапляє у складні умови, 
за яких вона насолоджується або страждає. 
Якщо розвинути в собі таке трансцендентне 
бачення живих істот, то з’явиться 
можливість відокремити себе від тілесної 
діяльності. Це істинне бачення. 
 

ВІРШ 31 
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Yada >aUTaPa*QaG>aavMaek-SQaMaNauPaXYaiTa ) 
TaTa Wv c ivSTaar& b]ø SaMPaÛTae Tada )) 31 )) 

 

йад бгӯта-притхаґ-бгвам 
ека-стхам анупайаті | 
тата ева ча вістра 

брагма сампадйате тад || 31 || 
 

йад — коли; бгӯта — живих істот; 
притхак-бгавам — окремі індивіди; ека-
стхам — розташовані в єдиному; 
анупайаті — намагатися бачити, 
покладаючись на авторитети; татаӷ ева — 
відтоді; ча — також; вістрам — 
поширення; брагма — Абсолют; 
сампадйате — він досягає; тад — тоді. 
 

Коли розумна людина більше не бачить 
відмінностей між індивідами в різних 
матеріальних тілах, і розуміє, як істоти 
поширюються усюди, — вона досягає 
осмислення Брагмана.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Коли людина стає здатна 
бачити, що різноманітні тіла живих істот 
з’являються через різні бажання 
індивідуальної душі й насправді не 
належать самій душі, — вона бачить істину. 
Керуючись матеріальним уявленням про 
життя, ми одного вважаємо за півбога, 
другого — за людину, третього — за собаку 
чи кішку тощо. Таке бачення є 
матеріальним, воно не істинне. Такий 
матеріалістичний поділ виникає внаслідок 
матеріалістичного уявлення про життя. 
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Після руйнування матеріального тіла 
духовна сутність лишається незмінна. 
Духовна душа, контактуючи з матеріальною 
природою, отримує різні тіла. Здатні 
збагнути це отримують духовне бачення. 
Звільнившись у такий спосіб від звички до 
позначень, таких як «люди», «тварини», 
«великий», «нікчемний» тощо, вони 
очищують свою свідомість і стають 
спроможні розвинути в собі свідомість 
Кришни. Як такі люди сприймають світ 
пояснено у наступному вірші. 
 

ВІРШ 32 
 

ANaaidTvaiàGauR<aTvaTParMaaTMaaYaMaVYaYa" ) 
XarqrSQaae_iPa k-aENTaeYa Na k-raeiTa Na il/PYaTae )) 32 )) 

 

андітвн нірґуатвт 
парамтмйам авйайаӷ | 
арра-стхо ’пі каунтейа 

на кароті на ліпйате || 32 || 
 

андітвт — внаслідок вічності; 
нірґуатвт — внаслідок 
трансцендентності; парама — поза 
матеріальною природою; тм — дух; айам 
— цей; авйайаӷ — невичерпний; арра-
стхаӷ — перебуваючи в тілі; апі — хоча; 
каунтейа — син Кунті; на кароті — ніколи 
нічого не робить; на ліпйате — він також не 
зв’язаний. 
 

Обдаровані баченням вічності сприйма-
ють нетлінну душу як трансцендентну, 
вічну і непідвладну ґунам природи. Попри 
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зв’язок із матеріальним тілом, Арджуно, 
душа і не робить нічого, і не заплутується 
в діяльності. 
 

ПОЯСНЕННЯ: На перший погляд здається, 
що жива істота народжується, адже є факт 
народження її матеріального тіла, однак 
насправді жива істота вічна. Вона 
ненароджена і попри перебування в 
матеріальному тілі вона трансцендентна й 
безсмертна. За своєю природою вона 
сповнена блаженства. Вона не втягується ні 
в яку матеріальну діяльність, а діяльність, 
яку вона веде внаслідок свого зв’язку з 
матеріальними тілами, її не зв’язує. 
 

ВІРШ 33 
 

YaQaa SavRGaTa& SaaE+MYaadak-aXa& NaaePail/PYaTae ) 
SavR}aaviSQaTaae dehe TaQaaTMaa NaaePail/PYaTae )) 33 )) 

 

йатх сарва-ґата саукшмйд 
ка нопаліпйате | 

сарватрвастхіто деге 
татхтм нопаліпйате || 33 || 

 

йатх — як; сарва-ґатам — той, що 
проникає в усе; саукшмйт — внаслідок 
своєї витонченості; кам — небо; на — 
ніколи; упаліпйате — змішується; сарватра 
— скрізь; авастхітаӷ — розташований; 
дере — у тілі; татх — так; тм — «я»; 
на — ніколи; упаліпйате — змішується. 
 

Хоч небо і проникає в усе, воно завдяки 
своїй тонкій природі ні з чим не 
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змішується. Так само й душа, що наділена 
баченням Брагмана, не змішується із 
тілом, хоча й перебуває у ньому. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Повітря є у воді, у бруді, у 
випорожненнях і взагалі у всьому, та все ж 
воно не змішується ні з чим. Так само й 
жива істота, хоча й перебуває в 
різноманітних тілах, не торкається до них 
завдяки своїй витонченій природі. Тому за 
допомогою матеріального зору неможливо 
побачити, як жива істота контактує з тілом і 
як вона покидає тіло після його руйнування. 
Жоден учений не зможе це з’ясувати. 
 

ВІРШ 34 
 

YaQaa Pa[k-aXaYaTYaek-" k*-Tò& l/aek-iMaMa& riv" ) 
+ae}a& +ae}aq TaQaa k*-Tò& Pa[k-aXaYaiTa >aarTa )) 34 )) 

 

йатх пракайатй екаӷ 
критсна локам іма равіӷ | 

кшетра кшетр татх критсна 
пракайаті бграта || 34 || 

 

йатх — як; пракайаті — освітлює; екаӷ 
— один; критснам — весь; локам — 
всесвіт; імам — цей; равіӷ — сонце; 
кшетрам — тіло; кшетр — душа; татх 
— подібно; критснам — усе; пракайаті 
— освітлює; бграта — син Бгарати. 
 

О сину Бгарати, як сонце саме освітлює 
весь усесвіт, так і жива істота у тілі сама 
осяває все тіло свідомістю. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Є різні теорії, які пояснюють 
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природу свідомості. Тут, у «Бгаґавад-ґіті», 
наведено приклад сонця і його світла. 
Сонце, перебуваючи на одному місці, 
освітлює весь усесвіт, тож і маленька 
частка, духовна душа, хоча і прихована в 
серці, осяває свідомістю усе тіло. Таким 
чином, свідомість — це доказ присутності 
душі, так само, як сонячне світло свідчить 
про наявність Сонця. Коли душа присутня в 
тілі, все тіло пронизане свідомістю, але 
щойно душа покидає тіло, — свідомість 
одразу зникає. Будь-яка розумна людина 
може легко це зрозуміти. Отже, свідомість 
не виникає внаслідок поєднання 
матеріальних елементів. Вона є ознакою 
живої істоти. Хоча свідомість живої істоти з 
якісного погляду й однакова з найвищою 
свідомістю, та насправді ця свідомість не є 
найвищою, адже свідомість кожного 
окремого тіла не поширюється на інші тіла. 
Однак Наддуша, яка перебуває в усіх тілах 
як друг індивідуальної душі, усвідомлює всі 
тіла. В цьому полягає різниця між вищою та 
індивідуальною свідомістю. 
 

ВІРШ 35 
 

+ae}a+ae}ajYaaerevMaNTar& jaNac+auza ) 
>aUTaPa[k*-iTaMaae+a& c Yae ivduYaaRiNTa Tae ParMa( )) 35 )) 

 

кшетра-кшетраґйайор евам 
антара ґйна-чакшуш | 

бгӯта-пракриті-мокша ча 
йе відур йнті те парам || 35 || 
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кшетра — тіла; кшетра-ґйайоӷ — власника 
тіла; евам — так; антарам — різниця; 
ґйна-чакшуш — очима знання; бгӯта — 
живої істоти; пракриті — від матеріальної 
природи; мокшам — звільнення; ча — 
також; йе — ті, хто; відуӷ — знає; йнті — 
досягають; те — вони; парам — 
Усевишнього. 
 

Ті, що очима знання бачать відмінність 
тіла від знавця тіла й можуть також 
збагнути шлях звільнення з рабства 
матерії, — досягають найвищої цілі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Суть цієї, тобто тринадцятої, 
глави полягає в тому, що людина повинна 
зрозуміти різницю між тілом, його 
власником і Наддушею. Треба зрозуміти 
шлях до звільнення, як його описано у 
віршах із восьмого по дванадцятий, бо це 
шлях до найвищої мети.  

Людина, що має віру, насамперед повинна 
шукати сприятливого товариства, в якому 
вона зможе слухати про Бога й у такий 
спосіб поступово досягати просвітлення. 
Якщо людина звернеться по допомогу до 
духовного вчителя, вона зможе осягнути 
різницю між матерією й духом, а це вже 
відправна точка для подальшого духовного 
усвідомлення. Духовний учитель своїми 
настановами вказує учням шлях до 
звільнення від матеріалістичного уявлення 
про життя. Так, наприклад, у «Бгаґавад-ґіті» 
ми бачимо, як Кришна дає настанови 
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Арджуні, аби звільнити його від 
матеріалістичних поглядів. 

Кожен може зрозуміти, що тіло є 
матерією, і що його можна розкласти на 
двадцять чотири елементи. Тіло — це 
грубий прояв; тоншим проявом є ум і 
психічна діяльність, а ознаки життя 
проявляються як взаємодія цих аспектів. І 
над усім цим перебуває душа, над якою є 
Наддуша. Таким чином, є дві душі: 
індивідуальна й Найвища. Матеріальний 
світ функціонує завдяки тому, що душа 
з’єднується з двадцятьма чотирма 
матеріальними елементами. Хто розуміє, що 
весь матеріальний прояв є поєднанням душі 
з матеріальними елементами, і також 
усвідомлює становище Всевишньої Душі, 
той стає гідним увійти у духовний світ. Ці 
питання призначені для того, щоб 
розмірковувати над ними й усвідомити їх, і з 
допомогою духовного вчителя людині слід 
досягти цілковитого розуміння цієї глави.  

Так закінчуються пояснення Бгакті-
веданти до тринадцятої глави «Шрімад 
Бгаґавад-ґіти», у якій розглядаються 
природа, той, хто насолоджується, і 
свідомість. 
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ГЛАВА ЧОТИРНАДЦЯТА  
Три якісні стани  

матеріальної природи 
 

ВІРШ 1 
 

é[q>aGavaNauvac ) 
Par& >aUYa" Pa[v+YaaiMa jaNaaNaa& jaNaMautaMaMa( ) 

YaJjaTva MauNaYa" SaveR Para& iSaiÖiMaTaae GaTaa" )) 1 )) 
 

р-бгаґавн увча 
пара бгӯйаӷ правакшймі 

ґйнн ґйнам уттамам | 
йадж ґйтв мунайаӷ сарве 

пар сіддгім іто ґатӷ || 1 || 
 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; парам — трансцендентне; бгӯйаӷ — 
знову; правакшймі — я буду говорити; 
ґйннм — усього знання; ґйнам — 
знання; уттамам — найвище; йат — яке; 
ґйтв — той, хто знає; мунайаӷ — мудреці; 
сарве — усі; парм — трансцендентної; 
сіддгім — досконалості; ітаӷ — із цього 
світу; ґатӷ — досягли. 
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Всевишній Бог-Особа сказав:  
А зараз Я знову провіщу тобі цю найвищу 
мудрість, найкраще з усього знання, 
оволодівши яким, усі мудреці досягли 
найвищої досконалості. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Починаючи із сьомої глави й 
до кінця дванадцятої, Шрі Кришна в 
подробицях описує Абсолютну Істину, 
Всевишнього Бога-Особу; і зараз Господь 
навчає Арджуну далі. Той, хто збагне цю 
главу за допомогою філософських 
міркувань, прийде до розуміння відданого 
служіння. У тринадцятій главі було 
зрозуміло пояснено, що людина може 
звільнитися з матеріальних тенет, якщо 
смиренно розвиватиме знання. Там також 
пояснювалося, що жива істота заплутується 
в тенетах матеріального світу саме 
внаслідок зв’язку з ґунами природи. А зараз, 
у цій главі, Всевишня Особа пояснює, що ці 
ґуни собою являють, як вони діють, як 
зв’язують людину, і як від них звільнитися. 
Всевишній Господь сповіщає, що знання, 
викладене в цьому розділі, вище від того, 
про яке йшлося у попередніх главах. 
Збагнувши його, багато великих мудреців 
досягли досконалості й перемістилися у 
духовний світ. Зараз Господь пояснює те ж 
саме знання, але на ще вищому рівні. Воно 
набагато перевершує всі інші шляхи 
пізнання, які були описані раніше, й чимало 
з тих, що ним оволоділи, досягли 
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досконалості. Таким чином, є сподівання на 
те, що той, хто збагне чотирнадцяту главу, 
теж досягне досконалості. 
 

ВІРШ 2 
 

wd& jaNaMauPaaié[TYa MaMa SaaDaMYaRMaaGaTaa" ) 
SaGaeR_iPa NaaePaJaaYaNTae Pa[l/Yae Na VYaQaiNTa c )) 2 )) 

 

іда ґйнам упрітйа 
мама сдгармйам ґатӷ | 
сарґе ’пі нопаджйанте 

пралайе на вйатханті ча || 2 || 
 

ідам — це; ґйнам — знання; упрітйа — 
знаходячи притулок; мама — Мого; 
сдгармйам — тієї ж природи; ґатӷ — 
досягши; сарґе апі — навіть у творінні; на 
— ніколи; упаджйанте — народжуються; 
пралайе — у знищенні; на — не; вйатханті 
— потривожені; ча — також. 
 

Утвердившись у цьому знанні, людина 
зможе досягти трансцендентної природи, 
такої ж, як і Моя. Тоді вона вже не буде 
народжуватися в час творіння чи 
тривожитися у час руйнування. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Оволодівши досконалим 
трансцендентним знанням, жива істота 
набуває якісної рівності з Усевишнім Богом-
Особою, звільнюючись від повторюваних 
народжень і смертей. Однак водночас вона 
не втрачає своєї особистості й залишається 
індивідуальною душею. З ведичної 
літератури можна довідатися, що звільнені 
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душі, які досягли трансцендентних планет 
духовного світу, завжди звернені до 
лотосових стіп Усевишнього Господа і з 
любов’ю служать Йому на 
трансцендентному рівні. Отже, навіть після 
звільнення віддані Господа не втрачають 
своєї індивідуальності. 

Звичайно, всяке знання, яке ми отримуємо 
в матеріальному світі, забруднене трьома 
ґунами матеріальної природи. Знання ж, яке 
не забруднене трьома станами природи, 
називають трансцендентним. Щойно 
людина утверджується у трансцендентному 
знанні, як вона сягає того ж рівня, де 
перебуває Всевишня Особа. Люди, 
позбавлені знання про духовне небо, 
гадають, що, звільнившись від матеріальної 
діяльності, притаманної матеріальній формі, 
духовна сутність стає безформною, втрачає 
всяке розмаїття. Але насправді 
різноманітність є і в духовному світі, так 
само як вона існує у світі матеріальному. 
Люди, які не мають про це жодного 
уявлення, вважають, що духовне існування 
протилежне до матеріальної різноманітнос-
ті. Та насправді в духовному небі жива 
істота отримує духовну форму. Існує 
духовна діяльність, і духовний стан 
називають життям у відданості. Кажуть, що 
атмосфера духовного світу незабруднена, й 
там кожен якісно рівний з Усевишнім 
Господом. Аби досягти цього знання, треба 
розвинути всі духовні якості. І на того, хто 
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розвиває духовні якості у такий спосіб, не 
впливає ні творення, ні нищення 
матеріального світу.  
 

ВІРШ 3 
 

MaMa YaaeiNaMaRhd(Ba]ø TaiSMaNGa>a| dDaaMYahMa( ) 
SaM>av" SavR>aUTaaNaa& TaTaae >aviTa >aarTa )) 3 )) 

 

мама йонір магад брагма 
тасмін ґарбга дадгмй агам | 

самбгаваӷ сарва-бгӯтн 
тато бгаваті бграта || 3 || 

 

мама — Мій; йоніӷ — джерело народження; 
магат — сукупне матеріальне існування; 
брагма — всевишній; тасмін — у ньому; 
ґарбгам — вагітність; дадгмі — створюю; 
агам — Я; самбгаваӷ — можливість; сарва-
бгӯтнм — усіх живих істот; татаӷ — 
відтоді; бгаваті — з’являється; бграта — 
син Бгарати. 
 

Сукупна матеріальна субстанція, яку 
називають Брагманом, сину Бгарати, є 
джерелом народження, і саме в цьому 
Брагмані Я зачинаю усіх істот, роблячи 
можливою їхню появу. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Це пояснення того, як 
влаштований світ: все відбувається 
внаслідок поєднання тіла, кшетри, й 
духовної душі, кшетра-ґ’я. Можливість 
поєднатися з матеріальною природою 
створив для живої істоти Сам Усевишній 
Господь. Загальною причиною усього 
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космічного прояву є магат-таттва, і цю 
сукупну субстанцію матеріальної причини, 
у якій існують три ґуни природи, іноді 
називають Брагманом. Всевишня Особа 
запліднює цю всезагальну субстанцію й так 
з’являються незліченні світи. Всезагальна 
матеріальна субстанція, магат-таттва, 
описана у ведичній літературі («Мундака 
Упанішада», 1.1.9) як Брагман: тасмд 
етад брагма нма-рӯпам анна ча 
джйате. Всевишній Господь запліднює 
Брагман сіменем живих істот. Двадцять 
чотири елементи, починаючи з землі, води, 
вогню й повітря, є матеріальною енергією, і 
вони складають те, що відоме як магад 
брагма, або великий Брагман, матеріальна 
природа. Як уже пояснювалося в сьомій 
главі, над матеріальною природою є інша, 
вища природа, — жива істота. З волі 
Всевишнього Бога-Особи матеріальна 
природа сполучається з вищою природою, і 
це приводить до народження в матеріальній 
природі живих істот.  

Самиця скорпіона відкладає яйця в купці 
рису, й іноді кажуть, що скорпіони 
народжуються з рису. Але не рис є 
причиною народження скорпіона. Ці яйця 
відкладає мати скорпіона. Так само й 
матеріальна природа не є причиною 
народження живих істот. Сім’я дає 
Всевишній Бог-Особа, й нам лише здається, 
що живі істоти є породженнями 
матеріальної природи. Отже, кожна жива 
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істота, згідно зі своєю минулою діяльністю, 
отримує певне тіло, створене матеріальною 
природою, й починає страждати або 
насолоджуватися, в залежності від своїх 
минулих учинків. А причиною всіх проявів 
живих істот у цьому матеріальному світі є 
Господь. 
 

ВІРШ 4 
 

SavRYaaeiNazu k-aENTaeYa MaUTaRYa" SaM>aviNTa Yaa" ) 
TaaSaa& b]ø MahÛaeiNarh& bqJaPa[d" iPaTaa )) 4 )) 

 

сарва-йонішу каунтейа 
мӯртайаӷ самбгаванті йӷ | 
тс брагма магад йонір 

ага бджа-прадаӷ піт || 4 || 
 

сарва-йонішу — усі види життя; каунтейа 
— син Кунті; мӯртайаӷ — форми; 
самбгаванті — з’являються; йӷ — які; 
тсм — усіх їх; брагма — всевишній; 
магат йоніӷ — джерело народження в 
матеріальній субстанції; агам — Я; бджа-
прадаӷ — той, хто дає сім’я; піт — батько. 
 

Слід розуміти, що всі види життя, сину 
Кунті, стають можливі завдяки народ-
женню в матеріальній природі, і що Я — 
батько, який дає сім’я. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші пояснено, що 
Всевишній Бог-Особа, Кришна, є первинним 
батьком усіх живих істот. Живі істоти — це 
поєднання духовної та матеріальної 
природи. Такі істоти живуть не тільки на цій 
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планеті, але також і на всіх інших планетах, 
аж до найвищої, де мешкає Брагма. Живі 
істоти є скрізь: у землі, у воді, у вогні. Усі 
вони з’являються з лона матері, 
матеріальної природи, яку запліднює сім’я 
Кришни. Суть цього вірша в тому, що 
матеріальний світ запліднений живими 
істотами, які з’являються в ньому в момент 
творення в різноманітних формах у 
відповідності зі своєю минулою діяльністю. 
 

ВІРШ 5 
 

Satv& rJaSTaMa wiTa Gau<aa" Pa[k*-iTaSaM>ava" ) 
iNabDNaiNTa Mahabahae dehe deihNaMaVYaYaMa( )) 5 )) 

 

саттва раджас тама іті 
ґуӷ пракриті-самбгавӷ | 

нібадгнанті маг-бго 
деге дегінам авйайам || 5 ||   

саттвам — ґуна добра; раджаӷ — ґуна 
страсті; тамаӷ — ґуна невігластва; іті — 
таким чином; ґуӷ — якості; пракриті — 
матеріальної природи; самбгавӷ — 
створені з; нібадгнанті — зумовлюють; 
маг-бго — о міцнорукий; дере — у тілі; 
дегінам — живу істоту; авйайам — вічного. 
 

Матеріальна природа складається із 
трьох ґун — станів добра, страсті й 
невігластва. І коли вічна жива істота 
вступає у контакт із природою, о 
міцнорукий Арджуно, вона зумовлюється 
цими станами. 
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ПОЯСНЕННЯ: Жива істота, будучи транс-
цендентною, не має з матеріальною 
природою нічого спільного. Але її 
обумовлює матеріальний світ, і тому вона 
діє під чарами трьох ґун матеріальної 
природи. Живі істоти мають різні типи тіл, 
що відповідають різним аспектам природи, і 
вони змушені діяти згідно з цією природою. 
Така причина різноманітності проявів щастя 
й горя. 
 

ВІРШ 6 
 

Ta}a Satv& iNaMaRl/TvaTPa[k-aXak-MaNaaMaYaMa( ) 
Sau%Sa®eNa bDNaaiTa jaNaSa®eNa caNaga )) 6 )) 

 

татра саттва нірмалатвт 
пракакам анмайам | 
сукха-саґена бадгнті 

ґйна-саґена чнаґга || 6 || 
 

татра — там; саттвам — ґуна добра; 
нірмалатвт — будучи найчистішим у 
матеріальному світі; пракакам — той, що 
сяє; анмайам — без жодних гріховних 
наслідків; сукха — щастя; саґена — 
путами; бадгнті — зумовлює; ґйна — 
знання; саґена — путами; ча — також; 
анаґга — о безгрішний. 
 

О безгрішний, стан добра, що чистіший за 
інші ґуни, просвітлює і звільнює від усіх 
гріховних зворотних наслідків. Ті, що 
перебувають у цьому стані, зумовлюють-
ся відчуттям щастя й знання. 
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ПОЯСНЕННЯ: Є різні види живих істот, 
яких зумовлює матеріальна природа; одні з 
них щасливі, другі дуже активні, а треті 
безпорадні. Усі ці різновиди психологічних 
проявів є причинами зумовленого 
становища істот у природі. Як кожен із них 
по-своєму зумовлений, з’ясовано в цій 
частині «Бгаґавад-ґіти». Спочатку 
розглядається ґуна добра. Розвиваючи в 
матеріальному світі ґуну добра, людина стає 
мудрішою за тих, що зумовлені по-іншому. 
На людину в ґуні добра не дуже впливають 
матеріальні злигодні, й вона відчуває себе 
просунутою в матеріальному знанні. 
Представниками цієї ґуни є брагмани, які 
перебувають у стані добра, у всякому разі, 
так це має бути. Відчуття щастя в ґуні добра 
наявне завдяки тому, що в цій ґуні людина 
більш-менш вільна від наслідків гріховних 
учинків. І справді, у ведичній літературі 
сказано, що ґуна добра означає більше 
знання й більше щастя. 

Але проблема полягає в тому, що коли 
людина перебуває в ґуні добра, вона завдяки 
своїм знанням звикає відчувати власну 
перевагу над іншими. Так вона стає 
зумовленою. Прикладом цього є вчені й 
філософи. Всі вони дуже пишаються своїми 
знаннями, й через схильність покращувати 
умови власного життя вони відчувають 
своєрідне матеріальне щастя. Це відчуття 
щастя від переваги над іншими в 
зумовленому житті зв’язує їх ґуною добра 
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матеріальної природи. Діяльність у ґуні 
добра вабить їх, і, маючи таку схильність, 
вони змушені приймати певний тип тіла в 
межах ґун природи. Таким чином, у них 
нема перспектив на звільнення чи перехід у 
духовний світ. Знову й знову жива істота 
може народжуватися філософом, ученим чи 
поетом, аби знову заплутуватись у тих 
самих невигідних умовах народження і 
смерті. Але, перебуваючи під впливом ілюзії 
матеріальної енергії, людина вважає таке 
життя приємним. 
 

ВІРШ 7 
 

rJaae raGaaTMak&- iviÖ Ta*Z<aaSa®SaMauÙvMa( ) 
TaiàbDNaaiTa k-aENTaeYa k-MaRSa®eNa deihNaMa( )) 7 )) 

 

раджо рґтмака віддгі 
триш-саґа-самудбгавам | 

тан нібадгнті каунтейа 
карма-саґена дегінам || 7 || 

 

раджаӷ — ґуна страсті; рґа-тмакам — 
народжений із бажання чи хтивості; віддгі 
— знай; триш — жадання; саґа — 
спілкування; самудбгавам — утворений із; 
тат — це; нібадгнті — зв’язує; каунтейа 
— син Кунті; карма-саґена — путами 
корисливої діяльності; дегінам — утіленого. 
 

Стан страсті народжується з безмежних 
бажань і прагнень, о сину Кунті, і через 
нього втілена жива істота прив’язується 
до матеріальної діяльності заради плодів. 
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ПОЯСНЕННЯ: Суттєвою ознакою ґуни 
страсті є взаємний потяг чоловіка й жінки. 
Жінку вабить до чоловіка, а чоловіка — до 
жінки. Це називають ґуною страсті. І коли 
вплив ґуни страсті на людину зростає, вона 
дедалі більше жадає матеріальних утіх. Вона 
хоче насолоджуватися, задовольняючи 
чуття. Задля свого чуттєвого задоволення 
людина, яка перебуває під впливом ґуни 
страсті, прагне шани в суспільстві та в 
країні, й хоче мати щасливу родину, дім, 
дружину, гарних дітей тощо. Усе це — різні 
породження ґуни страсті. І поки людина до 
них прагне, вона буде змушена дуже тяжко 
трудитися. Тому тут ясно сказано, що вона 
прив’язується до плодів своєї діяльності і в 
результаті потрапляє в пастку такої 
діяльності. Аби задовольнити дітей, 
дружину, суспільство й підтримувати свій 
престиж, людина має трудитися. Отже, 
матеріальний світ тою чи іншою мірою 
перебуває в ґуні страсті. Сучасну 
цивілізацію вважають передовою, якщо 
брати за мірило ґуну страсті. А перед цим 
розвинутою вважали цивілізацію, яка 
перебувала в ґуні добра. І якщо звільнення 
немає навіть для людей у ґуні добра, то що 
тоді вже казати про тих, що загрузли у ґуні 
страсті? 
 

ВІРШ 8 
 

TaMaSTvjaNaJa& iviÖ MaaehNa& SavRdeihNaaMa( ) 
Pa[Maadal/SYaiNad]ai>aSTaiàbDNaaiTa >aarTa )) 8 )) 
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тамас тв аґйна-джа віддгі 
могана сарва-дегінм | 
прамдласйа-нідрбгіс 

тан нібадгнті бграта || 8 || 
 

тамаӷ — ґуна невігластва; ту — але; ґйна-
джам — утворений невіглаством; віддгі — 
знай; моганам — омана; сарва-дегінм — 
усіх утілених істот; прамда — безумством; 
ласйа — лінощами; нідрбгіӷ — і сном; 
тат — це; нібадгнті — зв’язує; бграта 
— син Бгарати. 
 

А про стан темряви, народженої з 
невігластва, сину Бгарати, треба знати, 
що він є оманою для всіх утілених істот. 
Наслідками цієї ґуни є безумство, лінь і 
сон, що зв’язують зумовлену душу. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші велике 
значення має специфічно вжите слово ту. 
Воно вказує на те, що ґуна невігластва — це 
дуже своєрідна якість утіленої душі. Ґуна 
невігластва цілковито протилежна до ґуни 
добра. Перебуваючи в ґуні добра й 
розвиваючи знання, людина може збагнути 
суть речей, але в ґуні невігластва все 
навпаки. Той, кого зачарувала ґуна 
невігластва, божеволіє, а безумець 
нездатний зрозуміти, що до чого, й замість 
того, щоб вдосконалюватися, він деградує. 
У ведичній літературі є таке визначення ґуни 
невігластва: 
 

васту-йтхтмйа-ґйнварака 



1217 

віпарйайа-ґйна-джанака тамаӷ. 
 

«Під чарами невігластва людина 
неспроможна усвідомлювати речі такими, як 
вони є насправді». Наприклад, кожен 
бачить, що його дід помер, отже, він також 
згодом помре. Людина смертна. Діти, яких 
вона зачала, теж помруть. Отже, смерть 
неминуча. Однак люди продовжують 
шалено накопичувати гроші, працюючи 
день і ніч та не дбаючи про вічну душу. Це 
божевілля. У своєму безумстві люди 
байдужі до вдосконалення своєї духовної 
свідомості. Такі люди надзвичайно ледачі. 
Коли їм пропонують об’єднуватися заради 
духовного поступу, це їх не дуже цікавить. 
Вони навіть не такі діяльні, як люди в ґуні 
страсті. Тому однією з ознак людини, яка 
перебуває в ґуні невігластва, є те, що вона 
спить більше, ніж потрібно. Для сну цілком 
достатньо шести годин на добу, але той, хто 
перебуває в ґуні невігластва, спить 
щонайменше десять, а то і дванадцять 
годин. Така людина завше має пригнічений 
вигляд, вона схильна вживати дурманні 
речовини й забагато спати. Це ознаки 
людини, зумовленої ґуною невігластва. 
 

ВІРШ 9 
 

Satv& Sau%e SaÅYaiTa rJa" k-MaRi<a >aarTa ) 
jaNaMaav*TYa Tau TaMa" Pa[Maade SaÅYaTYauTa )) 9 )) 

 

саттва сукхе саджайаті 
раджаӷ кармаі бграта | 



1218 

ґйнам вритйа ту тамаӷ 
прамде саджайатй ута || 9 || 

 

саттвам — ґуна добра; сукхе — до щастя; 
саджайаті — прив’язує; раджаӷ — ґуна 
страсті; кармаі — до корисливої 
діяльності; бграта — син Бгарати; ґйнам 
— знання; вритйа — покриваючи; ту — 
але; тамаӷ — ґуна невігластва; прамде — 
до безумства; саджайаті — прив’язує; 
ута — сказано. 
 

О сину Бгарати, ґуна добра зумовлює 
людину щастям, страсть штовхає її до 
корисливої діяльності заради плодів, а 
невігластво, покриваючи знання людини, 
прирікає її на безумство. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людина у ґуні добра 
знаходить задоволення в роботі або 
інтелектуальних заняттях. Філософ, 
дослідник або вчитель може працювати у 
відповідних галузях знання і знаходити в 
цьому задоволення. Людина в ґуні страсті 
може вести корисливу діяльність. Вона 
намагається заволодіти якомога більшими 
коштами й витратити їх на добрі діла. Іноді 
вона пробує відкривати лікарні, дає гроші 
благодійним закладам тощо. Це ознаки 
людини, яка перебуває в ґуні страсті. 
Натомість ґуна невігластва затьмарює 
знання. Хоч би що робила людина в ґуні 
невігластва, ніщо не йде на користь ні їй, ні 
іншим. 
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ВІРШ 10 
 

rJaSTaMaêai>a>aUYa Satv& >aviTa >aarTa ) 
rJa" Satv& TaMaêEv TaMa" Satv& rJaSTaQaa )) 10 )) 

 

раджас тама чбгібгӯйа 
саттва бгаваті бграта | 

раджаӷ саттва тама чаіва 
тамаӷ саттва раджас татх || 10 || 

 

раджаӷ — ґуна страсті; тамаӷ — ґуна 
невігластва; ча — також; абгібгӯйа — 
перевершуючи; саттвам — ґуна добра; 
бгаваті — переважає; бграта — син 
Бгарати; раджаӷ — ґуна страсті; саттвам 
— ґуна добра; тамаӷ — ґуна невігластва; ча 
— також; ева — подібно до цього; тамаӷ — 
ґуна невігластва; саттвам — ґуна добра; 
раджаӷ — ґуна страсті; татх — таким 
чином. 
 

Іноді, сину Бгарати, домінує ґуна добра, 
перемагаючи стани страсті й невігластва. 
Іноді стан страсті перемагає добро й 
невігластво, а часом невігластво пере-
магає добро і страсть. Так і триває ця 
постійна боротьба за панування. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Коли переважає ґуна страсті, 
ґуни добра й невігластва пригнічуються. 
Коли зростає вплив ґуни добра, страсть і 
невігластво зазнають поразки, а коли 
переважає ґуна невігластва, програють 
страсть і добро. Така боротьба триває 
постійно. Тому той, хто серйозно 
намагається розвивати свідомість Кришни, 
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має вийти за межі трьох ґун. Перевага якоїсь 
певної ґуни природи проявляється в 
поведінці людини, у її діяльності, у тому, як 
вона їсть тощо. Про все це йтиметься у 
наступних главах. Але якщо людина захоче, 
вона за допомогою відповідної практики 
зможе розвинути в собі якості добра й цим 
перемогти ґуни невігластва та страсті. Так 
само, подолавши добро й невігластво, 
можна розвинути в собі якості страсті. Або 
можна розвинути якості невігластва, 
здобувши перемогу над добром і страстю. 
Попри те, що існують три ґуни матеріальної 
природи, якщо людина рішуча, вона може 
отримати благословення ґуни добра, а тоді, 
піднявшись над ґуною добра, утвердитися в 
чистому добрі, яке називають станом 
вāсудеви. В цьому стані людина може 
збагнути науку про Бога. З того, як діє 
людина, можна зрозуміти, в якій із ґун 
природи вона перебуває. 
 

ВІРШ 11 
 

SavRÜarezu dehe_iSMaNPa[k-aXa oPaJaaYaTae ) 
jaNa& Yada Tada ivÛaiÜv*Ö& SatviMaTYauTa )) 11 )) 

 

сарва-дврешу деге ’смін 
прака упаджйате | 

ґйна йад тад відйд 
вівриддга саттвам ітй ута || 11 || 

 

сарва-дврешу — у всіх брамах; деге асмін 
— у цьому тілі; пракаӷ — властивість 
освітлювати; упаджйате — розвивається; 
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ґйнам — знання; йад — коли; тад — 
тоді; відйт — знай; вівриддгам — 
збільшився; саттвам — ґуна добра; іті ута 
— так сказано. 
 

Прояв стану добра можна відчути, коли 
всі брами тіла освітлені знанням. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У людському тілі є дев’ять 
брам: очі, вуха, ніздрі, рот, геніталії й анус. 
Коли всі брами тіла освітлені ознаками 
добра, це означає, що людина розвинула в 
собі ґуну добра. Перебуваючи в ґуні добра, 
вона здатна бачити речі такими, як вони є, 
слухати про істинний стан речей і відчувати 
до цього справжній смак. Людина 
очищується зсередини і ззовні. У кожній із 
брам тіла розвиваються ознаки щастя — так 
впливає ґуна добра. 
 

ВІРШ 12 
 

l/ae>a" Pa[v*itararM>a" k-MaR<aaMaXaMa" SPa*ha ) 
rJaSYaeTaaiNa JaaYaNTae ivv*Öe >arTazR>a )) 12 )) 

 

лобгаӷ правриттір рамбгаӷ 
кармам аамаӷ сприг | 
раджасй етні джйанте 

вівриддге бгаратаршабга || 12 || 
 

лобгаӷ — жадібність; правриттіӷ — 
діяльність; рамбгаӷ — зусилля; кармам 
— у діяльності; аамаӷ — непідвладність 
контролю; сприг — бажання; раджасі — 
ґуна страсті; етні — усі такі; джйанте — 
розвиваються; вівриддге — коли зростає; 
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бгарата-ришабга — о найкращий із 
нащадків Бгарати. 
 

О найкращий з нащадків Бгарати, коли 
зростає вплив ґуни страсті, розвиваються 
ознаки сильної прив’язаності, корисливої 
діяльності, надмірних зусиль, нестримної 
жаги й некерованого бажання. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людина, яка перебуває під 
впливом ґуни страсті, ніколи не буває 
задоволена своїм становищем — вона 
пристрасно бажає його поліпшити. Якщо 
вона хоче збудувати собі дім, то докладає 
всіх зусиль, аби поставити розкішний 
особняк, ніби збирається жити в ньому 
вічно. У ній розвивається жага до чуттєвих 
насолод, але кінця чуттєвим насолодам 
немає. Людина завжди прагне бути у своєму 
домі, зі своєю родиною й бажає, щоб її 
чуттєве задоволення ніколи не 
закінчувалося. Усе це властиве ґуні страсті. 
 

ВІРШ 13 
 

APa[k-aXaae_Pa[v*itaê Pa[Maadae Maaeh Wv c ) 
TaMaSYaeTaaiNa JaaYaNTae ivv*Öe ku-åNaNdNa )) 13 )) 

 

апрако ’правритті ча 
прамдо мога ева ча | 

тамасй етні джйанте 
вівриддге куру-нандана || 13 || 

 

апракаӷ — пітьма; аправриттіӷ — 
бездіяльність; ча — і; прамдаӷ — 
безумство; могаӷ — омана; ева — 
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неодмінно; ча — також; тамасі — ґуна 
невігластва; етні — ці; джйанте — 
проявляються; вівриддге — коли 
розвинутий; куру-нандана — син Куру. 
 

А коли посилюється ґуна невігластва, 
сину Куру, тоді проявляється бездіяль-
ність, морок, безумство й омана. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Коли немає світла, відсутнє і 
знання. Людина, яка перебуває в ґуні 
невігластва, не керується релігійними 
засадами, що впорядковують життя; вона 
бажає діяти за власними примхами, без 
усякої мети. Навіть якщо вона здатна 
працювати, вона не докладає до цього 
жодних зусиль. Такий стан називають 
ілюзією. Хоча свідомість у ній і присутня, 
вона живе бездіяльним життям. Такі ознаки 
людини, яка перебуває під впливом ґуни 
невігластва. 
 

ВІРШ 14 
 

Yada Satve Pa[v*Öe Tau Pa[l/Ya& YaaiTa deh>a*Ta( ) 
TadaetaMaivda& l/aek-aNaMal/aNPa[iTaPaÛTae )) 14 )) 

 

йад саттве правриддге ту 
пралайа йті дега-бгрит | 

тадоттама-від локн 
амалн пратіпадйате || 14 || 

 

йад — коли; саттве — ґуна добра; 
правриддге — розвинутий; ту — але; 
пралайам — до смерті; йті — іде; дега-
бгрит — втілений; тад — тоді; уттама-
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відм — великих мудреців; локн — планет; 
амалн — чистих; пратіпадйате — досягає. 
 

Вмерши у стані добра, втілена особа 
досягає чистих вищих планет найвелич-
ніших мудреців. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людина в ґуні добра досягає 
таких вищих планетних систем як 
Брагмалока чи Джаналока й там 
насолоджується райським щастям. 
Важливим у цьому вірші є слово амалан, 
воно означає «вільний від ґун страсті й 
невігластва». Матеріальний світ сповнений 
нечистот, але ґуна добра є найчистішою 
формою існування у ньому. Є різні планети, 
призначені для різних видів живих істот. І ті 
з них, що померли в ґуні добра, 
підіймаються на планети, де живуть великі 
мудреці й великі віддані. 
 

ВІРШ 15 
 

rJaiSa Pa[l/Ya& GaTva k-MaRSai®zu JaaYaTae ) 
TaQaa Pa[l/INaSTaMaiSa MaU!YaaeiNazu JaaYaTae )) 15 )) 

 

раджасі пралайа ґатв 
карма-саґішу джйате | 
татх пралнас тамасі 

мӯга-йонішу джйате || 15 || 
 

раджасі — у страсті; пралайам — смерті; 
ґатв — досягаючи; карма-саґішу — в 
оточенні тих, що вдаються до корисливої 
діяльності; джйате — народжується; 
татх — так само; пралнаӷ — той, що 
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вмер; тамасі — у невігластві; мӯга-йонішу 
— у тваринних формах; джйате — 
народжується. 
 

Спочивши у ґуні страсті, людина 
народжується серед прибічників 
корисливої діяльності, а вмерши у стані 
невігластва, вона переходить у царство 
тварин. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Деякі люди вважають, що 
душа, досягнувши людського життя, вже 
ніколи з цього рівня не впаде. Це помилкова 
думка. Згідно з цим віршем, той, хто 
розвинув у собі ґуну невігластва, після 
смерті опускається до тваринної форми 
життя. З цього рівня він буде змушений 
підніматися еволюційним шляхом, аби 
знову досягти людської форми життя. Тому, 
якщо хтось насправді серйозно ставиться до 
людського життя, він має піднятися на 
рівень ґуни добра та за допомогою 
сприятливого спілкування вийти за межі 
впливу всіх ґун і досягти свідомості 
Кришни. У цьому полягає мета людського 
життя. Інакше немає жодної гарантії, що 
людина зможе зберегти свою людську 
подобу. 
 

ВІРШ 16 
 

k-MaR<a" Sauk*-TaSYaahu" Saaitvk&- iNaMaRl&/ f-l/Ma( ) 
rJaSaSTau f-l&/ du"%MajaNa& TaMaSa" f-l/Ma( )) 16 )) 

 

кармааӷ сукритасйгуӷ 
сттвіка нірмала пхалам | 
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раджасас ту пхала дуӷкхам 
аґйна тамасаӷ пхалам || 16 || 

 

кармааӷ — роботи; су-критасйа — 
доброчесного; гуӷ — кажуть; сттвікам — 
у ґуні добра; нірмалам — очищене; пхалам 
— наслідок; раджасаӷ — ґуни страсті; ту — 
але; пхалам — наслідок; дуӷкхам — 
страждання; аґйнам — безглуздя; тамасаӷ 
— ґуни невігластва; пхалам — наслідок. 
 

Наслідки праведної діяльності чисті, і про 
них кажуть, що вони в ґуні добра. 
Діяльність у стані страсті веде до 
злигоднів, а діяльність у ґуні невігластва 
— до глупоти. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Наслідки доброчесної 
діяльності, яку ведуть у ґуні добра, чисті. 
Тому мудреці, звільнившись від ілюзії, 
стають щасливими. Натомість діяльність у 
ґуні страсті тягне за собою самі лише 
страждання. Будь-яка діяльність заради 
матеріального щастя приречена на поразку. 
Наприклад, якщо людина хоче володіти 
хмарочосом, то їй доведеться пройти через 
силу силенну людських мук, перш ніж такий 
хмарочос буде збудований. Той, хто 
фінансує будівництво, має подолати 
численні перешкоди, аби заробити 
необхідну величезну суму, а всі ті, що 
впряглися в це важке ярмо будівельних 
робіт, будуть змушені працювати не 
покладаючи рук. Страждання очевидні. 
Тому «Бгаґавад-ґіта» навчає, що будь-яка 
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діяльність, яка ведеться в ґуні страсті, 
обов’язково веде до великих страждань. 
Звичайно, водночас можна відчути і крихту 
уявного щастя, як-от наприклад: «Я — 
власник цього будинку, я маю гроші!», — 
але це не є справжнє щастя. 

Щодо ґуни невігластва, то той, хто діє в 
ній, позбавлений знання, й отже, всі його дії 
в цьому житті ведуть до злиднів, а в 
майбутньому йому доведеться опуститися 
до тваринної форми. Життя тварини 
сповнене страждань, хоча під впливом 
ілюзорної енергії, маї, вона цього не 
розуміє. Вбивство невинних тварин 
відбувається в ґуні невігластва. Їхні вбивці 
не знають, що в майбутньому тварини 
отримають відповідні тіла, придатні для 
того, щоб убити своїх мучителів. Такий 
закон природи. У людському суспільстві 
вбивця людини має бути страчений на 
шибениці. Це закон держави. Але під дією 
ґуни невігластва люди не усвідомлюють, що 
існує вселенська держава, якою керує 
Всевишній Господь. Кожна жива істота — 
дитя Господа, а Він не прощає вбивства 
навіть мурашки. Розплата прийде за все. 
Тому потурати вбивству тварин задля того, 
щоб смакувати їхнє м’ясо, є величезним 
невіглаством. Людині немає потреби 
вбивати тварин, адже Бог дав їй багато 
чудових продуктів. Та якщо людина все ж 
таки дозволяє собі їсти м’ясо, то це означає, 
що вона діє в ґуні невігластва й затьмарює 
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своє майбутнє. З усіх видів убивства тварин 
позбавлення життя корови — найбільш 
ганебне, адже корови забезпечують нас 
молоком, чудовим та універсальним 
продуктом, який дає людині багато 
задоволення. Вбивати корів на бійнях — це 
акт найбрутальнішого невігластва. У 
ведичній літературі («Риґ Веда», 9.4.64) 
слова ґобгіӷ пріта-матсарам указують, 
що той, хто повністю вдовольняється 
молоком і при цьому вбиває корову, 
перебуває в найбільшому невігластві. У 
ведичній літературі є молитва: 

 

намо брагмайа-девйа    
ґо-бргмаа-гітйа ча 

джаґад-гітйа кришйа    
ґовіндйа намо намаӷ 

 

«Мій Господи, Ти — благодійник корів та 
брагманів. Ти зичиш добра суспільству 
людей і всьому світові» («Вішну Пурана», 
1.19.65). Особливе значення в цій молитві 
надається захисту корів та брагманів. 
Брагмани символізують собою духовну 
освіту, а корови — це символ найціннішої 
їжі; цим двом видам живих істот, брагманам 
і коровам, треба давати все можливе 
заступництво. Це і визначає справжній 
поступ цивілізації. У сучасному суспільстві 
люди занедбали духовне знання, й натомість 
зараз усіляко заохочується вбивство корів. 
Звідси можна зрозуміти, що людське 
суспільство рухається в хибному напрямку 
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й у такий спосіб підписує собі майбутній 
вирок. Цивілізація, яка змушує своїх 
громадян стати в наступному житті 
тваринами, звісно ж, не є гуманною. Ґуни 
страсті й невігластва ведуть сучасну 
цивілізацію неправильним шляхом. 
Нинішня епоха дуже небезпечна, й усі нації 
мають подбати про те, щоб поширити 
найдоступніший спосіб удосконалення — 
свідомість Кришни — аби врятувати 
людство від страшної небезпеки. 
 

ВІРШ 17 
 

SatvaTSaÅaYaTae jaNa& rJaSaae l/ae>a Wv c ) 
Pa[MaadMaaehaE TaMaSaae >avTaae_jaNaMaev c )) 17 )) 

 

саттвт саджйате ґйна 
раджасо лобга ева ча | 
прамда-могау тамасо 

бгавато ’ґйнам ева ча || 17 || 
 

саттвт — із ґуни добра; саджйате — 
розвивається; ґйнам — знання; раджасаӷ 
— із ґуни страсті; лобгаӷ — жадібність; ева 
— неодмінно; ча — також; прамда — 
божевілля; могау — та ілюзія; тамасаӷ — із 
ґуни невігластва; бгаватаӷ — розвиваються; 
аґйнам — безглуздя; ева — неодмінно; ча 
— також. 
 

З ґуни добра розвивається істинне знання, 
зі стану страсті розвивається захланність, 
а з ґуни невігластва беруть початок 
ілюзія, безумство й глупство. 
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ПОЯСНЕННЯ: Сучасна цивілізація не дуже 
відповідає природі живих істот, і тому їм 
радять звернутися до свідомості Кришни. За 
допомогою свідомості Кришни суспільство 
підніметься до ґуни добра. Коли 
розвивається ґуна добра, люди бачать речі 
такими, як вони є. Люди в ґуні невігластва 
схожі на тварин і не можуть ясно бачити, що 
відбувається насправді. Наприклад, 
перебуваючи в ґуні невігластва, вони не 
розуміють, що, забиваючи тварину, 
накликають на себе наглу смерть у 
наступному житті від цієї самої тварини. 
Люди, що позбавлені істинного знання, 
стають безвідповідальними. Для усунення 
цієї безвідповідальності потрібне навчання, 
яке сприяло б розвитку в людях ґуни добра. 
Отримавши справжню освіту в ґуні добра, 
вони стануть ясно мислити й навчаться 
бачити речі такими, як вони є. Тоді люди 
будуть щасливі й житимуть у достатку. 
Навіть коли більшість людей і не матиме 
щастя й життєвих вигод, проте якщо хоча б 
якась частина з них розвине в собі 
свідомість Кришни й досягне ґуни добра, то 
з’явиться можливість для миру і 
процвітання в усьому світі. В іншому 
випадку у світі, що охоплений ґунами 
страсті й невігластва, не може бути ні миру, 
ні процвітання. У ґуні страсті люди 
ненажерливі, а їхня жага до чуттєвого 
задоволення не знає меж. Неважко 
помітити, що навіть маючи достатньо 
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грошей і можливостей для задоволення 
чуттів, людина не знаходить ні щастя, ні 
душевного спокою. Це й неможливо коли 
людина перебуває в ґуні страсті. Якщо 
людина прагне щастя, то гроші їй не 
допоможуть; їй слід за допомогою 
свідомості Кришни піднятися до ґуни добра. 
Той, хто перебуває у ґуні страсті, нещасний 
не лише у своїх думках — його фахова 
діяльність також завдає йому чимало 
клопотів. Він змушений розробляти 
численні плани, аби добути достатню 
кількість грошей для збереження свого 
статусу-кво. Усе його життя — суцільне 
нещастя. Що ж до ґуни невігластва, то, 
перебуваючи в ній, люди стають безумцями. 
Страждаючи від умов свого життя, вони 
вживають наркотичні речовини, і в такий 
спосіб занурюються в невігластво ще 
більше. Їхнє майбутнє дуже похмуре й 
безрадісне. 
 

ВІРШ 18 
 

Oß| GaC^iNTa SatvSQaa MaDYae iTaïiNTa raJaSaa" ) 
JagaNYaGau<av*itaSQaa ADaae GaC^iNTa TaaMaSaa" )) 18 )) 

 

ӯрдгва ґаччханті саттва-стх 
мадгйе тішханті рджасӷ | 
джаґганйа-ґуа-вритті-стх 
адго ґаччханті тмасӷ || 18 || 

 

ӯрдгвам — угору; ґаччханті — йдуть; 
саттва-стхӷ — ті, що перебувають у ґуні 
добра; мадгйе — посередині; тішханті — 
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мешкають; рджасӷ — ті, що перебувають 
у ґуні страсті; джаґганйа — огидний; ґуа 
— якість; вритті-стхӷ — чиє заняття; 
адгаӷ — униз; ґаччханті — йдуть; тмасӷ 
— ті, що перебувають у ґуні невігластва. 
 

Ті, що перебувають у стані добра, 
поступово піднімаються на вищі планети; 
ті, що у страсті, живуть на земних 
планетах; а ті, на кого впливає огидне 
невігластво, опускаються у пекельні 
світи. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші виразно 
змальовано результати діяльності у трьох 
ґунах природи. Є вища планетна система, 
яка складається з райських планет, де 
мешкають високорозвинені живі істоти. 
Відповідно до ступеня розвитку ґуни добра 
жива істота може потрапити на різноманітні 
планети цієї системи. Найвищою планетою є 
Сатьялока, або Брагмалока, де мешкає 
головна особа нашого всесвіту — Господь 
Брагма. Ми вже бачили, як важко нам навіть 
уявити собі дивовижні умови життя на 
Брагмалоці, але найвищий стан буття, тобто 
ґуна добра, може нас туди перенести. 

Ґуна страсті змішується з іншими ґунами. 
Вона перебуває посередині, між ґунами 
добра й невігластва. Людина не завжди 
якісно однорідна, проте навіть якщо б на неї 
впливала винятково ґуна страсті, то вона 
просто залишалася б на Землі як цар або ж 
як багатій. Однак через те, що на неї 
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впливає певна суміш ґун, вона також може 
піти й донизу. Люди Землі, перебуваючи під 
впливом ґун страсті й невігластва, не 
можуть проти законів природи за 
допомогою механізмів наблизитися до 
вищих планет. Крім того, існує ймовірність, 
що, перебуваючи під впливом ґуни страсті, у 
наступному житті людина може 
збожеволіти. 

Найнижчу ґуну, ґуну невігластва, названо 
тут огидною. Наслідки розвитку невігластва 
дуже й дуже небезпечні. Невігластво — це 
найнижча якість матеріальної природи. 
Нижче людського рівня є вісім мільйонів 
видів життя: птахи, звірі, плазуни, дерева 
тощо; і відповідно до рівня свого 
невігластва, людина може опуститися до 
таких жахливих умов існування. Тут дуже 
важливим є слово тамасаӷ. Воно стосується 
тих, що постійно перебувають у невігластві, 
не підіймаючись до вищої ґуни. Їхнє 
майбутнє дуже похмуре. 

Але навіть для людей у ґуні страсті й 
невігластва є можливість піднятися до ґуни 
добра, і можливість ця — свідомість 
Кришни. А ті, що не використовують такої 
сприятливої можливості, безперечно 
залишатимуться в нижчих ґунах. 
 

ВІРШ 19 
 

NaaNYa& Gau<ae>Ya" k-TaaRr& Yada d]íaNauPaXYaiTa ) 
Gau<ae>Yaê Par& veita MaÙav& Saae_iDaGaC^iTa )) 19 )) 
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ннйа ґуебгйаӷ картра 
йад драшнупайаті |  
ґуебгйа ча пара ветті 

мад-бгва со ’дгіґаччхаті || 19 || 
 

на — не; анйам — іншого; ґуебгйаӷ — крім 
якостей; картрам — виконавця; йад — 
коли; драш — той, хто бачить; 
анупайаті — бачить належним чином; 
ґуебгйаӷ — до ґун природи; парам — 
трансцендентний; ветті — знає; мат-
бгвам — до Моєї духовної природи; саӷ — 
він; адгіґаччхаті — піднімається. 
 

Коли людина ясно розуміє, що в будь-якій 
діяльності нема іншого виконавця, крім 
ґун природи, і знає Всевишнього Господа, 
недосяжного для усіх ґун, тоді вона 
досягає Моєї духовної природи. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людина може вийти за межі 
всякого впливу ґун матеріальної природи, 
просто правильно зрозумівши, як вони 
діють, і зробити це вона здатна з допомогою 
душ, які усвідомили власну сутність. 
Кришна є істинним духовним учителем, і 
Він наділяє духовним знанням Арджуну. 
Так само й нам слід вивчати цю науку 
діяльності в ґунах природи, заручившись 
допомогою тих, що цілковито перебувають 
у свідомості Кришни. Якщо ж не робити 
цього, то життя людини буде спрямоване в 
хибному напрямку. За допомогою настанов 
істинного духовного вчителя людина може 
дізнатися про своє духовне становище, про 
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своє матеріальне тіло й чуття, про те, як 
вона заплутується, та як її зачаровують ґуни 
матеріальної природи. Вона безпорадна, 
перебуваючи в лещатах цих ґун, але, 
усвідомивши своє істинне становище, вона 
може досягти трансцендентного рівня й 
отримати можливості для духовного життя. 
Насправді, жива істота не веде всю цю 
різноманітну діяльність. Вона змушена 
діяти через те, що перебуває в тілі певного 
типу, і її діяльністю керують певні ґуни 
матеріальної природи. Поки людина не 
отримає допомоги від авторитетної духовної 
особи, вона не зможе збагнути свого 
справжнього становища. Спілкуючись із 
істинним духовним учителем, людина може 
зрозуміти своє справжнє становище й 
завдяки такому розумінню утвердитись у 
досконалій свідомості Кришни. Людина у 
свідомості Кришни непідвладна чарам ґун 
матеріальної природи. Як про це вже 
йшлося у сьомій главі, той, хто вручив себе 
Кришні, звільнюється від впливу діяльності 
матеріальної природи. Людина, яка здатна 
бачити речі такими, як вони є, поступово 
виходить з-під впливу матеріальної 
природи. 
 

ВІРШ 20 
 

Gau<aaNaeTaaNaTaqTYa }aqNdehq dehSaMauÙvaNa( ) 
JaNMaMa*TYauJaradu"%EivRMau¢-ae_Ma*TaMaénuTae )) 20 )) 

 

ґун етн аттйа трн 
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дег дега-самудбгавн | 
джанма-мритйу-джар-дуӷкхаір 
вімукто ’мритам ануте || 20 || 

 

ґун — якості; етн — усі ці; аттйа — 
переважаючи; трн — три; дег — втілений; 
дега — тіло; самудбгавн — зв’язані з; 
джанма — народження; мритйу — смерті; 
джар — і старості; дуӷкхаіӷ — нещастя; 
вімуктаӷ — звільнившись від; амритам — 
нектаром; ануте — він насолоджується. 
 

Коли втілена істота здатна вийти за межі 
трьох ґун, що діють сукупно з матеріаль-
ним тілом, тоді вона може стати вільною 
від народження, смерті, старості та 
пов’язаних із ними страждань і навіть ще 
в цьому житті втішатися нектаром 
безсмертя. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші пояснено, як 
людина, яка сповнена свідомості Кришни, 
навіть залишаючись у матеріальному тілі, 
може перебувати на трансцендентному 
рівні. Санскритське слово дег означає 
«втілений». Хоч істота й перебуває в 
матеріальному тілі, вона, розвиваючи 
духовне знання, може звільнитися від 
впливу ґун природи. Вона може здобути 
шанс насолоджуватися щастям духовного 
життя ще в нинішньому тілі, аби потім, 
залишивши тіло, піднятися просто на 
духовне небо. Жива істота може пізнати 
духовне щастя навіть у нинішньому тілі. 
Іншими словами, віддане служіння у 
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свідомості Кришни є ознакою звільнення з 
матеріальних кайданів, про що йтиметься у 
вісімнадцятій главі. Звільнившись від 
впливу ґун матеріальної природи, людина 
звертається до відданого служіння. 
 

ВІРШ 21 
 

AJauRNa ovac ) 
kE-ilR/®EñqNGau<aaNaeTaaNaTaqTaae >aviTa Pa[>aae ) 

ik-Maacar" k-Qa& cETaa&ñqNGau<aaNaiTavTaRTae )) 21 )) 
 

арджуна увча 
каір ліґаіс трн ґун етн 

атто бгаваті прабго | 
кім-чраӷ катха чаітс 

трн ґун атівартате || 21 || 
 

арджунаӷ увча — Арджуна сказав; каіӷ — 
якими; ліґаіӷ — ознаками; трн — три; 
ґун — якості; етн — усі ці; аттаӷ — 
який перевершив; бгаваті — стає; прабго — 
о мій Господи; кім — яке; чраӷ — 
поведінка; катхам — як; ча — також; етн 
— ці; трн — три; ґун — якості; 
атівартате — перевершує. 
 

Арджуна спитав:  
Любий мій Господи, які ознаки вказують 
на людину, що для цих трьох ґун 
недосяжна? Яка її поведінка? І як долає 
вона стани природи? 
 

ПОЯСНЕННЯ: Питання, які поставив у 
цьому вірші Арджуна, дуже доречні. Він 
прагне дізнатися, які ознаки має особа, що 
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вже вийшла за межі впливу матеріальних 
ґун. Як людина може довідатися, що вона 
вже подолала вплив ґун матеріальної 
природи? Друге питання стосується того, як 
вона живе і що вона робить. Чи керується 
вона у своїй діяльності якимись засадами, 
що впорядковують її життя? Потім Арджуна 
питає про способи, за допомогою яких 
можна досягти трансцендентної природи. 
Це дуже важливо. Якщо людина не знає 
прямих способів, які б допомагали їй 
постійно перебувати у трансцендентному 
стані, то ознаки такого стану не можуть 
проявитись у ній. Тож усі ці питання 
Арджуни дуже важливі, і Господь дає на 
них відповіді. 
 

ВІРШІ 22–25 
 

é[q>aGavaNauvac ) 
Pa[k-aXa& c Pa[v*ita& c MaaehMaev c Paa<@v ) 

Na Üeií SaMPa[v*taaiNa Na iNav*taaiNa k-ax(+aiTa )) 22 )) 
odaSaqNavdaSaqNaae Gau<aEYaaeR Na ivcaLYaTae ) 

Gau<aa vTaRNTa wTYaev& Yaae_viTaïiTa Nae®Tae )) 23 )) 
SaMadu"%Sau%" SvSQa" SaMal/aeíaXMak-aÄNa" ) 

TauLYaiPa[YaaiPa[Yaae DaqrSTauLYaiNaNdaTMaSa&STauiTa" )) 24 )) 
MaaNaaPaMaaNaYaaeSTauLYaSTauLYaae iMa}aairPa+aYaae" ) 

SavaRrM>aPairTYaaGaq Gau<aaTaqTa" Sa oCYaTae )) 25 )) 
 

р-бгаґавн увча 
прака ча правритті ча 

могам ева ча пава | 
на двеші самправриттні 

на нівриттні ккшаті || 22 || 
 



1239 

удсна-вад сно 
ґуаір йо на вічлйате | 
ґу вартанта ітй ева 

йо ’ватішхаті неґате || 23 || 
 

сама-дуӷкха-сукхаӷ сва-стхаӷ 
сама-лошма-кчанаӷ | 

тулйа-прійпрійо дграс 
тулйа-ніндтма-састутіӷ || 24 || 

 

мнпамнайос тулйас 
тулйо мітррі-пакшайоӷ | 

сарврамбга-парітйґ 
ґуттаӷ са учйате || 25 || 

 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; пракам — просвітлення; ча — і; 
правриттім — прихильність; ча — і; могам 
— ілюзія; ева ча — також; пава — син 
Панду; на двеші — не ненавидить; 
самправриттні — приходу; на — не; 
нівриттні — відсутні; ккшаті — бажає; 
удснават — ніби нейтральний; снаӷ — 
розташований; ґуаіӷ — якостями; йаӷ — 
той, хто; на — ніколи; вічлйате — 
схвильований; ґуӷ — якості; вартанте — 
діють; іті евам — знаючи так; йаӷ — той, 
хто; аватішхаті — залишається; на — 
ніколи; іґате — коливається; сама — 
однаковий; дуӷкха — у нещасті; сукхаӷ — і 
щасті; сва-стхаӷ — розташований у собі; 
сама — однаковий; лоша — до грудки 
землі; ама — каменя; кчанаӷ — золота; 
тулйа — хто однаково ставиться; прійа — 
до приємного; апрійаӷ — небажаного; дграӷ 
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— твердий; тулйа — рівний; нінд — у 
безслав’ї; тма-састутіӷ — у хвалі; мна 
— у шані; апамнайоӷ — безчесті; тулйаӷ 
— рівний; тулйаӷ — рівний; мітра — до 
друзів; арі — і ворогів; пакшайоӷ — до 
партій; сарва — усі; рамбга — зусилля; 
парітйґ — той, хто відкинув; ґуа-аттаӷ 
— трансцендентний до матеріальних ґун 
природи; саӷ — він; учйате — кажуть, що є. 
 

Всевишній Господь відповів:  
О сину Панду, кого не дратують 
прив’язаність, просвітлення й ілюзія, 
коли вони наявні, і хто не прагне їх, коли 
вони зникають, хто стійко та спокійно 
зносить усі зворотні впливи матеріальних 
якостей, лишаючись безстороннім і 
трансцендентним та знаючи, що це лиш 
тільки дія ґун, хто, перебуваючи в 
істинному «я», ставиться однаково до 
щастя і нещастя, хто не проводить різниці 
між грудкою землі, каменем і шматком 
золота, хто бажане й небажане сприймає 
однаково, хто стійкий і почувається так 
само добре у похвалі й хулі, повазі та 
зневазі, хто однаково ставиться до 
ворогів та друзів, і хто зрікся всієї 
матеріальної діяльності, — про таку 
людину кажуть, що вона піднялась над 
ґунами природи. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Арджуна поставив три 
питання, і Господь на них послідовно 
відповідає. У цих віршах Кришна спочатку 
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вказує на те, що особа, яка перебуває на 
трансцендентному рівні, нікому не заздрить 
і нічого не жадає. Якщо істота живе у цьому 
світі, перебуваючи в матеріальному тілі, то 
слід розуміти, що нею керує хоча б одна з 
трьох ґун матеріальної природи. Коли ж 
вона остаточно покидає матеріальне тіло, то 
звільнюється з пазурів ґун природи. Але 
поки вона ще в матеріальному тілі, їй треба 
залишатися нейтральною. Живій істоті слід 
віддано служити Господу, тоді вона 
перестане ототожнювати себе з тілом. Поки 
людина усвідомлює своє матеріальне тіло, 
вона діє лише для задоволення чуттів, але 
коли вона переносить свідомість на 
Кришну, її чуттєве задоволення 
припиняється саме собою. Живій істоті не 
потрібне матеріальне тіло, і в неї немає 
необхідності коритися його наказам. Якості 
матеріальних ґун у тілі діятимуть, але 
індивід, як духовна душа, перебуває 
осторонь від такої діяльності. Як же 
відмежуватися від ґун природи? Жива істота 
досягає трансцендентного стану тоді, коли 
вона вже не прагне ані насолоджуватися 
тілом, ані покинути його. Така віддана душа 
природним чином, не докладаючи зайвих 
зусиль, звільнюється від впливу ґун 
матеріальної природи. 

Далі Арджуна питає про поведінку 
людини у трансцендентному стані. 
Матеріалісти підвладні впливам так званих 
слави й ганьби, які стосуються тіла, але 
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людину у трансцендентному стані не турбує 
оманлива хвала чи зневага. Вона виконує 
свої обов’язки у свідомості Кришни і 
спокійно приймає з боку інших як шану, так 
і образи. Вона приймає лише те, що сприяє 
виконанню її обов’язків у свідомості 
Кришни, адже інакше ніщо матеріальне — 
камінь це чи золото — їй не потрібне. Вона 
вважає своїм близьким другом кожного, хто 
сприяє її діяльності у свідомості Кришни, і 
не відчуває ненависті до своїх так званих 
ворогів. Вона неупереджена, і з її погляду 
все перебуває на одному рівні, адже вона 
добре розуміє, що не має з матеріальним 
існуванням нічого спільного. Соціальні й 
політичні проблеми не порушують її 
спокою, бо вона знає справжню ціну 
тимчасовим переворотам та заворушенням. 
Вона не робить нічого заради себе. Заради 
Кришни вона може братися за будь-яке діло, 
але для себе вона не робить нічого. Діючи 
так, людина неодмінно досягає 
трансцендентного стану. 
 

ВІРШ 26 
 

Maa& c Yaae_VYai>acare<a >ai¢-YaaeGaeNa SaevTae ) 
Sa Gau<aaNSaMaTaqTYaETaaNb]ø>aUYaaYa k-LPaTae )) 26 )) 

 

м ча йо ’вйабгічреа 
бгакті-йоґена севате | 

са ґун саматтйаітн 
брагма-бгӯййа калпате || 26 || 

 

мм — Мені; ча — також; йаӷ — той, хто; 
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авйабгічреа — неухильно; бгакті-йоґена 
— відданим служінням; севате — проявляє 
служіння; саӷ — він; ґун — ґуни 
матеріальної природи; саматтйа — 
перевершуючи; етн — усі ці; брагма-
бгӯййа — піднесений на рівень Брагмана; 
калпате — стає. 
 

Хто повністю присвячує себе відданому 
служінню, не відхиляючись ні за яких 
обставин, — одразу ж підіймається над 
ґунами матеріальної природи й так 
досягає рівня Брагмана. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Цей вірш є відповіддю на 
третє питання Арджуни: «За допомогою 
яких засобів можна досягти трансцендент-
ного становища?» Як уже пояснювалося 
раніше, матеріальний світ діє під чарами ґун 
матеріальної природи. Людині не слід 
втрачати спокій під впливом ґун природи; 
замість занурювати свою свідомість у 
матеріалістичну діяльність, вона може 
спрямувати її на діяльність, пов’язану з 
Кришною. Така діяльність відома як бгакті-
йоґа, що означає завжди діяти заради 
Кришни. Вона спрямована не тільки на 
Кришну, але також і на Його різноманітні 
повновладні поширення, такі як Рама й 
Нараяна. Кришна має безліч поширень. 
Вважають, що людина, яка присвятила себе 
служінню одній із форм Кришни або Його 
повновладних поширень, перебуває у 
трансцендентному стані. Також слід 



1244 

зауважити, що всі форми Кришни цілковито 
трансцендентні та сповнені блаженства, 
знання й вічності. Такі особистісні прояви 
Бога всемогутні та всевідаючі. Вони 
наділені всіма трансцендентними якостями. 
Отже, якщо людина з непохитною 
рішучістю віддає себе служінню Кришні чи 
Його повновладним проявам, то, попри 
надзвичайну складність подолання ґун 
матеріальної природи, вона з легкістю 
зможе піднятися над ними. Про це вже 
йшлося у сьомій главі. Той, хто віддається 
Кришні, одразу долає вплив ґун матеріальної 
природи. Бути у свідомості Кришни, тобто 
присвятити себе відданому служінню 
Кришні, означає досягти рівності з 
Кришною. Господь каже, що Його природа 
вічна, сповнена блаженства і знання, а живі 
істоти — це невід’ємні частки Всевишнього 
Господа, так само, як частинки золота 
складають фрагмент усієї золотоносної 
копалини. Таким чином, жива істота у 
своєму духовному стані не відрізняється від 
золота, тобто якісно не відрізняється від 
Кришни. Однак індивідуальна відмінність 
живої істоти зберігається, інакше не було б 
мови про бгакті-йоґу. Бгакті-йоґа означає, 
що є Господь, є Його відданий, і що між 
ними існують любовні взаємини. Тому 
Всевишній Бог-Особа та відданий існують 
як дві індивідуальності, інакше бгакті-йоґа 
не мала б ніякого сенсу. Якщо жива істота 
не перебуває на тому ж самому 
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трансцендентному рівні, що і Господь, то 
вона не може служити Всевишньому 
Господові. Аби стати особистим 
помічником якого-небудь царя, людина має 
набути відповідної кваліфікації. Таким 
чином, необхідна кваліфікація полягає в 
тому, щоб стати Брагманом, тобто 
звільнитися від усієї матеріальної скверни. 
У ведичній літературі є вислів: брагмаіва 
сан брагмпй еті — «Всевишнього 
Брагмана можна досягти, ставши 
Брагманом». Це означає, що треба стати 
якісно однаковим із Брагманом. Досягнувши 
Брагмана, жива істота не втрачає своєї 
вічної брагманічної сутності як 
індивідуальна душа. 
 

ВІРШ 27 
 

b]ø<aae ih Pa[iTaïahMaMa*TaSYaaVYaYaSYa c ) 
XaaìTaSYa c DaMaRSYa Sau%SYaEk-aiNTak-SYa c )) 27 )) 

 

брагмао гі пратішхгам 
амритасйвйайасйа ча | 

ватасйа ча дгармасйа 
сукхасйаікнтікасйа ча || 27 || 

 

брагмааӷ — безособового брагма-джйоті; 
гі — неодмінно; пратішх — опора; агам 
— Я є; амритасйа — безсмертного; 
авйайасйа — нетлінного; ча — також; 
ватасйа — вічного; ча — і; дгармасйа 
— природного становища; сукхасйа — 
щастя; аікнтікасйа — найвищого; ча — 
також. 
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А Я — основа Брагмана, безособового й 
безсмертного, нетлінного і вічного, який є 
невід’ємним станом найвищого щастя. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Природа Брагмана — це 
безсмертя, нетлінність, вічність і щастя. 
Брагман є початком трансцендентного 
усвідомлення. Параматман, Наддуша, — це 
проміжна або друга стадія трансцендентно-
го усвідомлення, а Всевишній Бог-Особа є 
вершиною осягнення Абсолютної Істини. 
Тому і Параматман, і безособовий Брагман 
перебувають у Всевишній Особі. У сьомій 
главі було пояснено, що матеріальна 
природа є проявом нижчої енергії 
Всевишнього Господа. Господь запліднює 
нижчу матеріальну природу частками вищої 
природи, і в такий спосіб духовні частки 
стають пов’язані з матеріальною енергією. 
Коли жива істота, яку зумовлює матеріальна 
природа, почне розвивати в собі духовне 
знання, вона підніметься над рівнем 
матеріального існування й поступово 
досягне розуміння Всевишнього як 
Брагмана. Таке розуміння всього живого як 
Брагмана є першим ступенем самоусвідом-
лення. На цьому ступені особа, яка 
усвідомила Брагман, стає трансцендентною 
до матеріального оточення, однак таке 
осягнення Брагмана ще не є досконалим. За 
бажанням людина може залишатись у стані 
Брагмана, звідти поступово піднятися до 
усвідомлення Параматмана, а потім — до 
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осягнення Всевишнього Бога-Особи. 
Чимало прикладів цього є у ведичній 
літературі. Четверо Кумарів спочатку 
дотримувалися концепції істини як 
безособового Брагмана, але потім поступово 
піднялися до рівня відданого служіння. Той, 
хто не може піднятися вище безособового 
розуміння Брагмана, ризикує знову впасти. 
У «Шрімад-Бгаґаватам» сказано, що хоч 
людина й може піднятися до рівня 
безособового Брагмана, але, не йдучи далі 
нього й не маючи знань про Всевишню 
Особу, вона не зможе повністю очистити 
свій розум. Тому, якщо вона не служитиме 
Господові, то навіть попри те, що вона 
досягла рівня Брагмана, для неї все одно не 
виключена можливість падіння. У Ведах 
сказано: расо ваі саӷ, раса гй евйа 
лабдгвнанд бгаваті — «Коли людина 
пізнає Бога-Особу, вмістище насолод, 
Кришну, вона по-справжньому досягає 
стану трансцендентного блаженства» 
(«Тайттірія Упанішада», 2.7.1). Всевишній 
Господь сповнений шести пишнот, і коли 
відданий звертається до Нього, відбувається 
обмін цими пишнотами. Слуга царя 
насолоджується майже так само, як і сам 
цар. І таким чином, віддане служіння 
супроводжується вічним непорушним 
щастям та вічним життям. Тому віддане 
служіння містить у собі осягнення Брагмана, 
тобто вічності, або нетлінності. Усе це 
притаманне особі, яка віддано служить 
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Господові. 
Жива істота, хоч і є за своєю природою 

Брагманом, однак бажає панувати над 
матеріальним світом і внаслідок цього 
падає. У своєму істинному стані жива істота 
перебуває вище трьох ґун матеріальної 
природи, але під чарами матеріальної 
природи вона заплутується в її різних ґунах, 
а саме в добрі, страсті й невігластві. 
Внаслідок взаємодії з трьома ґунами 
з’являється бажання панувати над 
матеріальним світом. Занурюючись у 
віддане служіння в цілковитій свідомості 
Кришни, жива істота одразу досягає 
трансцендентного рівня, і її незаконне 
бажання панувати над матеріальною 
природою зникає. Віддане служіння, яке 
починається з того, що людина слухає про 
Кришну, славить Його, оспівує Його імена, 
пам’ятає про Нього, тобто виконує дев’ять 
видів відданого служіння, — має 
здійснюватися у спілкуванні з відданими. 
Поступово, завдяки такому спілкуванню й 
під впливом духовного вчителя, матеріальне 
бажання панувати зникає, і людина стає 
непохитною у трансцендентному любовно-
му служінні Господові. Такий шлях 
визначений у цій главі, у віршах, починаючи 
з двадцять другого й до останнього. Віддане 
служіння Господові дуже просте: людина 
має завжди служити Йому, приймати 
рештки їжі, запропонованої Господу, 
вдихати аромат квітів, що піднесені Його 
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лотосовим стопам, відвідувати місця, де 
Господь насолоджувався Своїми 
трансцендентними розвагами, читати про 
різноманітні діяння Господа, про Його 
любовні взаємини з відданими, завжди 
оспівувати трансцендентні звуки Гаре 
Кришна, Гаре Кришна, Кришна Кришна, 
Гаре Гаре / Гаре Рама, Гаре Рама, Рама Рама, 
Гаре Гаре, тримати піст у святкові дні з’яви 
й відходу Господа та Його відданих. Ідучи 
цим шляхом, людина повністю зрікається 
матеріальної діяльності. Той, хто може 
таким чином утвердитися в брагма-джйоті, 
стає якісно рівним із Усевишнім Богом-
Особою.  

Так закінчуються пояснення Бгакті-
веданти до чотирнадцятої глави «Шрімад 
Бгаґавад-ґіти», у якій розглядаються три 
ґуни матеріальної природи. 
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ГЛАВА П’ЯТНАДЦЯТА 
  

Йоґа Всевишньої Особи 
 

ВІРШ 1 
 

é[q>aGavaNauvac ) 
OßRMaUl/MaDa"Xaa%MaìTQa& Pa[ahurVYaYaMa( ) 

^Nda&iSa YaSYa Pa<aaRiNa YaSTa& ved Sa vedivTa( )) 1 )) 
 

р-бгаґавн увча 
ӯрдгва-мӯлам адгаӷ-кхам 

аваттха пргур авйайам | 
чхандсі йасйа парні 

йас та веда са веда-віт || 1 || 
 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; ӯрдгва-мӯлам — корінням догори; 
адгаӷ — донизу; кхам — гілки; 
аваттхам — дерево баньян; пргуӷ — 
сказано; авйайам — вічний; чхандсі — 
ведичні гімни; йасйа — котрого; парні — 
листя; йаӷ — кожен, хто; там — те; веда — 
знає; саӷ — він; веда-віт — знавець Вед. 
 

Всевишній Бог-Особа мовив:  
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Кажуть, існує нетлінне дерево баньян, яке 
росте корінням догори, а гіллям донизу. 
Листя його — ведичні гімни, і той, хто 
знає це дерево, — знає Веди.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Переконавшись у важливос-
ті значення бгакті-йоґи, хтось може 
запитати також про значення Вед. У цій 
главі буде з’ясовано, що вивчення Вед 
скероване на те, щоб осягнути Кришну. Це 
означає, що коли людина перебуває у 
свідомості Кришни і присвячує себе 
відданому служінню Йому, то вона вже 
пізнала Веди. 

Заплутаність цього матеріального світу 
порівнюють тут із баньяновим деревом. 
Жива істота, яка вподобала корисливу 
діяльність, не знає кінця такому 
баньяновому дереву. Вона блукає, 
переходячи з одної гілки на другу, з другої 
на третю, з третьої на четверту і т.д. Дерево 
матеріального світу нескінченне, і людина, 
що прив’язана до нього, нездатна 
звільнитися. Ведичні гімни, призначені для 
духовного піднесення людини, називають 
листям цього дерева. Корені його ростуть 
догори, бо беруть початок із найвищої 
планети всесвіту, на якій мешкає Брагма. 
Якщо людина збагне природу цього 
нездоланного дерева ілюзії, то вона зуміє з 
нього вибратися. 

Слід розуміти метод, за допомогою якого 
можна виплутатися. У попередніх главах 
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пояснювалося, що є чимало способів, за 
допомогою яких можна звільнитися з 
матеріальних кайданів. І скрізь ми бачили, 
що найкращим шляхом є віддане служіння 
Всевишньому Господові. Основною засадою 
відданого служіння є відречення від 
матеріальної діяльності і прив’язаність до 
трансцендентного служіння Господові. На 
початку цієї глави розглядається шлях до 
того, як розірвати прив’язаності до 
матеріального світу. Корінь матеріального 
існування росте вгору. Це означає, що він 
починається з усесвітньої матеріальної 
субстанції, з найвищої планети всесвіту. 
Звідти розвивається весь усесвіт разом із 
його численними розгалуженнями, які 
представлені різноманітними планетними 
системами. Плодами дерева є наслідки 
діяльності живих істот: релігія, економічний 
розвиток, чуттєве задоволення та 
звільнення. 

У матеріальному світі ми не бачимо 
такого дерева, гілля якого було б 
спрямоване додолу, а коріння — догори, 
однак воно існує. Таке дерево можна знайти 
біля водойми. Неважко помітити, що дерева, 
які ростуть на березі, віддзеркалені у воді, і 
в цих віддзеркаленнях віти спрямовані 
донизу, а корені — догори. Іншими 
словами, дерево матеріального світу — це 
лише віддзеркалення істинного дерева 
духовного світу. Як віддзеркалення дерева 
розміщене у воді, так само й віддзеркалення 
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духовного світу міститься в бажанні. 
Бажання — причина того, що речі проявлені 
в такій спотвореній матеріальній 
перспективі. Той, хто відчуває потребу 
вибратися з матеріального існування, має 
ретельно вивчити це дерево за допомогою 
аналітичного дослідження — лише тоді він 
зможе розірвати з ним свій зв’язок. 

Це віддзеркалення є точною копією 
справжнього дерева. У духовному світі є 
все. Імперсоналісти вважають Брагман 
коренем матеріального дерева, і з цього 
кореня, згідно з філософією санкх’ї, 
походить пракриті, пуруша, далі три ґуни, 
потім п’ять грубих елементів (панча-мага-
бгута), тоді десять органів чуття 
(дашендрія), ум тощо. У такий спосіб вони 
ділять весь матеріальний світ на двадцять 
чотири елементи. Якщо Брагман — центр 
усіх проявів, то всі прояви, що оточують 
його, можна поділити на дві частини. Перша 
частина — матеріальний світ, друга — 
духовний. Матеріальний світ — це 
спотворена копія духовного світу, який 
існує реально й має таке ж розмаїття. Як 
пояснено у «Бгаґавад-ґіті», пракриті є 
зовнішньою енергією Всевишнього Господа, 
а пуруша — це Сам Господь. Прояв, який ми 
бачимо, — матеріальний; тому він 
тимчасовий. Віддзеркалення має минущу 
природу, його іноді можна бачити, а іноді — 
ні. Але його прообраз — вічний. 
Матеріальне віддзеркалення справжнього 
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дерева треба зрубати. Коли кажуть, що 
людина знає Веди, вважають, що вона знає, 
як розірвати прив’язаність до матеріального 
світу. Якщо хтось усвідомив це, — він 
дійсно пізнав Веди. А той, кого ваблять до 
себе обрядові церемонії Вед, просто 
спокушається чудовим зеленим листям 
дерева. Призначення Вед такій людині 
невідоме. Мета Вед, як з’ясував її Сам 
Господь, полягає в тому, щоб зрубати уявне 
дерево у відображенні й досягти 
справжнього дерева духовного світу. 
 

ВІРШ 2 
 

ADaêaeß| Pa[Sa*TaaSTaSYa Xaa%a Gau<aPa[v*Öa ivzYaPa[val/a" ) 
ADaê MaUl/aNYaNauSaNTaTaaiNa k-MaaRNaubNDaqiNa MaNauZYal/aeke- )) 2 )) 

 

адга чордгва прасритс тасйа кх 
ґуа-правриддг вішайа-правлӷ | 

адга ча мӯлнй анусантатні 
кармнубандгні манушйа-локе || 2 || 

 

адгаӷ — донизу; ча — і; ӯрдгвам — угору; 
прасритӷ — простерті; тасйа — його; 
кхӷ — віти; ґуа — ґунами матеріальної 
природи; правриддгӷ — розвинуті; вішайа 
— об’єкти чуттів; правлӷ — гілочки; адгаӷ 
— униз; ча — і; мӯлні — коріння; 
анусантатні — простягнуті; карма — до 
роботи; анубандгні — зв’язують; манушйа-
локе — у світі людей. 
 

Гілля цього дерева, що живиться трьома 
ґунами природи, простягається й догори, 
й донизу. Його маленькі віточки — це 
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об’єкти чуттів. У дерева є також і 
коріння, спрямоване додолу, що 
пов’язане з корисливою діяльністю 
людського суспільства. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Господь продовжує 
описувати баньянове дерево. Його гілки 
розкинулись у всіх напрямках. У нижній 
частині дерева перебувають різноманітні 
прояви живих істот: люди і тварини (корови, 
коні, коти, собаки тощо). Вони займають 
нижні гілки, тоді як на верхніх розташовані 
вищі форми живих істот: півбоги, ґандгарви 
й багато інших різних видів життя. Як 
звичайне дерево зрошують водою, так само 
й це дерево живиться трьома ґунами 
матеріальної природи. Іноді внаслідок 
недостатньої кількості води на земельній 
ділянці нічого не родить, а іноді вона 
покрита пишною зеленню. Так само, в 
місцях, де певні ґуни матеріальної природи 
пропорційно збільшуються, там, відповідно, 
проявляються різні форми життя.  

Маленькі віти дерева — це об’єкти чуттів. 
Коли зростає вплив певних ґун природи, у 
нас розвиваються різні чуття, й за 
допомогою цих чуттів ми насолоджуємося 
різноманітними чуттєвими об’єктами. 
Вершечки гілок — це органи чуття: вуха, 
ніс, очі й т. ін. Вони пристосовані для 
насолоди різноманітними чуттєвими 
об’єктами. Гілочки — це об’єкти чуттів, 
тобто звук, форма, об’єкти дотику і т.д. 
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Бічне коріння — це прив’язаність та відраза, 
які супроводжують усе розмаїття страждань 
і насолод. Вважають, що схильність до 
праведності чи до нечестивості розвивається 
саме з цих вторинних коренів, що 
поширюються у всіх напрямках. 
Стрижневий корінь починається з 
Брагмалоки, а інші корені — з планетних 
систем, де мешкають люди. Після того, як 
жива істота вичерпає запас насолод на 
вищих планетних системах, куди вона 
потрапляє завдяки своїй доброчесній 
діяльності, вона опускається на Землю й 
відновлює свою карму, тобто корисливу 
діяльність заради нового підвищення. Ця 
планета людей вважається полем діяльності. 
 

ВІРШІ 3–4 
 

Na æPaMaSYaeh TaQaaePal/>YaTae NaaNTaae Na caidNaR c SaMPa[iTaïa ) 
AìTQaMaeNa& Sauivæ!MaUl/‚ MaSa®Xañe<a d*!eNa i^tva )) 3 )) 
TaTa" Pad& TaTPairMaaiGaRTaVYa& YaiSMaNGaTaa Na iNavTaRiNTa >aUYa" ) 
TaMaev caÛ& Pauåz& Pa[PaÛe YaTa" Pa[v*ita" Pa[Sa*Taa Paura<aq )) 4 )) 

 

на рӯпам асйега татхопалабгйате 
ннто на чдір на ча сампратішх | 

аваттхам ена су-вірӯга-мӯлам 
асаґа-астреа дригена чхіттв || 3 || 

 

татаӷ пада тат парімрґітавйа 
йасмін ґат на нівартанті бгӯйаӷ | 
там ева чдйа пуруша прападйе 

йатаӷ правриттіӷ прасрит пур || 4 || 
 

на — не; рӯпам — форма; асйа — цього 
дерева; іга — у цьому світі; татх — 
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також; упалабгйате — може сприйматися; 
на — ніколи; антаӷ — кінець; на — ніколи; 
ча — також; діӷ — початок; на — ніколи; 
ча — також; сампратішх — основа; 
аваттхам — дерева баньян; енам — його; 
су-вірӯга — сильно; мӯлам — укоріненого; 
асаґа-астреа — зброєю неприв’язанос-
ті; дригена — міцним; чхіттв — 
зрубуючи; татаӷ — відтоді; падам — 
становище; тат — те; парімрґітавйам — 
треба відшукати; йасмін — де; ґатӷ — 
ідучи; на — ніколи; нівартанті — 
повертаються; бгӯйаӷ — знову; там — до 
Нього; ева — неодмінно; ча — також; дйам 
— істинного; пурушам — Бога-Особи; 
прападйе — віддатися; йатаӷ — від кого; 
правриттіӷ — початок; прасрит — 
простертий; пур — дуже старий. 
 

Справжню форму цього дерева неможли-
во осягти в матеріальному світі. Ніхто не 
може збагнути, де кінець його, де початок 
і де основа. Але, набравшись рішучості, 
слід зрубати це міцно вкорінене дерево 
мечем зречення. Далі треба шукати те 
місце, досягнувши якого, людина ніколи 
звідти більше не повертається й там 
віддатися Всевишньому Богові-Особі, з 
кого в прадавні часи все почалося та 
поширилося. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут ясно сказано, що 
справжню форму цього баньянового дерева 
в матеріальному світі зрозуміти неможливо. 
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Оскільки його корінь спрямований угору, 
справжнє дерево починається з іншого боку. 
Заплутавшись у матеріальних розгалужен-
нях дерева, людина не може побачити ні 
того, наскільки далеко воно простягається, 
ні того, де його початок. Але все ж таки 
необхідно знайти першопричину. «Я син 
свого батька, а мій батько — син іншого 
батька і т.д.» Провівши таку розвідку, 
можна прийти до Брагми, який походить від 
Ґарбгодакашаї Вішну. Коли таким шляхом 
людина врешті-решт прийде до 
Всевишнього Бога-Особи, вона досягне 
мети своїх пошуків. Необхідно знайти 
першоджерело цього дерева, тобто 
Всевишнього Бога-Особу, і для цього треба 
спілкуватися з тими, що наділені знанням 
про Нього. Просвітлена знанням жива істота 
поступово зрікається оманливого віддзерка-
лення реальності й, усвідомивши істину, 
стає спроможна порвати з ним та знайти 
своє місце на істинному дереві. 

У цьому зв’язку дуже важливим є слово 
асаґа, адже схильність задовольняти чуття 
й панувати над матеріальною природою є 
дуже сильною. Треба навчитися зреченості, 
обговорюючи питання духовної науки, яка 
ґрунтується на авторитетних Священних 
Писаннях, і слухаючи людей, наділених 
справжнім знанням. Завдяки таким бесідам 
у товаристві відданих Господа, людина 
приходить до Всевишнього Бога-Особи. І 
тоді перше, що треба зробити, — це 
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віддатись Йому. Тут описане місце, 
потрапивши в яке, жива істота не 
повертається більше до ілюзорного 
віддзеркалення дерева. Всевишній Бог-
Особа, Кришна, є первинним коренем, з 
якого все виникло. Аби добитися 
прихильності Бога-Особи, треба просто 
віддатись Йому, що можна зробити за 
допомогою любовного служіння, коли 
людина слухає про Господа, оспівує Його 
імена тощо. Бог є причиною розвитку 
матеріального світу. Це вже пояснював Сам 
Господь: ага сарвасйа прабгаваӷ — «Я — 
джерело усього». Тому, аби вирватися з 
цупких пут баньянового дерева матеріаль-
ного життя, необхідно віддатися Кришні. 
Щойно жива істота віддається Кришні, вона 
природним чином зрікається матеріального 
світу. 
 

ВІРШ 5 
 

iNaMaaRNaMaaeha iJaTaSa®daeza ADYaaTMaiNaTYaa iviNav*tak-aMaa" ) 
ÜNÜEivRMau¢-a" Sau%du"%Sa&jEGaRC^NTYaMaU!a" PadMaVYaYa& TaTa( )) 5 )) 

 

нірмна-мог джіта-саґа-дош 
адгйтма-нітй вінівритта-кмӷ | 

двандваір вімуктӷ сукха-дуӷкха-саґйаір 
ґаччхантй амӯгӷ падам авйайа тат ||5|| 

 

ніӷ — без; мна — чванства; могӷ — та 
ілюзії; джіта — подолавши; саґа — 
спілкування; дошӷ — неправильне; 
адгйтма — у духовному знанні; нітйӷ — 
у вічності; вінівритта — що відійшов від 
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спілкування; кмӷ — від хтивості; 
двандваіӷ — від двоїстостей; вімуктӷ — 
звільнені; сукха-дуӷкха — щастям і 
нещастям; саґйаіӷ — названих; ґаччханті 
— досягають; амӯгӷ — не збентежені; 
падам — становище; авйайам — вічне; тат 
— те. 
 

Хто вільний від марнославства, ілюзії й 
поганого спілкування, хто, усвідомлюючи 
вічне, відкинув матеріальну хіть і 
звільнився від двоїстості щастя й 
нещастя, хто не збентежений і знає, як 
віддатися Всевишній Особі, — той 
досягає цього вічного царства. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут дуже добре описаний 
метод віддання себе Господу. Перша 
необхідна для цього якість полягає в тому, 
що людина не повинна бути введена в оману 
гордістю. Через те, що зумовлена душа 
сповнена гордості, вважаючи себе 
володарем матеріальної природи, їй дуже 
важко віддатися Всевишньому Богові-Особі. 
Людині слід розвивати істинне знання, й за 
його допомогою зрозуміти, що не вона 
панує над матеріальною природою, а 
Всевишній Бог-Особа. Коли людина 
звільниться від ілюзії, спричиненої 
гордістю, вона зможе розпочати робити 
спроби віддатися Господу. Той, хто завжди 
бажає почестей у матеріальному світі, не 
зможе віддатися Всевишній Особі. 
Зарозумілість — це наслідок ілюзії, адже 



1261 

попри те, що людина приходить сюди, 
перебуває тут певний час, а тоді йде собі 
геть, вона має дурість вважати себе 
володарем світу. Тому вона все ускладнює й 
постійно перебуває у тривозі. Ця жага до 
панування рухає усім світом. Люди 
вважають, що земля й уся планета загалом 
належать людському суспільству й вони 
поділили її під хибним враженням того, що 
вони є її власниками. Необхідно позбутися 
такого хибного уявлення і зрозуміти, що 
світ не належить людському суспільству. 
Позбувшись цієї помилкової ідеї, людина 
звільнюється від хибних уявлень, які 
зумовлені родинними, суспільними та 
національними прив’язаностями. Такі 
скороминущі зв’язки заплутують людину і 
змушують її залишатись у матеріальному 
світі. Подолавши цей етап, треба розвивати 
в собі духовне знання, аби зрозуміти, що 
дійсно належить людині, а що не належить. 
Коли людина усвідомлює справжній стан 
речей, вона позбувається таких двоїстих 
уявлень, як щастя й нещастя, або 
задоволення й біль. Вона сповнюється 
знання, й тоді для неї стає можливим 
віддатися Всевишньому Богові-Особі. 
 

ВІРШ 6 
 

Na TaÙaSaYaTae SaUYaaeR Na XaXaaªae Na Paavk-" ) 
YaÓTva Na iNavTaRNTae TaÖaMa ParMa& MaMa )) 6 )) 

 

на тад бгсайате сӯрйо 
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на ако на пвакаӷ | 
йад ґатв на нівартанте 

тад дгма парама мама || 6 || 
 

на — не; тат — те; бгсайате — освітлює; 
сӯрйаӷ — сонце; на — не; акаӷ — 
місяць; на — не; пвакаӷ — вогонь, 
електрика; йат — куди; ґатв — йдучи; на 
— ніколи; нівартанте — повертаються; 
тат дгма — та обитель; парамам — вище; 
мама — Моє. 
 

Ця вища Моя обитель не освітлюється ні 
сонцем, ні місяцем, ні вогнем, ні світлом 
електрики. Хто досяг її, ніколи більше не 
повертається у матеріальний світ. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут змальовано духовний 
світ, обитель Усевишнього Бога-Особи, 
Кришни. Ця обитель відома як Кришналока, 
або Ґолока-Вриндавана. У духовному небі 
немає потреби у світлі сонця чи місяця, 
вогню чи електрики, бо всі планети там — 
самосвітні. У нашому всесвіті самосвітна 
лише одна планета — Сонце, але в 
духовному небі всі планети освітлюють себе 
самі. Променисте сяйво всіх цих планет (які 
називаються Вайкунтхами) утворює сяйливе 
небо, відоме як брагма-джйоті. В дійсності 
це сяйво випромінюється з планети Кришни, 
Ґолока-Вриндавани. Невелика частина цього 
променистого сяйва покрита магат-
таттвою й містить у собі матеріальний 
світ. Іншу, більшу частину цього осяйного 
неба, наповнюють духовні планети, відомі 
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як Вайкунтхи, головна з яких — Ґолока-
Вриндавана. 

Поки жива істота перебуває в цьому 
темному матеріальному світі, вона живе 
зумовленим життям, але щойно вона 
прорубує собі шлях крізь оманне, 
спотворене дерево матеріального світу й 
досягає духовного неба, як одразу стає 
вільною. Тоді їй більше не загрожує 
повернення назад. У своєму зумовленому 
житті жива істота вважає себе володарем 
матеріального світу, але у звільненому стані 
вона входить у духовне царство й отримує 
можливість спілкуватися з Усевишнім 
Господом. Там вона насолоджується вічним 
блаженством, вічним життям і досконалим 
знанням. 

Такі відомості мають надихати людину. 
Вона повинна прагнути виплутатися з 
оманливого віддзеркалення реальності й 
перейти у вічний світ. Для того, хто надто 
прив’язаний до матеріального світу, дуже 
важко розірвати таку прив’язаність, але 
якщо він звернеться до свідомості Кришни, 
то матиме можливість поступово стати 
неприв’язаним. Людині слід спілкуватися з 
відданими Кришни, з тими, хто перебуває у 
свідомості Кришни. Треба відшукати 
товариство людей, які присвятили себе 
свідомості Кришни й від них навчитися 
віддано служити Господові. Лише у такий 
спосіб людина зможе порвати свої зв’язки з 
матеріальним світом. Неможливо стати 
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незалежним від спокус матеріального світу, 
просто надівши на себе одяг шафранового 
кольору. Треба розвинути в собі схильність 
до відданого служіння Господові. Тому слід 
серйозно затямити, що віддане служіння, як 
воно описане у дванадцятій главі, є єдиним 
шляхом вибратися з лабіринту ілюзорного 
віддзеркалення справжнього дерева. У 
чотирнадцятій главі описано, як усі методи 
самоусвідомлення забруднені матеріальною 
природою, і сказано, що тільки віддане 
служіння — чисте і трансцендентне.  

Дуже важливі тут є слова парама мама. 
Справді, кожен затишний куток і закуточок 
є власністю Всевишнього Господа, але 
духовний світ — це парамам, тобто він 
сповнений шести пишнот. «Катха 
Упанішада» (2.2.15) також підтверджує, що 
духовний світ не потребує світла сонця, 
місяця чи зірок (на татра сӯрйо бгті на 
чандра-тракам), бо все духовне небо 
освітлене внутрішньою енергією Всевиш-
нього Господа. Найвищої обителі можна 
досягти тільки вручивши себе Господу і ніяк 
інакше. 
 

ВІРШ 7 
 

MaMaEva&Xaae Jaqvl/aeke- Jaqv>aUTa" SaNaaTaNa" ) 
MaNa"zïaNaqiNd]Yaai<a Pa[k*-iTaSQaaiNa k-zRiTa )) 7 )) 

 

мамаіво джва-локе 
джва-бгӯтаӷ сантанаӷ | 
манаӷ-шашхнндрійі 
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пракриті-стхні каршаті || 7 || 
 

мама — Мій; ева — неодмінно; ааӷ — 
фрагментарна частка; джва-локе — у світі 
зумовленого життя; джва-бгӯтаӷ — 
зумовлена жива істота; сантанаӷ — 
вічний; манаӷ — з умом; шашхні — 
шість; індрійі — чуттів; пракриті — у 
матеріальній природі; стхні — 
розташовані; каршаті — важко бореться. 
 

Живі істоти у зумовленому світі є 
вічними відокремленими Моїми частин-
ками. Через зумовлене життя вони ведуть 
важку боротьбу з шістьма чуттями, одне з 
яких — ум. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші зрозуміло 
описана природна сутність живої істоти. 
Вона вічно залишається невід’ємною 
фрагментарною часткою Всевишнього 
Господа. Помиляється той, хто вважає, що 
вона має індивідуальність тільки у своєму 
зумовленому житті, а після того, як досягає 
звільнення, стає єдиною з Усевишнім 
Господом. Насправді вона вічно 
залишається часткою. Тут ясно сказано — 
сантанаӷ. Згідно з Ведами, Всевишній 
Господь проявляє й розповсюджує Себе 
через Свої незліченні поширення. Головні 
поширення називають вішну-таттвою, а 
підлеглі — живими істотами. Іншими 
словами, вішну-таттва — це особисте 
поширення, а живі істоти — відокремлені 
поширення. Через Своє особисте поширення 



1266 

Всевишній проявляється в різних образах, 
таких, як Господь Рама, Нрисімга-дева, 
Вішнумурті та всі Божества, які владарюють 
на планетах Вайкунтхи. А відокремлені 
поширення, тобто живі істоти, є Його 
вічними слугами. Особисті поширення 
Всевишнього Бога-Особи — індивідуальні 
Божественні Особи — існують завжди. Так 
само, відокремленим поширенням, якими є 
живі істоти, теж притаманна 
індивідуальність. Як фрагментарні 
невід’ємні часточки Всевишнього Господа, 
вони до певної незначної міри наділені Його 
якостями, й однією з цих якостей є 
незалежність. Кожна жива істота, 
індивідуальна душа, має своє особисте 
окреме буття та крихітну незалежність. 
Зловживаючи цією незалежністю, духовна 
душа стає зумовленою, а користуючись 
незалежністю як слід, вона завжди 
перебуває у звільненому стані. В обох 
випадках відповідно до своїх якостей жива 
істота, як і Всевишній Господь, є вічною. У 
звільненому стані матеріальна природа 
більше не зумовлює її, й вона заглиблюється 
у трансцендентне служіння Господу. В 
зумовленому житті на неї впливають ґуни 
матеріальної природи і внаслідок цього вона 
забуває про трансцендентне любовне 
служіння Господу. В цьому випадку їй 
доводиться тяжко боротися за існування в 
матеріальному світі. 

Живі істоти, причому не тільки люди, 
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коти чи собаки, а й навіть такі великі 
правителі матеріального світу, як Брагма, 
Господь Шіва й навіть Сам Вішну, — всі є 
невід’ємними частками Всевишнього 
Господа. Усі вони не тимчасові, а вічні. В 
цьому вірші дуже важливим є слово 
каршаті («сувора боротьба, битва»). 
Зумовлена душа зв’язана, наче закута в 
залізні ланцюги людина. Вона зв’язана 
хибним его, а головний чинник, який рухає 
нею в матеріальному світі, — це ум. Коли 
ум перебуває в ґуні добра, діяльність 
людини благочестива. Коли ум у ґуні 
страсті, її діяльність стає джерелом 
неспокою, а коли ум занурений у ґуну 
невігластва, вона опускається до нижчих 
форм життя. З цього вірша  зрозуміло, що 
зумовлену душу покриває матеріальне тіло з 
умом та чуттями, і коли душа звільнюється, 
її матеріальна оболонка зникає, однак її 
духовне тіло проявляє себе у своїх 
індивідуальних духовних якостях. У 
«Мадг’яндінаяна-шруті» є такі слова: са в 
еша брагма-нішха іда арра мартйам 
атісриджйа брагмбгісампадйа брагма 
пайаті брагма риоті брагмааіведа 
сарвам анубгаваті. Тут сказано, що коли 
жива істота перестає втілюватися в 
матеріальному світі і входить у духовний 
світ, вона оживляє своє духовне тіло, і, 
перебуваючи в ньому, може бачити 
Всевишнього Бога-Особу віч-на-віч. Тоді 
вона отримує можливість безпосередньо 
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слухати Його та розмовляти з Ним і може 
усвідомити Всевишнього Господа таким, як 
Він є. Зі смриті теж можна довідатися, що 
на духовних планетах кожен має таку саму 
зовнішність, як і Всевишній Бог-Особа, 
(васанті йатра пурушӷ сарве ваікуха-
мӯртайаӷ). Що стосується тілесної будови, 
то немає різниці між живими істотами, які є 
невід’ємними елементарними частками 
Всевишнього Господа, та поширеннями 
вішну-мурті. Іншими словами, з милості 
Всевишнього Бога-Особи жива істота під 
час звільнення отримує духовне тіло. 

Також дуже суттєвими тут є слова 
мамаіваӷ («фрагментарні невід’ємні 
частки Всевишнього Господа»). 
Фрагментарна частка Всевишнього Господа 
відрізняється від будь-яких матеріальних 
уламків. Як ми вже з’ясували у другій главі, 
дух неможливо розщепити. З матеріалістич-
ного погляду збагнути це важко, бо ми 
маємо справу не з матерією, яку можна 
розрізати на шматки й потім знову скласти 
докупи. В цьому випадку таке уявлення 
застосовувати не можна, оскільки тут ужито 
санскритське слово сантана, що означає 
«вічний». Фрагментарна частка вічна. На 
початку другої глави також було сказано, 
що в кожному окремому тілі присутня 
фрагментарна частка Всевишнього Господа 
(дегіно ’смін йатх деге). Звільнена з 
матеріальних кайданів, ця фрагментарна 
частка оживляє своє одвічне духовне тіло в 
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духовному небі на духовних планетах і 
насолоджується спілкуванням із Усевишнім 
Господом. З цього вірша стає зрозуміло, що 
жива істота, як невід’ємна фрагментарна 
частка Всевишнього Господа, якісно 
однакова з Ним, так само, як часточки 
золота теж є золотом. 
 

ВІРШ 8 
 

Xarqr& YadvaPanaeiTa YaÀaPYauT§-aMaTaqìr" ) 
Ga*hqTvETaaiNa Sa&YaaiTa vaYauGaRNDaaiNavaXaYaaTa( )) 8 )) 

 

арра йад авпноті 
йач чпй уткрматвараӷ | 

ґригтваітні сайті 
вйур ґандгн івайт || 8 || 

 

аррам — тіло; йат — як; авпноті — 
отримує; йат — як; ча апі — також; 
уткрматі — відкидає; вараӷ — володар 
тіла; ґригтв — беручи; етні — усі ці; 
сайті — йде; вйуӷ — повітря; ґандгн — 
запахи; іва — як; айт — від джерела. 
 

Як повітря запахи переносить, так і жива 
істота в матеріальному світі переносить 
свої різноманітні уявлення про життя з 
одного тіла до іншого. Так вона отримує 
тіло певного виду, а потім лишає його, 
аби знову отримати інше. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Живу істоту описано тут як 
ішвару, володаря власного тіла. Якщо вона 
побажає, то може отримати більш розвинуте 
тіло, а схоче — перейде в нижчі форми 
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життя. У цьому й полягає її незначна 
незалежність. Зміни, яких зазнає тіло, 
залежать від самої істоти. У момент смерті 
свідомість, яку вона створила, переносить її 
в наступне життя, до іншого типу тіла. 
Якщо її свідомість уподібнилася свідомості 
кішки чи собаки, то й тіло вона отримає 
відповідне. Але якщо жива істота 
зосередила свою свідомість на 
божественних якостях, то вона змінить свою 
нинішню подобу і стане півбогом. Якщо ж 
вона перебуває у свідомості Кришни, то її 
буде переміщено на Кришналоку, у 
духовний світ, де вона зможе спілкуватися з 
Кришною. Отже, твердження, ніби зі 
знищенням цього тіла настає кінець усьому, 
є хибним. Індивідуальна душа переселяється 
з одного тіла у друге, і її нинішні тіло й 
діяльність визначають, яким буде її 
наступне тіло. Жива істота отримує тіло в 
залежності від карми й у належний час вона 
його залишає. Тут сказано, що тонке тіло, 
яке несе в собі зачаток майбутнього тіла, 
формує це інше тіло в наступному житті. 
Цей процес переходу з одного тіла у друге, а 
також великі зусилля під час перебування в 
тілі називають каршаті, тобто боротьбою за 
існування.  
 

ВІРШ 9 
 

é[ae}a& c+au" SPaXaRNa& c rSaNa& ga]a<aMaev c ) 
AiDaïaYa MaNaêaYa& ivzYaaNauPaSaevTae )) 9 )) 
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ротра чакшуӷ спарана ча 
расана ґграм ева ча | 

адгішхйа мана чйа 
вішайн упасевате || 9 || 

 

ротрам — слуху; чакшуӷ — зору; 
спаранам — дотику; ча — також; расанам 
— смаку; ґграм — нюху; ева — також; ча 
— і; адгішхйа — розташований серед; 
манаӷ — ума; ча — також; айам — він; 
вішайн — об’єктами чуттів; упасевате — 
насолоджується. 
 

Таким чином, жива істота, опинившись у 
черговому грубому тілі, отримує певного 
типу вуха, очі, відчуття дотику, язик і ніс, 
які групуються навколо ума. Так вона 
насолоджується певним набором чуттє-
вих об’єктів. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Іншими словами, жива 
істота, яка забруднює свою свідомість 
якостями собаки чи кішки, у наступному 
житті отримає собаче або кошаче тіло й 
буде насолоджуватись у ньому. За своєю 
невід’ємною природою свідомість чиста, 
наче вода. Проте, якщо у воду додати трохи 
якоїсь фарби, то колір її зміниться. Так само 
чистою є і свідомість, адже чиста сама душа. 
Але взаємодіючи з матеріальними якостями, 
свідомість змінюється. Істинна свідомість — 
це свідомість Кришни. Тому, коли людина 
перебуває у свідомості Кришни, її життя 
стає чистим. Але якщо свідомість 
забруднюється тим чи іншим чином 
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матеріального мислення, то в наступному 
житті людина отримає відповідне тіло. 
Зовсім не обов’язково, що це знову буде 
людське тіло. Вона може отримати тіло 
кішки, собаки, свині, небожителя або ще 
якесь інше з-поміж 8 мільйонів 400 тисяч 
видів життя, що існують у цьому всесвіті. 
 

ВІРШ 10 
 

oT§-aMaNTa& iSQaTa& vaiPa >auÅaNa& va Gau<aaiNvTaMa( ) 
ivMaU!a NaaNauPaXYaiNTa PaXYaiNTa jaNac+auz" )) 10 )) 

 

уткрманта стхіта впі 
бгуджна в ґунвітам | 

вімӯг ннупайанті 
пайанті ґйна-чакшушаӷ || 10 || 

 

уткрмантам — того, хто покидає тіло; 
стхітам — розташованого в тілі; в апі — 
або; бгуджнам — того, хто 
насолоджується; в — або; ґуа-анвітам — 
зачарованого ґунами матеріальної природи; 
вімӯгӷ — нерозумні; на — ніколи; 
анупайанті — можуть бачити; пайанті 
— може бачити; ґйна-чакшушаӷ — той, хто 
дивиться очима знання. 
 

Недоумки не здатні збагнути, яким чином 
істота виходить із тіла, як не розуміють 
вони і того, яким видом тіла вона 
насолоджується під чарами ґун природи. 
Але бачать усе це особи, чиї очі знанням 
просвітлені. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші дуже важливе 
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слово ґйна-чакшушаӷ. Той, хто 
позбавлений знання, не може збагнути ні як 
жива істота покидає своє нинішнє тіло, ні 
того, якого виду тіло вона отримає в 
наступному житті, ні навіть того, чому зараз 
вона перебуває саме в такій тілесній формі. 
Розуміння цього потребує великих знань, 
що містяться в «Бгаґавад-ґіті» та іншій 
літературі такого ж типу, яку слід 
засвоювати, слухаючи її від істинного 
духовного вчителя. Удачлива та людина, яка 
навчена сприймати усі ці речі. Кожна жива 
істота залишає своє тіло за певних обставин, 
і за певних обставин вона живе й 
насолоджується, зачарована матеріальною 
природою. В результаті цього під впливом 
ілюзії чуттєвого задоволення вона 
проходить через різні види щастя і 
страждань. Люди, які завжди охоплені 
хтивістю і бажаннями, повністю втрачають 
здатність розуміти зміну свого тіла і 
причини перебування в певному тілі. Вони 
не можуть це осягнути. Однак людина, яка 
засвоїла духовні знання, може зрозуміти, що 
дух відмінний від тіла і що він міняє свої 
тіла й по-різному в них насолоджується. 
Людина, яка наділена такими знаннями, 
може бачити, як зумовлена жива істота 
страждає в матеріальному тілі. Тому ті, що 
перебувають на високому рівні свідомості 
Кришни, докладають усіх зусиль, аби 
донести це знання до людей, чиє зумовлене 
життя сповнене горя. Розвиваючи свідомість 
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Кришни, люди зможуть звільнитися й 
переміститися у духовний світ. 
 

ВІРШ 11 
 

YaTaNTaae YaaeiGaNaêENa& PaXYaNTYaaTMaNYaviSQaTaMa( ) 
YaTaNTaae_PYak*-TaaTMaaNaae NaENa& PaXYaNTYaceTaSa" )) 11 )) 

 

йатанто йоґіна чаіна 
пайантй тманй авастхітам | 

йатанто ’пй акриттмно 
наіна пайантй ачетасаӷ || 11 || 

 

йатантаӷ — ті, що докладають зусиль; 
йоґінаӷ — трансценденталісти; ча — також; 
енам — його; пайанті — можуть бачити; 
тмані — у собі; авастхітам — 
розташованого; йатантаӷ — ті, що 
докладають зусиль; апі — хоча; акрита-
тмнаӷ — ті, що не досягли 
самоусвідомлення; на — не; енам — його; 
пайанті — бачать; ачетасаӷ — ті, чиї уми 
нерозвинені. 
 

Наполегливі трансценденталісти, які 
досягли самоусвідомлення, можуть ясно 
бачити все це. Однак ті, чиї уми 
нерозвинені, ті, що не досягли 
самоусвідомлення, — нездатні збагнути, 
що відбувається, навіть якщо докладають 
зусиль.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Є чимало трансценденталіс-
тів, які перебувають на шляху духовного 
самоусвідомлення, однак ті, що в 
самоусвідомленні ще не утвердились, не 
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можуть бачити, як у тілі живої істоти 
відбуваються зміни. У зв’язку з цим велике 
значення має слово йоґінаӷ. Сьогодні є 
багато так званих йоґів, які засновують так 
звані товариства йоґи, але насправді вони 
сліпі в питаннях самоусвідомлення. Вони 
просто захоплюються певними гімнастични-
ми вправами й задовольняються, якщо 
мають гарну статуру та здоров’я. Іншого 
знання в них немає. Їх називають йатанто 
’пй акриттмнаӷ. Попри всі свої зусилля і 
спроби опанувати так звану йоґу, вони не 
досягають самоусвідомлення. Такі люди 
нездатні зрозуміти процес переселення 
душі. Лише ті, що йдуть шляхом йоґи й 
усвідомили себе, навколишній світ і 
Всевишнього Господа, тобто бгакті-йоґи, 
або віддані, які присвятили себе чистому 
відданому служінню у свідомості Кришни, 
— лише вони здатні зрозуміти, як усе 
відбувається. 
 

ВІРШ 12 
 

YadaidTYaGaTa& TaeJaae JaGaÙaSaYaTae_i%l/Ma( ) 
YaÀNd]MaiSa YaÀaGanaE TataeJaae iviÖ MaaMak-Ma( )) 12 )) 

 

йад дітйа-ґата теджо 
джаґад бгсайате ’кхілам | 
йач чандрамасі йач чґнау 

тат теджо віддгі ммакам || 12 || 
 

йат — те, що; дітйа-ґатам — у світлі 
сонця; теджаӷ — блиск; джаґат — весь 
світ; бгсайате — освітлює; акхілам — 
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повністю; йат — те, що; чандрамасі — у 
місячному; йат — те, що; ча — також; аґнау 
— у вогні; тат — те; теджаӷ — блиск; 
віддгі — розумій; ммакам — від Мене. 
 

Сяйво сонця, що розганяє морок усього 
світу, бере початок із Мене. І сяйво 
місяця, і світло вогню також виходять із 
Мене. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Нерозумна людина не може 
збагнути, як усе відбувається. Але, 
зрозумівши пояснення, які дає тут Господь, 
жива істота починає утверджуватись у 
знанні. Кожен бачить сонце, місяць, вогонь 
та електричне світло. Треба просто 
спробувати зрозуміти, що сяйво сонця, 
місяця, електричне світло та вогонь 
походять із Усевишнього Бога-Особи. Таке 
розуміння життя є початком свідомості 
Кришни, і в ньому криються великі 
можливості для духовного розвитку 
зумовленої душі в матеріальному світі. Живі 
істоти за своєю суттю є невід’ємними 
частками Всевишнього Господа, й тут Він 
дає зрозуміти, як вони можуть повернутися 
додому, назад до Бога. 

З цього вірша можна зрозуміти, що Сонце 
освітлює всю сонячну систему. Є 
різноманітні всесвіти та сонячні системи, і 
там також є свої сонця, місяці та планети, 
однак у кожному всесвіті є лише одне 
Сонце. Як сказано у «Бгаґавад-ґіті» (10.21), 
Місяць — це одна із зірок (накшатрм 
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агам а). Сонячне світло походить із 
духовного неба, і джерелом його є сяйво 
Всевишнього Господа. Зі сходом сонця 
розпочинається діяльність людей. Вони 
запалюють вогонь, аби приготувати собі 
їжу, запустити фабрики тощо. Так багато 
речей робиться за допомогою вогню. Тому-
то схід сонця, вогонь і місячне світло такі 
приємні для живих істот. Без їхньої 
допомоги не існувало б жодної живої істоти. 
Отже, якщо людина збагне, що блиск і сяйво 
місяця й сонця, а також світло вогню 
походять із Усевишнього Бога-Особи, 
Кришни, то це означатиме, що вона 
пробудила свою свідомість Кришни. 
Місячне світло живить усі овочі. Воно 
настільки приємне, що люди дуже легко 
можуть зрозуміти, що вони живуть ласкою 
Всевишнього Бога-Особи, Кришни. Без 
Його милості не може бути сонця, без Його 
милості не може бути місяця, без Його 
милості не може бути вогню, а без сонця, 
місяця та вогню життя неможливе. Це лише 
деякі думки, які спонукають  зумовлену 
душу до пробудження свідомості Кришни. 
 

ВІРШ 13 
 

GaaMaaivXYa c >aUTaaiNa DaarYaaMYahMaaeJaSaa ) 
PauZ<aaiMa caEzDaq" SavaR" SaaeMaae >aUTva rSaaTMak-" )) 13 )) 

 

ґм війа ча бгӯтні 
дграймй агам оджас | 
пушмі чаушадгӷ сарвӷ 
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сомо бгӯтв растмакаӷ || 13 || 
 

ґм — до планети; війа — входячи; ча — 
також; бгӯтні — живі істоти; дграймі — 
підтримую; агам — Я; оджас — Своєю 
енергією; пушмі — живлю; ча — і; 
аушадгӷ — рослини; сарвӷ — усі; сомаӷ — 
місяцем; бгӯтв — ставши; раса-тмакаӷ 
— постачаючи сік. 
 

Я входжу у кожну планету, і завдяки 
Моїй силі всі планети лишаються на своїх 
орбітах. Ставши місяцем, Я наповнюю 
життєвим соком всі овочі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Виявляється, що всі планети 
рухаються у просторі лише завдяки енергії 
Господа. Господь входить у кожний атом, у 
кожну планету й кожну живу істоту. У 
«Брагма-самгіті» з цього приводу сказано, 
що одна повновладна частка Всевишнього 
Господа — Параматман — входить у 
планети, у всесвіт, у живі істоти й навіть у 
атоми. Отже, завдяки Її присутності в 
усьому сущому все проявляється належним 
чином. Поки душа не покинула тіло, людина 
ще може, наприклад, триматися на поверхні 
води, але коли іскра життя виходить із 
нього, мертве тіло тоне. Безумовно, 
розкладене тіло плаває на поверхні води, як 
солома, але одразу ж після смерті тіло іде на 
дно. Так само й усі планети плавають у 
просторі, і це відбувається завдяки 
присутності вищої енергії Всевишнього 
Бога-Особи. Його енергія підтримує кожну 



1279 

планету, ніби жменьку пилу. Якщо щіпку 
пилу тримати у жмені, цей пил не може 
впасти, але якщо підкинути його в повітря, 
то він падає. Так само і планети, що 
рухаються у просторі, тримаються на долоні 
всесвітньої форми Всевишнього Господа. 
Завдяки Його силі й енергії всі рухомі та 
нерухомі предмети залишаються на своїх 
місцях. У ведичних гімнах сказано, що 
завдяки Всевишньому Богові-Особі Сонце 
сяє, а планети неухильно рухаються. Якби 
не Він, то всі планети розвіялися б і зникли, 
як пил на вітрі. Так само, завдяки 
Всевишньому Богові-Особі місяць живить 
усі овочі. Це місяць надає овочам такого 
приємного смаку. Без місячного світла овочі 
не могли б рости такими смачними і 
соковитими. Людське суспільство 
функціонує, а люди мають життєві блага й 
насолоджуються їжею завдяки Всевишньо-
му Господові, який створив для цього все 
необхідне. Інакше людство не могло б 
існувати. Дуже важливе тут слово 
растмакаӷ. Усе стає смачним завдяки 
Всевишньому Господові, який проявляє 
Себе як місячне світло. 
 

ВІРШ 14 
 

Ah& vEìaNarae >aUTva Pa[ai<aNaa& dehMaaié[Ta" ) 
Pa[a<aaPaaNaSaMaaYau¢-" PacaMYaà& cTauivRDaMa( )) 14 )) 

 

ага ваівнаро бгӯтв 
прін дегам рітаӷ | 
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прпна-самйуктаӷ 
пачмй анна чатур-відгам || 14 || 

 

агам — Я; ваівнараӷ — Моя повновладна 
частка, яка є вогнем травлення; бгӯтв — 
ставши; прін — усіх живих істот; дегам 
— у тілах; рітаӷ — розташований; пра 
— повітря, яке виходить; апна — повітря, 
що йде донизу; самйуктаӷ — підтримуючи 
рівновагу; пачмі — Я перетравлюю; аннам 
— їжу; чатур-відгам — чотирьох 
різновидів. 
 

Я — вогонь травлення в тілах усіх істот, і 
Я з’єднуюся з життєвим повітрям, — тим, 
що виходить, і тим, що входить, — аби 
перетравлювати чотири види їжі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: З «Аюр-веди» ми 
дізнаємося, що у шлунку присутній вогонь, 
який перетравлює усю їжу. Коли вогонь не 
горить, ми не відчуваємо голоду, а коли він 
палає — ми хочемо їсти. Інколи вогонь не 
горить так, як треба, й тоді необхідно 
лікуватися. Цей вогонь представляє 
Всевишнього Бога-Особу. Ведичні мантри 
(«Бригад-араньяка Упанішада», 5.91) також 
підтверджують, що Всевишній Господь, або 
Брагман, присутній у шлунку як вогонь, і 
Він перетравлює всі різновиди їжі (айам 
аґнір ваівнаро йо ’йам антаӷ пуруше 
йенедам анна пачйате). Отже, жива істота 
залежить від Господа навіть у процесі 
харчування. Якби Всевишній Господь не 
допомагав їй перетравлювати їжу, вона не 
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змогла б харчуватися. Отже, Він виробляє та 
перетравлює їжу, і ми насолоджуємося 
життям з Його ласки. «Веданта-сутра» 
(1.2.27) також підтверджує це: шабддібгйо 
’нтаӷ пратішхнч ча   — «Господь 
присутній у звуці, у тілі, у повітрі й навіть 
як сила травлення у шлунку». Є чотири види 
їжі: та, яку лижуть, яку ковтають, яку 
пережовують, і яку смокчуть, а Всевишній 
Господь — це сила, яка перетравлює усю 
їжу. 
 

ВІРШ 15 
 

SavRSYa cah& ôid Saiàivíae Mata" SMa*iTajaRNaMaPaaehNa& c ) 
vedEê SavŒrhMaev veÛae vedaNTak*-Üedivdev cahMa( )) 15 )) 

 

сарвасйа чга гриді саннівішо 
маттаӷ смритір ґйнам апогана ча | 

ведаі ча сарваір агам ева ведйо 
веднта-крид веда-від ева чгам || 15 || 

 

сарвасйа — усіх живих істот; ча — і; агам 
— Я; гриді — у серці; саннівішаӷ — 
розташований; маттаӷ — із Мене; смритіӷ 
— пам’ять; ґйнам — знання; апоганам — і 
забуття; ча — також; ведаіӷ — Ведами; ча 
— також; сарваіӷ — усіма; агам — Я є; ева 
— неодмінно; ведйаӷ — пізнаваний; 
веднта-крит — укладач «Веданти»; веда-
віт — знавець Вед; ева — неодмінно; ча — 
і; агам — Я. 
 

Я перебуваю у серці кожного, і з Мене 
походять пам’ять, знання й забуття. Мета 
усіх Вед — пізнати Мене. Воістину, Я — 
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укладач Веданти, і Я — знавець Вед. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Всевишній Господь 
присутній як Параматман у серці кожного, і 
Він — джерело всієї діяльності. Жива істота 
забуває про своє минуле життя все, але їй 
доводиться діяти згідно з наказами 
Всевишнього Господа, який є свідком її 
діяльності. Тому вона починає свою 
діяльність у відповідності зі своїми 
минулими вчинками. Їй дають необхідні 
знання, пам’ять, а також вона забуває про 
своє минуле життя. Таким чином, Господь 
не тільки пронизує все — Він також 
перебуває у серці кожного. Він 
винагороджує людину різними плодами її 
корисливої діяльності. Його шанують не 
тільки як безособовий Брагман, як 
Усевишнього Бога-Особу та як 
локалізованого Параматмана, але також і як 
утілення у формі Вед. Веди спрямовують 
людей на правильний шлях, аби вони могли 
будувати своє життя належним чином і 
повернутися додому, назад до Бога. Веди 
дають знання про Всевишнього Бога-Особу, 
Кришну, а Кришна у Своєму втіленні 
В’ясадеви є укладачем «Веданта-сутри». 
Коментарі В’ясадеви до «Веданта-сутри», 
викладені у «Шрімад-Бгаґаватам», дають 
справжнє розуміння «Веданта-сутри». 
Всевишній Господь всеосяжний: заради 
звільнення зумовленої душі Він забезпечує 
її їжею, а потім цю їжу перетравлює, Він є 
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свідком діяльності душі, Він дає їй знання у 
вигляді Вед, і Сам викладає його як 
Усевишній Бог-Особа, Шрі Кришна, 
учитель «Бгаґавад-ґіти». Господь безмежно 
добрий та милосердний, за що Його і 
вшановують усі зумовлені душі. 

Антаӷ-правішаӷ ст джаннм, 
щойно залишивши тіло, жива істота забуває 
про своє минуле, але потім Усевишній 
Господь знову спонукає її до роботи. 
Господь дає їй розум, і це дозволяє їй 
відновити свою діяльність саме звідти, де 
вона обірвалася в минулому житті. Отже, 
жива істота не тільки насолоджується і 
страждає в цьому світі згідно з наказами 
Всевишнього Господа, який перебуває в її 
серці, але також отримує від Нього всі 
можливості для того, щоби збагнути Веди. 
Якщо людина серйозно прагне зрозуміти 
Веди, то Кришна дає їй необхідний для 
цього розум. Чому Він дає живим істотам 
ведичне знання? Він робить це, бо кожна 
жива істота відчуває потребу усвідомити 
Кришну. Це підтверджено у Ведичних 
джерелах: йо ’сау сасарвайр ведайр ґйате. 
Уся ведична література, починаючи з 
чотирьох Вед, «Веданта-сутри», Упанішад і 
Пуран славить Усевишнього Господа. Його 
можна досягти, здійснюючи ведичні обряди, 
обговорюючи філософію Вед і 
поклоняючись Господу у відданому 
служінні. Тому, призначення Вед полягає в 
тому, щоб допомогти людині осягнути 
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Кришну. Веди дають нам поради, за 
допомогою яких можна зрозуміти Кришну, 
й описують метод усвідомлення Кришни. 
Кінцевою метою є Всевишній Бог-Особа. 
«Веданта-сутра» (1.1.4) підтверджує це 
словами тат ту саманвайт. Досконалості 
можна досягти, пройшовши через три етапи. 
Спочатку, зрозумівши ведичну літературу, 
людина усвідомлює свої стосунки з 
Усевишнім Богом-Особою, потім вона за 
допомогою певних методів може 
наблизитися до Нього, і на завершальній 
стадії вона досягає найвищої мети — 
Всевишнього Бога-Особи. У цьому вірші 
чітко визначені призначення Вед, правильне 
розуміння Вед і мета Вед. 
 

ВІРШ 16 
 

ÜaivMaaE PauåzaE l/aeke- +arêa+ar Wv c ) 
+ar" SavaRi<a >aUTaaiNa kU-$=SQaae_+ar oCYaTae )) 16 )) 

 

двв імау пурушау локе 
кшара чкшара ева ча | 
кшараӷ сарві бгӯтні 

кӯа-стхо ’кшара учйате || 16 || 
 

двау — два; імау — ці; пурушау — живі 
істоти; локе — у світі; кшараӷ — схильний 
помилятися; ча — і; акшараӷ — 
бездоганний; ева — неодмінно; ча — і; 
кшараӷ — схильний помилятися; сарві — 
усі; бгӯтні — живі істоти; кӯа-стхаӷ — у 
єдності; акшараӷ — безгрішний; учйате — 
сказано. 
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Є два типи істот: ті, що схильні до 
помилок, і ті, що несхильні. У 
матеріальному світі кожна жива істота 
схильна до помилок, а в духовному світі 
жодна істота не помиляється. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Як уже було сказано раніше, 
«Веданта-сутру» уклав Сам Господь в образі 
В’ясадеви, Свого втілення. Тут Він 
скорочено викладає зміст «Веданта-сутри». 
Він каже, що живих істот, яких є незліченна 
кількість, можна поділити на два класи, а 
саме на схильних до помилок і несхильних. 
Живі істоти є вічними відокремленими, але 
невід’ємними частками Всевишнього Бога-
Особи. Коли вони вступають у зв’язок із 
матеріальним світом, їх називають джіва-
бгута, і санскритські слова, наведені тут, а 
саме кшараӷ сарві бгӯтні, вказують саме 
на цю схильність живих істот помилятися. А 
ті істоти, які перебувають у єдності з 
Усевишнім Богом-Особою, — непогрішимі. 
Єдність не означає відсутності індивідуаль-
ності, скоріше це відсутність роз’єднаності. 
Всі одностайні та згодні з Господом щодо 
мети творення. Звичайно, у духовному світі 
не існує творення, однак ця концепція теж 
пояснена, адже Всевишній Бог-Особа, як 
сказано у «Веданта-сутрі», є джерелом усіх 
поширень. 

Згідно з твердженням Усевишнього Бога-
Особи, Кришни, живі істоти поділяються на 
дві категорії, і в цьому немає сумнівів, адже 
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про це свідчать Веди. Живі істоти, які 
борються в матеріальному світі з умом та 
п’ятьма чуттями, мають матеріальні тіла, що 
зазнають постійних змін. Поки жива істота 
перебуває в зумовленому стані, її тіло 
внаслідок взаємодії з матерією змінюється. 
Міняється матерія, й тому здається, ніби 
змін зазнають також і живі істоти. Але в 
духовному світі тіло нематеріальне, тому 
там немає мінливості. У матеріальному світі 
жива істота проходить через шість видозмін: 
вона народжується, росте, існує в дорослому 
стані, розмножується, старіє і зрештою, 
помирає. Це зміни матеріального тіла. 
Однак у духовному світі тіло не змінюється. 
Там немає старості, там немає народження, 
там немає смерті. Там панує єдність усього 
сущого. Kшараӷ сарві бгӯтні: усяка 
жива істота, яка з’єдналася з матерією, 
починаючи з першої створеної істоти, 
Брагми, й закінчуючи крихітною мурашкою, 
змушена міняти свої тіла. Тому всім їм 
властиво помилятися. Однак у духовному 
світі вони завжди перебувають у 
звільненому стані та в єдності. 
 

ВІРШ 17 
 

otaMa" PauåzSTvNYa" ParMaaTMaeTYaudaôTa" ) 
Yaae l/aek-}aYaMaaivXYa ib>aTYaRVYaYa wRìr" )) 17 )) 

 

уттамаӷ пурушас тв анйаӷ 
парамтметй удгритаӷ | 

йо лока-трайам війа 
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бібгартй авйайа вараӷ || 17 || 
 

уттамаӷ — найкращий; пурушаӷ — особа; 
ту — але; анйаӷ — інший; парама — 
Всевишній; тм — душа; іті — так; 
удгритаӷ — сказано; йаӷ — той, хто; лока 
— всесвіту; трайам — три частини; війа 
— входячи; бібгарті — підтримує; авйайаӷ 
— невичерпний; вараӷ — Господь. 
 

Окрім цих двох, існує ще й найвидатніша 
особа, Всевишня Душа, Сам вічний 
Господь, який у три світи увійшов і їх 
підтримує. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Ідея цього вірша дуже гарно 
висловлена в «Катха Упанішаді» (2.2.13), а 
також у «Шветашватара Упанішаді» (6.13). 
Там ясно сказано, що над безліччю живих 
істот, як зумовлених, так і звільнених, 
перебуває Всевишня Особа, Параматман. 
Вірш із Упанішад звучить так: нітйо 
нітйнм четана четаннм. Тобто, серед 
усіх живих істот є одна вища жива істота, 
Всевишній Бог-Особа, який підтримує їх і 
дає їм усім можливість насолоджуватися 
згідно з їхньою діяльністю. Всевишній Бог-
Особа перебуває в серці кожного як 
Наддуша. Досконалого миру та спокою 
може досягти лише мудрець, здатний 
розуміти Всевишнього, і ніхто інший. 
 

ВІРШ 18 
 

YaSMaaT+arMaTaqTaae_hMa+aradiPa caetaMa" ) 
ATaae_iSMa l/aeke- vede c Pa[iQaTa" PauåzaetaMa" )) 18 )) 
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йасмт кшарам атто ’гам 
акшард апі чоттамаӷ | 

ато ’смі локе веде ча 
пратхітаӷ пурушоттамаӷ || 18 || 

 

йасмт — тому що; кшарам — до 
схильного помилятися; аттаӷ — 
трансцендентний; агам — Я є; акшарт — 
вищий від непогрішимого; апі — також; ча 
— і; уттамаӷ — найкращий; атаӷ — тому; 
асмі — Я є; локе — у світі; веде — у 
ведичній літературі; ча — і; пратхітаӷ — 
уславлений; пуруша-уттамаӷ — як Вища 
Особа. 
 

Я трансцендентний, вищий від тих, що 
схильні до помилок, і від тих, що 
несхильні. Я — найвеличніший. Тому і 
світ, і Веди шанують Мене як Усевишню 
Особу. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Ніхто не може перевершити 
Всевишнього Бога-Особу, Кришну, — ні 
зумовлена душа, ні звільнена. Тому Він — 
найвизначніша з усіх особистостей. Звідси 
стає зрозумілим, що і живі істоти, і 
Всевишній Бог-Особа — це індивіди. 
Різниця між ними полягає в тому, що живі 
істоти — як зумовлені, так і звільнені — не 
можуть перевершити незбагненної 
могутності Всевишнього Бога-Особи з 
кількісного погляду. Думка, що Всевишній 
Господь і живі істоти перебувають на 
одному рівні, або що вони всебічно 
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однакові, є помилковою. Розподіл за 
рангами, тобто на вищих і нижчих осіб, 
існує завжди. Слово уттама, вжите тут, має 
особливо велике значення. Ніхто не може 
перевершити Всевишнього Бога-Особу. 
Слово локе також важливе, адже в пауруша 
аґамі (у ведичних писаннях смриті) 
сказано: локйате ведртхо ’нена — «мету 
Вед пояснено в писаннях смриті».  

Всевишнього Господа в Його формі 
локалізованого Параматмана описано і в 
самих Ведах («Чхандоґ’я Упанішада», 
8.12.3):  

 

твад еша сампрасдо ’смач 
чхаррт самуттхйа пара 

джйоті-рӯпа сампадйа свена 
рӯпебгінішпадйате са уттамаӷ пурушаӷ 

 

«Наддуша, яка виходить із тіла, 
з’єднується з безособовим брагма-джйоті, 
а тоді, зберігаючи Свою форму, Вона 
перебуває у Своїй духовній сутності. Цього 
Всевишнього називають Усевишньою 
Особою». Це означає, що Всевишня Особа 
проявляє та поширює Своє духовне сяйво, 
яке є первинним джерелом усього світла. У 
цієї Всевишньої Особи також є і Свій 
локалізований аспект — Параматман. Він 
пояснює ведичні знання, з’явившись як 
В’ясадева, син Сатьяваті і Парашари.  
 

ВІРШ 19 
 

Yaae MaaMaevMaSaMMaU!ae JaaNaaiTa PauåzaetaMaMa( ) 
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Sa SavRivÙJaiTa Maa& SavR>aaveNa >aarTa )) 19 )) 
 

йо мм евам асаммӯго 
джнті пурушоттамам | 
са сарва-від бгаджаті м 

сарва-бгвена бграта || 19 || 
 

йаӷ — кожен, хто; мм — Мене; евам — 
так; асаммӯгаӷ — без сумніву; джнті — 
знає; пуруша-уттамам — Всевишнього 
Бога-Особу; саӷ — Він; сарва-віт — той, 
хто знає все; бгаджаті — віддано служить; 
мм — Мені; сарва-бгвена — з усякого 
погляду; бграта — син Бгарати. 
 

Кожен, хто знає Мене як Усевишнього 
Бога-Особу й не сумнівається в цьому, є 
знавцем усього. Тому, сину Бгарати, він 
цілковито заглиблюється у віддане 
служіння Мені. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Є чимало філософських 
теорій щодо справжнього, природного 
становища живих істот і Найвищої 
Абсолютної Істини. У цьому вірші 
Всевишній Бог-Особа зрозуміло пояснює, 
що кожен, хто знає Господа Кришну як 
Усевишню Особу, фактично знає все. 
Людину, яка не володіє таким знанням, 
приваблюють власні умоглядні теорії про 
Абсолютну Істину, тоді як той, хто володіє 
досконалим знанням, не марнує 
дорогоцінного часу й безпосередньо 
звертається до свідомості Кришни, до 
відданого служіння Всевишньому 
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Господові. «Бгаґавад-ґіта» щоразу 
наголошує на цьому, однак є ще чимало 
впертих коментаторів «Бгаґавад-ґіти», які 
ототожнюють Найвищу Абсолютну Істину з 
живими істотами. 

Ведичне знання називають шруті, тобто 
знання, яке сприймають на слух. Людина 
має сприйняти це ведичне послання від 
таких авторитетів, як Кришна або Його 
представники. Тут Кришна ясно окреслює 
всі суттєві питання, і людині слід слухати з 
цього джерела. Але просто слухати, як це 
роблять свині, — замало, треба ще й бути 
здатним розуміти авторитетів. Це не 
означає, що людині слід теоретизувати на 
основі академічних знань. Їй треба смиренно 
слухати, що каже «Бгаґавад-ґіта», й 
усвідомити той факт, що жива істота завжди 
підлегла Всевишньому Богові-Особі. Кожен, 
хто здатний це зрозуміти згідно з 
настановами Всевишнього Бога-Особи, Шрі 
Кришни, — знає призначення Вед, яке крім 
нього не знає більше ніхто.  

Дуже важливим тут є слово бгаджаті. Це 
слово вживають у багатьох випадках і воно 
виражає ідею служіння Всевишньому 
Господові. Якщо людина віддається 
любовному служінню Господові та сповнена 
свідомості Кришни, то треба вважати, що 
вона опанувала все ведичне знання. У 
парампарі вайшнавів сказано, що тому, хто 
присвятив себе відданому служінню 
Кришні, немає потреби вдаватися ще до 
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якогось іншого духовного способу пізнання 
Найвищої Абсолютної Істини. Така людина 
вже досягла призначення людського життя, 
бо вподобала віддане служіння Господу. 
Вона вже перевершила всі попередні етапи 
духовного усвідомлення. Але якщо після 
сотень тисяч життів, проведених в 
умоглядних теоріях, жива істота не прийшла 
до розуміння того, що Кришна є Всевишнім 
Богом-Особою, якому треба віддатися, то 
всі її умоглядні теорії, в які вона 
занурювалася упродовж стількох років і 
життів, — це просто марна трата часу. 
 

ВІРШ 20 
 

wiTa GauùTaMa& XaañiMadMau¢&- MaYaaNaga ) 
WTad(bud(ßa buiÖMaaNSYaaTk*-Tak*-TYaê >aarTa )) 20 )) 

 

іті ґугйа-тама страм 
ідам укта майнаґга | 

етад буддгв буддгімн сйт 
крита-критйа ча бграта || 20 || 

 

іті — таким чином; ґугйа-тамам — 
найпотаємніше; страм — явлене 
писання; ідам — це; уктам — відкрите; 
май — Мною; анаґга — о безгрішний; 
етат — це; буддгв — розуміючи; буддгі-
мн — мудрий; сйт — стає; крита-
критйаӷ — найбільш досконалий у своїх 
зусиллях; ча — і; бграта — син Бгарати. 
 

Отже, Я відкрив тобі найбільш 
сокровенну частину ведичних писань, о 
безгрішний. Кожен, хто це знання 
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зрозуміє, — мудрим стане, і зусилля його 
подарують йому досконалість. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Господь переконливо 
пояснив, що сказане тут є суттю всіх 
явлених писань. І це знання треба 
сприймати в тому вигляді, в якому його дає 
Всевишній Бог-Особа. У такий спосіб 
людина стане мудрою й досконало опанує 
трансцендентне знання. Іншими словами, 
зрозумівши філософію Всевишнього Бога-
Особи і присвятивши себе трансцендентно-
му служінню Господові, кожен зможе 
звільнитися від бруду ґун матеріальної 
природи. Віддане служіння — це шлях 
духовного усвідомлення. Там, де є віддане 
служіння, не може існувати матеріального 
забруднення. Віддане служіння Господові й 
Сам Господь — це одне й те ж саме, адже 
їхня природа духовна. Віддане служіння 
проходить у межах внутрішньої енергії 
Всевишнього Господа. Кажуть, що Господь 
— сонце, а невігластво — тьма. Там, де є 
сонце, морок зникає. А де під належним 
керівництвом істинного духовного вчителя 
здійснюється віддане служіння Господу, — 
там немає невігластва. 

Кожна людина має перейнятися 
свідомістю Кришни і присвятити себе 
відданому служінню, аби стати розумною та 
очиститись. Хоч би якою кмітливою вона 
була з погляду пересічних людей, та все ж її 
розум недосконалий, якщо вона не 
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приходить до свідомості Кришни й не 
приваблюється відданим служінням. 

Слово анаґга, що вжите як звернення до 
Арджуни, особливо важливе в цьому вірші. 
Анаґга — «о безгрішний» — означає, що 
людині, яка обтяжена наслідками своїх 
гріховних учинків, дуже важко збагнути 
Кришну. Потрібно очиститися від усієї 
скверни, від усіх гріховних учинків, і лише 
тоді з’явиться можливість зрозуміти 
Кришну. Однак віддане служіння — це 
настільки могутній очищувальний засіб, що 
людина, яка беззастережно віддається 
любовному служінню Господові, без 
перешкод досягає стану безгрішності. 

Здійснюючи віддане служіння у 
спілкуванні з чистими відданими, які 
повністю перебувають у свідомості Кришни, 
необхідно цілковито подолати в собі 
негативні риси характеру. Насамперед треба 
позбутися слабкодухості. Бажання панувати 
над матеріальною природою спричиняє 
перше падіння. Внаслідок цього істота 
припиняє любовне служіння Всевишньому 
Господові. Друга духовна слабкість полягає 
в тому, що, прагнучи панувати над 
матеріальною природою, людина прив’язу-
ється до матерії й до володіння нею. 
Матеріальні проблеми виникають саме 
через ці вади серця. У цій главі перші п’ять 
віршів описують процес звільнення людини 
від слабкості серця, а решта, починаючи з 
шостого, розглядають пурушоттама-йоґу. 
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Так закінчуються пояснення Бгакті-
веданти до п’ятнадцятої глави «Шрімад 
Бгаґавад-ґіти», у якій розглядається йоґа 
Всевишньої Особи, або пурушоттама-йоґа. 
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ГЛАВА ШІСТНАДЦЯТА  
Божественні й демонічні натури 

 
ВІРШІ 1–3 

 

é[q>aGavaNauvac ) 
A>aYa& SatvSa&éuiÖjaRNaYaaeGaVYaviSQaiTa" ) 

daNa& dMaê Yajê SvaDYaaYaSTaPa AaJaRvMa( )) 1 )) 
Aih&Saa SaTYaMa§-aeDaSTYaaGa" XaaiNTarPaEéuNaMa( ) 

dYaa >aUTaeZvl/aelu/PTv& MaadRv& h�qrcaPal/Ma( )) 2 )) 
TaeJa" +aMaa Da*iTa" XaaEcMad]aehae NaaiTaMaaiNaTaa ) 
>aviNTa SaMPad& dEvqMai>aJaaTaSYa >aarTa )) 3 )) 

 

р-бгаґавн увча 
абгайа саттва-сауддгір 

ґйна-йоґа-вйавастхітіӷ | 
дна дама ча йаґйа ча 

свдгййас тапа рджавам || 1 || 
 

агіс сатйам акродгас 
тйґаӷ нтір апаіунам | 
дай бгӯтешв алолуптва 

мрдава грр ачпалам || 2 || 
 

теджаӷ кшам дгритіӷ аучам 
адрого нті-мніт | 

бгаванті сампада даівм 
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абгіджтасйа бграта || 3 || 
 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; абгайам — безстрашність; саттва-
сауддгіӷ — очищення буття; ґйна — у 
знанні; йоґа — єдності; вйавастхітіӷ — 
перебування; днам — добродійність; дамаӷ 
— володіння умом; ча — і; йаґйаӷ — 
принесення жертви; ча — і; свдгййаӷ — 
вивчення ведичної літератури; тапаӷ — 
аскетизм; рджавам — простота; агіс — 
незастосування насильства; сатйам — 
правдивість; акродгаӷ — свобода від гніву; 
тйґаӷ — відречення; нтіӷ — спокій; 
апаіунам — небажання шукати недоліки; 
дай — милість; бгӯтешу — до всіх живих 
істот; алолуптвам — відсутність жадібності; 
мрдавам — м’якість; грӷ — скромність; 
ачпалам — рішучість; теджаӷ — 
енергійність; кшам — прощення; дгритіӷ 
— сила духу; аучам — чистота; адрогаӷ — 
свобода від зависті; на — не; аті-мніт — 
сподівання на почесті; бгаванті — стають; 
лампадам — якості; даівм — 
трансцендентної природи; абгіджтасйа — 
народженого до; бграта — о сину Бгарати. 
 

Всевишній Бог-Особа сказав: 
Безстрашність, очищення свого існуван-
ня, розвиток духовного знання, благодій-
ність, самовладання, проведення жертво-
принесень, вивчення Вед, аскетизм, 
простота, відмова від застосування 
насильства, правдивість, свобода від 
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гніву, зреченість, врівноваженість, відра-
за до вишукування вад в інших, співчуття 
до всіх живих істот, свобода від зажерли-
вості, лагідність, скромність, непохитна 
рішучість, енергійність, вміння прощати, 
сила духу, чистота, свобода від зависті та 
шанолюбства — ці трансцендентні якості, 
о сину Бгарати, властиві людям правед-
ним та обдарованим божественною 
природою. 
 

ПОЯСНЕННЯ: На початку п’ятнадцятої 
глави було описане дерево баньян, яке 
символізує матеріальний світ. Бічне коріння, 
що відходить від цього дерева, 
порівнювалося зі сприятливою й 
несприятливою діяльністю живих істот. 
Також у дев’ятій главі пояснювалося, хто 
такі деви, доброчесні живі істоти, і хто такі 
асури, тобто нечестивці, або демони. Згідно 
з ведичними канонами, діяльність у ґуні 
добра вважається сприятливою для поступу 
на шляху звільнення, й така діяльність, 
відома як даів пракриті, трансцендентна за 
своєю природою. Ті, що перебувають у 
трансцендентній природі, наближаються до 
звільнення. З іншого боку, ті, що діють у 
ґунах страсті й невігластва, не мають жодної 
можливості звільнитися. Вони або 
залишаться в цьому світі як люди, або 
зійдуть до рівня тварин чи ще нижчих видів 
життя. Тут, у шістнадцятій главі, Господь 
пояснює трансцендентну й демонічну 
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природу та їхні характерні якості. Також Він 
пояснює переваги й недоліки цих якостей. 

Слово абгіджтасйа є дуже важливим і 
стосується тих, кому від народження 
властиві трансцендентні якості та 
доброчесні нахили. Народження дитини в 
атмосфері праведності відоме у ведичних 
писаннях як ґарбгадгана-самскара. Якщо 
батьки хочуть, щоб їхня дитина мала 
благочестиві якості, їм слід дотримуватися 
десяти засад, рекомендованих для 
суспільного життя людини. Ми вже 
довідалися раніше з «Бгаґавад-ґіти», що 
статеві стосунки заради народження доброї 
дитини — це Сам Кришна. Статеве життя не 
засуджується, якщо воно узгоджене із 
засадами свідомості Кришни. Ті, що 
перебувають у свідомості Кришни,  
щонайменше не повинні народжувати дітей, 
як коти та собаки. Їм слід подбати, аби після 
народження їхні діти мали змогу розвивати 
свідомість Кришни. Народитись у сім’ї 
батьків, які перебувають у свідомості 
Кришни — це велика перевага. 

Суспільний устрій варнашрама-дгарма, 
який ділить суспільство на чотири соціальні 
уклади життя й на чотири класи у 
відповідності з родом діяльності, тобто 
касти, — не призначений для поділу людей 
за правом народження. Такий розподіл 
відповідає рівневі освіченості і призначений 
підтримувати в суспільстві мир та 
процвітання. Якості, про які тут ідеться, 
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мають трансцендентний характер і 
сприяють людському поступу на шляху 
духовного усвідомлення, який веде до 
звільнення з матеріального світу. 

У системі варнашрами людину, яка 
проводить життя у зреченні, тобто санньясі, 
вважають керівником або духовним 
наставником усіх людей з усіх соціальних 
укладів та верств. Брагмани є духовними 
наставниками людей трьох інших 
суспільних класів, а саме кшатріїв, вайш’їв 
та шудр, але санньясі, який стоїть на 
найвищому ступені цього устрою, вважають 
духовним учителем усіх загалом, зокрема 
навіть і брагманів. Найважливіша якість 
санньясі — безстрашність. Санньясі має 
жити сам, без жодної підтримки, без будь-
якої гарантії допомоги, й тому він має 
просто покладатися на ласку Всевишнього 
Бога-Особи. Якщо людина думає: «Як я 
залишу свою рідню та знайомих? Хто ж 
мене захищатиме?» — тоді їй не треба 
імітувати спосіб життя у зреченні. 
Необхідно бути цілковито переконаним у 
тому, що Кришна, або Всевишній Бог-Особа 
в образі Свого локалізованого поширення 
Параматмана завжди перебуває поруч, 
усередині, в серці, бачить усе й завжди знає, 
що людина має намір зробити. Отже, 
необхідно мати тверду переконаність, що 
Кришна, як Параматман, подбає про віддану 
Йому душу. Треба думати: «Я ніколи не 
залишуся самотнім. Навіть якщо я житиму в 
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найдрімучіших нетрях лісу, Кришна завжди 
буде зі мною, і захистить мене звідусіль». 
Таку переконаність називають 
безстрашністю, абгайам. Необхідно, щоб 
людина, яка живе у зреченні, мала саме 
такий умонастрій. 

Далі їй треба очистити своє існування. Є 
багато правил та приписів, які впорядкову-
ють життя у зреченні. Найважливіший із 
них — сувора заборона мати будь-які 
близькі стосунки з жінками. Для санньясі 
існує навіть заборона розмовляти з жінкою 
наодинці. Господь Чайтанья був взірцевим 
санньясі, й коли Він мешкав у Пурі, жінки-
віддані не могли навіть наблизитися до 
Нього, аби виразити Йому свою шану. Їм 
радили кланятися Йому на відстані. Це не є 
ознакою неприязні до жінок як таких, 
просто для санньясі існує сувора заборона 
на близьке спілкування з жінками. Аби 
очистити своє існування, необхідно 
дотримуватися правил та приписів, що 
впорядковують кожен конкретний уклад 
життя. Для санньясі суворо заборонено 
вступати у близькі стосунки з жінками та 
накопичувати багатства задля чуттєвої 
насолоди. Ідеальним санньясі був Сам 
Господь Чайтанья, і, як свідчить Його 
життя, у стосунках із жінками Він 
дотримувався дуже суворих правил. Хоча 
Його й визнають найвеликодушнішим 
утіленням Господа, що приймає найнижчих 
з обумовлених душ, Він, як санньясі, 
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дотримувався дуже суворих правил щодо 
жінок. Один із наближених Господа 
Чайтаньї, Чхота Гарідас, який належав до 
вузького кола Його близьких друзів та 
учнів, якось із хтивістю глянув на молоду 
жінку, і Господь Чайтанья був настільки 
суворий, що одразу ж вигнав його з 
товариства Своїх наближених. Господь 
Чайтанья казав: «Для санньясі, а також для 
кожного, хто намагається вирватися з 
пазурів матеріальної природи і прагне 
досягти природи духовної та повернутися 
додому, назад до Бога, — для будь-кого з 
таких людей прагнення жінок і чогось 
матеріального задля чуттєвої втіхи, причому 
не тільки спроби насолодитися ними, а й 
навіть лише погляд у їхній бік із 
пристрастю, є настільки ганебний, що краще 
йому заподіяти собі смерть, ніж відчувати в 
собі такі негідні бажання». Такі методи 
очищення. 

Наступний пункт — ґйна-йоґа-
вйавастхіті — це розвиток знання. Життя 
санньясі призначене для того, щоби 
поширювати знання серед сімейних та 
інших людей, які забули про істинне життя 
— життя заради духовного поступу. 
Санньясі має жити з милостині, яку він 
отримує, ходячи від дому до дому, однак це 
не означає, що він є жебраком. Смиренність 
— це теж одна з необхідних якостей 
людини, яка перебуває на трансцендентному 
рівні, і саме завдяки своєму природному, 
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непідробному смиренню санньясі ходить від 
дому до дому не стільки задля подаяння, 
скільки задля того, аби, спілкуючись із 
сімейними людьми, пробуджувати в них 
свідомість Кришни. У цьому полягає 
обов’язок санньясі. Якщо він дійсно досяг 
успіхів на духовній ниві й має наказ від 
свого духовного вчителя, то він має нести 
людям свідомість Кришни, керуючись 
логікою та розумінням. Якщо ж він не досяг 
високого духовного рівня, то йому не слід 
обирати спосіб життя у зреченні. Однак, 
якщо, не маючи достатніх знань, людина все 
ж таки вдається до життя у зреченні, то їй 
треба прислухатися до настанов істинного 
духовного вчителя і, цілковито на них 
зосередившись, вдосконалювати знання. 
Санньясі, тобто людина, яка перебуває на 
стадії зречення, має бути безстрашною й 
перебувати у стані саттва-сауддгі 
(чистоти) і ґ’яна-йоґи (знання). 

Наступним пунктом є благодійність. Вона 
призначена для тих, що мають сім’ю. 
Сімейні люди повинні заробляти на 
прожиття чесним способом і п’ятдесят 
відсотків свого прибутку витрачати на 
поширення свідомості Кришни в усьому 
світі. Це означає, що вони мають дарувати 
закладам і товариствам, які займаються саме 
цією справою. Але пожертву треба давати в 
належні руки. Як буде з’ясовано далі, є різні 
види благодійності: благодійність у ґуні 
добра, страсті або ж невігластва. Писання 
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радять чинити благодійність у ґуні добра, 
але не схвалюють благодійності в ґунах 
страсті й невігластва, що приводить до 
марної трати коштів. Жертвувати треба 
лише заради поширення свідомості Кришни 
в усьому світі. Така благодійність належить 
до ґуни добра. 

Далі, що стосується якості дама 
(самовладання), то воно потрібне усім 
членам суспільства, яке ґрунтується на 
релігійних засадах, але особливо ця якість 
необхідна сімейним людям. Попри те, що 
сімейний чоловік має дружину, він не 
повинен вести статеве життя без 
необхідності. Для сімейних людей існують 
певні обмеження навіть у статевих 
зносинах, у які слід вступати тільки задля 
зачаття дітей. Якщо чоловік не хоче дітей, 
то йому не слід вступати у статеві зносини зі 
своєю дружиною. Сучасне суспільство 
насолоджується статевим життям, 
використовуючи протизаплідні засоби чи 
навіть ще більш огидні методи, аби 
уникнути відповідальності, пов’язаної з 
народженням дітей. І ця якість — зовсім не 
трансцендентна, вона демонічна. Якщо 
хтось, навіть маючи сім’ю, прагне 
духовного поступу, йому слід керувати 
своїм статевим життям і не плодити дітей 
поза свідомістю Кришни. Якщо людина має 
можливість виховувати дітей у свідомості 
Кришни, то вона може народжувати сотні 
дітей; але, не маючи такої можливості, не 
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варто вступати у статеві зносини, 
потураючи своїм чуттям. 

Жертвопринесення — це ще одна річ, яку 
мають виконувати сімейні люди, адже 
жертвопринесення вимагають великих 
коштів. Люди інших життєвих укладів — 
брагмачарі, ванапрастхи й санньясі — не 
мають грошей, вони живуть милостинею. 
Тому проведення різних видів 
жертвопринесень призначене саме для 
сімейних людей. Їм належить здійснювати 
жертвопринесення аґні-готра, як це 
приписано у ведичній літературі, але такі 
жертвопринесення зараз коштують дуже 
дорого, і здійснити їх не під силу жодній 
сімейній людині. Найкраще жертвопри-
несення, рекомендоване для нинішньої 
епохи, називається санкіртана-яґ’я. 
Санкіртана, або оспівування святих імен 
Господа — Гаре Кришна, Гаре Кришна, 
Кришна Кришна, Гаре Гаре / Гаре Рама, 
Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре — є 
найкращим і найдешевшим жертвопри-
несенням. Кожен може засвоїти його й 
отримати від нього благо. Отже, ці три 
якості, а саме благодійність, самовладання і 
здійснення жертвопринесень, дуже важливі 
для сімейних людей. 

Свдгййа, вивчення Вед, призначене для 
брагмачар’ї, періоду учнівства. Брагмачарі 
не повинні мати стосунків із жінками; вони 
мають тримати обітницю безшлюбності й 
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зосереджувати ум на вивченні ведичної 
літератури заради розвитку духовного 
знання. Це називають свадг’яєю. 

Тапас, або ж аскетизм, особливо 
призначений для тих, що відійшли від 
активного життя. Не варто все життя 
лишатися сімейною людиною, треба 
пам’ятати, що є чотири стадії життя: 
брагмачар’я, ґригастха, ванапрастха й 
санньяса. Отже, зі стадії ґригастхи 
(сімейного життя) людина має перейти на 
стадію ванапрастхи, тобто відійти від справ. 
Якщо людина живе сто років, то двадцять 
п’ять із них вона має прожити як учень, 
двадцять п’ять — як сімейна людина, 
двадцять п’ять — відійшовши від активного 
життя і двадцять п’ять — зрікшись усього. 
Такі настанови з ведичної релігійної 
дисципліни. Людина, яка облишила сімейні 
справи, має здійснювати аскезу тіла, ума і 
язика. Це — тапасья. Вся система 
варнашрама-дгарми передбачає здійснення 
тапасьї. Без тапасьї, тобто аскетизму, 
жодна людина не зможе досягти звільнення. 
Теорію, яка стверджує, що в житті нема 
потреби в тапасьї, що людина може й далі 
чіплятися за свої умоглядні теорії, й усе 
буде гаразд, — не схвалюють ні ведичні 
джерела, ані «Бгаґавад-ґіта». Такі теорії 
розробляють показні «спіритуалісти», 
намагаючись привабити якомога більше 
послідовників. Якби вони казали про 
обмеження, правила та приписи, люди б за 
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ними не йшли. Тому ті, хто, прикриваючись 
релігією, хоче мати послідовників і лише 
справляти враження на публіку, не 
накладають обмежень на життя своїх учнів і 
на власне життя. Веди, проте, не схвалюють 
такого методу. 

Що ж до простоти, якості, яка притаманна 
брагманам, то цього припису мають 
дотримуватися люди всіх укладів, і не має 
значення, належать вони до брагмачарі, 
ґригастха, ванапрастха чи санньяса 
ашраму. Людині слід бути дуже простою й 
відвертою. 

Агімса полягає в тому, що людина не 
повинна гальмувати розвиток жодної живої 
істоти. Не треба вигадувати, що, мовляв, 
оскільки духовна іскра не гине навіть після 
знищення тіла, то й нема шкоди у вбивстві 
тварин задля чуттєвого задоволення. Звісно, 
люди в наш час призвичаїлись їсти тварин, 
але зараз у світі є доволі зерна, фруктів та 
молока, тому вбивати тварин немає потреби. 
Ця настанова стосується кожного. Коли 
немає іншого вибору, тоді людина має право 
вбити тварину, але водночас її треба 
запропонувати як жертву. У всякому разі, 
якщо суспільство забезпечене запасами їжі 
вдосталь, то людина, якщо вона прагне 
духовного поступу, ніяк не має права 
чинити насильства над тваринами. 
Справжня агімса означає не переривати 
нічийого життя в процесі його розвитку. 
Тварини також розвиваються згідно з 
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законами еволюції, переходячи з одних 
видів тваринного життя в інші. Якщо ж 
якусь тварину забити, то її розвиток 
затримається. Істота, яка деякий час 
перебувала в певному тілі впродовж 
багатьох днів та років, і яку потім було 
передчасно забито, мусить знову 
повертатися в ту ж саму форму життя, аби 
вичерпати визначений їй строк, і лише потім 
перейти в інше тіло. Тому не слід 
затримувати еволюцію тварини просто 
заради задоволення свого чуття смаку. Це й 
називають агімсою.  

Сатйам. Це слово означає, що не варто 
перекручувати істину з огляду на якісь 
особисті інтереси. У ведичній літературі є 
важкі для розуміння місця, однак слід 
усвідомити їхній зміст і мету, звернувшись 
по допомогу до істинного духовного 
вчителя. Лише такий шлях веде до 
розуміння Вед. руті означає «почуте з 
авторитетного джерела». Не слід заради 
власних інтересів тлумачити Веди на свій 
лад. Є так багато коментарів «Бгаґавад-
ґіти», які неправильно трактують її оригінал. 
Треба з’ясувати справжнє значення її 
віршів, довідатися про яке можна лише від 
істинного духовного вчителя. 

Акродга означає «приборкання гніву». 
Навіть якщо нас провокують, все одно треба 
стримуватися, адже щойно нас захоплює 
гнів, як усе наше тіло оскверняється. Гнів 
виникає зі стану страсті та хтивості, отже, 
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той, хто перебуває у трансцендентності, має 
утримуватися від гніву. Апаіунам означає, 
що людині не слід шукати вади в інших чи 
намагатися виправити їх без особливої 
потреби. Звичайно, якщо злодія назвати 
злодієм, то це не буде прискіпуванням, 
однак назвати злодієм чесну людину — це 
велика провина того, хто прагне успіху в 
духовному житті. Гр означає, що треба бути 
дуже скромним та уникати негідних 
учинків. Ачпалам, рішучість, означає, що 
не варто хвилюватися чи впадати у відчай, 
намагаючись чого-небудь досягти. Якщо 
спроба закінчується невдало, не варто 
журитися, треба продовжувати свій шлях 
терпляче й рішуче. 

Слово теджас, ужите тут, стосується 
кшатріїв. Кшатрії повинні бути дуже 
сильними, аби мати змогу захистити 
слабких. Вони не повинні відмовлятися від 
застосування сили. Якщо необхідно 
використати силу, то вони мають її 
застосувати. Але людина, яка здатна 
приборкати ворога, може за певних 
обставин проявити також і прощення. Вона 
може вибачати незначні образи. 

аучам означає чистоту, причому не 
лише чистоту ума й тіла, але також і 
охайність у повсякденних справах. 
Особливо це стосується комерсантів, їм не 
треба вдаватися до махінацій на чорному 
ринку. Нті-мніт, відсутність 
шанолюбства, стосується шудр, класу 
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робітників, який згідно з ведичними 
настановами вважають найнижчим із 
чотирьох суспільних класів. Їм не варто без 
потреби шукати шани чи визнання. Їм слід 
бути задоволеними своїм суспільним 
становищем. Обов’язок шудр — проявляти 
повагу до вищих класів задля підтримання 
суспільного порядку. 

Усі двадцять шість згаданих тут якостей 
— трансцендентні. Їх слід розвивати 
відповідно до свого соціального статусу та 
фахових обов’язків. Тобто, мається на увазі, 
що навіть попри жалюгідні умови 
матеріального існування, якщо люди всіх 
класів розвиватимуть ці якості, наполегливо 
практикуючи їх, то поступово отримають 
можливість піднятися до найвищого рівня 
трансцендентного усвідомлення.  
 

ВІРШ 4 
 

dM>aae dPaaeR_i>aMaaNaê §-aeDa" PaaåZYaMaev c ) 
AjaNa& cai>aJaaTaSYa PaaQaR SaMPadMaaSaurqMa( )) 4 )) 

 

дамбго дарпо ’бгімна ча 
кродгаӷ прушйам ева ча | 
аґйна чбгіджтасйа 

пртха сампадам сурм || 4 || 
 

дамбгаӷ — гордість; дарпаӷ — зухвалість; 
абгімнаӷ — зарозумілість; ча — і; кродгаӷ 
— гнів; прушйам — брутальність; ева — 
неодмінно; ча — і; аґйнам — невігластво; 
ча — і; абгіджтасйа — народженого; 
пртха — син Притхи; лампадам — якості; 
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сурм — демонічної природи. 
 

Зухвальство, зарозумілість, пиха, гнів, 
грубість і невігластво — ці якості 
притаманні істотам демонічної природи, 
сину Притхи. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші описана 
пряма дорога до пекла. Демони намагаються 
переконати інших у своїй релігійності та 
духовності, хоча насправді вони нехтують 
релігійними засадами. Пишаючись своєю 
освітою та багатством, вони сповнені 
зневаги й гордощів. Ці люди хочуть, щоб 
інші схилялися перед ними, і вимагають 
поваги до себе, хоча насправді на неї не 
заслуговують. Вони дратуються через 
дрібниці, й мова їхня брутальна. Вони не 
знають, що слід робити, а чого не слід, 
діють, керуючись своїми примхами й 
забаганками, та не визнають авторитетів. 
Вони набувають демонічних якостей ще до 
свого народження, тобто ще в лоні матері, і 
з часом проявляють усі ці лихі риси.  
 

ВІРШ 5 
 

dEvq SaMPaiÜMaae+aaYa iNabNDaaYaaSaurq MaTaa ) 
Maa éuc" SaMPad& dEvqMai>aJaaTaae_iSa Paa<@v )) 5 )) 

 

даів сампад вімокшйа 
нібандгйсур мат | 

м учаӷ сампада даівм 
абгіджто ’сі пава || 5 || 

 

даів — трансцендентна; сампат — натура; 
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вімокшйа — призначена для звільнення; 
нібандгйа — до рабства; сур — 
демонічна; мат — вважають; м — не; 
учаӷ — турбуйся; лампадам — натурою; 
даівм — трансцендентною; абгіджтаӷ — 
народжений із; асі — ти є; пава — син 
Панду. 
 

Трансцендентні якості сприяють 
звільненню, тоді як демонічні поневолю-
ють людину. Але не хвилюйся, сину 
Панду, адже ти народився з 
божественними якостями. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Господь Кришна 
підбадьорив Арджуну, повідомивши, що той 
не мав демонічних якостей від народження. 
Його участь у битві не була проявом 
демонічних схильностей, адже він ретельно 
зважував усі «за» і «проти». Арджуна 
розмірковував, чи варто йому вбивати таких 
шанованих людей, як Бгішма й Дрона, тобто 
він не діяв під впливом гніву, примарної 
гордині чи брутальності. Отже, він не мав 
демонічних якостей. Для кшатрія, воїна, 
стрільбу з лука по ворогах вважають 
трансцендентним обов’язком, а ухиляння 
від такого обов’язку є демонічним. Тож в 
Арджуни не було жодних підстав журитися. 
Кожен, хто дотримується регулівних засад, 
що впорядковують життя його суспільної 
верстви, посідає трансцендентне становище. 
 

ВІРШ 6 
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ÜaE >aUTaSaGaaŒ l/aeke-_iSMaNdEv AaSaur Wv c ) 
dEvae ivSTarXa" Pa[ae¢- AaSaur& PaaQaR Mae é*<au )) 6 )) 

 

двау бгӯта-сарґау локе ’смін 
даіва сура ева ча | 

даіво вістарааӷ прокта 
сура пртха ме риу || 6 || 

 

двау — дві; бгӯта-сарґау — створені живі 
істоти; локе — у світі; асмін — у цьому; 
даіваӷ — праведний; сураӷ — демонічний; 
ева — неодмінно; ча — і; даіваӷ — 
божественний; вістарааӷ — у всіх 
подробицях; проктаӷ — сказано; сурам — 
демонічного; партха — син Притхи; ме — 
від Мене; риу — тож вислухай. 
 

О сину Притхи, в цьому світі є два види 
створених істот. Одних називають 
божественними, а других — демонічними. 
Я вже докладно описав тобі якості 
божественні, а зараз вислухай про 
демонічні. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Господь Кришна, 
запевнивши Арджуну, що той народжений 
із божественними якостями, описує тепер 
спосіб життя демонів. У цьому світі 
зумовлені живі істоти поділяються на дві 
категорії. Ті, що народжені з божественними 
якостями, ведуть упорядковане життя, тобто 
дотримуються настанов писань та 
авторитетних осіб. Треба виконувати свої 
обов’язки, керуючись настановами 
авторитетних писань. Такий спосіб 
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мислення називають божественним. Хто не 
дотримується ведичних приписів, 
викладених у писаннях, і діє, керуючись 
власними примхами, того називають 
демоном, або асурою. Єдиним критерієм, що 
вказує на природу людини, є її ставлення до 
регулівних засад, викладених у писаннях. У 
ведичній літературі сказано, що і півбоги, і 
демони народжені від Праджапаті, й різниця 
між ними лише в тому, що одні 
дотримуються ведичних настанов, а другі ні. 
 

ВІРШ 7 
 

Pa[v*ita& c iNav*ita& c JaNaa Na ivduraSaura" ) 
Na XaaEc& NaaiPa cacarae Na SaTYa& Taezu ivÛTae )) 7 )) 

 

правритті ча нівритті ча 
джан на відур сурӷ | 
на ауча нпі ччро 

на сатйа тешу відйате || 7 || 
 

правриттім — належної діяльності; ча — 
також; нівриттім — утримання від хибної 
діяльності; ча — і; джанӷ — особи; на — 
ніколи; відуӷ — знають; сурӷ — у 
демонічних якостях; на — ніколи; аучам 
— чистота; на — не; апі — також; ча — і; 
чраӷ — поведінка; на — ніколи; сатйам 
— істина; тешу — у них; відйате — є. 
 

Не знають демонічні люди, що їм слід 
робити, а чого не слід. Нема у них ні 
чистоти, ні гідної поведінки, ані істини. 
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ПОЯСНЕННЯ: У будь-якому цивілізовано-
му людському суспільстві є певний набір 
викладених у писаннях законів і правил, 
яких слід дотримуватися найперше. 
Особливо серед аріїв (людей, які засвоїли 
ведичні життєві засади й відомі своєю 
цивілізованістю та високим розвитком) тих, 
що не дотримуються настанов писань, 
вважають демонами. Тому тут і сказано, що 
демони не знають норм та правил, 
викладених у писаннях, і не схильні їх 
дотримуватися. Більшість демонів не чули 
про них, а ті, що чули, просто їх ігнорують. 
В них нема віри, й вони не бажають діяти 
згідно з ведичними настановами. Демони 
брудні і ззовні, і зсередини. Людині завжди 
слід стежити за чистотою свого тіла: 
митися, чистити зуби, голитися, міняти одяг 
тощо. А що стосується чистоти внутрішньої, 
то треба завжди пам’ятати святі імена 
Господа й оспівувати мага-мантру Гаре 
Кришна, Гаре Кришна, Кришна Кришна, 
Гаре Гаре / Гаре Рама, Гаре Рама, Рама Рама, 
Гаре Гаре. Демонам не подобаються такі 
правила внутрішньої та зовнішньої чистоти, 
й вони їх не дотримуються. 

Що ж до поведінки людини, то існує 
чимало правил та приписів, що її 
визначають. Вони викладені в писаннях, 
таких як-от «Ману-самгіта», яка є кодексом 
законів для людства, що їх індуси 
дотримуються й досі. Цю книгу покладено в 
основу законів про успадкування майна та в 
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основу інших правничих засад. Наприклад, 
у «Ману-самгіті» ясно сказано, що жінкам 
не слід давати свободу. Це не означає, що 
жінки мають перебувати у становищі 
рабинь, скоріше до них треба ставитись, як 
до дітей. Дітям обмежують свободу, але ж 
це не означає, що до них ставляться, як до 
рабів. У наш час демони нехтують такими 
приписами і вважають, що жінкам треба 
надати таку ж свободу, як і чоловікам. 
Однак це не поліпшило соціальних умов у 
світі. Насправді про жінок необхідно 
піклуватися на кожному етапі їхнього 
життя. У дитинстві жінка має перебувати 
під опікою батька, в роки молодості — 
чоловіка, а в похилому віці — її дорослих 
синів. Така правильна поведінка людей у 
суспільстві згідно з «Ману-самгітою». 
Проте сучасна освіта штучно створила 
спотворене уявлення про жіночність, і тому 
зараз шлюб у людському суспільстві 
перетворився практично на щось уявне. 
Мораль сучасної жінки теж не на вищому 
рівні. Таким чином, демони не сприймають 
жодних корисних для суспільства настанов. 
Оскільки вони не керуються досвідом 
великих мудреців і не дотримуються правил 
та приписів, які ці мудреці уклали, то їхнє 
суспільство перебуває в жалюгідному стані.  
 

ВІРШ 8 
 

ASaTYaMaPa[iTaï& Tae JaGadahurNaqìrMa( ) 
AParSParSaM>aUTa& ik-MaNYaTk-aMahETauk-Ma( )) 8 )) 
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асатйам апратішха те 
джаґад гур анварам | 
апараспара-самбгӯта 

кім анйат кма-гаітукам || 8 || 
 

асатйам — нереальне; апратішхам — без 
основи; те — вони; джаґат — космічний 
прояв; гуӷ — кажуть; анварам — без 
правителя; апараспара — без причини; 
самбгӯтам — виникло; кім анйат — ні від 
чого іншого; кма-гаітукам — лише від 
хтивості. 
 

Кажуть вони, що світ цей нереальний, без 
жодної основи і без Бога на чолі. А ще 
кажуть, виник він зі статевого бажання й 
появою своєю завдячує лише хтивості й 
нічому більше. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Демони роблять висновок, 
що світ — це фантасмагорія, що в нього 
немає причини, нема наслідку, нема 
володаря й нема мети — все ілюзорне. Вони 
кажуть, що космічний прояв є наслідком 
випадкової взаємодії матеріальних 
елементів. Вони не вірять, що світ створив 
Господь, і що це творіння має певну мету. У 
них своя теорія: світ виник сам собою, й 
нема підстав вважати, що за ним стоїть Бог. 
Вони не бачать різниці між духом і 
матерією, й не сприймають Найвищого 
Духу. Усе суще в їхньому уявленні — це 
лише матерія, а космос загалом вони 
вважають скупченням невігластва. На їхню 
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думку все нереальне, всюди порожнеча, а 
все, що ми бачимо, — це лише плід нашого 
недосконалого сприйняття. Вони вважають 
очевидним, що все проявлене розмаїття є 
виявом невігластва, так само, як уві сні ми 
створюємо безліч речей, що не мають 
реального існування, а прокинувшись, 
бачимо, що все це нам лише наснилося. Та 
хоча демони й запевняють, що життя — це 
лише сон, насправді вони з неабиякою 
майстерністю цим сном насолоджуються. 
Отже, замість того, щоби здобувати знання, 
вони дедалі більше занурюються у світ своїх 
мрій. Вони дійшли висновку, що як дитина є 
просто плодом статевого зв’язку чоловіка з 
жінкою, так і світ виник без жодної духовної 
першопричини. Вони вважають, що живі 
істоти з’явилися внаслідок певного 
сполучення матеріальних елементів, і зовсім 
не вірять в існування душі. Як багато живих 
істот з’являється без будь-якої видимої 
причини з випарів чи з мертвого тіла, так і 
весь мінливий світ виник унаслідок 
взаємодії матеріальних елементів космосу. 
Тому причиною творіння є матеріальна 
природа, й іншої причини немає. Вони не 
вірять словам Кришни у «Бгаґавад-ґіті», 
коли Він каже: майдгйакшеа пракритіӷ 
сӯйате са-чарчарам — «За Моїм наказом 
рухається весь матеріальний світ». Іншими 
словами, демони не мають досконалого 
знання про створення світу, і в кожного з 
них є своя теорія. На їхню думку, різні 
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тлумачення Священних Писань рівноцінні, 
й вони не вірять в існування єдиного 
усталеного розуміння настанов писань. 
 

ВІРШ 9 
 

WTaa& d*iíMaví>Ya NaíaTMaaNaae_LPabuÖYa" ) 
Pa[>avNTYauGa]k-MaaR<a" +aYaaYa JaGaTaae_ihTaa" )) 9 )) 

 

ет дришім авашабгйа 
наштмно ’лпа-буддгайаӷ | 

прабгавантй уґра-кармаӷ 
кшаййа джаґато ’гітӷ || 9 || 

 

етм — таку; дришім — бачення; 
авашабгйа — приймаючи; наша — 
загубивши; тмнаӷ — себе; алпа-буддгайаӷ 
— малорозумні; прабгаванті — буяють; 
уґра-кармаӷ — зайняті діяльністю, яка 
приносить біль; кшаййа — на руйнування; 
джаґатаӷ — світу; агітӷ — ті, що не 
приносять користі. 
 

Керуючись таким уявленням, демонічні 
особи, що втратили себе й не мають 
розуму, ведуть недобру й жахливу 
діяльність, яка руйнує світ. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Демони вдаються до 
діяльності, яка веде світ до руйнування. Тут 
Господь каже, що їм бракує розуму. 
Матеріалісти, які не мають уявлення про 
Бога, вважають себе дуже розвинутими. 
Однак, згідно з «Бгаґавад-ґітою», їм бракує 
розуму і здорового глузду. Вони прагнуть 
якомога більше насолоджуватися матеріаль-
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ним світом і тому безперервно винаходять 
все нові й нові речі для чуттєвого 
задоволення. Вони вважають, що такі 
матеріалістичні нововведення сприяють 
розвитку людської цивілізації, але насправді 
це веде до того, що люди стають усе більш 
агресивними й жорстокими, причому 
жорстокими як до людей так і до тварин. 
Демонічні люди не знають як їм слід між 
собою поводитися, й серед них дуже 
поширене вбивство тварин. Таких людей 
можна вважати ворогами світу, адже 
врешті-решт вони винайдуть чи створять 
щось таке, що може принести загибель 
усьому. У цьому вірші непрямо передбачено 
винайдення ядерної зброї, якою сьогодні так 
пишається світ. Щомиті може розпочатися 
війна, і ця зброя призведе до загального 
спустошення. Такі речі створюються 
виключно заради знищення світу, про що 
тут і йдеться. Сучасну зброю винайдено 
лише внаслідок безбожності людського 
суспільства, і створено її зовсім не заради 
миру та процвітання. 
 

ВІРШ 10 
 

k-aMaMaaié[TYa duZPaUr& dM>aMaaNaMadaiNvTaa" ) 
Maaehad(Ga*hqTvaSad(Ga]ahaNPa[vTaRNTae_éuicv]Taa" )) 10 )) 

 

кмам рітйа душпӯра 
дамбга-мна-маднвітӷ | 
могд ґригтвсад-ґргн 

правартанте ’учі-вратӷ || 10 || 
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кмам — у хтивості; рітйа — знаходячи 
притулок; душпӯрам — ненажерливого; 
дамба — пихою; мна — і марнославством; 
мада-анвітӷ — поглинутий зарозумілістю; 
могт — ілюзією; ґригтв — беручи все; 
асат — непостійні; ґргн — речі; 
правартанте — вони буяють; аучі — ті, 
що живуть нечистим життям; вратӷ — 
відверто визнаний. 
 

Віддаючись невситимій хтивості, 
зарозумілості й марнославству, ці 
демонічні люди занурюються таким 
чином в ілюзію й приваблюються 
минущим, завжди присвячуючи себе 
нечестивій діяльності. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут описаний демонічний 
спосіб мислення. Хтивість демонів 
невситима. Їхнє ненаситне прагнення 
матеріальних насолод невпинно зростає. Їх 
приваблюють недовговічні речі, й через це 
вони завжди охоплені неспокоєм, але під 
впливом ілюзії вони продовжують діяти по-
старому. У них немає знань, і вони не 
можуть збагнути, що рухаються в 
неправильному напрямку. Занурившись у 
світ минущих речей, демони створюють собі 
власного бога, складають свої гімни й 
виконують їх на свій лад. Внаслідок цього їх 
ще більше приваблюють дві речі: статеві 
насолоди й накопичення матеріальних 
статків. У зв’язку з цим велику вагу має 
слово аучі-вратӷ — «нечестиві обітниці». 
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Демонів приваблює лише вино, жінки, 
азартні ігри та м’ясні страви — це їхні 
аучі, нечисті звички. Підштовхувані 
гордістю та марнославством, вони 
видумують свої релігійні принципи, не 
схвалені у Ведах. Хоч такі демонічні люди є 
найогиднішими серед людей світу, та світ 
протиприродно обдаровує їх дутими 
почестями. Ці люди скочуються в напрямку 
до пекла, однак вважають себе надзвичайно 
просунутими. 
 

ВІРШІ 11–12 
 

icNTaaMaPairMaeYaa& c Pa[l/YaaNTaaMauPaaié[Taa" ) 
k-aMaaePa>aaeGaParMaa WTaavidiTa iNaiêTaa" )) 11 )) 

AaXaaPaaXaXaTaEbRÖa" k-aMa§-aeDaParaYa<aa" ) 
wRhNTae k-aMa>aaeGaaQaRMaNYaaYaeNaaQaRSaÄYaaNa( )) 12 )) 

 

чінтм апарімей ча 
пралайнтм упрітӷ | 

кмопабгоґа-парам 
етвад іті нічітӷ || 11 || 

 

-па-атаір баддгӷ 
кма-кродга-парйаӷ | 
ганте кма-бгоґртхам 

анййенртха-сачайн || 12 || 
 

чінтм — страху і тривоги; апарімейм — 
безмірної; ча — і; пралайа-антм — до 
самої смерті; упрітӷ — знайшовши 
притулок у; кма-упабгоґа — чуттєве 
задоволення; парамӷ — найвища мета 
життя; етват — таке; іті — так; нічітӷ 
— переконані; -па — обплутані 
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тенетами надії; атаіӷ — сотнями; баддгӷ 
— зв’язані; кма — хтивості; кродга — і 
гніву; парйаӷ — завжди перебуваючи у 
цьому умонастрої; ганте — вони бажають; 
кма — хтивості; бгоґа — чуттєвої 
насолоди; артхам — для цієї мети; 
анййена — протизаконно; артха — 
багатства; сачайн — накопичуючи. 
 

Чуттєве задоволення вони вважають 
головною потребою людської цивілізації. 
Так до кінця життя страждають вони від 
безперервних тривог. Обплутані тенетами 
сотень і тисяч бажань, поневолені 
хтивістю і гнівом, вони всіма правдами й 
неправдами добувають гроші для 
чуттєвих утіх. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Демони дотримуються 
думки, нібито чуттєве задоволення є 
найвищою метою життя, і зберігають це 
уявлення до самої смерті. Вони не вірять ні 
в життя після смерті, ні в те, що живі істоти 
отримують різні тіла в залежності від своєї 
карми, тобто діяльності в цьому світі. Їхні 
життєві плани, які вони невтомно будують, 
ніколи не завершуються. Ми особисто були 
знайомі з чоловіком демонічного способу 
мислення, який, умираючи, прохав лікаря 
продовжити йому життя ще на чотири роки, 
щоб мати змогу здійснити свої незавершені 
задуми. Такі нерозсудливі люди не знають, 
що лікар безсилий продовжити життя навіть 
на мить. Коли приходить пора, бажання 
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людини не враховуються. Закони природи 
не дозволять насолоджуватися життям 
навіть на секунду довше визначеного 
терміну. 

Демони, які не вірять ні в Бога, ні в 
Наддушу, що перебуває в серці, здійснюють 
різноманітні гріховні вчинки лише задля 
чуттєвої втіхи. Їм невідомо, що в їхньому 
серці присутній свідок, тобто Наддуша, яка 
спостерігає за діяльністю індивідуальної 
душі. Як сказано в Упанішадах, на одному 
дереві сидять два птахи, один із них діє й 
насолоджується чи страждає, куштуючи 
плоди, що зріють на гіллі дерева, а другий є 
лише свідком. Однак демонічні люди не 
мають ні знання ведичних писань, ні віри; 
тому вони почуваються вільними робити все 
для задоволення чуттів, не переймаючись 
наслідками. 
 

ВІРШІ 13–15 
 

wdMaÛ MaYaa l/BDaiMaMa& Pa[aPSYae MaNaaerQaMa( ) 
wdMaSTaqdMaiPa Mae >aivZYaiTa PauNaDaRNaMa( )) 13 )) 

ASaaE MaYaa hTa" Xa}auhRiNaZYae caParaNaiPa ) 
wRìrae_hMah& >aaeGaq iSaÖae_h& bl/vaNSau%q )) 14 )) 
Aa!yae_i>aJaNavaNaiSMa k-ae_NYaae_iSTa Sad*Xaae MaYaa ) 
Ya+Yae daSYaaiMa MaaeidZYa wTYajaNaivMaaeihTaa" )) 15 )) 

 

ідам адйа май лабдгам 
іма прпсйе маноратхам | 

ідам астдам апі ме 
бгавішйаті пунар дганам || 13 || 

 

асау май гатаӷ атрур 
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ганішйе чпарн апі | 
варо ’гам ага бгоґ 

сіддго ’га балавн сукх || 14 || 
 

гйо ’бгіджанавн асмі 
ко ’нйо ’сті садрио май | 

йакшйе дсймі модішйа 
ітй аґйна-вімогітӷ || 15 || 

 

ідам — це; адйа — сьогодні; май — мною; 
лабдгам — вигране; імам — це; прпсйе — 
я виграю; манаӷ-ратхам — згідно з моїми 
бажаннями; ідам — це; асті — є; ідам — 
це; апі — також; ме — моє; бгавішйаті — 
це збільшиться в майбутньому; пунаӷ — 
знову; дганам — багатство; асау — той; 
май — мною; гатаӷ — був убитий; атруӷ 
— ворог; ганішйе — я уб’ю; ча — також; 
апарн — інших; апі — неодмінно; вараӷ 
— пан; агам — я є; агам — я є; бгоґ — той, 
хто насолоджується; сіддгаӷ — досконалий; 
агам — я є; бала-вн — могутній; сукх — 
щасливий; гйаӷ — багатий; абгіджана-
вн — оточений шляхетними родичами; 
асмі — я є; каӷ — хто; анйаӷ — інший; асті 
— є; садриаӷ — подібний; май — мені; 
йакшйе — я пожертвую; дсймі — я дам 
милостиню; модішйе — я буду веселитися; 
іті — таким чином; аґйна — невіглаством; 
вімогітӷ — обмануті. 
 

Демонічна особа думає: «Сьогодні в мене 
так багато статків, і махінації мої та 
розрахунки дадуть мені ще більше. У 
мене так багато власності, й у 
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майбутньому її буде все більше й більше. 
Цей чоловік був моїм ворогом, і я вбив 
його, й інші мої вороги також будуть 
убиті. Я повелитель усього, і я — володар 
насолод. Я досконалий, могутній і 
щасливий. Я найбагатший чоловік, 
оточений родичами-аристократами, й 
нема нікого, хто був би могутній та 
щасливий настільки ж, як і я. Я буду 
проводити жертвопринесення та роздава-
ти милостиню й таким чином радітиму». 
Так цих людей вводить в оману 
невігластво. 
 

ВІРШ 16 
 

ANaek-ictaiv>a]aNTaa MaaehJaal/SaMaav*Taa" ) 
Pa[Sa¢-a" k-aMa>aaeGaezu PaTaiNTa Narke-_éucaE )) 16 )) 

 

анека-чітта-вібгрнт 
мога-джла-самвритӷ | 
прасактӷ кма-бгоґешу 

патанті нараке ’учау || 16 || 
 

анека — численними; чітта — тривогами; 
вібгрнтӷ — приголомшені; мога — 
ілюзій; джла — тенетами; самвритӷ — 
оточені; прасактӷ — прив’язані; кма-
бгоґешу — до чуттєвого задоволення; 
патанті — падають; нараке — у пекло; 
аучау — нечистий. 
 

Збентежені всілякими тривогами й 
піймані в тенета ілюзії, вони надто сильно 
прив’язуються до чуттєвих утіх і так 
потрапляють до пекла. 
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ПОЯСНЕННЯ: Прагнення демонічних 
людей до наживи не знає меж. Ця їхня 
спрага невгамовна. Вони думають лише про 
майно, яке зараз їм належить, і планують, як 
використати багатство для подальшого його 
збільшення. Заради цього вони, вподобавши 
недозволені втіхи, без вагань вдаються до 
яких завгодно гріховних учинків та операцій 
на чорному ринку. Їх зачаровує майно: 
земля, рахунки у банку, родина, домівка, й 
вони весь час складають плани, як би ще 
покращити своє матеріальне становище. 
Вони вірять у власну силу й не відають того, 
що всі їхні здобутки є наслідками їхніх 
минулих хороших учинків. Їм були надані 
можливості накопичити все це, але чому так 
трапилось — вони не розуміють. Вони 
вважають, що все їхнє багатство є лише 
результатом їхніх власних зусиль. Демонічні 
люди вірять не в закон карми, а в плоди 
своєї роботи. Згідно з законом карми, 
людина народжується в аристократичній 
родині, або отримує дуже хорошу освіту, 
або багатіє, або народжується вродливою 
лише завдяки добрим учинкам, які вона 
здійснила в минулому. Демонічні люди 
вважають, що все це речі випадкові, й вони 
досягли їх тільки завдяки своїй спритності. 
Вони не відчувають ніякої наперед заданої 
визначеності, прихованої за всім розмаїттям 
людей, за їхньою вродою, освітою тощо. 
Кожен, хто може хоч у чомусь змагатися з 
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демоном, стає його ворогом. Демонічних 
людей багато, і всі вони між собою 
ворогують. Ворожнеча ця постійно 
поглиблюється, переходячи з ворожнечі між 
окремими людьми у ворожнечу між 
родинами, потім у ворожнечу між 
громадами і врешті-решт, у ворожнечу між 
націями. Тому в усьому світі постійно 
тривають розбрат, неприязнь і війни. 

Кожна демонічна особа вважає, що може 
жити коштом інших. Зазвичай така людина 
вважає себе Всевишнім Богом, а демон-
проповідник каже своїй пастві: «Навіщо ви 
шукаєте Бога деінде? Бог — це ви самі! Ви 
можете робити все, що вам заманеться. Не 
вірте в Бога. Викиньте Його. Він мертвий». 
Це приклади демонічної проповіді. 

Хоча демонічна особа й може бачити 
навколо себе таких самих багатих та 
впливових людей, як і вона сама, й навіть 
ще заможніших, та все ж вона вважає себе 
найбагатшою й найвпливовішою. Демони не 
вірять, що, проводячи яґ’ї, тобто 
жертвопринесення, можна піднятися на 
вищі планетні системи. Вони хочуть 
винайти власний спосіб яґ’ї та створити 
пристрої, аби досягнути будь-якої вищої 
планети. Найяскравішим прикладом такої 
демонічної людини є Равана. Він 
запропонував людям проект будівництва 
драбини, підіймаючись якою, кожен міг би 
досягти небесних планет, не здійснюючи 
визначених у Ведах жертвопринесень. Так 
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само, в наш час такі ж демонічні люди 
щосили прагнуть дістатися до вищих 
планетних систем, використовуючи 
механічні пристрої. Все це — приклади 
хибних прагнень. Як результат, не маючи 
знань, люди скочуються просто в пекло. У 
цьому вірші дуже важливим є слово мога-
джла. Джла означає «тенета»; наче риба, 
що попалася у тенета, такі люди не можуть 
із цих тенет вибратися.  
 

ВІРШ 17 
 

AaTMaSaM>aaivTaa" STaBDaa DaNaMaaNaMadaiNvTaa" ) 
YaJaNTae NaaMaYajESTae dM>aeNaaiviDaPaUvRk-Ma( )) 17 )) 

 

тма-самбгвітӷ стабдг 
дгана-мна-маднвітӷ | 

йаджанте нма-йаґйаіс те 
дамбгенвідгі-пӯрвакам || 17 || 

 

тма-самбгвітӷ — самовдоволені; 
стабдгӷ — нахабні; дгана-мна — 
багатством і марнославством; мада — 
пихою; анвітӷ — поглинуті; йаджанте — 
вони приносять жертви; нма — щоб 
говорили; йаґйаіӷ — формальними 
жертвопринесеннями; те — вони; дамбгена 
— через гордощі; авідгі-пӯрвакам — не 
дотримуючись жодних правил та приписів. 
 

Самовдоволені й завжди зухвалі, 
спантеличені марнославством та багатст-
вом, вони іноді гордовито проводять 
жертвопринесення, роблячи це лиш про 
людське око й нехтуючи всіма правилами 
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та приписами. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Вважаючи себе вінцем 
усього сущого й не прислухаючись до 
жодних авторитетів чи писань, демонічні 
люди іноді проводять так звані релігійні або 
жертовні обряди. Не визнаючи жодних 
авторитетів, вони поводяться дуже зухвало. 
До цього призводить ілюзія, що виникає 
через марнославство й накопичене 
багатство. Іноді такі демони починають 
грати ролі проповідників, ведуть людей 
хибним шляхом і набувають слави 
релігійних реформаторів або й навіть Божих 
утілень. Вони проводять жертвопринесення 
напоказ, або поклоняються півбогам, або 
створюють власного бога. Прості люди 
проголошують таких демонів Богом і 
поклоняються їм, а недоумки вважають їх 
глибоко релігійними й обдарованими 
духовним знанням людьми. Одягаючись у 
шати зречених людей, демони пускаються 
берега в цьому одязі й роблять усі можливі 
дурниці. Насправді людина, яка зреклася й 
відійшла від справ цього світу, повинна 
дотримуватися численних обмежень, однак 
демони нехтують такими обмеженнями. 
Вони вважають, що будь-який шлях, який 
винаходить людина, є її власним шляхом, і 
що не існує жодного загальноприйнятого 
шляху, який був би призначений для всіх. 
Тут особливо підкреслене слово авідгі-
пӯрвакам, яке означає «нехтування 
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правилами та приписами». Усе це завжди є 
наслідком невігластва й ілюзії. 
 

ВІРШ 18 
 

Ahªar& bl&/ dPa| k-aMa& §-aeDa& c Sa&ié[Taa" ) 
MaaMaaTMaPardehezu Pa[iÜzNTaae_>YaSaUYak-a" )) 18 )) 

 

агакра бала дарпа 
кма кродга ча сарітӷ | 

мм тма-пара-дегешу 
прадвішанто ’бгйасӯйакӷ || 18 || 

 

агакрам — хибного его; балам — сили; 
дарпам — пихи; кмам — хтивості; кродгам 
— гніву; ча — також; сарітӷ — 
знайшовши притулок у; мм — Мене; тма 
— у власному; пара — та в інших; дегешу 
— тілах; прадвішантаӷ — обмовляють; 
абгйасӯйакӷ — заздрісні. 
 

Збиті з пуття хибним его, силою, 
гордістю, хтивістю й гнівом, демони 
заздрять Усевишньому Богові-Особі, 
присутньому в їхніх тілах і в тілах інших 
істот, та хулять справжню релігію. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Демонічні особи, що завжди 
виступають проти вищої влади Бога, не 
бажають вірити Священним Писанням. Їх 
дратують як писання, так і сама ідея 
існування Всевишнього Бога-Особи. Це 
відбувається через їхній так званий вплив у 
суспільстві й через їхнє багатство та силу. 
Такі люди не відають, що нинішнє життя — 
це підготовка до наступного життя. Не 
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знаючи цього, вони фактично роблять 
шкоду собі та іншим, чинячи насильство як 
над тілами інших істот, так і над власним 
тілом. Не маючи знань, вони ігнорують 
усевишню владу Бога-Особи. З неприязні до 
Всевишнього Бога-Особи й до писань вони 
висувають брехливі докази проти існування 
Бога й заперечують авторитет Священних 
Писань. Демони вважають себе надзвичайно 
могутніми й незалежними. Вони гадають, 
що їхня сила, влада й багатство 
неперевершені, й тому вони можуть робити 
все, що їм заманеться, й ніхто не здатний 
спинити їх. Якщо така людина має ворога, 
який може стати на перешкоді її чуттєвим 
насолодам, то вона складає плани, як його 
вбити. 
 

ВІРШ 19 
 

TaaNah& iÜzTa" §U-raNSa&Saarezu NaraDaMaaNa( ) 
i+aPaaMYaJaóMaéu>aaNaaSaurqZvev YaaeiNazu )) 19 )) 

 

тн ага двішатаӷ крӯрн 
сасрешу нардгамн | 

кшіпмй аджасрам аубгн 
суршв ева йонішу || 19 || 

 

тн — тих; агам — я; двішатаӷ — 
заздрісних; крӯрн — лихих; сасрешу — 
в океан матеріального існування; нара-
адгамн — найнижчі серед людей; кшіпмі 
— Я кидаю; аджасрам — постійно; 
аубгн — несприятливі; суршу — 
демонічні; ева — неодмінно; йонішу — в 
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утроби. 
 

Тих, що злі та завидливі, що найнижчі 
серед людей, Я безперервно кидаю в 
океан матеріального існування, в 
різноманітні демонічні види життя. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші ясно сказано, 
що долю індивідуальної душі вирішує вища 
воля, яка поміщає кожного в певне тіло. 
Демон може й не визнавати вищої волі 
Господа та діяти на власний розсуд, однак 
наступне його народження визначається 
рішенням Усевишнього Бога-Особи, а не 
його власними забаганками. У третій пісні 
«Шрімад-Бгаґаватам» сказано, що після 
смерті індивідуальна душа потрапляє до 
утроби матері, де вона за наказом вищої 
влади отримує певне тіло. Тому ми й бачимо 
так багато різних видів життя в 
матеріальному світі — тварин, комах, людей 
тощо. Усе це трапляється не випадково, а 
влаштовується вищою силою. Про демонів 
тут ясно сказано, що вони постійно 
потрапляють до утроб демонів і таким 
чином, надалі залишаються злими й 
завидливими, найнижчими серед людей. 
Демонічні види людського життя завжди 
сповнені хтивості, ненависті, схильні до 
насильства й мають нечисті звички. 
Вважається, що до таких демонічних видів 
життя належать численні мисливські 
племена в джунглях. 
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ВІРШ 20 
 

AaSaurq& YaaeiNaMaaPaàa MaU!a JaNMaiNaJaNMaiNa ) 
MaaMaPa[aPYaEv k-aENTaeYa TaTaae YaaNTYaDaMaa& GaiTaMa( )) 20 )) 

 

сур йонім панн 
мӯг джанмані джанмані | 

мм апрпйаіва каунтейа 
тато йнтй адгам ґатім || 20 || 

 

сурм — демонічні; йонім — види; паннӷ 
— отримуючи; мӯгӷ — нерозумні; 
джанмані джанмані — народження за 
народженням; мм — Мене; апрпйа — не 
досягаючи; ева — неодмінно; каунтейа — 
син Кунті; татаӷ — після; йнті — йдуть; 
адгамм — огидної; ґатім — призначення. 
 

Знову і знову народжуючись серед 
демонічних видів життя, сину Кунті, такі 
особи ніколи не можуть до Мене 
дістатися. Поступово вони опускаються 
до найогидніших форм існування. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Відомо, що Бог 
усемилостивий, однак із цього вірша стає 
зрозумілим, що Його милість не 
поширюється на демонів. Тут ясно сказано, 
що демони життя за життям народжуються з 
утроб таких самих демонів. Не досягши 
милості Всевишнього Господа, вони 
падають усе нижче й нижче, і зрештою, 
отримують тіло тварини, на кшталт собаки, 
кішки чи свині. Зі сказаного можна зробити 
висновок, що такі демони позбавлені 
реальної можливості здобути милість 
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Господа на якомусь із етапів свого 
подальшого життя. У Ведах теж сказано, що 
такі люди поступово деградують і стають 
свинями та собаками. 

У зв’язку з цим можна було б зауважити, 
що несправедливо проголошувати Господа 
всемилосердним, якщо Його милість не 
поширюється на демонів. У відповідь на це 
у «Веданта-сутрі» сказано, що Всевишній 
Господь не відчуває ненависті ні до кого. 
Те, що асури, тобто демони, опиняються на 
нижчих щаблях життя, є просто ще однією 
гранню Його милості. Іноді Всевишній 
Господь убиває асурів, однак для них це 
благо, адже, як відомо з ведичної 
літератури, кожен, кого вбиває Всевишній 
Господь, отримує звільнення. В історичних 
літописах є чимало згадок про асурів, таких 
як Равана, Камса чи Гіраньякашіпу, до яких 
приходив Господь у Своїх різних утіленнях, 
аби їх убити. Отже, Божа милість 
проявляється і до асурів, якщо їм 
трапляється нагода загинути від Його руки. 
 

ВІРШ 21 
 

i}aivDa& Nark-SYaed& Üar& NaaXaNaMaaTMaNa" ) 
k-aMa" §-aeDaSTaQaa l/ae>aSTaSMaadeTaT}aYa& TYaJaeTa( )) 21 )) 

 

трі-відга наракасйеда 
двра нанам тманаӷ | 
кмаӷ кродгас татх лобгас 

тасмд етат трайа тйаджет || 21 || 
 

трі-відгам — трояке; наракасйа — 
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пекельне; ідам — це; дврам — брама; 
нанам — руйнівне; тманаӷ — душі; 
кмаӷ — хтивість; кродгаӷ — гнів; татх — 
так само як; лобгаӷ — жадібність; тасмт 
— тому; етат — цих; трайам — трьох; 
тйаджет — треба відмовитися. 
 

Шлях до пекла відкривають три брами: 
хтивість, гнів і захланність. Кожна 
людина, що має здоровий глузд, повинна 
полишити їх, адже вони спричиняють 
занепад душі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут описаний початок 
демонічного життя. Людина прагне 
задовольнити свою хтивість, і якщо їй це не 
вдається, її охоплюють гнів та жадібність. 
Розумна людина, яка не бажає скотитися до 
демонічних форм життя, має подолати цих 
трьох ворогів, які здатні спричинити таку 
деградацію душі, що вона не зможе більше 
виплутатися з матеріального існування й 
отримати звільнення. 
 

ВІРШ 22 
 

WTaEivRMau¢-" k-aENTaeYa TaMaaeÜarEiñi>aNaRr" ) 
AacrTYaaTMaNa" é[eYaSTaTaae YaaiTa Para& GaiTaMa( )) 22 )) 

 

етаір вімуктаӷ каунтейа 
тамо-двраіс трібгір нараӷ | 

чаратй тманаӷ рейас 
тато йті пар ґатім || 22 || 

 

етаіӷ — від цих; вімуктаӷ — будучи 
звільненим; каунтейа — син Кунті; тамаӷ-
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двраіӷ — із брам невігластва; трібгіӷ — 
трьох видів; нараӷ — людина; чараті — 
здійснює; тманаӷ — для себе; рейаӷ — 
благо; татаӷ — після; йті — йде; парм 
— до найвищого; ґатім — призначення. 
 

Людина, яка уникнула цих трьох 
пекельних воріт, сину Кунті, веде 
діяльність, сприятливу для самоусвідом-
лення, й так поступово сягає найвищої 
цілі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Треба особливо остерігатися 
хтивості, жадібності і гніву — трьох ворогів 
людського буття. Чим вільніша людина від 
хтивості, гніву й жадібності, тим чистішим 
стає її існування. Тоді вона отримує 
можливість дотримуватися правил і 
приписів ведичної літератури. 
Дотримуючись засад, що впорядковують 
людське життя, людина поступово 
підіймається до рівня духовної свідомості. 
Якщо за допомогою такої діяльності їй 
пощастить досягти рівня свідомості 
Кришни, то успіх їй забезпечений. Ведична 
література рекомендує діяльність, яка 
дозволяє очиститися й повністю 
відмовитися від хтивості, гніву й 
захланності. Розвиваючи й поглиблюючи 
розуміння такого процесу, можна піднятися 
до вищого рівня самоусвідомлення. На 
шляху відданого служіння Господу людина 
досконало усвідомлює свою сутність. 
Віддане служіння неодмінно приведе 
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зумовлену душу до звільнення. Тому, згідно 
з ведичною літературою, існує поділ 
суспільства на чотири класи (кастова 
система) і чотири уклади життя (система 
духовного впорядкування). Для різних 
суспільних класів або каст та укладів життя 
установлені відповідні правила і приписи, 
керуючись якими, людина природним 
чином зможе досягти найвищого щабля 
духовного усвідомлення, й тоді вона, без 
сумніву, отримає звільнення. 
 

ВІРШ 23 
 

Ya" XaañiviDaMauTSa*JYa vTaRTae k-aMak-arTa" ) 
Na Sa iSaiÖMavaPanaeiTa Na Sau%& Na Para& GaiTaMa( )) 23 )) 

 

йаӷ стра-відгім утсриджйа 
вартате кма-кратаӷ | 
на са сіддгім авпноті 

на сукха на пар ґатім || 23 || 
 

йаӷ — кожен, хто; стра-відгім — 
приписи писань; утсриджйа — 
відмовляючись; вартате — залишається; 
кма-кратаӷ — діючи примхливо та з 
хтивості; на — ніколи; саӷ — він; сіддгім — 
досконалості; авпноті — досягає; на — 
ніколи; сукхам — щастя; на — ніколи; 
парм — найвищої; ґатім — стадії 
досконалості. 
 

А хто нехтує духовними настановами й 
діє, керуючись власними примхами, той 
ні щастя не досягає, ні досконалості, ані 
вищої цілі. 
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ПОЯСНЕННЯ: Як уже було сказано раніше, 
стра-відгі, тобто настанови шастр, 
призначені для різних класів та укладів 
людського суспільства. Кожен має 
дотримуватися цих правил та приписів, а 
той, хто діє примхливо, керуючися 
хтивістю, жадібністю й бажаннями, не може 
зробити своє життя досконалим. Іншими 
словами, той, хто знає всі приписи лише 
теоретично, але не дотримується їх на 
практиці у своєму житті, є найнижчим серед 
людей. В людській формі життя жива істота 
повинна бути розсудливою. Їй слід 
дотримуватися засад, що впорядковують її 
життя та сприяють сходженню до 
найвищого ступеня духовного розвитку, 
інакше вона деградуватиме. Однак, навіть 
якщо людина дотримується всіх правил та 
моральних принципів, але в кінцевому 
підсумку не приходить до пізнання 
Всевишнього Господа, то всі її знання 
втрачають усякий сенс. І навіть якщо вона 
визнає існування Бога, але віддане служіння 
Господові її не приваблює, то всі її 
досягнення й зусилля стають марними. Тому 
треба поступово піднятися до рівня 
свідомості Кришни й відданого служіння 
Йому. Лише так можна досягти вищого 
ступеня досконалості, й іншого шляху 
немає. 

Дуже важливим тут є слово кма-
кратаӷ, що вказує на людину, яка 
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навмисно порушує правила й діє, керуючись 
хтивістю. Знаючи, що її вчинок 
заборонений, вона все одно від нього не 
відмовляється. Це називається «діяти з 
власної примхи». Вона знає, що те чи інше 
діло треба зробити, але не робить його. 
Тому таку людину називають свавільною, й 
на неї чекає осуд Усевишнього Господа. 
Вона не зможе досягти досконалості, яка є 
метою людського життя. Людське життя 
особливо призначене для очищення свого 
існування, і той, хто не дотримується правил 
та приписів, не може ні очиститися, ні 
досягти істинного щастя.  
 

ВІРШ 24 
 

TaSMaaC^añ& Pa[Maa<a& Tae k-aYaaRk-aYaRVYaviSQaTaaE ) 
jaTva XaañivDaaNaae¢&- k-MaR k-TauRiMahahRiSa )) 24 )) 

 

тасмч чхстра прама те 
крйкрйа-вйавастхітау | 

ґйтв стра-відгнокта 
карма картум ігргасі || 24 || 

 

тасмт — тому; страм — писання; 
прамам — доказ; те — твоє; крйа — 
обов’язку; акрйа — забороненої діяльності; 
вйавастхітау — визначених; ґйтв — 
знаючи; стра — писань; відгна — 
приписи; уктам — як проголошено; карма 
— роботу; картум — робити; іга — у цьому 
світі; аргасі — тобі слід. 
 

Тому, згідно з приписами писань, треба 
збагнути, що є обов’язком і що ним не є. 
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Знаючи такі правила й норми, слід діяти 
так, щоби поступово прогресувати. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Як з’ясовано у п’ятнадцятій 
главі, всі рекомендації Вед призначені для 
того, щоб пізнати Кришну. Хто пізнав 
Усевишнього Господа за допомогою 
«Бгаґавад-ґіти» й утвердився у свідомості 
Кришни, присвятивши себе відданому 
служінню Господові, той досяг вищої 
досконалості у знанні, яке презентує 
ведична література. Господь Чайтанья 
Магапрабгу зробив цей шлях надзвичайно 
легким: Він попросив людей лише 
повторювати мага-мантру Гаре Кришна, 
Гаре Кришна, Кришна Кришна, Гаре Гаре / 
Гаре Рама, Гаре Рама, Рама Рама, Гаре Гаре, 
зануритися у віддане служіння Господу і 
споживати рештки їжі, запропонованої 
Кришні. Людину, яка присвятила себе 
різноманітній діяльності у відданому 
служінні, треба вважати знавцем усієї 
ведичної літератури. Вона вже досягла 
досконалого знання. Звісно, пересічні люди, 
які не перебувають у свідомості Кришни й 
не служать Господові з відданістю, у своїх 
учинках мають керуватися приписами Вед, 
які вказують, що слід робити, а що не слід. 
Треба виконувати ці настанови без зайвих 
міркувань. Це називається дотриманням 
засад шастр, тобто писань. Шастри не 
мають чотирьох головних вад, притаманних 
зумовленим душам. Люди схильні 
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обманювати, їхні чуття недосконалі, вони 
неминуче припускаються помилок і 
зазнають впливу ілюзії. Ці чотири головні 
вади, що притаманні зумовленому життю, 
роблять людину нездатною встановлювати 
норми і принципи. Тому всі великі святі, 
ачар’ї та мага-атми (великі душі) визнають 
непорушними настанови, викладені в 
шастрах, і приймають їх без змін, адже самі 
шастри цих вад не мають.  

В Індії є чимало течій духовного 
пізнання, але загалом їх можна поділити на 
два класи — імперсоналістів та 
персоналістів. І ті й другі живуть, 
керуючись ведичними принципами. Не 
дотримуючись принципів, встановлених 
шастрами, неможливо піднятися до рівня 
досконалості. Отже, якщо людина справді 
починає розуміти мету шастр, то це 
означає, що їй у житті дуже поталанило. 

Причина занепаду людського суспільства 
полягає в тому, що люди вороже ставляться 
до засад, які допомагають зрозуміти 
Всевишнього Бога-Особу, і це найбільший 
злочин людського життя. Тому мая, або 
матеріальна енергія Всевишнього Бога-
Особи, постійно завдає нам троїстих 
страждань. Матеріальна енергія складається 
з трьох ґун матеріальної природи. Людині 
треба піднятися хоча б до ґуни добра, і тоді 
їй відкриється шлях до усвідомлення 
Всевишнього Бога-Особи. В іншому разі 
вона залишатиметься в ґунах невігластва і 
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страсті, які є причинами демонічного життя. 
Ті, що перебувають у цих ґунах, зі зневагою 
ставляться до писань, до святих і до 
правильного розуміння шляху до 
Всевишнього Бога-Особи. Вони не 
підкоряються настановам духовного вчителя 
й нехтують порадами Вед. Хоч вони й 
чують про велич відданого служіння 
Господу, та це не цікавить їх. Такі люди 
винаходять власні способи духовного 
розвитку. Це деякі з вад людського 
суспільства, що ведуть до демонічного 
способу життя. Однак якщо людина здатна 
сприймати настанови істинного духовного 
вчителя, спроможного вивести її на шлях 
поступу до вищої мети, тоді життя її буде 
успішним.  

Так закінчуються пояснення Бгакті-
веданти до шістнадцятої глави «Шрімад 
Бгаґавад-ґіти» в якій розглядаються 
божественні й демонічні натури. 
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ГЛАВА СІМНАДЦЯТА 
  

Різновиди віри 
 

ВІРШ 1 
 

AJauRNa ovac ) 
Yae XaañiviDaMauTSa*JYa YaJaNTae é[ÖYaaiNvTaa" ) 

Taeza& iNaïa Tau k-a k*-Z<a SatvMaahae rJaSTaMa" )) 1 )) 
 

арджуна увча 
йе стра-відгім утсриджйа 
йаджанте раддгайнвітӷ | 
теш нішх ту к криша 

саттвам го раджас тамаӷ || 1 || 
 

арджунаӷ увча — Арджуна сказав; йе — ті, 
хто; стра-відгім — приписів писань; 
утсриджйа — відмовляючись; йаджанте 
— поклоняються; раддгай — цілковитою 
вірою; анвітӷ — той, хто володіє; тешм 
— їх; нішх — віра; ту — але; к — яка; 
криша — о Кришно; саттвам — у добрі; 
го — або ж; раджаӷ — у страсті; тамаӷ — 
у невігластві. 
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Арджуна спитав:  
Кришно, яке становище тих, що не 
дотримуються принципів, викладених у 
писаннях, а поклоняються згідно з 
власними вподобаннями? Перебувають 
вони у добрі, у страсті чи у невігластві? 
 

ПОЯСНЕННЯ: У тридцять дев’ятому вірші 
четвертої глави сказано, що людина, яка 
схильна до якогось окремого способу 
поклоніння, поступово підіймається до рівня 
знання й досягає найвищого ступеня миру 
та процвітання. Із шістнадцятої глави можна 
довідатися, що той, хто не дотримується 
засад, викладених у писаннях, є асурою, 
тобто демоном. Того ж, хто чесно їх 
дотримується, називають девою, або 
півбогом. Але якщо людина з вірою 
дотримується якихось правил, що не згадані 
в шастрах, то яке її становище в цьому 
випадку? Кришна має розвіяти цей сумнів 
Арджуни. Якщо люди створюють собі 
якогось Бога, обравши на цю роль певну 
особу й зосередивши на ній усю свою віру, 
то в якій ґуні таке поклоніння проходить: у 
добрі, у страсті чи у невігластві? І чи 
досягають такі люди в житті досконалості? 
Чи можуть вони утвердитися в істинному 
знанні й піднятися до найвищого рівня 
досконалості? Чи досягають успіху у своїх 
зусиллях ті, що не дотримуються правил та 
приписів Священних Писань, але вірять у 
щось і поклоняються якимсь богам, 
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півбогам чи людям? Зараз Арджуна ставить 
ці питання Кришні. 
 

ВІРШ 2 
 

é[q>aGavaNauvac ) 
i}aivDaa >aviTa é[Öa deihNaa& Saa Sv>aavJaa ) 

Saaitvk-I raJaSaq cEv TaaMaSaq ceiTa Taa& é*<au )) 2 )) 
 

р-бгаґавн увча 
трі-відг бгаваті раддг 
дегін с свабгва-дж | 

сттвік рджас чаіва 
тмас четі т риу || 2 || 

 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; трі-відг — трояка; бгаваті — стає; 
раддг — віра; дегінм — утіленого; с — 
яка; сва-бгва-дж — згідно з його ґуною 
матеріальної природи; сттвік — у ґуні 
добра; рджас — у ґуні страсті; ча — 
також; ева — звичайно; тмас — у ґуні 
невігластва; ча — і; іті — таким чином; 
тм — про неї; риу — почуй від Мене. 
 

Всевишній Бог-Особа відповів:  
Згідно з тим, які ґуни природи впливають 
на втілену душу, її віра може бути трьох 
видів — у добрі, у страсті або ж у 
невігластві. Отже, вислухай зараз про це. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тими, що знають правила і 
приписи писань, але через лінь та 
гультяйство перестають їх дотримуватися, 
керують ґуни матеріальної природи. Згідно з 
їхньою минулою діяльністю, яку вони вели 
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в ґунах добра, страсті чи невігластва, вони 
набувають відповідних якостей. Взаємодія 
живої істоти з різними ґунами відбувається 
постійно. Через те, що жива істота 
перебуває в контакті з матеріальною 
природою, вона набуває певних рис 
характеру відповідно до зв’язку з тими чи 
іншими ґунами природи. Але природні 
якості людини можуть змінитися, якщо вона 
спілкуватиметься з істинним духовним 
учителем і житиме згідно з його 
настановами та приписами писань. 
Поступово вона зможе покращити своє 
становище й піднятися від невігластва чи 
страсті до ґуни добра. Отже, сліпа віра в 
певній ґуні природи не допоможе піднятися 
до рівня досконалості. Використовуючи 
розум і перебуваючи у спілкуванні з 
істинним духовним учителем, людина має 
ретельно осмислити всі ці речі. Таким 
чином вона зуміє поліпшити своє 
становище, перейшовши під вплив вищої 
ґуни природи. 
 

ВІРШ 3 
 

SatvaNauæPaa SavRSYa é[Öa >aviTa >aarTa ) 
é[ÖaMaYaae_Ya& Pauåzae Yaae YaC^\Ö" Sa Wv Sa" )) 3 )) 

 

саттвнурӯп сарвасйа 
раддг бгаваті бграта | 
раддг-майо ’йа пурушо 

йо йач-чхраддгаӷ са ева саӷ || 3 || 
 

саттва-анурӯп — згідно з існуванням; 
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сарвасйа — кожного; раддг — віра; 
бгаваті — стає; бграта — син Бгарати; 
раддг — віри; майаӷ — сповнений; айам 
— цей; пурушаӷ — жива істота; йаӷ — який; 
йат — маючи яку; раддгаӷ — віра; саӷ — 
той; ева — неодмінно; саӷ — він. 
 

О сину Бгарати, згідно з впливом на 
існування людини різних станів природи, 
вона розвиває певний тип віри. Про живу 
істоту кажуть, що вона належить до тої 
чи іншої віри у відповідності з тими 
ґунами, які на неї впливають. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Кожен, незалежно від того, 
хто він, має певний тип віри. В залежності 
від його природи, ця віра може належати до 
ґуни добра, страсті чи невігластва, а згідно зі 
своєю вірою людина спілкується з певними 
людьми. Істина полягає в тому, що кожна 
жива істота, як про це сказано в 
п’ятнадцятій главі, за своїм походженням є 
невід’ємною часткою Всевишнього Господа. 
Тому жива істота за походженням 
трансцендентна до всіх ґун матеріальної 
природи. Але коли вона забуває про свої 
стосунки з Усевишнім Богом-Особою і 
входить у контакт із матеріальною 
природою, в зумовлене життя, тоді вона 
сама створює свій стан, взаємодіючи з 
розмаїттям матеріальної природи. В 
результаті цього її штучна віра й буття 
стають виключно матеріальними. Хоча 
людина й може перебувати під впливом 
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певного враження чи уявлення про життя, та 
все ж за походженням вона є нірґуна, або 
трансцендентна. Тому слід очиститися від 
накопиченої матеріальної скверни, аби 
відновити свої стосунки з Усевишнім 
Господом. І єдиний шлях повернення, яким 
можна йти без страху, — це свідомість 
Кришни. Якщо людина перебуває у 
свідомості Кришни, тоді цей шлях гарантує 
досягнення досконалого рівня. Якщо ж 
людина не обере цей шлях 
самоусвідомлення, тоді вона, без сумніву, 
залишиться під впливом ґун матеріальної 
природи.  

Слово раддг, або «віра», дуже важливе 
в цьому вірші. Віра походить із ґуни добра. 
Людина може вірити в якогось півбога, чи у 
створеного бога, чи в якусь умоглядну 
теорію. Вважають, що тверда віра 
народжується з діяльності в матеріальній 
ґуні добра. Але в матеріально зумовленому 
стані жодна діяльність не може бути 
цілковито чистою. Вона не може повністю 
перебувати в чистому добрі. В ній завжди 
присутні домішки інших ґун. Чисте добро 
трансцендентне, і, перебуваючи у стані 
чистого добра, можна збагнути істинну 
природу Всевишнього Бога-Особи. Поки 
віра не перебуває в чистому добрі повністю, 
її ще можуть забруднювати інші ґуни 
матеріальної природи. Бруд ґун матеріальної 
природи поширюється на серце, тому віра 
людини визначається тим, яка ґуна впливає 
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на її серце. Слід розуміти, що коли на серце 
людини впливає ґуна добра, то й віра її 
також у ґуні добра. Якщо серце людини 
перебуває у ґуні страсті, то й віра її в ґуні 
страсті. А якщо серце в ґуні пітьми, ілюзії, 
то й віра також забруднена цією ґуною. 
Отже, ми бачимо різноманітні типи віри в 
цьому світі й різноманітні релігійні течії, 
зумовлені різноманітними типами віри. 
Істинні релігійні засади перебувають у ґуні 
чистого добра, однак, через те, що серце 
нечисте, існують різні типи релігійних 
засад. Таким чином, відповідно до різних 
типів віри існують різні види поклоніння. 
 

ВІРШ 4 
 

YaJaNTae Saaitvk-a devaNYa+ar+aa&iSa raJaSaa" ) 
Pa[eTaaN>aUTaGa<aa&êaNYae YaJaNTae TaaMaSaa JaNaa" )) 4 )) 

 

йаджанте сттвік девн 
йакша-ракшсі рджасӷ | 
претн бгӯта-ґа чнйе 

йаджанте тмас джанӷ || 4 || 
 

йаджанте — поклоняються; сттвікӷ — 
ті, що в ґуні добра; девн — півбогам; 
йакша-ракшсі — демонам; рджасӷ — 
ті, що в ґуні страсті; претн — духам 
мертвих; бгӯта-ґан — привидам; ча — і; 
анйе — іншим; йаджанте — поклоняються; 
тмасӷ — у ґуні невігластва; джанӷ — 
люди. 
 

Ті люди, що в ґуні добра, поклоняються 
небожителям, ті, що у страсті, шанують 



1351 

демонів, а ті, що в невігластві, 
обожнюють духів і привидів. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші Всевишній 
Бог-Особа описує, як поклоніння людей 
залежить від їхньої зовнішньої діяльності. 
Згідно з настановами писань поклоніння 
вартий тільки Всевишній Бог-Особа, але 
люди, які не дуже обізнані з настановами 
писань чи не вірять їм, поклоняються різним 
об’єктам у відповідності з тими чи іншими 
ґунами матеріальної природи, які мають над 
ними владу. У ґуні добра люди зазвичай 
поклоняються півбогам: Брагмі, Шіві, 
Чандрі, Індрі, богові Сонця та іншим. Існує 
чимало різних півбогів, і люди в ґуні добра 
задля досягнення тої чи іншої мети 
поклоняються певним півбогам. Так само ті, 
що перебувають у ґуні страсті, вшановують 
демонів. Відомо, що під час другої світової 
війни в Калькутті жив один чоловік, який 
поклонявся Гітлеру, бо завдяки війні цей 
чоловік нажив чимале багатство з 
допомогою махінацій на чорному ринку. 
Так само й люди в ґунах страсті й 
невігластва часто обирають можновладну 
людину і схиляються перед нею, як перед 
Богом. Вони вважають, що будь-кого можна 
вшановувати як Бога й досягати тих самих 
результатів. 

Тут ясно сказано, що люди в ґуні страсті 
створюють собі таких богів і шанують їх, а 
ті, що в ґуні невігластва, у пітьмі, 
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поклоняються духам померлих. Іноді люди 
поклоняються навіть могилам померлих. 
Поклоніння, що пов’язане з сексом, також 
перебуває в ґуні пітьми. Так само у 
віддалених селах Індії живуть люди, які 
поклоняються привидам. В Індії люди з 
нижчих прошарків суспільства інколи йдуть 
до лісу і, знаючи, в якому дереві живе дух, 
поклоняються йому та приносять жертви. Ці 
різноманітні форми поклоніння насправді не 
є поклонінням Богові. Поклоніння Богові 
призначене для людей, які перебувають у 
трансцендентному стані чистого добра. У 
«Шрімад-Бгаґаватам» (4.3.23) сказано: 
саттва віуддга васудева-абдітам — 
«Людина, яка перебуває в ґуні чистого 
добра, поклоняється Всудеві». Суть цього 
вислову полягає в тому, що поклонятися 
Всевишньому Богові-Особі може лише та 
людина, яка повністю скинула з себе чари 
матеріальної природи й перебуває у 
трансцендентному стані. 

Вважається, що імперсоналісти 
перебувають у ґуні добра. Вони 
поклоняються півбогам п’яти видів і 
вшановують безособовий образ Вішну в 
матеріальному світі, що відомий як 
умоглядний Вішну, або абстрактний Вішну. 
Вішну — це поширення Всевишнього Бога-
Особи, проте оскільки імперсоналісти по 
суті не вірять у Всевишнього Бога-Особу, то 
вони уявляють, що форма Вішну є лише 
одним із аспектів безособового Брагмана. 
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Так само вони вважають, що Господь 
Брагма — це безособова форма в 
матеріальній ґуні страсті. Іноді вони 
описують п’ять видів богів, яким треба 
поклонятися, але, вважаючи, що справжня 
істина — це безособовий Брагман, вони 
врешті-решт відмовляються від усіх об’єктів 
поклоніння. Підсумовуючи, можна сказати, 
що спілкування з особами трансцендентної 
природи дозволяє очиститися від якостей, 
що нав’язані нам ґунами матеріальної 
природи. 
 

ВІРШІ 5–6 
 

AXaañivihTa& gaaer& TaPYaNTae Yae TaPaae JaNaa" ) 
dM>aahªarSa&Yau¢-a" k-aMaraGabl/aiNvTaa" )) 5 )) 

k-zRYaNTa" XarqrSQa& >aUTaGa]aMaMaceTaSa" ) 
Maa& cEvaNTa" XarqrSQa& TaaiNvÖyaSauriNaêYaaNa( )) 6 )) 

 

астра-вігіта ґгора 
тапйанте йе тапо джанӷ | 
дамбггакра-сайуктӷ 
кма-рґа-балнвітӷ || 5 || 

 

каршайантаӷ арра-стха 
бгӯта-ґрмам ачетасаӷ | 

м чаівнтаӷ арра-стха 
тн віддгй сура-нічайн || 6 || 

 

астра — не згаданий у писаннях; вігітам 
— керований; ґгорам — шкідливий для 
інших; тапйанте — проходять через аскезу; 
йе — ті, хто; тапаӷ — аскеза; джанӷ — 
люди; дамбга — із пихою; агакра — й 
егоїзмом; сайуктӷ — втягнені; кма — 
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хтивості; рґа —  і прив’язаності; бала — 
силою; анвітӷ — змушувані; каршайантаӷ 
— катуючи; арра-стхам — розташований 
у тілі; бгӯта-ґрмам — поєднання 
матеріальних елементів; ачетасаӷ — маючи 
спантеличений ум; мм — Мене; ча — 
також; ева — неодмінно; антаӷ — 
усередині; арра-стхам — розташованого 
в тілі; тн — їх; віддгі — розумій; сура-
нічайн — демонів. 
 

Ті, що накладають на себе суворі аскези й 
покути, не рекомендовані у писаннях, 
керуючись гордістю та егоїзмом, хтивістю 
і прив’язаністю, ті, що здуру катують 
матеріальні елементи тіла й Наддушу у 
тілі, відомі як демони. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Є особи, що винаходять 
різноманітні аскези й покути, не схвалені у 
писаннях. Так, наприклад, піст задля якої-
небудь минущої мети, такої як досягнення 
якихось політичних цілей, у писаннях не 
згаданий. Писання  рекомендують піст задля 
духовного поступу, а не заради досягнення 
яких-небудь політичних чи соціальних 
цілей. Згідно з «Бгаґавад-ґітою», люди, які 
вдаються до таких аскез, безумовно є 
демонами. Їхні дії суперечать настановам 
писань і не сприяють загальному благу 
людства. По суті, ці люди діють, керуючись 
гордістю, хибним его, хтивістю і 
прив’язаністю до матеріальної насолоди. 
Такі дії не лише шкодять діяльності органів 
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тіла, створеного з матеріальних елементів, 
але й непокоять Самого Всевишнього Бога-
Особу, який мешкає в цьому тілі. Такі 
недозволені аскези й пости заради 
досягнення політичних цілей лише 
тривожать інших. Про них у ведичній 
літературі не згадано. Демон може вважати, 
що у такий спосіб він змусить суперників 
діяти згідно з його бажаннями, однак іноді 
він може виснажитись від голоду й умерти. 
Всевишній Бог-Особа не схвалює таких 
учинків, Він називає людей, що вдаються до 
такої діяльності, демонами. Такі потуги 
ображають Усевишнього Бога-Особу, адже 
їх роблять усупереч настановам ведичних 
писань. У зв’язку з цим важливим тут є 
слово ачетасаӷ. Люди з нормальною 
психікою мають дотримуватися настанов 
писань, а ті, кого такими назвати не можна, 
нехтують писаннями, не слухаються їхніх 
настанов і придумують власні методики 
аскез і покут. Слід завжди пам’ятати, чим 
урешті решт демонічні люди закінчують. 
Про це вже йшлося у попередній главі: 
Господь змушує їх знову і знову 
народжуватися з утроб демонів. У 
результаті вони життя за життям 
перебувають у демонічній природі, навіть не 
підозрюючи про свої стосунки з Усевишнім 
Богом-Особою. Однак, якщо таким особам 
пощастить зустріти духовного вчителя, 
спроможного скерувати їх на шлях ведичної 
мудрості, то вони зможуть скинути пута 
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свого рабства і врешті-решт досягти 
найвищої мети. 
 

ВІРШ 7 
 

AaharSTviPa SavRSYa i}aivDaae >aviTa iPa[Ya" ) 
YajSTaPaSTaQaa daNa& Taeza& >aediMaMa& é*<au )) 7 )) 

 

грас тв апі сарвасйа 
трі-відго бгаваті прійаӷ | 

йаґйас тапас татх дна 
теш бгедам іма риу || 7 || 

 

граӷ — їжа; ту — неодмінно; апі — 
також; сарвасйа — кожного; трі-відгаӷ — 
трьох різновидів; бгаваті — є; прійаӷ — 
дорогий; йаґйаӷ — жертвопринесення; 
тапаӷ — аскетизм; татх — також; днам 
— милостиня; тешм — їх; бгедам — 
відмінності; імам — це; риу — слухай. 
 

Навіть їжа, якій надає перевагу людина, 
буває трьох видів, у залежності від трьох 
станів матеріальної природи. Те ж саме 
стосується й жертвопринесень, аскетизму 
та благодійності. А зараз вислухай, які 
між ними відмінності. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Залежно від обставин та ґун 
матеріальної природи різні люди 
неоднаково харчуються, по-різному 
приносять жертви, проходять через аскези і 
вдаються до благодійності. Всі ці види 
діяльності не ведуться на одному й тому ж 
рівні. Ті, що з допомогою аналізу можуть 
збагнути, в яких ґунах матеріальної природи 
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здійснюється та чи інша діяльність, є 
справді мудрими. А ті, що вважають усі 
види жертвопринесень, їжі та благодійності 
однаковими нездатні розрізняти і є 
недоумками. Деякі місіонери запевняють, 
що можна робити що завгодно й досягти 
досконалості. Ці нерозсудливі поводарі 
людей не діють у відповідності з 
настановами писань. Вони винаходять 
власні методи й ведуть людей хибним 
шляхом. 
 

ВІРШ 8 
 

AaYau"Satvbl/araeGYaSau%Pa[qiTaivvDaRNaa" ) 
rSYaa" iòGDaa" iSQara ôÛa Aahara" Saaitvk-iPa[Yaa" )) 8 )) 

 

йуӷ-саттва-балроґйа- 
сукха-прті-вівардганӷ | 

расйӷ сніґдгӷ стхір гридй 
грӷ сттвіка-прійӷ || 8 || 

 

йуӷ — тривалість життя; саттва — 
існування; бала — сила; роґйа — здоров’я; 
сукха — щастя; прті — і задоволення; 
вівардганӷ — ті, що збільшують; расйӷ — 
соковиті; сніґдгӷ — маслянисті; стхірӷ — 
ті, що роблять тривалим; гридйӷ — приємні 
серцю; грӷ — їжа; сттвіка — тому, хто 
перебуває у добрі; прійӷ — смачні. 
 

Їжа, яка подобається тим, що 
перебувають у стані добра, збільшує 
тривалість життя, очищує існування, дає 
силу, здоров’я, щастя і задоволення. Вона 
соковита, масна, корисна і приємна 
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серцю. 
 

ВІРШ 9 
 

k-Èãl/v<aaTYauZ<aTaq+<aæ+aivdaihNa" ) 
Aahara raJaSaSYaeía du"%Xaaek-aMaYaPa[da" )) 9 )) 

 

кав-амла-лаватй-уша- 
ткша-рӯкша-відгінаӷ | 

гр рджасасйеш 
дуӷкха-окмайа-прадӷ || 9 || 

 

кау — гіркий; амла — кислий; лаваа — 
солоний; аті-уша — дуже гарячий; ткша 
— гострий; рӯкша — сухий; відгінаӷ — що 
обпікає; грӷ — їжа; рджасасйа — для 
того, хто в ґуні страсті; ішӷ — бажані; 
дуӷкха — нещастя; ока — злигодні; майа-
прадӷ — ті, що викликають хвороби. 
 

Їжа надто гірка, надто кисла, надто 
солона, перчена, гостра, суха і надто 
гаряча вабить людей, що перебувають у 
страсті. Їжа така викликає тугу, 
страждання й хвороби. 
 

ВІРШ 10 
 

YaaTaYaaMa& GaTarSa& PaUiTa PaYauRizTa& c YaTa( ) 
oiC^íMaiPa caMaeDYa& >aaeJaNa& TaaMaSaiPa[YaMa( )) 10 )) 

 

йта-йма ґата-раса 
пӯті парйушіта ча йат | 
уччхішам апі чмедгйа 

бгоджана тмаса-прійам || 10 || 
 

йта-ймам — страви, що приготовані за 
три години до їди; ґата-расам — без смаку; 



1359 

пӯті — з неприємним запахом; парйушітам 
— те, що розклалося; ча — також; йат — 
те, що; уччхішам — рештки їжі, яку 
споживали інші; апі — також; ча — і; 
амедгйам — недоторкане; бгоджанам — 
їжа; тмаса — для того, хто в ґуні пітьми; 
прійам — дороге. 
 

Їжа, що приготована більш ніж за три 
години до споживання, їжа, яка несмачна, 
зіпсована або гнила, а також їжа, яка 
складається з залишків чиєїсь їжі та 
непридатних продуктів, — дорога тим, 
що перебувають у ґуні темряви. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Призначення їжі — збільшу-
вати тривалість життя, очищувати ум і 
додавати фізичної сили. У цьому єдине її 
призначення. У минулому великі авторитети 
визначили деякі різновиди їжі, як найбільш 
корисні для здоров’я, що продовжують 
життя, такі як молочні продукти, цукор, рис, 
пшеницю, фрукти й овочі. Така їжа дуже 
подобається тим, що перебувають у ґуні 
добра. Іншу їжу, таку як печена кукурудза й 
чорна патока, хоч вона й не дуже смачна, 
однак її можна зробити приємною, додаючи 
до неї молоко й інші продукти. Тоді вона 
набуде якостей добра. За своєю природою 
така їжа чиста й цілковито відмінна від 
таких огидних продуктів, як м’ясо чи 
алкоголь. Згадана у восьмому вірші 
масляниста їжа не містить у собі жиру, 
виготовленого внаслідок забою тварин. 
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Тваринний жир присутній у молоці, яке є 
найкращою їжею. Молоко, масло, сир та 
інші подібні продукти дають тваринний жир 
у формі, яка виключає будь-яку потребу у 
вбивстві невинних істот. Отже, вбивство 
тварин відбувається лише внаслідок 
жорстокості сучасних людей. Цивілізовані 
люди добувають необхідний тваринний жир 
з молока. Тварин забивають лише 
недолюдки. Що ж до білків, то їх у великій 
кількості можна отримати з гороху, далу 
(різновид бобів), зерна тощо. 

Їжа, що перебуває у ґуні страсті, а саме 
гірка, надто солона, надто гаряча або з 
надмірною кількістю червоного перцю, — 
викликає кволість, зменшує кількість 
шлункового соку і спричиняє хвороби. Їжа в 
ґуні невігластва, або пітьми, переважно 
несвіжа. Будь-яка їжа, яку приготовано 
більш ніж за три години до споживання (за 
винятком прасаду — їжі, запропонованої 
Господові), належить до ґуни пітьми. 
Розкладаючись, така їжа виділяє поганий 
запах, привабливий для людей у ґуні 
невігластва й відразливий для тих, що 
перебувають у ґуні добра. 

Рештки їжі можна споживати лише в тому 
разі, якщо вони є залишками страв, 
запропонованих Господові, або якщо цю їжу 
приймали святі люди, особливо духовний 
учитель. У всіх інших випадках вважають, 
що рештки їжі належать до ґуни невігластва 
і сприяють зараженню організму хворобами. 
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Така їжа, хоча і здається дуже привабливою 
для людей у ґуні пітьми, викликає відразу в 
тих, що перебувають у ґуні добра, й вони не 
бажають навіть до неї торкатися. Найкраща 
їжа — це рештки страв, запропонованих 
Усевишньому Богові-Особі. У «Бгаґавад-
ґіті» Всевишній Господь каже, що Він 
приймає їжу, яку приготували з овочів, 
борошна та молока й піднесли Йому з 
любов’ю і відданістю. Патра пушпа 
пхала тойам. Звичайно ж, головне, що 
приймає Всевишній Бог-Особа, — це любов 
та відданість. Також кажуть, що прасад 
треба готувати особливим чином. Будь-яку 
їжу, приготовану згідно з настановами 
шастр і запропоновану Всевишньому 
Богові-Особі, можна їсти навіть якщо вона 
приготована дуже давно, бо така їжа — 
трансцендентна. Тому, аби зробити їжу 
чистою, придатною для споживання і 
смачною для всіх людей, треба 
запропонувати її Всевишньому Богові-
Особі. 
 

ВІРШ 11 
 

Af-l/ak-ax(i+ai>aYaRjae iviDad*íae Ya wJYaTae ) 
YaíVYaMaeveiTa MaNa" SaMaaDaaYa Sa Saaitvk-" )) 11 )) 

 

апхалккшібгір йаґйо 
відгі-дішо йа іджйате | 
йашавйам еветі манаӷ 

самдгйа са сттвікаӷ || 11 || 
 

апхала-ккшібгіӷ — тими, хто не бажає 
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плодів; йаґйаӷ — жертвопринесення; відгі-
дішаӷ — згідно з настановами писань; йаӷ 
— котрий; іджйате — виконується; 
йашавйам — має виконуватися; ева — 
неодмінно; іті — таким чином; манаӷ — ум; 
самдгйа — зосереджуючи; саӷ — він; 
сттвікаӷ — у ґуні добра. 
 

Жертвопринесення, що їх з почуття 
обов’язку й у відповідності з настановами 
шастр проводять люди, які не прагнуть 
винагороди, мають природу добра. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Здебільшого жертвоприне-
сення здійснюють із якихось сподівань, у 
надії на зиск, однак тут сказано, що треба 
уникати таких бажань. Жертвопринесення 
треба здійснювати з почуття обов’язку. 
Розгляньмо, наприклад, обряди, що їх 
відправляють у храмах та церквах. Зазвичай 
їх здійснюють задля досягнення якого-
небудь матеріального блага, й тому такі 
обряди не належать до ґуни добра. Церкву 
слід відвідувати з почуття обов’язку, 
виявляючи повагу до Всевишнього Бога-
Особи, і пропонувати Йому квіти та їжу без 
наміру отримати за це якісь матеріальні 
блага. В наш час усі вважають, що 
недоцільно йти до храму лише для того, аби 
поклонятися Богу, проте Священні Писання 
не рекомендують поклонятися Господові 
задля того, щоб отримати матеріальні блага. 
Храм треба відвідувати просто, щоб 
виявляти повагу Божеству. Це дозволить 
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людині піднятися до ґуни добра. Обов’язок 
кожної цивілізованої людини — 
дотримуватися настанов Священних Писань 
і шанувати Всевишнього Бога-Особу.  
 

ВІРШ 12 
 

Ai>aSaNDaaYa Tau f-l&/ dM>aaQaRMaiPa cEv YaTa( ) 
wJYaTae >arTaé[eï Ta& Yaj& iviÖ raJaSaMa( )) 12 )) 

 

абгісандгйа ту пхала 
дамбгртхам апі чаіва йат | 
іджйате бгарата-решха 

та йаґйа віддгі рджасам || 12 || 
 

абгісандгйа — бажаючи; ту — але; пхалам 
— наслідок; дамбга — пихи; артхам — 
задля; апі — також; ча — і; ева — 
неодмінно; йат — те, яке; іджйате — 
виконують; бгарата-решха — провідник 
Бгарат; там — той; йаґйам — 
жертвопринесення; віддгі — знай; 
рджасам — у ґуні страсті. 
 

Але, о керманичу Бгарат, тобі слід знати, 
що жертвопринесення, здійснюване задля 
якоїсь матеріальної вигоди або з гордості 
чи напоказ, перебуває у ґуні страсті. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Інколи обряди й 
жертвопринесення здійснюють, аби 
дістатися до небесного царства чи задля 
досягнення матеріальних благ у цьому світі. 
Такі жертвопринесення й обряди 
перебувають у ґуні страсті. 
 

ВІРШ 13 
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iviDahqNaMaSa*íaà& MaN}ahqNaMadi+a<aMa( ) 
é[ÖaivrihTa& Yaj& TaaMaSa& Pairc+aTae )) 13 )) 

 

відгі-гнам асришнна 
мантра-гнам адакшіам | 
раддг-вірагіта йаґйа 

тмаса парічакшате || 13 || 
 

відгі-гнам — без настанов писань; 
асриша-аннам — без роздавання прасаду; 
мантра-гнам — без співу ведичних гімнів; 
адакшіам — без винагороди священикам; 
раддг — віри; вірагітам — без; йаґйам 
— жертвопринесення; тмасам — у ґуні 
невігластва; парічакшате — розглядають. 
 

А будь-яке жертвопринесення, здійснюва-
не без огляду на поради писань, без 
роздачі прасаду [духовної їжі], без співу 
ведичних гімнів, без винагороди 
священикам і без віри, належить до ґуни 
невігластва. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Віра у ґуні пітьми, або 
невігластва, по суті є безвір’ям. Іноді люди 
поклоняються якомусь півбогу лише для 
того, аби заробити гроші й витратити їх на 
розваги, нехтуючи таким чином 
настановами шастр. Такі вистави з 
релігійної обрядовості не вважають за 
істинну релігійність, бо така релігійність 
перебуває в ґуні пітьми. Вона сприяє 
розвитку демонічного способу мислення і 
шкодить людському суспільству. 
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ВІРШ 14 
 

deviÜJaGauåPa[ajPaUJaNa& XaaEcMaaJaRvMa( ) 
b]øcYaRMaih&Saa c Xaarqr& TaPa oCYaTae )) 14 )) 

 

дева-двіджа-ґуру-прґйа- 
пӯджана аучам рджавам | 

брагмачарйам агіс ча 
рра тапа учйате || 14 || 

 

дева — Всевишньому Господові; двіджа — 
брагманам; ґуру — духовному вчителеві; 
прґйа — шанованим особам; пӯджанам — 
поклоніння; аучам — чистота; рджавам 
— простота; брагмачарйам — целібат; 
агіс — незастосування насильства; ча — 
також; ррам — те, що стосується тіла; 
тапаӷ — аскетизм; учйате — кажуть, що є. 
 

Аскетизм тіла полягає у поклонінні 
Всевишньому Господові, брагманам, 
духовному вчителеві, старшим, таким як 
батько і мати, а також у чистоті, простоті, 
цнотливості й у незастосуванні насиль-
ства. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Всевишній Господь пояснює 
тут різні форми аскези та стриманості. 
Спочатку Він описує аскези, що стосуються 
тіла. Треба проявляти або вчитися 
проявляти шану Богові та півбогам, 
досконалим і підготовленим брагманам та 
духовному вчителеві, старшим, тобто, 
батькові, матері й будь-кому, хто 
досвідчений у ведичному знанні. До всіх 
них треба ставитися з належною шаною. 



1366 

Людина має підтримувати свою внутрішню 
й зовнішню чистоту та навчитися бути 
простою у поведінці. Робити треба тільки те, 
що дозволяють Священні Писання. 
Заборонено вступати в позашлюбні статеві 
зносини, адже шастри дозволяють їх лише 
у шлюбі. Це і є целібат, або цнотливість. 
Такими є аскези й обмеження, які 
стосуються тіла. 
 

ВІРШ 15 
 

ANauÜeGak-r& vaKYa& SaTYa& iPa[YaihTa& c YaTa( ) 
SvaDYaaYaa>YaSaNa& cEv vax(MaYa& TaPa oCYaTae )) 15 )) 

 

анудвеґа-кара вкйа 
сатйа прійа-гіта ча йат | 

свдгййбгйасана чаіва 
в-майа тапа учйате || 15 || 

 

анудвеґа-карам — те, що не збуджує; 
вкйам — слово; сайтам — правдиве; прійа 
— приємне; гітам — благотворне; ча — 
також; йат — яке; свдгййа — вивчення 
Вед; абгйасанам — практика; ча — також; 
ева — неодмінно; вк-майам — мови; тапаӷ 
— аскетизм; учйате — кажуть, що є. 
 

Аскеза мови полягає у використанні 
правдивих, приємних та благотворних 
слів, які не тривожать інших, а також у 
регулярному декламуванні ведичної 
літератури. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людині не слід говорити в 
манері, яка непокоїть уми інших. Звісно, 
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коли говорить духовний учитель, він задля 
користі своїх учнів може висловлювати їм 
усю правду, але той же самий учитель не 
повинен казати нічого такого тим людям, які 
не є його учнями, якщо це може їх 
бентежити. У цьому полягає стриманість 
мови. Крім того, не слід говорити 
безглуздих речей. У духовних колах 
вважають, що говорити варто лише те, що 
має підтвердження в шастрах, 
обґрунтовуючи сказане цитатою з 
авторитетних джерел. Водночас мова має 
бути приємною на слух. Такі бесіди 
приносять вище благо та сприяють 
піднесенню всього суспільства. Є безмежна 
кількість ведичних творів, і людині слід їх 
вивчати. В цьому полягає стриманість мови. 
 

ВІРШ 16 
 

MaNa"Pa[Saad" SaaEMYaTv& MaaENaMaaTMaiviNaGa]h" ) 
>aavSa&éuiÖirTYaeTataPaae MaaNaSaMauCYaTae )) 16 )) 

 

манаӷ-прасдаӷ саумйатва 
маунам тма-вініґрагаӷ | 

бгва-сауддгір ітй етат 
тапо мнасам учйате || 16 || 

 

манаӷ-прасдаӷ — вдоволеність ума; 
саумйатвам — без лицемірства до інших; 
маунам — серйозність; тма — себе; 
вініґрагаӷ — опанування; бгва — своєї 
природи; сауддгіӷ — очищення; іті — 
таким чином; етат — це; тапаӷ — 
аскетизм; мнасам — ума; учйате — 
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кажуть, що є. 
 

А вдоволеність, простота, серйозність, 
самовладання та очищення власного 
існування належать до аскетизму ума. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Зробити ум аскетичним 
означає відвернути його від чуттєвих 
задоволень. Треба натренувати його так, 
щоб він завжди думав тільки про благо 
інших. Найкращим засобом виховання ума є 
серйозність думок. Треба постійно 
перебувати у свідомості Кришни й уникати 
чуттєвих задоволень. Очистити свою 
природу означає усвідомити Кришну. 
Задовольнити ум можна лише відволікаючи 
його від думок про чуттєві задоволення. 
Чим більше ми думаємо про чуттєві 
насолоди, тим більше ум стає 
невдоволеним. Сучасна людина без потреби 
обтяжує себе безліччю думок про чуттєві 
насолоди й через це не має жодної 
можливості задовольнити ум. Найкраще — 
це скерувати ум до вивчення ведичної 
літератури, яка сповнена цікавих історій, що 
дають людині задоволення, як-от наприклад 
Пурани й «Магабгарата». Можна 
скористатися цим знанням і в такий спосіб 
очиститися. В умі не повинно бути 
двоїстості, й людина має думати про благо 
всіх. Мовчання є ознакою того, що людина 
завжди думає про самоусвідомлення. Тому в 
цьому смислі людина, яка перебуває у 
свідомості Кришни, досконало дотримуєть-
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ся обітниці мовчання. Приборкання ума 
полягає у відчуженні його від думок про 
чуттєві задоволення. Треба бути щирим у 
всіх своїх учинках і так очистити своє 
існування. Разом усі ці якості утворюють 
аскетизм розумової діяльності. 
 

ВІРШ 17 
 

é[ÖYaa ParYaa Taá& TaPaSTaiT}aivDa& NarE" ) 
Af-l/ak-ax(i+ai>aYauR¢E-" Saaitvk&- Pairc+aTae )) 17 )) 

 

раддгай парай тапта 
тапас тат трі-відга нараіӷ | 

апхалккшібгір йуктаіӷ 
сттвіка парічакшате || 17 || 

 

раддгай — з вірою; парай — 
трансцендентною; таптам — яку 
виконують; тапаӷ — аскетизм; тат — те; 
трі-відгам — трьох видів; нараіӷ — 
людьми; апхала-ккшібгіӷ — хто не 
прагне плодів; йуктаіӷ — зайнятий; 
сттвікам — у ґуні добра; парічакшате — 
називають. 
 

Цей троїстий аскетизм, тобто аскетизм 
тіла, ума і мови, здійснюваний із 
трансцендентною вірою, без прагнення 
матеріальної вигоди й лише заради 
Всевишнього, називають аскетизмом у 
ґуні добра. 
 

ВІРШ 18 
 

SaTk-arMaaNaPaUJaaQa| TaPaae dM>aeNa cEv YaTa( ) 
i§-YaTae Taidh Pa[ae¢&- raJaSa& cl/MaDa]uvMa( )) 18 )) 
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саткра-мна-пӯджртха 
тапо дамбгена чаіва йат | 
крійате тад іга прокта 

рджаса чалам адгрувам || 18 || 
 

сат-кра — поваги; мна — гордості; 
пӯдж — поклоніння; артхам — задля; 
тапаӷ — аскетизм; дамбгена — з пихою; ча 
— також; ева — неодмінно; йат — котре; 
крійате — виконують; тат — те; іга — у 
цьому світі; проктам — названо; рджасам 
— у ґуні страсті; чалам — хитким; адгрувам 
— тимчасовим. 
 

Про покуту, здійснювану з гордості й 
задля шани, слави та поклоніння, кажуть, 
що вона в ґуні страсті. Плоди її непевні та 
скороминущі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Інколи людина вдається до 
аскези, аби привернути до себе увагу інших, 
домагаючись почестей, шани й того, щоб 
перед нею схилялися. Люди, які 
перебувають у ґуні страсті, домагаються, аби 
підлеглі їм поклонялися, мили ноги й 
робили коштовні дарунки. Такі результати, 
яких досягають, використовуючи покути й 
аскетизм не за призначенням, належать до 
ґуни страсті. Вони тимчасові; ними можна 
певний час насолоджуватися, але вони 
недовговічні.  
 

ВІРШ 19 
 

MaU!Ga]ahe<aaTMaNaae YaTPaq@Yaa i§-YaTae TaPa" ) 
ParSYaaeTSaadNaaQa| va TataaMaSaMaudaôTaMa( )) 19 )) 
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мӯга-ґргетмано йат 
пай крійате тапаӷ | 

парасйотсданртха в 
тат тмасам удгритам || 19 || 

 

мӯга — нерозумними; ґргеа — із 
зусиллями; тманаӷ — істинного «я»; йат 
— котре; пай — тортурами; крійате — 
здійснюють; тапаӷ — покута; парасйа — 
інших; утсдана-артхам — заради 
нищення; в — або; тат — те; тмасам — 
у ґуні темряви; удгритам — вважають. 
 

А покута, до якої вдаються з дурості, яка 
супроводжується самокатуванням, чи яка 
нищить інших або шкодить їм, належить 
до ґуни невігластва. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Є чимало прикладів 
безглуздих аскез, що їх здійснювали демони 
на кшталт Гіраньякашіпу, який накладав на 
себе суворі обмеження, аби стати 
безсмертним і знищити небожителів. Щоби 
досягти цього, він молився Брагмі, але, 
врешті-решт, його вбив Усевишній Бог-
Особа. Вдаватися до покут заради чогось 
нездійсненного означає діяти в ґуні 
невігластва. 
 

ВІРШ 20 
 

daTaVYaiMaiTa YaÕaNa& dqYaTae_NauPak-air<ae ) 
deXae k-ale/ c Paa}ae c TaÕaNa& Saaitvk&- SMa*TaMa( )) 20 )) 

 

дтавйам іті йад дна 
дйате ’нупакріе | 
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дее кле ча птре ча 
тад дна сттвіка смритам || 20 || 

 

дтавйам — багаті дари; іті — таким 
чином; йат — котре; днам — милостиня; 
дйате — яку дають; анупакріе — без 
прагнення чого-небудь натомість; дее — у 
належному місці; кле — в належний час; ча 
— також; птре — гідній людині; ча — і; 
тат — таке; днам — подаяння; сттвікам 
— у ґуні добра; смритам — розцінюють. 
 

Милостиня, яку дають з почуття 
обов’язку гідній особі, без бажання 
отримати щось натомість, у належному 
місці й у відповідний час, перебуває у ґуні 
добра. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Ведична література 
рекомендує спрямовувати благодійність на 
людей, які присвятили себе духовній 
діяльності. Вона не радить давати 
милостиню без розбору. Треба завжди брати 
до уваги духовне вдосконалення. Тому 
добродійність слід чинити під час сонячних 
і місячних затемнень в місцях прощ, або 
наприкінці місяця, або гідним брагманам чи 
вайшнавам, або у храмах. Вдаючись до 
благодійності, не треба розраховувати на 
якусь вигоду. Інколи зі співчуття 
милостиню дають злидареві, однак, якщо 
бідняк на це не заслуговує, то така 
благодійність не сприятиме духовному 
розвиткові. Іншими словами, Веди радять 
бути розбірливими у своїй благодійності. 
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ВІРШ 21 

 

Yatau Pa[TYauPak-araQa| f-l/MauiÕXYa va PauNa" ) 
dqYaTae c Pairi(c)-í& TaÕaNa& raJaSa& SMa*TaMa( )) 21 )) 

 

йат ту пратйупакрртха 
пхалам уддійа в пунаӷ | 

дйате ча парікліша 
тад дна рджаса смритам || 21 || 

 

йат — те, що; ту — але; праті-упакра-
артхам — зі сподіванням отримати щось 
натомість; пхалам — плоду; уддійа — 
бажаючи; в — або; пунаӷ — знову; дйате 
— дається; ча — також; паріклішам — 
неохоче; тат — те; днам — подаяння; 
рджасам — у ґуні страсті; смритам — 
вважають, що є. 
 

Милосердя, здійснюване зі сподіванням 
отримати дещо взамін чи з корисливим 
бажанням плодів або з неохотою, 
перебуває у ґуні страсті. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Інколи благодійність чинять, 
аби потрапити до раю, а іноді — з великим 
незадоволенням і шкодуючи: «Навіщо я дав 
так багато?» В деяких випадках 
благодійність чинять під тиском якихось 
зобов’язань або ж на вимогу старших. Така 
благодійність належить до ґуни страсті. 

Є чимало благодійних організацій, що 
роздають дарунки установам, діяльність 
яких скерована на чуттєве задоволення. 
Ведичні писання не заохочують такої 
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благодійності; Веди рекомендують лише 
благодійність у ґуні добра. 
 

ВІРШ 22 
 

AdeXak-ale/ YaÕaNaMaPaa}ae>Yaê dqYaTae ) 
ASaTk*-TaMavjaTa& TataaMaSaMaudaôTaMa( )) 22 )) 

 

адеа-кле йад днам 
аптребгйа ча дйате | 
асат-критам аваґйта 

тат тмасам удгритам || 22 || 
 

адеа — у нечистому місці; кле — у 
нечистий час; йат — те, яке; днам — 
подаяння; аптребгйаӷ — негідним людям; 
ча — також; дйате — дають; асат-критам 
— без поваги; аваґйта — без належної 
уваги; тат — таке; тмасам — у ґуні 
темряви; удгритам — вважають. 
 

А милостиня, яку подають у нечистому 
місці, у невідповідний час, негідній особі 
чи без уваги належної та поваги, 
перебуває у ґуні невігластва. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут засуджується вкладання 
коштів у заклади, які сприяють поширенню 
алкоголізму, наркоманії та азартних ігор. 
Таку благодійність розцінюють як 
невігластво. Вона не приносить добра, а 
навпаки — потурає грішникам. Так само і 
благодійність, здійснювана щодо гідних 
людей, але без належної уваги та поваги до 
них, також перебуває в ґуні невігластва. 
 

ВІРШ 23 
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p TaTSaidiTa iNadeRXaae b]ø<aiñivDa" SMa*Ta" ) 
b]aø<aaSTaeNa vedaê Yajaê ivihTaa" Paura )) 23 )) 

 

о тат сад іті нірдео 
брагмаас трі-відгаӷ смритаӷ | 

бргмас тена вед ча 
йаґй ча вігітӷ пур || 23 || 

 

о — позначення Всевишнього; тат — те; 
сат — вічне; іті — що; нірдеаӷ — 
позначення; брагмааӷ — Усевишнього; 
трі-відгаӷ — трьох видів; смритаӷ — 
розцінюють; бргмаӷ — брагмани; тена 
— ним; ведӷ — ведична література; ча — 
також; йаґйӷ — жертвопринесення; ча — 
також; вігітӷ — наділені; пур — раніше. 
 

«О тат сат» — ці три слова від початку 
творіння використовували для позначен-
ня Вищої Абсолютної Істини. Цими 
трьома символічними образами користу-
валися брагмани, співаючи гімни Вед та 
проводячи жертвопринесення для 
задоволення Усевишнього. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Як уже пояснювалося 
раніше, аскези, жертвопринесення, 
благодійність та їжа можуть належати до 
трьох категорій: до ґуни добра,  ґуни страсті, 
або ґуни невігластва. Однак хоч би якого 
ґатунку вони були — першого, другого чи 
третього — всі вони зумовлені й забруднені 
ґунами матеріальної природи. Проте якщо 
вони скеровані на Всевишнього — о тат 
сат, Усевишнього Бога-особу, вічного — 
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тоді вони стають засобом духовного 
піднесення. Саме ця мета вказана в 
настановах Священних Писань. Ці три слова 
— о тат сат — особливо вказують на 
Абсолютну Істину, Всевишнього Бога-
Особу. В усіх ведичних гімнах присутній 
склад ом.  

Той, хто у своєму житті не дотримується 
приписів шастр, не досягне Абсолютної 
Істини. Він досягне лише якогось 
тимчасового результату, але не остаточної 
мети життя. На підставі цього можна 
зробити висновок, що благодійні вчинки, 
жертвопринесення й аскези мають 
здійснюватись у ґуні добра. Здійснювані в 
ґунах страсті й невігластва, вони втрачають 
свою якість. Три слова — о тат сат — 
промовляють у поєднанні зі святим іменем 
Усевишнього Господа, наприклад, о тад 
вішоӷ. Щоразу, коли виголошують якийсь 
ведичний гімн або святе ім’я Всевишнього 
Господа, до них додають склад ом. Це 
настанова ведичної літератури, і ці три 
слова взяті з ведичних гімнів. Вірш о ітй 
етад брагмао недішха нма з «Риґ 
Веди» позначає першу ціль. Тат твам асі 
(«Чхандоґ’я Упанішада», 6.8.7) позначає 
другу ціль. А сад ева саумйа («Чхандоґ’я 
Упанішада», 6.2.1) позначає третю ціль. 
Разом вони утворюють о тат сат. У 
прадавні часи, коли Брагма, перша створена 
жива істота, здійснював жертвопринесення, 
він визначив цими трьома словами 
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Всевишнього Бога-Особу. Той самий 
принцип збережено і в парампарі 
(учнівській послідовності), що почалася від 
нього. Отже, цей гімн має величезне 
значення. Тому будь-яку роботу «Бгаґавад-
ґіта» радить виконувати для о тат сат, 
тобто для Всевишнього. Хто накладає на 
себе аскези, вдається до благодійності чи 
проводить жертвопринесення, промовляючи 
ці три слова, — той діє у свідомості 
Кришни. Свідомість Кришни — це науково 
обґрунтована трансцендентна діяльність, 
яка дозволяє повернутися додому, назад до 
Бога. Така трансцендентна діяльність не 
містить у собі жодних марних витрат 
енергії. 
 

ВІРШ 24 
 

TaSMaad( p wTYaudaôTYa YajdaNaTaPa"i§-Yaa" ) 
Pa[vTaRNTae ivDaaNaae¢-a" SaTaTa& b]øvaidNaaMa( )) 24 )) 

 

тасмд о ітй удгритйа 
йаґйа-дна-тапаӷ-крійӷ  | 
правартанте відгноктӷ 

сатата брагма-вдінм  || 24 || 
 

тасмт — тому; о — починаючи зі складу 
ом; іті — таким чином; удгритйа — 
позначаючи; йаґйа — жертвопринесення; 
дна — милостині; тапаӷ — покути; крійӷ 
— виконання; правартанте — починають; 
відгна-уктӷ — згідно з настановами 
писань; сататам — завжди; брагма-
вдінм — трансценденталістів. 
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Тому, аби досягти Всевишнього, 
трансценденталісти, проводячи жертво-
принесення, роздаючи милостиню й 
накладаючи на себе покути у 
відповідності з настановами шастр, — 
завжди починають зі складу «о». 
 

ПОЯСНЕННЯ: О тад вішоӷ парама 
падам («Риґ Веда», 1.22.20). «Лотосові 
стопи Вішну — найвища обитель 
відданості». Здійснювати всю свою 
діяльність в ім’я Всевишнього Бога-Особи є 
запорукою досконалості в усій діяльності.  
 

ВІРШ 25 
 

TaidTYaNai>aSaNDaaYa f-l&/ YajTaPa"i§-Yaa" ) 
daNai§-Yaaê ivivDaa" i§-YaNTae Maae+ak-ax(i+ai>a" )) 25 ))  

 

тад ітй анабгісандгйа 
пхала йаґйа-тапаӷ-крійӷ | 

дна-крій ча вівідгӷ 
крійанте мокша-ккшібгіӷ || 25 || 

 

тат — те; іті — так; анабгісандгйа — не 
бажаючи; пхалам — плодів корисливої 
діяльності; йаґйа — жертвопринесення; 
тапаӷ — покути; крійӷ — діяльність; дна 
— благодійності; крійӷ — діяльність; ча — 
також; вівідгӷ — різноманітні; крійанте — 
здійснюються; мокша-ккшібгіӷ — тими, 
хто справді бажає звільнення. 
 

Не маючи бажання плодів корисливої 
діяльності, людина повинна проводити 
різні види жертвопринесень, благодій-
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ності та покут разом зі словом «тат». 
Метою такої трансцендентної практики є 
звільнення від тенет матерії. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Аби піднестися до 
духовного рівня, не слід діяти заради 
матеріальної вигоди. Треба діяти задля 
найвищого здобутку — досягнення 
духовного царства, повернення додому, 
назад до Бога. 
 

ВІРШІ 26–27 
 

SaÙave SaaDau>aave c SaidTYaeTaTPa[YauJYaTae ) 
Pa[XaSTae k-MaRi<a TaQaa SaC^Bd" PaaQaR YauJYaTae )) 26 )) 

Yaje TaPaiSa daNae c iSQaiTa" SaidiTa caeCYaTae ) 
k-MaR cEv TadQasYa& SaidTYaevai>aDaqYaTae )) 27 )) 

 

сад-бгве сдгу-бгве ча 
сад ітй етат прайуджйате | 

праасте кармаі татх 
сач-чхабдаӷ пртха йуджйате || 26 || 

 

йаґйе тапасі дне ча 
стхітіӷ сад іті чочйате | 

карма чаіва тад-артхйа 
сад ітй евбгідгйате || 27 || 

 

сат-бгве — у сенсі природи Всевишнього; 
сдгу-бгве — у сенсі природи відданого; ча 
— також; сат — слово сат; іті — таким 
чином; етат — це; прайуджйате — 
використовують; праасте — в істинній; 
кармаі — діяльності; татх — також; 
сат-абдаӷ — звук сат; пртха — син 
Притхи; йуджйате — використовують; 
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йаґйе — жертвопринесенні; тапасі — у 
покуті; дне — у милостині; ча — також; 
стхітіӷ — становище; сат — Усевишній; 
іті — таким чином; ча — і; учйате — 
вимовлено; карма — робота; ча — також; 
ева — неодмінно; тат — для цього; 
артхйам — призначене; сат — Усевишній; 
іті — таким чином; ева — неодмінно; 
абгідгйате — позначають. 
 

Метою жертвопринесення, що здійсню-
ється з відданістю, є Абсолютна Істина, й 
позначається вона словом «сат». Того, 
хто проводить таке жертвопринесення, 
також називають «сат». І всі види 
діяльності, сину Притхи, що пов’язані з 
жертвопринесеннями, благодійністю і 
покутами, які дійсно присвячені 
абсолютній природі та здійснюються, аби 
вдовольнити Всевишню Особу, теж 
називають «сат». 
 

ПОЯСНЕННЯ: Слова праасте кармаі, 
або «визначені обов’язки», вказують на те, 
що є багато різних видів діяльності, 
приписаних у ведичній літературі, що є по 
суті методами очищення, яких треба 
дотримуватися від зачаття й аж до самої 
смерті. Такі очищувальні методи 
застосовують для досягнення остаточного 
звільнення живих істот. Під час усієї такої 
діяльності рекомендують промовляти слова 
о тат сат. Слова сад-бгве і сдгу-бгве 
вказують на трансцендентні обставини. 
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Діяльність у свідомості Кришни називають 
саттвою, а того, хто правильно розуміє 
таку діяльність у свідомості Кришни, 
називають садгу. У «Шрімад-Бгаґаватам» 
(3.25.25) сказано, що трансцендентні 
питання можна прояснити у спілкуванні з 
відданими (сат прасаґт). Без такого 
сприятливого спілкування неможливо 
досягти трансцендентного знання. Слова о 
тат сат промовляють також, коли 
духовний учитель здійснює обряд 
посвячення або дає учневі священний шнур. 
Так само, у всіх видах яґ’ї метою є 
Всевишній, о тат сат. Далі, слово тад-
артхйам також означає служіння всьому, 
що представляє Всевишнього, зокрема й 
таке служіння, як приготування їжі й 
допомога в Господньому храмі, чи будь-яка 
інша робота, що поширює славу Господа. 
Отже, ці вищі слова о тат сат 
використовують де тільки можливо, аби 
вдосконалити всю діяльність і надати 
всьому довершеності й повноти. 
 

ВІРШ 28 
 

Aé[ÖYaa huTa& dta& TaPaSTaá& k*-Ta& c YaTa( ) 
ASaidTYauCYaTae PaaQaR Na c TaTPa[eTYa Naae wh )) 28 )) 

 

араддгай гута датта 
тапас тапта крита ча йат | 

асад ітй учйате пртха 
на ча тат претйа но іга || 28 || 

 

араддгай — без віри; гутам — піднесене 
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у жертву; даттам — дане; тапаӷ — покута; 
таптам — здійснене; критам — що 
виконане; ча — також; йат — таке; асат — 
неістинне; іті — таким чином; учйате — 
кажуть, що є; пртха — син Притхи; на — 
ніколи; ча — також; тат — той; претйа — 
після смерті; на у — і не; іга — у цьому 
житті. 
 

А жертвопринесення, покути і благодій-
ність без віри у Вишнього, сину Притхи, 
скороминущі є;  їх називають «асат», і 
марні вони як у цьому житті, так і в 
наступному.  
 

ПОЯСНЕННЯ: Будь-яке діло — жертво-
принесення це, благодійність чи покута — є 
марним, якщо воно не спрямоване до 
трансцендентної мети. Тому в цьому вірші 
проголошено, що така діяльність є огидною. 
Все треба робити заради Всевишнього й у 
свідомості Кришни. Без такої віри й без 
належного проводу неможливо отримати 
жодного сприятливого результату. Всі 
ведичні писання закликають до віри у 
Всевишнього Господа. Вища мета Вед — 
пізнати Кришну. Ніхто не зможе досягти 
успіху без дотримання цього принципу. 
Тому найкращий метод — це з самого 
початку діяти у свідомості Кришни під 
проводом істинного духовного вчителя. Це 
саме той метод, який допоможе досягти 
успіху в усьому. 

Людей у зумовленому стані приваблює 
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поклоніння півбогам, духам або якшам на 
кшталт Кувери. Ґуна добра вища від ґун 
страсті й невігластва, але той, хто 
безпосередньо звертається до свідомості 
Кришни, стає трансцендентним до всіх 
трьох ґун матеріальної природи. Хоча є 
багато способів поступового сходження, 
однак людина, яка завдяки спілкуванню з 
чистими відданими прямо звертається до 
свідомості Кришни, обирає найкращий шлях 
духовного розвитку, йти яким і радить ця 
глава. Аби досягнути успіху на цьому 
шляху, треба насамперед знайти істинного 
духовного вчителя і пройти підготовку під 
його керівництвом. Лише тоді можна 
досягти віри у Всевишнього. Коли з плином 
часу ця віра стає зрілою, її називають 
любов’ю до Бога. Ця любов є кінцевою 
метою всіх живих істот. Тому треба 
звернутися прямо до свідомості Кришни. 
Саме в цьому полягає послання сімнадцятої 
глави.  

Так закінчуються пояснення Бгакті-
веданти до сімнадцятої глави «Шрімад 
Бгаґавад-ґіти», у якій розглядаються 
різновиди віри. 
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ГЛАВА ВІСІМНАДЦЯТА 
  

Завершення 
Досконалість відречення 

 
ВІРШ 1 

 

AJauRNa ovac ) 
SaNNYaaSaSYa Mahabahae TatviMaC^aiMa veidTauMa( ) 
TYaaGaSYa c ôzqke-Xa Pa*Qa¡e-iXaiNazUdNa )) 1 )) 

 

арджуна увча 
саннйсасйа маг-бго 

таттвам іччхмі ведітум | 
тйґасйа ча гришкеа 

притхак кеі-нішӯдана || 1 || 
 

арджунаӷ увча — Арджуна сказав; 
саннйасасйа — відречення; маг-бго — о 
міцнорукий; таттвам — істину; іччхмі — 
я бажаю; ведітум — зрозуміти; тйґасйа — 
зречення; ча — також; гришкеа — 
володар чуттів; притхак — окремо; кеі-
нішӯдана — убивце демона Кеші. 
 

Арджуна сказав:  
О міцнорукий, о вбивце демона Кеші, о 
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Владико чуттів, я хочу збагнути мету 
відречення [тьяґи], а також зреченого 
укладу життя [санньяси].  
 

ПОЯСНЕННЯ: По суті, «Бгаґавад-ґіта» 
закінчується сімнадцятою главою. 
Вісімнадцята глава є оглядом тем, про які 
йшлось у попередніх главах «Бгаґавад-ґіти». 
У кожній главі Господь Кришна наголошує, 
що віддане служіння Всевишньому Богові-
Особі є остаточною метою життя. Те ж саме 
підсумовується й у вісімнадцятій главі, де 
віддане служіння визначається як найбільш 
сокровенний шлях пізнання. У перших 
шести главах відданому служінню 
приділена особлива увага: йоґінм апі 
сарвешм… — «з усіх йоґів-
трансценденталістів той, хто постійно думає 
про Мене у своєму серці, є найкращим». У 
наступних шести главах обговорювалося 
чисте віддане служіння, його природа та 
пов’язана з ним діяльність. І в останніх 
шести главах були описані знання, зречення, 
діяльність матеріальної і трансцендентної 
природи, а також віддане служіння 
Господові. Було зроблено висновок, що всі 
дії треба чинити в ім’я Всевишнього 
Господа, представленого словами о тат 
сат, що вказують на Вішну, Всевишню 
Особу. У третій частині «Бгаґавад-ґіти» на 
прикладах із творів ачар’їв минулого, а 
також із «Брагма-сутри» (тобто «Веданта-
сутри») було встановлено, що тільки віддане 
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служіння Господу є остаточною метою 
життя і ніщо інше. Деякі імперсоналісти 
вважають, що розуміння «Веданта-сутри» 
доступне тільки їм. Насправді ж, «Веданта-
сутра» призначена для розуміння відданого 
служіння, адже її уклав Сам Господь, а Він є 
найкращим знавцем «Веданта-сутри». Про 
це йшлося в п’ятнадцятій главі. Віддане 
служіння є метою кожного священного 
писання, кожної Веди. Це пояснено у 
«Бгаґавад-ґіті». 

У другій главі було зроблено стислий 
огляд усього змісту «Бгаґавад-ґіти», а зараз, 
у вісімнадцятій главі, підсумовуються всі її 
настанови. Метою життя назване зречення й 
досягнення трансцендентного стану над 
трьома ґунами матеріальної природи. 
Арджуна хоче з’ясувати для себе два 
важливі питання «Бгаґавад-ґіти», а саме що 
таке зречення (тьяґа) і що таке уклад життя 
у зреченні (санньяса). Отже, він питає у 
Кришни про значення цих двох слів.  

У цьому вірші важливі два слова, які 
використані для звернення до Всевишнього 
Господа — «Гришікеша» й «Кеші-
нішудана». Гришікеша — це Кришна, 
володар усіх чуттів, який завжди може 
допомогти нам у досягненні душевного 
спокою. Арджуна просить Кришну підвести 
підсумок усьому таким чином, щоб він міг 
зберігати рівновагу, та все ж, його не 
покидають деякі сумніви, а сумніви завжди 
порівнюють з демонами. Тому він 
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звертається до Кришни як до Кеші-
нішудани. Господь убив Кеші, одного з 
найжахливіших демонів, і тепер Арджуна 
хоче, щоб Кришна знищив також і демона 
його сумніву. 
 

ВІРШ 2 
 

é[q>aGavaNauvac ) 
k-aMYaaNaa& k-MaR<aa& NYaaSa& SaNNYaaSa& k-vYaae ivdu" ) 
SavRk-MaRf-l/TYaaGa& Pa[ahuSTYaaGa& ivc+a<aa" )) 2 )) 

 

р-бгаґавн увча 
кмйн карма нйса 

саннйса кавайо відуӷ | 
сарва-карма-пхала-тйґа 

пргус тйґа вічакшаӷ || 2 || 
 

р-бгаґавн увча — Всевишній Бог-Особа 
сказав; камйнм — із бажанням; кармам 
— діяльності; нйсам — відречення; 
саннйсам — життям у відреченні; кавайаӷ 
— учений; відуӷ — знає; сарва — усіх; 
карма — діяльності; пхала — плодів; 
тйґам — зречення; пргуӷ — називають; 
тйґам — зреченням; вічакшаӷ — 
досвідчені. 
 

Всевишній Бог-Особа сказав:  
Відмову від плодів будь-якої діяльності 
мудреці називають відреченням [тьяґою], 
а відмову від усієї корисливої діяльності, 
вони називають укладом життя у 
відреченні [тобто санньясою]. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Треба відмовитися від 
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діяльності заради плодів, це настанова 
«Бгаґавад-ґіти». Але не слід залишати 
діяльності, яка веде до досконалого 
духовного знання. Це буде зрозуміло з 
наступних віршів. Ведична література 
містить чимало приписів щодо проведення 
жертвопринесень задля певних цілей. Є 
жертвопринесення, покликані сприяти 
народженню хорошого сина чи досягненню 
вищих планет, але такі жертвопринесення, 
зумовлені матеріальними бажаннями, краще 
припинити. Однак не слід відмовлятися від 
жертвопринесень, які призначені для 
очищення свого серця чи для поступу в 
духовній науці. 
 

ВІРШ 3 
 

TYaaJYa& daezvidTYaeke- k-MaR Pa[ahuMaRNaqiz<a" ) 
YajdaNaTaPa"k-MaR Na TYaaJYaiMaiTa caPare )) 3 )) 

 

тйджйа доша-вад ітй еке 
карма пргур маншіаӷ | 
йаґйа-дна-тапаӷ-карма 

на тйджйам іті чпаре || 3 || 
 

тйджйам — треба відкинути; доша-ват — 
як зло; іті — таким чином; еке — одні; 
карма — робота; пргуӷ — вони кажуть; 
маншіаӷ — великі мислителі; йаґйа — 
жертвопринесення; дна — милостині; 
тапаӷ — покути; карма — робота; на — 
ніколи; тйджйам — треба відкидати; іті 
— таким чином; ча — неодмінно; апаре — 
інші. 
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Деякі обізнані люди кажуть, що треба 
облишити всі види корисливої діяльності 
як помилкові, однак інші мудреці стоять 
на тому, що ніколи не слід відмовлятися 
від жертвопринесення, покути і благо-
дійності. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У ведичній літературі 
описано чимало різних видів діяльності, які 
стають предметом суперечок. Наприклад, 
сказано, що тварин можна вбивати, 
здійснюючи жертвопринесення, однак деякі 
люди стверджують, що вбивство тварин є 
огидним за будь-яких обставин. Та 
насправді, хоча ведична література й 
рекомендує вбивати жертовних тварин, 
вважають, що це не є звичайним убивством 
тварини. Жертовна тварина отримує нове 
життя — у цьому полягає сенс 
жертвопринесення. Іноді тварина, яка гине 
під час жертвопринесення, переходить в 
іншу тваринну форму існування, а іноді 
вона підіймається прямо до людської 
форми. І все ж, серед мудреців поширені 
різні думки: одні вважають, що вбивства 
тварин треба уникати завжди, інші ж 
кажуть, що немає нічого поганого, якщо це 
відбувається під час проведення 
жертвопринесень. Зараз усі ці суперечливі 
питання та погляди на жертвопринесення 
роз’яснює Сам Господь. 
 

ВІРШ 4 
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iNaêYa& é*<au Mae Ta}a TYaaGae >arTaSataMa ) 
TYaaGaae ih PauåzVYaaga] i}aivDa" SaMPa[k-IiTaRTa" )) 4 )) 

 

нічайа риу ме татра 
тйґе бгарата-саттама | 
тйґо гі пуруша-вйґгра 

трі-відгаӷ сампракртітаӷ || 4 || 
 

нічайам — неодмінно; риу — почуй; ме 
— від Мене; татра — тоді; тйґе — що 
стосується зречення; бгарата-сат-тама — 
о найкращий із Бгарат; тйґаӷ — зречення; 
гі — неодмінно; пуруша-вйґгра — о тигре 
з-поміж людей; трі-відгаӷ — трьох видів; 
сампракртітаӷ — проголошено. 
 

А зараз, найкращий Бгарато, тигре з-
поміж людей, вислухай Мою думку про 
зречення. Сказано у писаннях, що 
зречення буває трьох видів. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Хоча в поглядах на зречення 
є розбіжності, Шрі Кришна, Всевишній Бог-
Особа, висловлює тут Свою думку, яку 
треба прийняти за остаточну. Зрештою, 
Веди — це різні закони, які дав Господь, а 
тут Господь присутній особисто, тому Його 
слова треба вважати вирішальними. Господь 
каже, що про зречення слід робити 
висновки, аналізуючи ґуни матеріальної 
природи, в яких воно відбувається. 
 

ВІРШ 5 
 

YajdaNaTaPa"k-MaR Na TYaaJYa& k-aYaRMaev TaTa( ) 
Yajae daNa& TaPaêEv PaavNaaiNa MaNaqiz<aaMa( )) 5 )) 
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йаґйа-дна-тапаӷ-карма 
на тйджйа крйам ева тат | 

йаґйо дна тапа чаіва 
пванні маншім || 5 || 

 

йаґйа — жертвопринесення; дна — 
милостиня; тапаӷ — і покута; карма — 
діяльність; на — ніколи; тйджйам — 
треба зрікатися; крйам — треба робити; ева 
— неодмінно; тат — таке; йаґйаӷ — 
жертвопринесення; днам — милостиня; 
тапаӷ — покута; ча — також; ева — 
неодмінно; пванані — ті, що очищують; 
маншім — навіть для великих душ. 
 

Від жертвопринесень, благодійності та 
покут відмовлятись не треба — їх треба 
здійснювати. Воістину, завдяки жертво-
принесенням, покутам і благодійності 
очищуються навіть великі душі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Йоґи мають діяти в ім’я 
прогресу людського суспільства. Є чимало 
способів очищення, що наближають людину 
до духовного життя. Так, наприклад, 
шлюбний обряд вважають одним із таких 
жертвопринесень; його називають вівага-
яґ’єю. Чи повинен санньясі, який порвав свої 
сімейні зв’язки й живе у зреченні, 
заохочувати людей до шлюбних обрядів? У 
цьому вірші Господь каже, що в жодному 
разі не слід відмовлятися від 
жертвопринесень, які йдуть людині на 
користь. Призначення шлюбного обряду, 
вівага-яґ’ї, полягає в тому, щоб 
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урівноважити ум людини, спрямувавши 
його на духовний розвиток. Отже, навіть ті, 
що живуть у зреченні, повинні заохочувати 
більшість сучасних людей до здійснення 
вівага-яґ’ї. Санньясі ніколи не слід 
спілкуватися з жінками, але це не означає, 
що молода людина, яка перебуває на 
нижчому ступені духовного розвитку, не 
може одружитися, провівши шлюбний 
обряд. Усі рекомендовані жертвопринесення 
призначені для того, щоби досягти 
Всевишнього Господа. Тому на нижчих 
щаблях духовного життя відмовлятись від 
них не треба. Так само, благодійність і 
милостиню призначено для очищення серця. 
Якщо милостиню дають гідній особі, то, як 
уже було сказано, це сприяє духовному 
поступу в житті. 
 

ВІРШ 6 
 

WTaaNYaiPa Tau k-MaaRi<a Sa(r)& TYa¤-a f-l/aiNa c ) 
k-TaRVYaaNaqiTa Mae PaaQaR iNaiêTa& MaTaMautaMaMa( )) 6 )) 

 

етнй апі ту кармі 
саґа тйактв пхалні ча | 

картавйнті ме пртха 
нічіта матам уттамам || 6 || 

 

етні — усі ці; апі — неодмінно; ту — але; 
кармі — діяльність; саґам — 
спілкування; тйактв — зрікаючись; 
пхалні — плодів; ча — також; картавйні 
— треба виконувати як обов’язок; іті — 
таким чином; ме — Моє; пртха — син 
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Притхи; нічітам — визначене; матам — 
думка; уттамам — найкращий. 
 

Всю діяльність таку треба провадити без 
прив’язаності й без жодного сподівання 
на винагороду. Її треба здійснювати з 
почуття обов’язку, сину Притхи. Така 
Моя остаточна думка. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Хоч усі жертвопринесення й 
мають очищувальний характер, не варто 
чекати від них якихось матеріальних 
результатів. Іншими словами, треба 
відмовитися від усіх жертвопринесень, які 
здійснюють заради матеріальних благ, але 
не слід припиняти жертвопринесень, які 
очищують існування і сприяють духовним 
досягненням. Потрібно заохочувати все, що 
веде до свідомості Кришни. У «Шрімад-
Бгаґаватам» також сказано, що треба 
підтримувати будь-яку діяльність, яка 
приводить до відданого служіння Господові. 
Це найвищий критерій релігії. Відданий 
Господа повинен погоджуватися на будь-
яку роботу, жертвопринесення чи 
благодійність, які сприяють його відданому 
служінню Господові.  
 

ВІРШ 7 
 

iNaYaTaSYa Tau SaNNYaaSa" k-MaR<aae NaaePaPaÛTae ) 
MaaehataSYa PairTYaaGaSTaaMaSa" Pairk-IiTaRTa" )) 7 )) 

 

нійатасйа ту саннйсаӷ 
кармао нопападйате | 

могт тасйа парітйґас 
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тмасаӷ парікртітаӷ || 7 || 
 

нійатасйа — визначеного; ту — але; 
саннйсаӷ — зречення; кармааӷ — 
діяльності; на — ніколи; упападйате — 
личить; магт — від ілюзії; тасйа — його; 
парітйґаӷ — зречення; тмасаӷ — у ґуні 
невігластва; парікртітаӷ — проголошено. 
 

Приписаних обов’язків ніколи не слід 
зрікатися. Якщо під впливом ілюзії хтось 
відмовляється від визначених йому 
обов’язків, то про таке відречення 
кажуть, що воно в ґуні невігластва. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Слід відмовитися від 
діяльності, скерованої на матеріальне 
задоволення, однак у писаннях 
рекомендована діяльність, яка допомагає 
розвиватися духовно. Наприклад, коли 
людина готує їжу для Кришни, пропонує її 
Господові, а тоді вживає, то це вважають 
сприятливою діяльністю. Кажуть, людина у 
зреченому укладі життя, не повинна 
готувати їжу для себе, це для неї 
заборонено. Проте на приготування їжі для 
Всевишнього Господа заборони немає. Так 
само, санньясі може проводити шлюбні 
обряди, аби допомагати своїм учням 
просуватися у свідомості Кришни. А якщо 
хтось відмовляється від такої діяльності, то 
це означає, що він діє у ґуні пітьми.  
 

ВІРШ 8 
 

du"%iMaTYaev YaTk-MaR k-aYa(c)e-Xa>aYaatYaJaeTa( ) 
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Sa k*-Tva raJaSa& TYaaGa& NaEv TYaaGaf-l&/ l/>aeTa( )) 8 )) 
 

дуӷкхам ітй ева йат карма 
кйа-клеа-бгайт тйаджет | 
са критв рджаса тйґа 

наіва тйґа-пхала лабгет || 8 ||  
 

дуӷкхам — нещастя; іті — таким чином; ева 
— неодмінно; йат — котре; карма — 
робота; кйа — для тіла; клеа — лихо; 
бгайт — зі страху; тйаджет — 
відмовляється; саӷ — той; критв — 
здійснивши; рджасам — у ґуні страсті; 
тйґам — зречення; на — не; ева — 
неодмінно; тйґа — зречення; пхалам — 
наслідків; лабгет — досягає. 
 

Хто зрікається визначених йому 
обов’язків як обтяжливих чи зі страху 
фізичних незручностей, — той діє у ґуні 
страсті. Такі вчинки ніколи не приведуть 
до висот відречення. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людина у свідомості 
Кришни не повинна відмовлятися заробляти 
гроші, остерігаючись корисливої діяльності. 
Якщо людина працює й має можливість 
використовувати свої гроші для поширення 
свідомості Кришни, або якщо, підіймаючись 
рано-вранці, може розвивати в собі 
трансцендентну свідомість Кришни, то їй не 
слід припиняти таку діяльність зі страху, 
або через обтяжливість, адже таке зречення 
належить до ґуни страсті. Хоч би що ми 
робили під впливом страсті — результати 
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завжди жалюгідні. Отже, відмова від 
діяльності в дусі страсті не дозволить 
здобути плодів істинного зречення. 
 

ВІРШ 9 
 

k-aYaRiMaTYaev YaTk-MaR iNaYaTa& i§-YaTae_JauRNa ) 
Sa(r)& TYa¤-a f-l&/ cEv Sa TYaaGa" Saaitvk-ae MaTa" )) 9 )) 

 

крйам ітй ева йат карма 
нійата крійате ’рджуна | 

саґа тйактв пхала чаіва 
са тйґаӷ сттвіко матаӷ || 9 || 

 

крйам — це необхідно робити; іті — 
таким чином; ева — справді; йат — котре; 
карма — робота; нійатам — визначене; 
крійате — виконують; арджуна — о 
Арджуно; саґам — спілкування; тйактв 
— зрікаючись; пхалам — плоду; ча — 
також; ева — неодмінно; саӷ — той; тйґаӷ 
— зречення; сттвікаӷ — у ґуні добра; 
матаӷ — на Мою думку. 
 

О Арджуно, коли людина виконує 
визначені їй обов’язки лише тому, що їх 
необхідно виконувати, і при цьому 
зрікається всього матеріального спілку-
вання та більше не прагне ніяких плодів 
своєї діяльності, то вважають, що її 
зречення перебуває у ґуні добра. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Визначені обов’язки треба 
виконувати саме з таким умонастроєм. 
Треба діяти, уникаючи прив’язаності до 
плодів своєї діяльності, й не залежати від 
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ґун, що керують цією діяльністю. Людина у 
свідомості Кришни, працюючи на фабриці, 
не вважає себе частиною загального 
фабричного процесу й не шукає близького 
товариства з робітниками: вона просто 
працює для Кришни. І коли вона приносить 
плоди своєї праці у жертву Кришні, її дії 
стають трансцендентними. 
 

ВІРШ 10 
 

Na Üeíyku-Xal&/ k-MaR ku-Xale/ NaaNauzÂTae ) 
TYaaGaq SatvSaMaaivíae MaeDaavq i^àSa&XaYa" )) 10 )) 

 

на двешй акуала карма 
куале ннушаджджате | 
тйґ саттва-самвішо 

медгв чхінна-саайаӷ || 10 || 
 

на — ніколи; двеші — ненавидить; 
акуалам — несприятливий; карма — 
робота; куале — у сприятливому; на — не; 
анушаджджате — прив’язується; тйґ — 
той, хто перебуває у зреченні; саттва — у 
добрі; самвішаӷ — поглинутий; медгві 
— мудрий; чхінна — обрубавши; саайаӷ 
— усі сумніви. 
 

Розумний зреченик, який перебуває у ґуні 
добра та не відчуває відрази до 
несприятливої діяльності й не 
прив’язується до сприятливої, — не має 
ніяких сумнівів стосовно роботи. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людина, яка перебуває у 
свідомості Кришни, або в ґуні добра, не 
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відчуває відрази ні до кого й ні до чого, що 
турбує її фізично. Вона працює у 
відповідному місці і в належний час, не 
остерігаючись несприятливих наслідків 
своєї діяльності. Зрозуміло, що така 
утверджена в трансцендентності людина є 
найбільш розсудливою з усіх і перебуває 
вище від будь-яких сумнівів щодо свого 
обов’язку. 
 

ВІРШ 11 
 

Na ih deh>a*Taa XaKYa& TYa¢u-& k-MaaR<YaXaezTa" ) 
YaSTau k-MaRf-l/TYaaGaq Sa TYaaGaqTYai>aDaqYaTae )) 11 )) 

 

на гі дега-бгрит акйа 
тйакту кармй аешатаӷ | 

йас ту карма-пхала-тйґ 
са тйґтй абгідгйате || 11 || 

 

на — ніколи; гі — неодмінно; дега-бгрит 
— втіленому; акйам — можливо; 
тйактум — зрікатися; кармі — 
діяльності; аешатаӷ — зовсім; йаӷ — 
кожен, хто; ту — але; карма — роботи; 
пхала — плоду; тйґ — той, хто зрікся; саӷ 
— він; тйґ — той, хто зрікся; іті — таким 
чином; абгідгйате — називають. 
 

Воістину, для втіленої істоти неможливо 
спинити усю діяльність. Але того, хто 
зрікається плодів діяльності, називають 
істинно зреченим. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У «Бгаґавад-ґіті» сказано, 
що людина ніколи не здатна облишити свою 
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діяльність навіть на мить. Отже, дійсно 
зреченою є тільки та людина, яка працює 
для Кришни й, не насолоджуючись плодами 
своєї праці, пропонує все Кришні. Багато 
членів Міжнародного товариства свідомості 
Кришни працюють на фабриках, в 
установах та інших місцях, віддаючи весь 
свій заробіток Товариству. Ці великі душі — 
справжні санньясі, й вони ведуть зречений 
спосіб життя. Тут ясно описано, як можна 
відмовитися від плодів своєї праці й задля 
якої мети це треба робити. 
 

ВІРШ 12 
 

AiNaíiMaí& iMaé[& c i}aivDa& k-MaR<a" f-l/Ma( ) 
>avTYaTYaaiGaNaa& Pa[eTYa Na Tau SaNNYaaiSaNaa& KvicTa( )) 12 )) 

 

анішам іша міра ча 
трі-відга кармааӷ пхалам | 
бгаватй атйґін претйа 

на ту саннйсін квачіт || 12 || 
 

анішам — той, що веде до пекла; ішам 
— той, що веде на небо; мірам — 
змішаний; ча — і; трі-відгам — трьох видів; 
кармааӷ — роботи; пхалам — наслідок; 
бгаваті — приходить; атйґінм — до тих, 
що не зреклися; претйа — після смерті; на 
— не; ту — але; саннйсінм — для життя у 
зреченні; квачіт — коли-небудь. 
 

Хто не зречений, йому зараховують після 
смерті плоди трьох видів діяльності — 
небажані, бажані й змішані. Але ті, що 
провадять життя у зреченому укладі, не 
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страждають від наслідків своєї діяльності 
й не втішаються ними. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людина у свідомості 
Кришни, яка діє, знаючи про свої стосунки з 
Кришною, є завжди вільною. Після смерті їй 
не доводиться страждати від плодів своєї 
діяльності чи насолоджуватися ними.  
 

ВІРШ 13 
 

PaÄETaaiNa Mahabahae k-ar<aaiNa iNabaeDa Mae ) 
Saa&:Yae k*-TaaNTae Pa[ae¢-aiNa iSaÖYae SavRk-MaR<aaMa( )) 13 )) 

 

пачаітні маг-бго 
крані нібодга ме | 

скхйе критнте проктні 
сіддгайе сарва-кармам || 13 || 

 

пача — п’ять; етні — цих; маг-бго — о 
міцнорукий; крані — причин; нібодга — 
зрозумій-лише; ме — від Мене; скхйе — у 
«Веданті»; крита-анте — у підсумку; 
проктні — сказано; сіддгайе — для 
досконалості; сарва — усієї; кармам — 
діяльності. 
 

О міцнорукий Арджуно, згідно з 
«Ведантою» є п’ять причин, що 
зумовлюють звершення будь-якої 
діяльності. Вислухай зараз, що Я тобі про 
них розкажу. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Може постати таке питання: 
якщо будь-яка діяльність обов’язково має 
якісь наслідки, чому ж тоді особа у 
свідомості Кришни не страждає й не 
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насолоджується результатами своєї 
діяльності? Аби показати, як це можливо, 
Господь посилається на філософію 
«Веданти». Він каже, що людині слід знати 
про п’ять причин, від яких залежить уся 
діяльність, а також успіх будь-якої 
діяльності. Скхйа означає «серцевина 
знання». А «Веданта» — це остаточна суть 
«серцевини знання», яку визнають усі 
провідні ачар’ї, навіть Шанкара. Отже, до 
такого авторитетного першоджерела треба 
дослухатися. 

Найвищою владою наділена Наддуша. Як 
сказано у «Бгаґавад-ґіті»: сарвасйа чга 
гриді саннівішаӷ — «Господь перебуває в 
серці кожного». І кожного Він залучає до 
певної діяльності. Якщо дії вчинені під Його 
проводом, який іде зсередини, то вони не 
дають жодних наслідків ні в цьому житті, ні 
в житті після смерті. 

 
ВІРШ 14 

 

AiDaïaNa& TaQaa k-TaaR k-r<a& c Pa*QaiGvDaMa( ) 
ivivDaaê Pa*QaKceía dEv& cEva}a PaÄMaMa( )) 14 )) 

 

адгішхна татх карт 
караа ча притхаґ-відгам | 
вівідг ча притхак чеш 

даіва чаівтра пачамам || 14 || 
 

адгішхнам — місце; татх — також; 
карт — працівник; караам — знаряддя; 
ча — і; притхак-відгам — різного роду; 
вівідгӷ — різні; ча — і; притхак — окремі; 
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чешӷ — зусилля; даівам — Усевишній; ча 
— також; ева — неодмінно; атра — тут; 
пачамам — п’ять. 
 

Місце дії [інакше кажучи, тіло], 
виконавець, чуття, різноманітні зусилля і 
зрештою, Наддуша — ось ці п’ять 
факторів дії. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Слово адгішхнам 
стосується тіла. Душа в тілі діє так, щоб 
досягти результатів діяльності, й тому вона 
відома як карт, діяч. У шруті сказано, що 
душа є і знавцем, і діячем: еша гі драш 
сраш («Прашна Упанішада», 4.9). Також 
це підтверджено й у «Веданта-сутрі», у 
віршах ґйо ’та ева (2.3.18) і карт 
стрртхаваттвт (2.3.33). Знаряддями 
діяльності душі є чуття, і з допомогою 
чуттів душа чинить різні дії, а різні дії 
вимагають різних зусиль. Однак уся 
діяльність людини залежить від волі 
Наддуші, яка перебуває в серці як друг. 
Найвища причина — це Всевишній Господь. 
За цих обставин той, хто діє у свідомості 
Кришни під керівництвом Наддуші, що 
перебуває в його серці, природним чином не 
заплутується в жодному з видів діяльності. 
Ті, що перебувають у цілковитій свідомості 
Кришни, в остаточному підсумку не несуть 
відповідальності за свої вчинки. Усе 
залежить від вищої волі Наддуші, 
Всевишнього Бога-Особи. 
 



1403 

ВІРШ 15 
 

Xarqrvax(MaNaaei>aYaRTk-MaR Pa[ar>aTae Nar" ) 
NYaaYYa& va ivParqTa& va PaÄETae TaSYa heTav" )) 15 )) 

 

арра-в-манобгір йат 
карма пррабгате нараӷ | 
нйййа в віпарта в 

пачаіте тасйа гетаваӷ || 15 || 
 

арра — тілом; вк — мовою; манобгіӷ — 
та умом; йат — котре; карма  — робота; 
пррабгате — починається; нараӷ — особа; 
нйййам — правильне; в — або; віпартам 
— протилежне; в — або; пача — п’ять; 
ете — усі ці; тасйа — його; гетаваӷ — 
причина. 
 

Ці п’ять чинників є причиною будь-яких 
дій людини, правильних або неправиль-
них, що їх вона здійснює за допомогою 
свого тіла, ума чи мови. 
 

ПОЯСНЕННЯ: В цьому вірші дуже важливі 
слова «правильний» і «неправильний». 
Правильні вчинки узгоджуються з 
настановами писань, а неправильні їм 
суперечать. Проте будь-яка робота для 
повного її виконання потребує цих п’яти 
чинників.  
 

ВІРШ 16 
 

Ta}aEv& SaiTa k-TaaRrMaaTMaaNa& ke-vl&/ Tau Ya" ) 
PaXYaTYak*-TabuiÖTvaà Sa PaXYaiTa duMaRiTa" )) 16 )) 

 

татраіва саті картрам 
тмна кевала ту йаӷ | 
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пайатй акрита-буддгітвн 
на са пайаті дурматіӷ || 16 || 

 

татра — там; евам — так; саті — є; 
картрам — працівник; тмнам — сам; 
кевалам — лише; ту — але; йаӷ — кожен; 
пайаті — бачить; акрита-буддгітвт — 
за браком розуму; на — ніколи; саӷ — він; 
пайаті — бачить; дурматіӷ — 
нерозумний. 
 

Через це той, хто вважає себе єдиним 
виконавцем діяльності, не розглядаючи 
всі п’ять чинників, — точно не дуже 
розумний. Він неспроможний бачити речі 
такими, як вони є. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Нерозумна людина не може 
збагнути, що Наддуша перебуває в ній як 
друг і супроводжує її в її діях. 
Матеріальними причинами діяльності є 
місце, виконавець, зусилля та чуття, але 
головною причиною є Всевишній Бог-
Особа. Тому треба бачити не тільки чотири 
матеріальні причини, але також і найвищу 
дієву причину. Той, хто не бачить 
Усевишнього, вважає виконавцем усієї 
діяльності себе. 
 

ВІРШ 17 
 

YaSYa Naah&k*/=Taae >aavae buiÖYaRSYa Na il/PYaTae ) 
hTvaiPa Sa wMaamçaek-aà hiNTa Na iNabDYaTae )) 17 )) 

 

йасйа нгакрито бгво 
буддгір йасйа на ліпйате | 
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гатвпі са імл локн 
на ганті на нібадгйате || 17 || 

 

йасйа — той, чий; на — ніколи; агакритаӷ 
— хибне его; бгваӷ — природа; буддгіӷ — 
розум; йасйа — той, чий; на — ніколи; 
ліпйате — прив’язаний; гатв — 
убиваючи; апі — навіть; саӷ — він; імн — 
цей; локн — світ; на — ніколи; ганті — 
убиває; на — ніколи; нібадгйате — 
заплутується. 
 

Хто не керований хибним его, і чий розум 
не пійманий у пастку прив’язаності, той 
не є вбивцею, навіть якщо убиває у цьому 
світі людей. Власні вчинки його не 
зв’язують. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші Господь каже 
Арджуні, що його небажання брати участь у 
битві постає з хибного его. Арджуна вважав 
виконавцем своєї діяльності себе й не брав 
до уваги вище благословення, що йде як із 
середини, так і ззовні. Якщо людина не знає 
про наявність вищого благословення, для 
чого тоді їй діяти? Але якщо вона знає про 
знаряддя дії, знає про себе як про виконавця 
дії і про Всевишнього Господа як про 
найвищого благословителя, то вона може 
робити все досконало. Така людина ніколи 
не впадає в оману. Діяльність на власний 
розсуд і відчуття власної значущості та 
відповідальності є породженням хибного 
его та безбожності, тобто відсутності 
свідомості Кришни. Будь-яка людина, яка 
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діє у свідомості Кришни й під керівництвом 
Наддуші або Всевишнього Бога-Особи, 
навіть убиваючи, не чинить убивства й не 
страждає від наслідків такого вбивства. 
Солдат, який убиває за наказом старшого 
офіцера, не підлягає суду і карі. Однак якщо 
солдат убиває за власним рішенням, то його 
обов’язково судитимуть.  
 

ВІРШ 18 
 

jaNa& jeYa& PairjaTaa i}aivDaa k-MaRcaedNaa ) 
k-r<a& k-MaR k-TaeRiTa i}aivDa" k-MaRSa°h" )) 18 )) 

 

ґйна ґйейа паріґйт 
трі-відг карма-чодан | 
караа карма картеті 

трі-відгаӷ карма-саґрагаӷ || 18 || 
 

ґйнам — знання; ґйейам — мета пізнання; 
паріґйт — знавець; трі-відг — трьох 
видів; карма — роботи; чодан — поштовх; 
караам — чуття; карма — робота; карт 
— діяч; іті — таким чином; трі-відгаӷ — 
трьох видів; карма — роботи; саґрагаӷ — 
сума. 
 

Знання, об’єкт пізнання і знавець — це 
три чинники, що стимулюють діяльність, 
а чуття, робота і виконавець — це три 
складники діяльності. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Три види поштовху, що 
спонукають особу до повсякденної роботи, 
— це знання, об’єкт пізнання і знавець. 
Робоче знаряддя, саму роботу та її 
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виконавця називають складовими частинами 
роботи. Ці складові містить у собі будь-яка 
людська робота. Для того, щоб розпочати 
яку завгодно роботу, потрібен певний 
імпульс, який називають натхненням. Будь-
яке рішення, що викристалізувалося до 
початку роботи, являє собою тонку форму 
роботи. Потім ця робота приймає форму дії, 
але до її початку мають відбутися 
психологічні процеси мислення, відчуття й 
бажання. Це називають поштовхом до дії. 
Натхнення до роботи — це те ж саме, що й 
поштовх, якщо воно бере початок з писань 
чи з настанов духовного вчителя. Тобто, 
якщо поштовх до дії узгоджується з 
писаннями чи з настановами духовного 
вчителя, то він переходить у натхнення. А 
коли виконавець відчуває натхнення, тоді за 
допомогою чуттів, зокрема й ума, який є 
осередком усіх чуттів, відбувається реальна 
діяльність. Сукупність усіх складових 
діяльності становить роботу загалом. 
 

ВІРШ 19 
 

jaNa& k-MaR c k-TaaR c i}aDaEv Gau<a>aedTa" ) 
Pa[aeCYaTae Gau<aSa&:YaaNae YaQaavC^*<au TaaNYaiPa )) 19 )) 

 

ґйна карма ча карт ча 
трідгаіва ґуа-бгедатаӷ | 
прочйате ґуа-сакхйне 

йатхвач чхриу тнй апі || 19 || 
 

ґйнам — знання; карма — робота; ча — 
також; карт — працівник; ча — також; 
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трідг — трьох видів; ева — неодмінно; 
ґуа-бгедатаӷ — із погляду різних ґун 
матеріальної природи; прочйате — сказано; 
ґуа-сакхйне — з погляду різних ґун; 
йатх-ват — належним чином; риу — 
слухай; тні — усі вони; апі — також. 
 

У відповідності з трьома ґунами 
матеріальної природи існує три види 
знання, діяльності та виконавців 
діяльності. Вислухай зараз, що Я тобі про 
них розкажу. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У чотирнадцятій главі було 
детально описано три ґуни матеріальної 
природи. Там було сказано, що ґуна добра 
несе світло, ґуна страсті спонукає до 
матеріалістичної діяльності, а ґуна 
невігластва зумовлює лінощі та кволість. 
Усі ґуни матеріальної природи зв’язують; 
вони не сприяють звільненню. Людина 
перебуває в зумовленому стані, навіть якщо 
вона в ґуні добра. У сімнадцятій главі були 
описані різні види поклоніння в залежності 
від різних ґун матеріальної природи, в яких 
перебувають люди, а в цьому вірші Господь 
каже, що Він хоче розповісти про різні типи 
знання, виконавців і самої роботи в трьох 
ґунах природи.  
 

ВІРШ 20 
 

SavR>aUTaezu YaeNaEk&- >aavMaVYaYaMaq+aTae ) 
Aiv>a¢&- iv>a¢e-zu TaJjaNa& iviÖ Saaitvk-Ma( )) 20 )) 

 

сарва-бгӯтешу йенаіка 
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бгвам авйайам кшате  | 
авібгакта вібгактешу 

тадж ґйна віддгі сттвікам  || 20 || 
 

сарва-бгӯтешу — у всіх живих істотах; йена 
— котрим; екам — один; бгвам — стан; 
авйайам — нетлінний; кшате — бачить; 
авібгактам — нероздільний; вібгактешу — 
у поділеному на безліч частин; тат — те; 
ґйнам — знання; віддгі — знай; сттвікам 
— у ґуні добра. 
 

Знання, яке дозволяє бачити однакову і 
неподільну духовну природу в усіх 
істотах, хоч вони і розміщені в 
незліченній кількості різноманітних 
форм, є знанням у ґуні добра. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Знання того, хто бачить 
однакову духовну душу в кожній живій 
істоті, незалежно від того, півбог це, 
людина, тварина, птах, хижак, мешканець 
водної стихії, чи рослина — перебуває в ґуні 
добра. Хоча живі істоти, в залежності від 
своєї минулої діяльності, мають різні тіла, в 
усіх них є однакова духовна душа. Як 
описано в сьомій главі, життєва сила в 
кожному тілі проявляється завдяки вищій 
природі Всевишнього Господа. Отже, 
здатність бачити цю вищу природу, цю 
життєву силу в кожному тілі, притаманна 
ґуні добра. Ця життєва енергія нетлінна, 
хоча тіла й підвладні руйнуванню. 
Відмінності можна бачити тільки на рівні 
тіла; через те, що в зумовленому житті є 
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багато форм матеріального існування, 
життєва сила здається розділеною. Таке 
безособове знання є одним із аспектів 
самоусвідомлення.  
 

ВІРШ 21 
 

Pa*Qa¤e-Na Tau YaJjaNa& NaaNaa>aavaNPa*QaiGvDaaNa( ) 
veita SaveRzu >aUTaezu TaJjaNa& iviÖ raJaSaMa( )) 21 )) 

 

притхактвена ту йадж ґйна 
нн-бгвн притхаґ-відгн | 

ветті сарвешу бгӯтешу 
тадж ґйна віддгі рджасам || 21 || 

 

притхактвена — через розподіл; ту — але; 
йат — котре; ґйнам — знання; нн-бгвн 
— різноманітні ситуації; притхак-відгн — 
різні; ветті — знає; сарвешу — у всіх; 
бгӯтешу — живих істотах; тат — те; 
ґйнам — знання; віддгі — знай; рджасам 
— з погляду страсті. 
 

Знання, згідно з яким у всіх різних тілах 
перебувають різні типи живих істот — це 
знання в ґуні страсті. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Уявлення про те, що жива 
істота — це матеріальне тіло і що зі смертю 
тіла руйнується також і свідомість, є 
знанням у ґуні страсті. Згідно з цим знанням, 
тіла відрізняються одне від одного завдяки 
розвитку різних типів свідомості, а поза 
тілом не існує окремої душі, яка проявляє 
свідомість. Душею є саме тіло, й немає 
окремої душі поза тілом. Згідно з таким 
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знанням, свідомість — це явище тимчасове. 
Або ж індивідуальних душ не існує, і є 
тільки всепрониклива душа, сповнена 
знання, а тіло — це лише прояв тимчасового 
невігластва. Або ж поза тілом немає ні 
окремої індивідуальної душі, ні душі 
всевишньої. Всі такі уявлення вважають 
витворами ґуни страсті.  
 

ВІРШ 22 
 

Yatau k*-Tòvdek-iSMaNk-aYaeR Sa¢-MahETauk-Ma( ) 
ATatvaQaRvdLPa& c TataaMaSaMaudaôTaMa( )) 22 )) 

 

йат ту критсна-вад екасмін 
крйе сактам агаітукам | 

ататтвртха-вад алпа ча 
тат тмасам удгритам || 22 || 

 

йат — те, яке; ту — але; критсна-ват — як 
найважливіше; екасмін — до одного виду; 
крйе — роботи; сактам — прив’язане; 
агаітукам — без причини; ататтва-артха-
ват — без знання реальності; алпам — дуже 
обмежене; ча — і; тат — те; тмасам — у 
ґуні темряви; удгритам — кажуть, що. 
 

А знання, через яке людина прив’язуєть-
ся до якогось одного виду діяльності, так, 
ніби це все, що існує на світі, знання, яке 
дуже убоге і яке не відображає істини, — 
це знання у ґуні пітьми. 
 

ПОЯСНЕННЯ: «Знання», яким наділена 
пересічна людина, завжди перебуває в ґуні 
пітьми, або невігластва, адже кожна 
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зумовлена жива істота народжується в ґуні 
невігластва. У того, хто не розвиває свого 
знання, звертаючись до авторитетів чи до 
настанов писань, знання обмежується 
матеріальним тілом. Він не дбає про те, щоб 
діяти згідно з настановами шастр. Для 
нього Бог — це гроші, а знання зводиться до 
задоволення тілесних потреб. Таке знання 
не має нічого спільного з Абсолютною 
Істиною. Воно в більшій чи меншій мірі 
схоже на знання тварин, тобто на знання про 
те, як спати, їсти, захищатися та злягатися. 
Саме таке знання описане тут як 
породження ґуни пітьми. Іншими словами, 
знання, яке стосується духовної душі поза 
цим тілом, називається знанням у ґуні добра; 
знання, що породжує численні теорії й 
доктрини на основі світської логіки й 
умоглядних теорій, походить із ґуни страсті; 
а знання, яке стосується лише тіла, 
належить до ґуни невігластва.  
 

ВІРШ 23 
 

iNaYaTa& Sa(r)rihTaMaraGaÜezTa" k*-TaMa( ) 
Af-l/Pa[ePSauNaa k-MaR YataTSaaitvk-MauCYaTae )) 23 )) 

 

нійата саґа-рагітам 
арґа-двешатаӷ критам | 

апхала-препсун карма 
йат тат сттвікам учйате || 23 || 

 

нійатам — упорядковане; саґа-рагітам — 
без прихильності; арґа-двешатаӷ — без 
любові чи ненависті; критам — зроблене; 
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апхала-препсун — тим, хто не бажає плодів 
корисливої діяльності; карма — діяльність; 
йат — котре; тат — те; сттвікам — у 
ґуні добра; учйате — називають. 
 

Діяльність, яка впорядкована, яку ведуть 
без прив’язаності, без любові або 
ненависті й без прагнення до її плодів, є 
діяльністю в ґуні добра. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Якщо впорядковані фахові 
обов’язки, визначені у писаннях для різних 
класів та укладів суспільства, виконують без 
прив’язаності, без претензій на володіння 
чимось, і отже, без усякої любові або 
ненависті, у свідомості Кришни, на догоду 
Всевишньому Господові й без прагнення 
насолоджуватися чи задовольняти себе, то 
така діяльність перебуває у ґуні добра. 
 

ВІРШ 24 
 

Yatau k-aMaePSauNaa k-MaR Saahªare<a va PauNa" ) 
i§-YaTae bhul/aYaaSa& Tad]aJaSaMaudaôTaMa( )) 24 )) 

 

йат ту кмепсун карма 
сгакреа в пунаӷ | 
крійате багулйса 

тад рджасам удгритам || 24 || 
 

йат — те, яке; ту — але; кма-псун — 
тим, хто бажає плодів своєї роботи; карма 
— робота; са-агакреа — з его; в — або; 
пунаӷ — ще; крійате — виконується; 
багула-йсам — із великим зусиллям; тат 
— те; рджасам — у ґуні страсті; 
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удгритам — кажуть, що є. 
 

А от діяльність, яку ведуть, прикладаючи 
величезні зусилля, аби задовольнити 
власні бажання, продиктовані почуттям 
хибного его, називають діяльністю в ґуні 
страсті. 
 

ВІРШ 25 
 

ANaubNDa& +aYa& ih&SaaMaNaPae+Ya c PaaEåzMa( ) 
Maaehadar>YaTae k-MaR YatataaMaSaMauCYaTae )) 25 )) 

 

анубандга кшайа гісм 
анапекшйа ча паурушам | 
могд рабгйате карма 

йат тат тмасам учйате ||25 ||  
 

анубандгам — майбутнього рабства; 
кшайам — руйнування; гісм — та 
нещасть іншим; анапекшйа — не 
враховуючи наслідків; ча — також; 
паурушам — самовпевнене; могт — 
ілюзією; рабгйате — розпочате; карма — 
робота; йат — котре; тат — те; тмасам 
— у ґуні невігластва; учйате — кажуть, що 
є. 
 

Діяльність, яку здійснюють під впливом 
ілюзії, нехтуючи настановами Священних 
Писань, не турбуючись про рабство, до 
якого ці дії можуть призвести, й не 
думаючи про насильство й страждання, 
які вони можуть завдати іншим, 
належить до ґуни невігластва. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людині доводиться 



1415 

відповідати за свої дії перед державою або ж 
перед посланцями Всевишнього Господа, 
яких називають ямадутами. Безвідповідаль-
на діяльність спричиняє безлад і 
руйнування, адже її ведуть усупереч 
регулівним засадам писань. Часто вона 
пов’язана з насильством і завдає страждань 
іншим живим істотам. Така безвідповідаль-
на діяльність властива людині, яка сліпо 
вірить лише у власний досвід. Це називають 
ілюзією, і вся така ілюзорна діяльність є 
наслідком ґуни невігластва.  
 

ВІРШ 26 
 

Mau¢-Sa(r)ae_Nah&vadq Da*TYauTSaahSaMaiNvTa" ) 
iSaÖyiSaÖyaeiNaRivRk-ar" k-TaaR Saaitvk- oCYaTae )) 26 )) 

 

мукта-саґо ’нага-вд 
дгритй-утсга-саманвітаӷ | 
сіддгй-асіддгйор нірвікраӷ 

карт сттвіка учйате || 26 || 
 

мукта-саґаӷ — вільний від будь-якого 
матеріального спілкування; анагам-вд — 
без хибного его; дгриті — з рішучістю; 
утсга — і великим завзяттям; саманвітаӷ 
— підгодовлений; сіддгі — у досягненні; 
асіддгйоӷ — і невдачі; нірвікраӷ — 
незмінний; карт — працівник; сттвікаӷ 
— у ґуні добра; учйате — кажуть, що є. 
 

Хто, звільнившись від впливу ґун 
матеріальної природи й відкинувши 
хибне его, виконує свій обов’язок з 
великою рішучістю та натхненням, і хто 
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непохитний як в успіху, так і в невдачі, — 
той є виконавцем у ґуні добра. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Той, хто перебуває у 
свідомості Кришни, завжди трансцендент-
ний до ґун матеріальної природи. Він не 
чекає результатів від діяльності, покладеної 
на нього, адже перебуває вище хибного его 
й гордині. Проте він зберігає натхнення аж 
до завершення своєї роботи. Його не 
турбують труднощі, і він завжди сповнений 
натхнення. Він байдуже ставиться до успіхів 
та невдач і однаково почувається як у 
радості, так і в горі. Такий працівник 
перебуває у ґуні добра. 
 

ВІРШ 27 
 

raGaq k-MaRf-l/Pa[ePSaulu/RBDaae ih&SaaTMak-ae_éuic" ) 
hzRXaaek-aiNvTa" k-TaaR raJaSa" Pairk-IiTaRTa" )) 27 )) 

 

рґ карма-пхала-препсур 
лубдго гістмако ’учіӷ | 
гарша-окнвітаӷ карт 

рджасаӷ парікртітаӷ || 27 || 
 

рґ — дуже прив’язаний; карма-пхала — 
плодів праці; препсуӷ — що бажає; лубдгаӷ 
— жадібний; гіс-тмакаӷ — завжди 
заздрісний; аучіӷ — нечистий; гарша-
ока-анвітаӷ — схильний до радості й 
смутку; карт — такий працівник; 
рджасаӷ — у ґуні страсті; парікртітаӷ — 
названий. 
 

Хто прив’язаний до роботи та до її плодів 
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і бажає насолоджуватися цими плодами, 
хто захланний, завжди завидливий, 
нечистий, керований радістю та печаллю, 
— такий працівник перебуває у ґуні 
страсті. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людина буває надто 
прив’язаною до певного виду діяльності чи 
до її плодів через надмірну любов до 
матеріального — родинного вогнища, 
дружини, дітей тощо. Така людина не бажає 
духовного поступу. Вона турбується лише 
про те, як найзручніше влаштуватися в 
матеріальному світі. Зазвичай вона дуже 
жадібна і вважає, що все, чого вона досягла, 
— це її вічне надбання, яке вона ніколи не 
втратить. Така людина заздрить іншим і 
готова на все, навіть на підлість, аби тільки 
задовольнити свої чуття. Тому вона нечиста, 
і її мало обходить, яким способом вона 
заробляє собі на прожиття — чесним чи 
нечесним. Вона почувається дуже 
щасливою, коли її робота завершується 
успіхом, і дуже страждає у разі невдачі. 
Така людина діє в ґуні страсті. 
 

ВІРШ 28 
 

AYau¢-" Pa[ak*-Ta" STaBDa" Xa#=ae NaEZk*-iTak-ae_l/Sa" ) 
ivzadq dqgaRSaU}aq c k-TaaR TaaMaSa oCYaTae )) 28 )) 

 

айуктаӷ пркритаӷ стабдгаӷ 
ахо наішкритіко ’ласаӷ | 

вішд дрґга-сӯтр ча 
карт тмаса учйате || 28 || 
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айуктаӷ — не звертаючись до настанов 
писань; пркритаӷ — матеріалістичний; 
стабдгаӷ — упертий; ахаӷ — брехливий; 
наішкритікаӷ — досвідчений у знущанні з 
інших; аласаӷ — лінивий; вішд — 
похмурий; дрґга-сӯтр — той, що зволікає; 
ча — також; карт — працівник; тмасаӷ 
— у ґуні невігластва; учйате — кажуть, що 
є. 
 

А хто завжди діє всупереч настановам 
писань, хто матеріалістичний, упертий, 
брехливий і винахідливий у знущанні з 
інших, хто лінивий, постійно похмурий та 
завжди зволікає, — той перебуває у ґуні 
невігластва. 
 

ПОЯСНЕННЯ: З настанов писань можна 
дізнатися, яку роботу слід виконувати, а яку 
не слід. Люди, які не зважають на такі 
приписи, беруться за роботу, яку 
виконувати не слід. Такі особи зазвичай 
матеріалістичні. Вони діють, підкоряючись 
ґунам природи, а не згідно з настановами 
писань. Люди цього типу не дуже порядні. 
Більшість із них — віроломні й надзвичайно 
винахідливі у приниженні інших. Вони дуже 
ліниві; обов’язки, покладені на них, вони не 
виконують належним чином і часто 
відкладають їх на потім. Тому в них завжди 
похмурий вигляд. Вони завжди зволікають і 
будь-яке діло, яке можна зробити за годину, 
розтягують на роки. Люди, які діють у такий 
спосіб, перебувають у ґуні невігластва. 
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ВІРШ 29 

 

buÖe>aeRd& Da*TaeêEv Gau<aTaiñivDa& é*<au ) 
Pa[aeCYaMaaNaMaXaeze<a Pa*Qa¤e-Na DaNaÅYa )) 29 )) 

 

буддгер бгеда дгрите чаіва 
ґуатас трі-відга риу | 

прочйамнам аешеа 
притхактвена дганаджайа || 29 || 

 

буддгеӷ — розуму; бгедам — відмінності; 
дгритеӷ — стійкості; ча — також; ева — 
неодмінно; ґуатаӷ — ґунами матеріальної 
природи; трі-відгам — трьох видів; риу 
— лише вислухай; прочйамнам — як Я 
описав; аешеа — детально; 
притхактвена — різноманітними; 
дганаджайа — завойовник багатств. 
 

А зараз, о завойовнику багатств, будь 
ласкавий, вислухай Мій детальний опис 
трьох видів розуміння й рішучості, що 
відповідають трьом ґунам. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тепер, пояснивши знання, 
об’єкт пізнання й того, хто пізнає, та 
класифікувавши їх згідно з трьома ґунами 
матеріальної природи, Господь таким самим 
способом пояснює, які бувають види розуму 
й рішучості працівника. 
 

ВІРШ 30 
 

Pa[v*ita& c iNav*ita& c k-aYaaRk-aYaeR >aYaa>aYae ) 
bNDa& Maae+a& c Yaa veita buiÖ" Saa PaaQaR Saaitvk-I )) 30 )) 

 

правритті ча нівритті ча 
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крйкрйе бгайбгайе | 
бандга мокша ча й ветті 

буддгіӷ с пртха сттвік || 30 || 
 

правриттім — діючи; ча — також; 
нівриттім — не діючи; ча — і; крйа — те, 
що слід робити; акрйе — те, чого робити 
не слід; бгайа — страх; абгайе — 
безстрашність; бандгам — рабство; мокшам 
— звільнення; ча — і; й — котра; ветті — 
знає; буддгіӷ — розуміння; с — та; пртха 
— син Притхи; сттвік — у ґуні добра. 
 

О сину Притхи, розуміння того, що варто 
робити, а чого не варто, чого слід боятись, 
а чого не слід, що звільнює, а що 
поневолює, — таке розуміння належить 
до стану добра. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Вчинки, здійснювані згідно з 
настановами писань, називають правритті, 
тобто діями, які варто виконувати. Діяти ж 
усупереч писанням не слід. Той, хто не знає 
настанов писань, заплутується у своїх 
вчинках та їхніх наслідках. Кмітливість, що 
здатна розпізнавати істину за допомогою 
розуму, належить до ґуни добра. 
 

ВІРШ 31 
 

YaYaa DaMaRMaDaMa| c k-aYa| cak-aYaRMaev c ) 
AYaQaavTPa[JaaNaaiTa buiÖ" Saa PaaQaR raJaSaq )) 31 )) 

 

йай дгармам адгарма ча 
крйа чкрйам ева ча | 
айатхват праджнті 
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буддгіӷ с пртха рджас || 31 || 
 

йай — котрою; дгармам — принципи 
релігії; адгармам — безвір’я; ча — і; крйам 
— що слід робити; ча — також; акрйам — 
чого не слід робити; ева — неодмінно; ча — 
також; айатх-ват — недосконало; 
праджнті — знає; буддгіӷ — розум; с — 
та; пртха — син Притхи; рджас — у ґуні 
страсті. 
 

Розуміння, яке не дає можливості 
відрізнити релігію від безвір’я, о сину 
Притхи, або збагнути, що слід робити, а 
чого не слід, перебуває у ґуні страсті. 
 

ВІРШ 32 
 

ADaMa| DaMaRiMaiTa Yaa MaNYaTae TaMaSaav*Taa ) 
SavaRQaaRiNvParqTaa&ê buiÖ" Saa PaaQaR TaaMaSaq )) 32 )) 

 

адгарма дгармам іті й 
манйате тамасврит | 

сарвртхн віпарт ча 
буддгіӷ с пртха тмас || 32 || 

 

адгармам — безвір’я; дгармам — релігія; 
іті — таким чином; й — котра; манйате 
— думає; тамас — ілюзією; врит — 
покрита; сарва-артхн — усе; віпартн — 
у неправильному напрямку; ча — також; 
буддгіӷ — розум; с — та; пртха — син 
Притхи; тмас — ґуна невігластва. 
 

А розуміння, яке вважає безбожжя 
релігією, а релігію безбожжям, яке 
перебуває під чарами ілюзії та пітьми й 
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завжди, о Партхо, веде хибним шляхом, 
— перебуває у стані невігластва. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Розум у ґуні невігластва 
завжди діє в неправильному напрямку. Він 
навертається до тих релігій, які фактично 
релігіями не є, й заперечує істинну релігію. 
Люди в ґуні невігластва вважають велику 
душу звичайною людиною, а звичайну 
людину — великою душею. Вони визнають 
правду за брехню, а брехню — за правду. У 
всіх видах діяльності вони обирають хибний 
шлях, тому їхній розум перебуває в ґуні 
невігластва. 
 

ВІРШ 33 
 

Da*TYaa YaYaa DaarYaTae MaNa"Pa[a<aeiNd]Yai§-Yaa" ) 
YaaeGaeNaaVYai>acair<Yaa Da*iTa" Saa PaaQaR Saaitvk-I )) 33 )) 

 

дгритй йай дграйате 
манаӷ-прендрійа-крійӷ | 

йоґенвйабгічрій 
дгритіӷ с пртха сттвік || 33 ||  

 

дгритй — рішучість; йай — котрою; 
дграйате — людина підтримує; манаӷ — 
ума; пра — життя; індрійа — чуття; 
крійӷ — діяльність; йоґена — практикою 
йоґи; авйабгічрій — без жодної перерви; 
дгритіӷ — рішучість; с — та; пртха — 
син Притхи; сттвік — у ґуні добра. 
 

Непохитна рішучість, яку підтримує 
неухильна практика йоґи, сину Притхи, 
яка керує діяльністю ума, життєвої сили 
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й чуттів, є рішучістю в ґуні добра. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Йоґа — це спосіб зрозуміти 
Всевишню Душу. Хто рішуче й неухильно 
зосереджується на Всевишній Душі, 
скеровуючи на Всевишнього свій ум, життя 
й чуттєву діяльність, — той діє у свідомості 
Кришни. Така рішучість перебуває в ґуні 
добра. Дуже важливим тут є слово 
авйабгічрій, яке вказує на те, що людина, 
яка перебуває у свідомості Кришни, ніколи 
не відволікається на іншу діяльність. 
 

ВІРШ 34 
 

YaYaa Tau DaMaRk-aMaaQaaRNDa*TYaa DaarYaTae_JauRNa ) 
Pa[Sa(r)eNa f-l/ak-a¿q Da*iTa" Saa PaaQaR raJaSaq )) 34 )) 

 

йай ту дгарма-кмртхн 
дгритй дграйате ’рджуна | 

прасаґена пхалккш 
дгритіӷ с пртха рджас || 34 || 

 

йай — котрою; ту — але; дгарма — 
релігійність; кма — чуттєве задоволення; 
артхн — та економічний розвиток; 
дгритй — рішучістю; дграйате — 
підтримує; арджуна — о Арджуно; 
прасаґена — внаслідок прив’язаності; 
пхала-ккш — бажаючи плодів 
діяльності; дгритіӷ — рішучість; с — та; 
пртха — син Притхи; рджас — у ґуні 
страсті. 
 

Однак рішучість, завдяки якій людина 
прагне плодів релігії, економічного 
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розвитку й насолоди чуттів, Арджуно, — 
має природу страсті. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Будь-яка людина, яка завжди 
прагне плодів релігійної й економічної 
діяльності, єдине бажання якої — це чуттєві 
насолоди, й ум, чуття та саме життя якої 
занурені тільки в це, — перебуває в ґуні 
страсті.  
 

ВІРШ 35 
 

YaYaa SvPan& >aYa& Xaaek&- ivzad& MadMaev c ) 
Na ivMauÄiTa duMaeRDaa Da*iTa" Saa PaaQaR TaaMaSaq )) 35 )) 

 

йай свапна бгайа ока 
вішда мадам ева ча | 
на вімучаті дурмедг 

дгритіӷ с пртха тмас || 35 || 
 

йай — котрою; свапнам — сонливість; 
бгайам — страх; окам — журбу; вішдам 
— понурість; мадам — ілюзію; ева — 
неодмінно; ча — також; на — ніколи; 
вімучаті — відкидає; дурмедг — 
нерозумна; дгритіӷ — рішучість; с — та; 
пртха — син Притхи; тмас — у ґуні 
невігластва. 
 

А та рішучість, яка не дає можливості 
вийти з-під влади сну, страхів, стогону, 
понурості та омани, — така нерозумна 
рішучість, о сину Притхи, належить до 
ґуни пітьми. 
 

ПОЯСНЕННЯ: З цього не слід робити 
висновок, що людина в ґуні добра не мріє 
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уві сні чи наяву. Тут мається на увазі 
надмірна сонливість. Мріють і бачать сни 
всі люди, незалежно від того, в якій ґуні 
вони перебувають. Сновидіння — це 
природна річ. Але ті, що не можуть 
уникнути надмірного сну й гордості від 
насолод матеріальними об’єктами, що 
постійно марять пануванням над 
матеріальним світом і чиї життя, уми й 
чуття занурені в таку діяльність, — мають 
рішучість, зумовлену ґуною невігластва.  
 

ВІРШ 36 
 

Sau%& iTvdaNaq& i}aivDa& é*<au Mae >arTazR>a ) 
A>YaaSaad]MaTae Ya}a du"%aNTa& c iNaGaC^iTa )) 36 )) 

 

сукха тв ідн трі-відга 
риу ме бгаратаршабга | 

абгйсд рамате йатра 
дуӷкхнта ча ніґаччхаті || 36 || 

 

сукхам — щастя; ту — але; іднм — тепер; 
трі-відгам — трьох видів; риу — почуй; 
ме — від Мене; бгарата-ришабга — о 
найкращий з-поміж Бгарат; абгйст — 
практикою; рамате — людина 
насолоджується; йатра — де; дуӷкха — 
нещастя; антам — кінець; ча — також; 
ніґаччхаті — здобуває. 
 

А зараз, о найкращий із Бгарат, вислухай, 
будь ласкавий, що розкажу Я тобі про три 
види щастя, якими втішається зумовлена 
душа і завдяки яким вона іноді кладе 
кінець усім стражданням. 
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ПОЯСНЕННЯ: Зумовлена душа знову і 
знову намагається насолоджуватися 
матеріальним щастям, тобто «жувати 
пережоване». Але іноді в розпалі свого 
чуттєвого задоволення вона, завдяки 
спілкуванню з великою душею, може 
звільнитися від матеріальних кайданів. 
Іншими словами, зумовлена душа завжди 
занурена в якісь чуттєві насолоди, але коли 
завдяки сприятливому спілкуванню вона 
розуміє, що все це — лише повторювання 
одного й того ж самого, і пробуджується до 
своєї істинної свідомості Кришни, тоді вона 
іноді звільнюється від такого постійно 
повторюваного так званого щастя.  
 

ВІРШ 37 
 

YatadGa]e ivziMav Pair<aaMae_Ma*TaaePaMaMa( ) 
TaTSau%& Saaitvk&- Pa[ae¢-MaaTMabuiÖPa[SaadJaMa( )) 37 )) 

 

йат тад аґре вішам іва 
паріме ’мритопамам | 

тат сукха сттвіка проктам 
тма-буддгі-прасда-джам || 37 || 

 

йат — котре; тат — те; аґре — спочатку; 
вішам іва — як отрута; паріме — 
наприкінці; амрита — нектару; упамам — 
порівняно з; тат — те; сукхам — щастя; 
сттвікам — у ґуні добра; проктам — 
сказано; тма — в істинному «я»; буддгі — 
розуму; прасда-джам — породжене з 
задоволення. 
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Те, що спочатку схоже на отруту, але 
наприкінці — на нектар, те, що будить 
людину до самоусвідомлення, є щастям у 
стані добра. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Прагнучи самоусвідомлення, 
людина має дотримуватися численних 
правил і приписів, аби опанувати свої чуття 
й ум, скеровуючи їх на душу. Усі такі 
процедури дуже складні й гіркі, мов отрута, 
але якщо людина неухильно дотримується 
настанов і сягає трансцендентного стану, то 
вона починає смакувати справжній нектар і 
втішатися духовним життям. 
 

ВІРШ 38 
 

ivzYaeiNd]YaSa&YaaeGaaÛtadGa]e_Ma*TaaePaMaMa( ) 
Pair<aaMae ivziMav TaTSau%& raJaSa& SMa*TaMa( )) 38 )) 

 

вішайендрійа-сайоґд 
йат тад аґре ’мритопамам | 

паріме вішам іва 
тат сукха рджаса смритам || 38 || 

 

вішайа — об’єктів чуттів; індрійа — і 
чуттів; сайоґт — зі сполучення; йат — 
котре; тат — те; аґре — спочатку; амрита-
упамам — як нектар; паріме — 
наприкінці; вішам іва — немов отрута; тат 
— те; сукхам — щастя; рджасам — у ґуні 
страсті; смритам — розцінюють. 
 

Щастя, що виникає з контакту органів 
чуття з їхніми об’єктами, яке спочатку 
здається нектаром, а вкінці отрутою, — 
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таке щастя має природу страсті. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Юнак зустрічає дівчину, і 
чуття змушують його дивитися на неї, 
торкатись до неї та вступати з нею в інтимні 
стосунки. Спочатку це може приносити 
велике чуттєве задоволення, однак із часом 
такі стосунки стають подібними до отрути. 
Молоді люди віддаляються або ж 
розлучаються. Усе це супроводжується 
лементом, журбою тощо. Таке щастя завжди 
перебуває в ґуні страсті. Щастя, досягнуте 
на основі взаємодії чуттів з їхніми 
об’єктами, завжди спричиняє страждання, і 
його треба всіляко уникати. 
 

ВІРШ 39 
 

YadGa]e caNaubNDae c Sau%& MaaehNaMaaTMaNa" ) 
iNad]al/SYaPa[MaadaeTQa& TataaMaSaMaudaôTaMa( )) 39 )) 

 

йад аґре чнубандге ча 
сукха моганам тманаӷ | 
нідрласйа-прамдоттха 

тат тмасам удгритам || 39 || 
 

йат — те, що; аґре — спочатку; ча — 
також; анубандге — наприкінці; ча — 
також; сукхам — щастя; моганам — 
ілюзорне; тманаӷ — істинного «я»; нідр 
— сон; ласйа — лінощі; прамда — й 
ілюзія; утюгам — утворене з; тат — те; 
тмасам — у ґуні невігластва; удгритам 
— вважають. 
 

А щастя, яке сліпе до самоусвідомлення, 
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яке від початку й до кінця є оманою і яке 
походить із сонливості, ліні й ілюзії, — 
таке щастя має природу невігластва. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Той, хто втішається сном та 
байдикуванням, безумовно, перебуває в ґуні 
пітьми й невігластва. Також той, хто не має 
жодного уявлення, як слід діяти, і як не слід, 
теж перебуває в невігластві. Для особи в ґуні 
невігластва все є ілюзією. Вона не знає 
щастя ні спочатку, ні вкінці. Людина в ґуні 
страсті може відчувати певне ефемерне 
щастя на початку, після якого вкінці 
прийдуть страждання, але для особи в ґуні 
невігластва є тільки страждання — і на 
початку, і вкінці. 
 

ВІРШ 40 
 

Na TadiSTa Pa*iQaVYaa& va idiv devezu va PauNa" ) 
Satv& Pa[k*-iTaJaEMauR¢&- Yadei>a" SYaaiT}ai>aGauR<aE" )) 40 )) 

 

на тад асті притхівй в 
діві девешу в пунаӷ | 

саттва пракриті-джаір мукта 
йад ебгіӷ сйт трібгір ґуаіӷ || 40 || 

 

на — не; тат — те; асті — існує; 
притхівйм — на Землі; в — або; діві — на 
вищій планетній системі; девешу — серед 
півбогів; в — або; пунаӷ — знову; саттвам 
— існування; пракриті-джаіӷ — 
народжених з матеріальної природи; 
муктам — звільненого; йат — те; ебгіӷ — 
від впливу цих; сй — є; трібгіӷ — трьох; 
ґуаіӷ — ґун матеріальної природи. 
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Немає жодної істоти ні тут, ні серед 
небожителів на вищих планетних 
системах, яка була б вільна від впливу 
цих трьох ґун, народжених з матеріальної 
природи. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Тут Господь підсумовує 
загальний вплив трьох ґун матеріальної 
природи на весь усесвіт. 
 

ВІРШ 41 
 

b]aø<a+ai}aYaivXaa& éUd]a<aa& c ParNTaPa ) 
k-MaaRi<a Pa[iv>a¢-aiNa Sv>aavPa[>avEGauR<aE" )) 41 )) 

 

бргмаа-кшатрійа-ві 
ӯдр ча паран-тапа | 

кармі правібгактні 
свабгва-прабгаваір ґуаіӷ || 41 || 

 

бргмаа — брагманів; кшатрійа — 
кшатріїв; вім — і вайш’їв; ӯдрм — 
шудр; ча — і; парантапа — приборкувач 
ворогів; кармі — діяльність; 
правібгактні — поділені; свабгва — за 
їхньою природою; прабгаваіӷ — 
народженими; ґуаіӷ — ґунами матеріальної 
природи. 
 

Брагмани, кшатрії, вайш’ї та шудри, о 
приборкувачу ворогів, відрізняються 
якостями, які беруть початок з 
притаманної їм природи, що відповідає 
їхнім матеріальним ґунам. 
 

ВІРШ 42 
 



1431 

XaMaae dMaSTaPa" XaaEc& +aaiNTaraJaRvMaev c ) 
jaNa& ivjaNaMaaiSTaKYa& b]øk-MaR Sv>aavJaMa( )) 42 )) 

 

амо дамас тапаӷ ауча 
кшнтір рджавам ева ча | 
ґйна віґйнам стікйа 

брагма-карма свабгва-джам || 42 || 
 

амаӷ — спокій; дамаӷ — самовладання; 
тапаӷ — аскетизм; аучам — чистота; 
кшнтіӷ — терпимість; рджавам — 
чесність; ева — неодмінно; ча — і; ґйнам 
— знання; віґйнам — мудрість; стікйам 
— релігійність; брагма — брагмани; карма 
— обов’язок; свабгва-джам — народжене 
з його природи. 
 

Спокій, самовладання, аскетизм, чистота, 
терпимість, чесність, знання, мудрість і 
релігійність — ось природні якості, які 
притаманні брагманам. 
 

ВІРШ 43 
 

XaaEYa| TaeJaae Da*iTadaR+Ya& YauÖe caPYaPal/aYaNaMa( ) 
daNaMaqìr>aavê +aa}a& k-MaR Sv>aavJaMa( )) 43 )) 

 

аурйа теджо дгритір дкшйа 
йуддге чпй апалйанам | 
днам вара-бгва ча 

кштра карма свабгва-джам || 43 || 
 

аурйам — героїзм; теджаӷ — сила; 
дгритіӷ — рішучість; дкшйам — 
винахідливість; йуддге — у битві; ча — і; 
апі — також; апалйанам — нездатність 
відступати; днам — великодушність; 
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вара — уміння вести за собою; бгваӷ — 
природа; ча — і; кштрам — кшатрії; 
карма — обов’язок; свабгва-джам — 
народжене з його природи. 
 

Героїзм, сила, рішучість, винахідливість, 
відвага в бою, великодушність і вміння 
урядувати — це природні якості, що 
властиві кшатріям. 
 

ВІРШ 44 
 

k*-izGaaer+Yavai<aJYa& vEXYak-MaR Sv>aavJaMa( ) 
PaircYaaRTMak&- k-MaR éUd]SYaaiPa Sv>aavJaMa( )) 44 )) 

 

криші-ґо-ракшйа-віджйа 
ваійа-карма свабгва-джам | 

парічарйтмака карма 
ӯдрасйпі свабгва-джам || 44 || 

 

криші — хліборобство; ґо — корів; ракшйа 
— захист; віджйам — торгівля; ваійа — 
вайш’ї; карма — обов’язок; свабгва-джам 
— народжене з його природи; парічарй — 
служіння; тмакам — що складається з; 
карма — обов’язок; ӯдрасйа — шудри; апі 
— також; свабгва-джам — народжене з 
його природи. 
 

Хліборобство, охорона корів і торгівля — 
це види роботи, природно властиві 
вайш’ям, а шудрам притаманна фізична 
праця й служіння іншим. 
 

ВІРШ 45 
 

Sve Sve k-MaR<Yai>arTa" Sa&iSaiÖ& l/>aTae Nar" ) 
Svk-MaRiNarTa" iSaiÖ& YaQaa ivNdiTa TaC^*<au )) 45 )) 
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све све кармай абгіратаӷ 
сасіддгі лабгате нараӷ | 
сва-карма-ніратаӷ сіддгі 

йатх віндаті тач чхриу || 45 || 
 

све све — кожному своє; кармаі — робота; 
абгіратаӷ — дотримуючись; сасіддгім — 
досконалість; лабгате — досягає; нараӷ — 
людина; сва-карма — виконуючи свій 
обов’язок; ніратаӷ — зайнятий; сіддгім — 
досконалість; йатх — як; віндаті — 
досягає; тат — те; риу — слухай. 
 

Виконуючи роботу у відповідності зі 
своїми якостями, кожен може досягти 
досконалості. А зараз, будь ласкавий, 
вислухай як це можна зробити. 
 

ВІРШ 46 
 

YaTa" Pa[v*ita>aURTaaNaa& YaeNa SavRiMad& TaTaMa( ) 
Svk-MaR<aa TaMa>YaCYaR iSaiÖ& ivNdiTa MaaNav" )) 46 )) 

 

йатаӷ правриттір бгӯтн 
йена сарвам іда татам | 

сва-карма там абгйарчйа 
сіддгі віндаті мнаваӷ || 46 || 

 

йатаӷ — від кого; правриттіӷ — 
виникнення; бгӯтнм — усіх живих істот; 
йена — ким; сарвам — усе; ідам — це; 
татам — пронизане; сва-карма — своїми 
обов’язками; там — йому; абгйарчйа — 
поклоняючись; сіддгім — досконалості; 
віндаті — досягає; мнаваӷ — людина. 
 

Поклоняючись усюдисущому Господові, з 
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якого походять усі істоти, людина може 
досягти досконалості, виконуючи свої 
обов’язки. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Як сказано в п’ятнадцятій 
главі, всі живі істоти є невід’ємними 
фрагментарними частками Всевишнього 
Господа. Таким чином, Господь є початком 
усіх живих істот. Підтвердження цього 
можна знайти у «Веданта-сутрі» — 
джанмдй асйа йатаӷ. Всевишній Господь 
— це джерело життя кожної живої істоти. У 
сьомій главі «Бгаґавад-ґіти» сказано, що 
Всевишній Господь за допомогою своїх 
енергій — внутрішньої й зовнішньої — 
проникає всюди. Тому треба поклонятися 
Всевишньому Господові як володарю 
різноманітних енергій. Вайшави зазвичай 
поклоняються Всевишньому Господові 
разом із Його внутрішньою енергією. Його 
зовнішня енергія являє собою спотворене 
віддзеркалення внутрішньої енергії. 
Зовнішня енергія — це тло, задній план, а 
Всевишній Господь, поширюючись у формі 
Своєї повновладної частки, Наддуші, 
присутній усюди. Він — Наддуша всіх 
півбогів, усіх людей, усіх тварин. Він — 
скрізь. Тому слід знати, що жива істота є 
невід’ємною часткою Всевишнього Господа, 
обов’язок якої полягає у служінні 
Всевишньому. Кожна людина має 
заглибитися у віддане служіння Господові в 
цілковитій свідомості Кришни. Така порада 
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цього вірша.  
Кожному слід розуміти, що саме 

Гришікеша, володар чуттів, надає всім 
можливості виконувати певну роботу й, 
отже, всі плоди роботи треба 
використовувати в поклонінні Всевишньому 
Богові-Особі, Шрі Кришні. Відданому, який 
завжди пам’ятає про це, цілковито 
усвідомлюючи Кришну, з Господньої 
милості відкривається все. Це досконалість 
життя. Господь каже у «Бгаґавад-ґіті» 
(12.17) тешм ага самуддгарт. 
Всевишній Господь Сам дбає про звільнення 
такого відданого, і в цьому полягає вища 
досконалість життя. Хоч би яку роботу 
людина виконувала, якщо вона служить 
Усевишньому Господові, то досягне 
найвищої досконалості. 
 

ВІРШ 47 
 

é[eYaaNSvDaMaaeR ivGau<a" ParDaMaaRTSvNauiïTaaTa( ) 
Sv>aaviNaYaTa& k-MaR ku-vRàaPanaeiTa ik-iLbzMa( )) 47 )) 

 

рейн сва-дгармо віґуаӷ 
пара-дгармт св-анушхітт | 

свабгва-нійата карма 
курван нпноті кілбішам || 47 || 

 

рейн — краще; сва-дгармаӷ — своє діло; 
віґуаӷ — недосконало виконаний; пара-
дгармт — ніж діло іншого; су-
анушхітт — досконало зроблений; 
свабгва-нійатам — визначене згідно зі 
своєю природою; карма — робота; курган 
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— виконуючи; на — ніколи; пноті — 
досягає; кілбішам — гріховний наслідок. 
 

Краще виконувати свої обов’язки, навіть 
недосконало, ніж досконало виконувати 
чужі. Якщо людина виконує обов’язки, 
визначені їй згідно з її природою, вона 
ніколи не страждатиме від гріховних 
наслідків. 
 

ПОЯСНЕННЯ: «Бгаґавад-ґіта» рекомендує 
людині дотримуватися визначених їй 
обов’язків. Як уже було з’ясовано в 
попередніх віршах, обов’язки брагманів, 
кшатріїв, вайш’їв та шудр визначаються 
ґунами природи, під впливом яких вони 
перебувають. Не варто намагатися 
виконувати обов’язки інших. Той, кого 
природним чином приваблює робота шудри, 
навіть якщо він народився в сім’ї брагманів, 
не повинен вдавати із себе брагмана. 
Діяльність має відповідати природі її 
виконавця. Жодна робота не є ганебною, 
якщо виконувати її як служіння 
Всевишньому Господові. Фахові обов’язки 
брагмана, безумовно, належать до ґуни 
добра, але якщо людина не перебуває в ґуні 
добра, їй не слід імітувати діяльності 
брагманів. Кшатрії, тобто воїни й 
управлінці, мають чимало відразливих 
обов’язків: іноді їм треба вдаватися до сили, 
аби знищити своїх ворогів, а іноді, виходячи 
з дипломатичних міркувань, вони змушені 
брехати. Політична діяльність супроводжу-
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ється насильством і лицемірством, проте 
кшатрії не повинні відмовлятися від свого 
природного фаху й перейматися обов’язка-
ми брагманів.  

Треба діяти заради задоволення 
Всевишнього Господа. Арджуна, наприклад, 
був кшатрієм, та все ж ніяк не міг 
відважитися на битву із супротивниками, бо 
вважав, що ця битва може стати причиною 
його деградації. Однак якщо битися в ім’я 
Кришни, Всевишнього Бога-Особи, то немає 
причин боятися деградації. У сфері 
комерційної діяльності задля того, щоб мати 
прибуток, інколи доводиться вдаватися до 
брехні. Якщо комерсант не робитиме цього, 
то й не матиме зиску. Іноді від продавця 
можна почути такі слова: «Дорогий 
покупцю, я на Вас не наживаюся», — проте 
всім зрозуміло, що без прибутку продавець 
не зміг би вижити. Тому, якщо продавець 
каже, що він не має зиску, то треба 
сприймати його слова, як звичайну хитрість. 
Однак торговець не повинен вважати, що 
раз професія змушує його брехати, то йому 
слід відмовитись від неї й виконувати 
обов’язки брагмана. Такого робити не 
радять. Якщо своєю роботою людина 
служить Усевишньому Богові-Особі, то 
немає значення, хто вона — кшатрій, 
вайш’я чи шудра. Навіть брагмани, 
здійснюючи різні жертовні обряди, іноді 
змушені вбивати тварин, адже обряди 
вимагають приносити тварин у жертву. Так 
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само, якщо кшатрієві в процесі виконання 
своїх обов’язків доводиться вбивати ворога, 
то гріха в цьому немає. Докладні й вичерпні 
пояснення цього питання були викладені у 
третій главі. Кожній людині слід працювати 
задля Яг’ї, або Вішну, Всевишнього Бога-
Особи. Усе, що робиться для власного 
чуттєвого задоволення, стає причиною 
рабства. Можна зробити висновок, що 
кожному слід діяти у відповідності з тими 
ґунами природи, під впливом яких він 
перебуває, і працювати з єдиним наміром: 
служити найвищій меті — Всевишньому 
Господові. 
 

ВІРШ 48 
 

SahJa& k-MaR k-aENTaeYa SadaezMaiPa Na TYaJaeTa( ) 
SavaRrM>aa ih daeze<a DaUMaeNaaiGanirvav*Taa" )) 48 )) 

 

сага-джа карма каунтейа 
са-дошам апі на тйаджет | 

сарврамбг гі дошеа 
дгӯменґнір іввритӷ || 48 || 

 

сага-джам — народжене одночасно; карма 
— робота; каунтейа — син Кунті; са-дошам 
— з недоліками; апі — хоча; на — ніколи; 
тйаджет — треба відмовитися; сарва-
рамбгӷ — будь-яка ризикована справа; гі 
— неодмінно; дошена — недоліками; 
дгӯмена — димом; аґніӷ — вогонь; іва — як; 
вритӷ — покритий. 
 

Як вогонь супроводжується димом, так і 
всяка діяльність має якісь недоліки. Тому 
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людині не слід відмовлятися від роботи, 
що зумовлена її природою, сину Кунті, 
навіть якщо ця робота і сповнена вад.  
 

ПОЯСНЕННЯ: В зумовленому житті будь-
яка робота забруднена ґунами матеріальної 
природи. Навіть брагман змушений 
проводити жертвопринесення, пов’язані з 
убивством тварин. Так само і кшатрій, хоч 
би який він був праведний, має битися з 
ворогами. Це для нього неминуче. І так 
само, навіть доброчесний комерсант, аби 
залишатися в ділі, змушений іноді 
приховувати свої прибутки або час від часу 
вдаватися до операцій на чорному ринку. 
Усе це необхідне і неминуче. Так само й 
шудра, який служить поганому господареві, 
має виконувати його накази, навіть якщо 
цього робити й не слід. Попри такі недоліки, 
людині слід продовжувати виконання 
визначених їй обов’язків, бо вони беруть 
початок з її природи.  

Тут наведено чудовий приклад. Хоча 
вогонь чистий, однак він оточений димом. 
Отже, дим не робить вогонь нечистим. 
Вогонь залишається найчистішим з усіх 
елементів, навіть попри те, що він покритий 
димом. Якщо людина відмовиться від 
діяльності кшатрія й візьме на себе 
обов’язки брагмана, то в цій новій 
діяльності вона все одно не зможе уникнути 
неприємних обов’язків. Тож доводиться 
зробити висновок, що в матеріальному світі 
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ніхто не може повністю звільнитися від 
скверни матеріальної природи. У зв’язку з 
цим приклад вогню і диму є дуже вдалим. 
Узимку, коли людина з певною метою 
виймає з вогню камінь, то дим, буває, 
подразнює очі й інші частини тіла, та попри 
це без вогню все одно не обійтися. Так само, 
не слід відмовлятися від своїх природних 
фахових обов’язків через якісь неприємні 
моменти, що виникають в процесі 
виконання цих обов’язків. Правильніше з 
усією рішучістю служити Всевишньому 
Господові, виконуючи свої фахові обов’язки 
у свідомості Кришни. В цьому суть 
досконалості. Якщо певна професійна 
діяльність ведеться в ім’я вдоволення 
Всевишнього Господа, то всі вади, що 
властиві цій діяльності, усуваються. Коли 
плоди праці завдяки відданому служінню 
очищуються, людина досягає досконалості у 
спогляданні себе всередині. Це і є 
самоусвідомлення.  
 

ВІРШ 49 
 

ASa¢-buiÖ" SavR}a iJaTaaTMaa ivGaTaSPa*h" ) 
NaEZk-MYaRiSaiÖ& ParMaa& SaNNYaaSaeNaaiDaGaC^iTa )) 49 )) 

 

асакта-буддгіӷ сарватра 
джіттм віґата-спригаӷ  | 
наішкармйа-сіддгі парам 
саннйсендгіґаччхаті  || 49 || 

 

асакта-буддгіӷ — із неприв’язаним 
розумом; сарватра — скрізь; джіта-тм 
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— опановуючи ум; віґата-спригаӷ — без 
матеріальних бажань; наішкармйа-сіддгім 
— досконалості у відсутності наслідків; 
парамм — найвищої; саннйсена — 
життям у зреченні; адгіґаччхаті — досягає. 
 

Хто володіє собою, хто не прив’язаний ні 
до чого й нехтує всіма матеріальними 
насолодами, той зможе за допомогою 
практики зречення досягти найвищої 
досконалої стадії свободи від плодів 
діяльності. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Істинне зречення полягає в 
тому, що людина постійно відчуває себе 
невід’ємною часткою Всевишнього Господа, 
й, отже, розуміє, що не має права 
насолоджуватися плодами своєї праці. 
Оскільки вона є невід’ємною часткою 
Всевишнього Господа, то плодами її праці 
має насолоджуватися Всевишній Господь. 
Це і є свідомість Кришни. Людина, яка діє у 
свідомості Кришни, — це істинний санньясі, 
який живе у зреченні. Завдяки такому 
умонастрою людина стає задоволеною, бо 
вона реально діє заради Всевишнього. 
Таким чином, вона не прив’язується ні до 
чого матеріального. Вона звикає не 
отримувати задоволення ні від чого, що не 
належить до трансцендентного щастя від 
служіння Господові. Вважають, що санньясі 
вільний від наслідків своїх минулих 
учинків, але людина, яка перебуває у 
свідомості Кришни, природним чином 
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досягає такого досконалого стану навіть без 
формального посвячення в санньясу. Такий 
стан усвідомлення називають йоґарудгою, 
тобто досконалим ступенем йоґи. Як сказано 
у третій главі: йас тв тма-ратір ева сйт 
— «Хто знаходить задоволення у собі, той 
не боїться наслідків своєї діяльності». 
 

ВІРШ 50 
 

iSaiÖ& Pa[aáae YaQaa b]ø TaQaaPanaeiTa iNabaeDa Mae ) 
SaMaaSaeNaEv k-aENTaeYa iNaïa jaNaSYa Yaa Para )) 50 )) 

 

сіддгі прпто йатх брагма 
татхпноті нібодга ме | 

самсенаіва каунтейа 
нішх ґйнасйа й пар || 50 || 

 

сіддгім — досконалість; прптаӷ — той, 
хто; йатх — як; брагма — Всевишній; 
татх — так; пноті — досягає; нібодга — 
спробуй зрозуміти; ме — від Мене; 
самсена — сумарно; ева — неодмінно; 
каунтейа — син Кунті; нішх — стадія; 
ґйнасйа — знання; й — котра; пар — 
трансцендентна. 
 

А тепер, сину Кунті, вислухай, як той, хто 
такої досконалості досягнув, зможе, діючи 
методом, який Я зараз тобі опишу, 
піднятися до рівня Брагмана, найвищого 
ступеня довершеного знання. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Господь розповідає 
Арджуні, як досягти найвищого ступеня 
досконалості, просто виконуючи свої 
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визначені обов’язки в ім’я Всевишнього 
Бога-Особи. Найвищого духовного стану, 
або Брагмана, можна досягти, просто 
відмовившись від плодів своєї праці заради 
вдоволення Всевишнього. Це і є шлях 
самоусвідомлення. Істинна досконалість 
знання полягає в досягненні чистої 
свідомості Кришни. Про це йтиметься в 
наступних віршах. 
 

ВІРШІ 51–53 
 

buÖya ivéuÖYaa Yau¢-ae Da*TYaaTMaaNa& iNaYaMYa c ) 
XaBdadqiNvzYaa&STYa¤-a raGaÜezaE VYaudSYa c )) 51 )) 

iviv¢-Saevq l/gvaXaq YaTava¡-aYaMaaNaSa" ) 
DYaaNaYaaeGaParae iNaTYa& vEraGYa& SaMauPaaié[Ta" )) 52 )) 

Ahªar& bl&/ dPa| k-aMa& §-aeDa& PairGa]hMa( ) 
ivMauCYa iNaMaRMa" XaaNTaae b]ø>aUYaaYa k-LPaTae )) 53 )) 

 

буддгй віуддгай йукто 
дгритйтмна нійамйа ча | 
абддн вішайс тйактв 

рґа-двешау вйудасйа ча || 51 || 
 

вівікта-сев лаґгв- 
йата-вк-кйа-мнасаӷ | 
дгйна-йоґа-паро нітйа 

ваірґйа самупрітаӷ || 52 || 
 

агакра бала дарпа 
кма кродга паріґрагам | 

вімучйа нірмамаӷ нто 
брагма-бгӯййа калпате || 53 ||  

 

буддгй — розумом; віуддгай — 
повністю очищеною; йуктаӷ — зайнятий; 
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дгритй — рішучістю; тмнам — істинне 
«я»; нійатйа — впорядковуючи; ча — 
також; абда-дн — таких, як звук; 
вішайн — об’єктів чуттів; тйактв — 
відмовляючись; рґа — прив’язаність; 
двешау — і ненависть; вйудасйа — 
відклавши; ча — також; вівіктасев — жити 
у відлюдному місці; лаґгу- — їсти 
невелику кількість; йата  — опановуючи; 
вк — мову; кйа — тіло; мнасаӷ — та ум; 
дгйна-йоґа-параӷ — завжди занурений у 
транс; нітйам — двадцять чотири години на 
добу; ваірґйам — відчуженості; 
самупрітаӷ — знайшовши притулок; 
агакрам — хибного его; балам — оманної 
сили; дарпам — чванства; кмам — 
хтивості; кродгам — гніву; паріґрагам — і 
прийняття матеріальних речей; вімучйа — 
будучи позбавленим; нірмамаӷ — без 
почуття власності; нтаӷ — мирний; 
брагма-бгӯййа — для самоусвідомлення; 
калпате — кваліфікований. 
 

Очистившись за допомогою розуму і з 
рішучістю приборкуючи ум, відмовив-
шись від об’єктів чуттєвої втіхи і 
звільнившись від прив’язаності та 
відрази, людина, яка живе у відлюдному 
місці, мало їсть, володіє своїм умом, тілом 
та мовою, яка відсторонена й завжди 
перебуває у трансі, вільна від хибного его, 
примарної сили, чванства, хтивості, гніву 
й оманливих власницьких почуттів, яка 
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не приймає матеріального й завжди 
спокійна, — така людина, безперечно, 
піднялася до рівня самоусвідомлення. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людина, яка очистилася за 
допомогою знання, перебуває в ґуні добра. 
Вона володіє своїм умом і завжди перебуває 
у трансі. Її не приваблюють об’єкти чуттєвої 
втіхи; у своїй діяльності вона вільна від 
прив’язаності та відрази. Така зречена 
людина природним чином надає перевагу 
життю у відлюдному місці; вона не їсть 
більше, ніж необхідно, і вміє керувати 
діяльністю свого ума і тіла. У неї немає 
хибного его, адже вона не ототожнює себе з 
тілом. Також у неї немає бажання тяжко 
тренуватися й дотримуватися багатьох 
інших матеріальних речей, аби зробити своє 
тіло кремезним та дужим. Оскільки в неї 
немає тілесного уявлення про життя, то 
немає й дутої пихи та чванства. Вона 
задоволена всім, що випадає на її долю з 
Господньої ласки, її не дратує відсутність 
чуттєвих утіх і вона не прагне нічого, що 
могло б дати якісь чуттєві задоволення. 
Таким чином, повністю звільнившись від 
хибного его, вона втрачає прив’язаність до 
будь-чого матеріального. Це і є стадія 
усвідомлення себе як Брагмана, яку 
називають брагма-бгӯта. Людина, яка 
звільнилася від матеріалістичних поглядів 
на життя, стає спокійною й непідвладною 
хвилюванням. Це описано у «Бгаґавад-ґіті» 
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(2.70) таким чином: 
 

пӯрйамам ачала-пратішха 
   самудрам паӷ правіанті йадват 
тадват км йа правіанті сарве 

   са нтім пноті на кма-км 
 

«Попри невпинне поповнення водами рік 
океан завжди спокійний і непорушний. Так 
само, спокою може досягти той, хто не 
бентежиться неперервним потоком бажань, 
на відміну від того, хто намагається 
задовольняти свої забаганки». 
 

ВІРШ 54 
 

b]ø>aUTa" Pa[SaàaTMaa Na XaaeciTa Na k-a¿iTa ) 
SaMa" SaveRzu >aUTaezu MaÙi¢&- l/>aTae ParaMa( )) 54 )) 

 

брагма-бгӯтаӷ прасаннтм 
на очаті на ккшаті | 
самаӷ сарвешу бгӯтешу 

мад-бгакті лабгате парм || 54 || 
 

брагма-бгӯтаӷ — будучи єдиним із 
Абсолютом; прасанна-тм — сповнений 
радості; на — ніколи; очаті — сумує; на 
— ніколи; ккшаті — бажає; самаӷ — 
однаковий; сарвешу — до всіх; бгӯтешу — 
живих істот; мат-бгактім — віддане 
служіння Мені; лабгате — здобуває; парм 
— трансцендентної. 
 

Людина, яка підіймається до цього 
трансцендентного рівня, одразу ж осягає 
Всевишнього Брагмана і стає цілковито 
радісна. Вона не сумує ніколи і не бажає 
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нічого мати. Вона однаково ставиться до 
усіх істот. В такому стані вона досягає 
чистого відданого служіння Мені. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Вища мета імперсоналістів 
полягає в тому, щоби досягти ступеня 
брагма-бгути, тобто злиття з Абсолютом. 
Однак із погляду персоналіста, істинного 
відданого Кришни, людина має піднятися 
ще вище і стати на шлях чистого відданого 
служіння. Це означає, що той, хто присвячує 
себе чистому відданому служінню 
Господові, уже перебуває на стадії 
звільнення, яке називається брагма-бгута, 
єдність із Абсолютом. Без єдності з 
Усевишнім, із Абсолютом, людина не може 
Йому служити. З точки зору абсолютних 
уявлень нема різниці між тим, хто служить, і 
тим, кому служать, та все ж, у вищому 
духовному сенсі така різниця є.  

У межах матеріалістичного уявлення про 
життя діяльність заради чуттєвого 
задоволення неодмінно викликає 
страждання, але в абсолютному світі — 
коли людина заглиблюється у чисте віддане 
служіння Кришні — страждань немає. 
Відданому у свідомості Кришни нема чого 
бажати й нема на що скаржитися. Оскільки 
Бог є довершеним цілим, то й жива істота, 
яка служить Богові у свідомості Кришни, 
також стає довершеною сама в собі. Вона 
схожа на очищену від бруду річку. Усі 
думки чистого відданого Господа звернені 
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до Кришни, й цілком природно, що такий 
відданий завжди щасливий. Він не сумує, 
втрачаючи, й не прагне придбати щось 
матеріальне, адже його життя заповнене 
служінням Господові. У нього немає 
прагнень до світських насолод, бо він знає, 
що кожна жива істота — це лише невід’ємна 
фрагментарна частка Всевишнього Господа 
і Його вічна слуга. Він не вважає, що в 
матеріальному світі хтось вищий, а хтось 
нижчий, адже поняття вищого й нижчого 
нетривкі, а відданого Господа не цікавить 
поява чи зникнення минущого. Для нього 
золото й камінь мають однакову цінність. 
Це і є стадія брагма-бгути, якої чистий 
відданий досягає дуже легко. На цій стадії 
існування сама думка про злиття з 
Усевишнім Брагманом і знищення власної 
індивідуальності стає огидною, а ідея 
досягнення раю — фантасмагорією. Чуття 
людини на цьому рівні нагадують зламані 
отруйні зуби гадюки. Як не варто боятися 
гадюки зі зламаними зубами, так само й не 
варто остерігатися чуттів, коли вони 
природним чином приборкані. Для людей, 
заражених матеріалізмом, світ сповнений 
страждань, але для відданих Кришни весь 
світ не відрізняється від духовного неба 
Вайкунтхи. Найвидатніша особа у 
матеріальному всесвіті для відданого не 
більш важлива, ніж мурашка. Такого 
ступеня досконалості можна досягти 
милістю Господа Чайтаньї, який 
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проповідував чисте віддане служіння 
Господу в нашу епоху. 
 

ВІРШ 55 
 

>a¢-ya MaaMai>aJaaNaaiTa YaavaNYaêaiSMa TatvTa" ) 
TaTaae Maa& TatvTaae jaTva ivXaTae TadNaNTarMa( )) 55 )) 

 

бгактй мм абгіджнті 
йвн йа чсмі таттватаӷ | 
тато м таттвато ґйтв 
віате тад-анантарам || 55 || 

 

бгактй — чистим відданим служінням; 
мм — Мені; абгіджнті — можна 
пізнати; йвн — стільки, скільки; йаӷ ча 
асмі — яким Я є; таттватаӷ — насправді; 
татаӷ — потім; мм — Мене; таттватаӷ 
— воістину; ґйтв — знаючи; віате — 
він входить; тат-анантарам — після. 
 

Тільки за допомогою відданого служіння 
може пізнати людина Мене таким, як Я є, 
пізнати як Усевишнього Бога-Особу. І 
коли завдяки такій відданості особа 
повністю Мене усвідомить, вона зможе 
ввійти в царство Бога. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Всевишнього Бога-Особу, 
Кришну, чи Його повновладних поширень 
не можуть усвідомити ні любителі 
умоглядних теорій, ні невіддані. Якщо 
людина бажає зрозуміти Всевишнього Бога-
Особу, то їй слід узятися за чисте віддане 
служіння Господу під керівництвом Його 
чистого бгакти, інакше істинне знання про 
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Всевишнього Бога-Особу ніколи Йому не 
відкриється. У сьомій главі «Бгаґавад-ґіти» 
(7.25) сказано: нга пракаӷ сарвасйа — 
Він відкриває Себе не кожному. Бога не 
зрозуміти просто за допомогою вченої 
ерудиції чи умоглядних припущень. Лише 
той, хто дійсно заглиблюється у свідомість 
Кришни й віддане служіння, може 
зрозуміти, хто такий Кришна. Наукові 
ступені тут не допоможуть.  

Хто осягнув глибину знань про Кришну, 
той може увійти у духовне царство, в 
обитель Кришни. Злиття з Брагманом не 
означає втрати індивідуальності. Є ще й 
віддане служіння, і поки воно існує, має 
існувати і Бог, і відданий, і сам процес 
відданого служіння. Таке знання ніколи не 
втрачає своєї актуальності, навіть після 
звільнення. Звільнення означає відхід від 
матеріалістичних уявлень про життя. У 
духовному житті є ті ж відмінності й ті ж 
індивідуальності, але в чистій свідомості 
Кришни. Не слід припускатися помилкової 
думки, що слово віате, «входить у Мене», 
підтверджує моністичну теорію, згідно з 
якою жива істота стає однорідною з 
безособовим Брагманом. Це не так. Віате 
означає, що індивід, зберігаючи свою 
індивідуальність, може ввійти в обитель 
Усевишнього Господа, аби спілкуватися з 
Ним і служити Йому. Зелена пташка, 
наприклад, сідає на зелене дерево не для 
того, щоби з ним злитися, а щоб куштувати 
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його плоди. Імперсоналісти люблять 
наводити такий приклад — річка впадає в 
океан і зливається з ним. Це може бути 
джерелом щастя для імперсоналіста, однак 
персоналіст, уподібнюючись мешканцям 
океану, зберігає свою індивідуальність. 
Опускаючись в океанські глибини, можна 
виявити там велику кількість живих істот. 
Поверхового знайомства з океаном замало, 
треба отримати вичерпне знання про 
мешканців його глибин. 

Завдяки чистому відданому служінню 
Господові, відданий може зрозуміти 
трансцендентні якості й пишноти 
Всевишнього Господа в істинному світлі. Як 
сказано в одинадцятій главі, зрозуміти 
Господа можна лише через віддане служіння 
Йому. Це ж саме підтверджено й тут. За 
допомогою відданого служіння можна 
зрозуміти Всевишнього Бога-Особу й увійти 
в Його царство.  

Після досягнення стадії брагма-бгути, 
тобто свободи від матеріалістичних уявлень, 
починається віддане служіння, першим 
кроком якого є слухання про Господа. Коли 
людина слухає про Всевишнього Господа, в 
неї мимоволі розвивається стадія брагма-
бгути, й матеріальні забруднення — 
захланність і прагнення чуттєвої втіхи — 
зникають. У міру того як хтивість і бажання 
покидають серце відданого, він усе більше 
прив’язується до служіння Господу, й 
завдяки такій прив’язаності він 
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звільнюється від матеріальної скверни. У 
цьому життєвому стані він може розуміти 
Всевишнього. Підтвердження цього є і в 
«Шрімад-Бгаґаватам». Після звільнення 
процес бгакті, тобто трансцендентного 
служіння, не припиняється. Це також 
підтверджує й «Веданта-сутра» (4.1.12): -
прйат татрпі гі дриштам. Тобто, 
після звільнення віддане служіння 
продовжується. У «Шрімад-Бгаґаватам» 
істинне звільнення у відданості визначене як 
відновлення живої істоти в її істинній 
сутності, в її невід’ємному природному 
стані. Як уже було пояснено раніше, у 
своєму природному стані кожна жива істота 
є невід’ємною фрагментарною часткою 
Всевишнього Господа. Тому її природним 
станом є служіння. Таке служіння не 
припиняється ні на мить, навіть після того, 
як жива істота досягає звільнення. Справжнє 
звільнення означає позбутися хибних 
поглядів на життя. 
 

ВІРШ 56 
 

SavRk-MaaR<YaiPa Sada ku-vaR<aae MaÜyPaaé[Ya" ) 
MaTPa[SaadadvaPanaeiTa XaaìTa& PadMaVYaYaMa( )) 56 )) 

 

сарва-кармй апі сад 
курво мад-вйапрайаӷ | 

мат-прасдд авпноті 
вата падам авйайам || 56 || 

 

сарва — усю; карм — діяльність; апі — 
хоча; сад — завжди; курваӷ — 
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виконуючи; мат-вйапрайаӷ — під Моєю 
охороною; мат-прасдт — через Мою 
милість; авпноті — людина досягає; 
ватам — вічний; падам — обитель; 
авйайам — нетлінний. 
 

Мій чистий відданий, хоч і веде 
різноманітну діяльність, перебуває під 
Моєю охороною. Моєю милістю він 
досягає вічної, нетлінної обителі. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Слово мад-вйапрайаӷ 
означає «під захистом Усевишнього 
Господа». Аби звільнитися від матеріальної 
скверни, чистий відданий діє під 
керівництвом Усевишнього Господа або 
Його представника — духовного вчителя. 
Для чистого відданого не існує ніяких 
обмежень у часі. Він постійно, двадцять 
чотири години на добу, повністю 
заглиблений у діяльність під керівництвом 
Усевишнього Господа. До відданого, який 
занурений у свідомість Кришни таким 
чином, Господь надзвичайно добрий. Тож 
попри всі труднощі він урешті-решт 
потрапляє на Кришналоку, у 
трансцендентну обитель. Доступ туди йому 
гарантований. У цьому немає сумнівів. У 
цій найвищій обителі немає змін, там усе 
вічне, нетлінне і сповнене знання. 
 

ВІРШ 57 
 

ceTaSaa SavRk-MaaRi<a MaiYa SaNNYaSYa MaTPar" ) 
buiÖYaaeGaMauPaaié[TYa MaiÀta" SaTaTa& >av )) 57 )) 
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четас сарва-кармі 
майі саннйасйа мат-параӷ | 

буддгі-йоґам упрітйа 
мач-чіттаӷ сатата бгава || 57 || 

 

четас — розумом; сарва-кармі — усяка 
діяльність; майі — Мені; саннйасйа — 
відмовляючись; мат-параӷ — під Моєю 
опікою; буддгі-йоґам — діяльності у 
відданості; упрітйа — знаходячи 
притулок; мат-чіттаӷ — тим, хто 
усвідомлює Мене; сататам — двадцять 
чотири години на добу; бгава — просто 
стань. 
 

У всій діяльності просто покладайся на 
Мене й завжди працюй під Моєю опікою. 
Виконуючи таке віддане служіння, 
зберігай повне усвідомлення Мене. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Той, хто діє у свідомості 
Кришни, не виступає в ролі господаря світу. 
Усвідомлюючи своє становище слуги, він 
діє тільки за наказами Всевишнього 
Господа. У слуги нема індивідуальної 
незалежності. Він чинить так, як того 
вимагає господар. Слуга, який діє від імені 
найвищого господаря, не залежить від 
прибутків чи втрат. Він просто сумлінно 
виконує свої обов’язки згідно з наказами 
Господа. Тут може виникнути питання: 
Арджуна діяв під керівництвом Самого 
Кришни, але що робити, коли Кришни 
поруч немає? На ділі, якщо людина чинить 
згідно з настановами Кришни, які Він дав у 
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цій книзі, або ж діє під керівництвом 
представника Кришни, то наслідки будуть ті 
ж самі. У цьому вірші велике значення має 
санскритське слово мат-параӷ. Воно вказує 
на те, що в людини немає іншої мети в 
житті, крім діяльності у свідомості Кришни, 
спрямованої лише на те, щоб задовольнити 
Кришну. Діючи таким чином, треба думати 
тільки про Кришну: «Цей обов’язок доручив 
мені Сам Кришна». Діючи так, ви природно 
будете змушені думати про Кришну, а це і є 
досконала свідомість Кришни. Однак тут 
слід зауважити, що зробивши щось із 
власної примхи, людина не повинна 
пропонувати плоди такого вчинку 
Всевишньому Господові. Така діяльність не 
належить до відданого служіння у 
свідомості Кришни. Діяти слід згідно з 
наказами Кришни. Це дуже важливий 
момент. Наказ Кришни приходить через 
лінію учнівської послідовності від істинного 
духовного вчителя. Тому виконання наказів 
духовного вчителя треба вважати головним 
обов’язком свого життя. Якщо людина 
знайшла істинного духовного вчителя й 
почала діяти під його началом, то вона 
неодмінно досягне досконалості життя у 
свідомості Кришни.  
 

ВІРШ 58 
 

MaiÀta" SavRduGaaRi<a MaTPa[SaadatairZYaiSa ) 
AQa cetvMahªaraà é[aeZYaiSa ivNax(+YaiSa )) 58 )) 
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мач-чіттаӷ сарва-дурґі 
мат-прасдт тарішйасі | 
атха чет твам агакрн 

на рошйасі вінакшйасі || 58 || 
 

мат — Мене; чіттаӷ — той, хто 
усвідомлює; сарва — усі; дурґі — 
перепони; мат-прасдт — Моєю милістю; 
тарішйасі — ти подолаєш; атха — але; чет 
— якщо; твам — ти; агакрт — хибним 
его; на рошйасі — не послухаєш; 
вінакшйасі — ти будеш втрачений. 
 

В зумовленому житті ти, усвідомивши 
Мене, Моєю милістю пройдеш через усі 
перешкоди. Однак, якщо ти не діятимеш 
у такій свідомості, а керуватимешся 
хибним его, не дослухаючись до Моїх 
настанов, тоді ти загинеш. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Людина, що сповнена 
свідомості Кришни, не дуже переймається 
підтриманням свого існування. Недоумки 
нездатні збагнути величі цієї свободи від 
усіх тривог. Для людини, яка діє у 
свідомості Кришни, Господь стає 
найдорожчим другом. Він завжди 
турбується про гаразди Свого друга й віддає 
йому всього Себе. Віддає тому, хто день і 
ніч віддано трудиться, аби порадувати 
Господа. Тому ніхто не повинен піддаватися 
впливу хибного его й тілесних уявлень про 
життя. Людині не слід помилково вважати 
себе незалежною від законів матеріальної 
природи чи вільною діяти, як заманеться. 
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Нині вона перебуває під владою цих 
суворих законів матерії, але, почавши діяти 
у свідомості Кришни, вона звільнюється й 
отримує свободу від матеріальних 
ускладнень. Особливо треба мати на увазі, 
що людину поза свідомістю Кришни 
неодмінно затягує у вир матеріального 
світу, де вона тоне в океані народження і 
смерті. В дійсності, жодна зумовлена душа 
не знає, що слід робити, а чого не слід, 
однак особа, що діє у свідомості Кришни, 
отримує свободу дії, бо у всій діяльності 
Кришна спонукає її зсередини, а духовний 
учитель підтверджує це ззовні.  
 

ВІРШ 59 
 

YadhªarMaaié[TYa Na YaaeTSYa wiTa MaNYaSae ) 
iMaQYaEz VYavSaaYaSTae Pa[k*-iTaSTva& iNaYaae+YaiTa )) 59 )) 

 

йад агакрам рітйа 
на йотсйа іті манйасе | 

мітхйаіша вйавасйас те 
пракритіс тв нійокшйаті || 59 || 

 

йат — якщо; агакрам — хибного его; 
рітйа — знаходячи притулок; на йотсйе 
— я не буду воювати; іті — таким чином; 
манйасе — ти думаєш; мітхй ешаӷ — усе 
це хибне; вйавасйаӷ — рішучість; те — 
твоя; пракритіӷ — матеріальна природа; 
твм — ти; нійокшйаті — втягнешся. 
 

Якщо ти не діятимеш згідно з Моїми 
порадами й не станеш до бою, то підеш 
хибним шляхом, бо природа твоя все одно 
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змусить тебе втягнутися у війну. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Арджуна був воїном, від 
народження наділеним якостями кшатрія. 
Тому битися для нього було природним 
обов’язком. Однак хибне его змушувало 
його остерігатися страждань від наслідків 
убивства свого вчителя, діда і друзів. 
Фактично він вважав себе господарем 
становища, так, ніби від нього залежали 
хороші чи погані наслідки його діяльності. 
Він забув про Господа, який був присутній 
там і який закликав його битися. Така 
забудькуватість властива зумовленій душі. 
Всевишній Бог-Особа підказує, що таке 
добро, а що — зло, тож людині для 
досягнення досконалого життя залишається 
просто діяти у свідомості Кришни. Ніхто не 
може знати свою долю настільки ж, як 
Господь. Тому найліпше — це взяти до 
уваги Його настанови й діяти відповідно. 
Нікому не слід нехтувати наказами 
Всевишнього Бога-Особи чи ухилятися від 
виконання настанов духовного вчителя, 
представника Господа. Людині треба без 
вагань виконувати те, що велить Усевишній 
Бог-Особа, і Кришна захистить її за всіх 
обставин. 
 

ВІРШ 60 
 

Sv>aavJaeNa k-aENTaeYa iNabÖ" SveNa k-MaR<aa ) 
k-Tau| NaeC^iSa YaNMaaehaTk-irZYaSYavXaae_iPa TaTa( )) 60 )) 

 

свабгва-джена каунтейа 
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нібаддгаӷ свена карма | 
карту неччхасі йан могт 

карішйасй авао ’пі тат || 60 || 
 

свабгва-джена — породжений твоєю 
природою; каунтейа — син Кунті; нібаддгаӷ 
— зумовлений; свена — своєю; карма — 
діяльністю; картум — робити; на — не; 
іччхасі — ти хочеш; йат — котре; могт — 
ілюзією; карішйасі — ти будеш діяти; 
авааӷ — проти волі; апі — навіть; тат — 
те. 
 

Зараз під впливом ілюзії ти, сину Кунті, 
відмовляєшся діяти згідно з Моїми 
наказами, однак, керований своєю 
природою, ти будеш змушений діяти так 
чи так. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Якщо жива істота 
відмовляється діяти згідно з настановами 
Всевишнього Господа, то ґуни матеріальної 
природи, у яких вона перебуває, все одно 
змусять її діяти. Кожен діє відповідно до 
того, яке поєднання ґун природи на нього 
впливає. Але на долю того, хто з власної 
волі цілковито віддається на волю 
Всевишнього Господа, випадає хвала і 
слава. 
 

ВІРШ 61 
 

wRìr" SavR>aUTaaNaa& ôÕeXae_JauRNa iTaïiTa ) 
>a]aMaYaNSavR>aUTaaiNa YaN}aaæ!aiNa MaaYaYaa )) 61 )) 

 

вараӷ сарва-бгӯтн 
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грид-дее ’рджуна тішхаті | 
бгрмайан сарва-бгӯтні 

йантррӯгні мйай || 61 || 
 

вараӷ — Усевишній Господь; сарва-
бгӯтнм — усіх живих істот; грит-дее — 
що перебуває в серці; арджуна — Арджуна; 
тішхаті — мешкає; бгрмайан — 
змушуючи мандрувати; сарва-бгӯтні — усі 
живі істоти; йантра — у машині; рӯгані 
— будучи поміщеними; мйай — 
зачаровані матеріальною енергією. 
 

Всевишній Господь, Арджуно, який 
перебуває у серці кожного, керує 
блуканнями всіх істот, що ніби сидять у 
машинах, створених з матеріальної 
енергії. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Арджуна не володів 
досконалим знанням, і на його намір битися 
чи не битися впливали його обмежені 
міркування. Господь Кришна пояснив йому, 
що індивід за своєю природою не є 
самодостатнім. Усевишній Бог-Особа, тобто 
Сам Кришна як локалізований Параматман, 
Наддуша, присутній у серці кожної живої 
істоти й керує нею звідти. Змінюючи тіло, 
жива істота забуває свої минулі вчинки, але 
Наддуша, яка знає минуле, теперішнє і 
майбутнє, залишається свідком усіх її справ. 
Отже, діяльністю всіх живих істот керує 
Наддуша. Жива істота отримує те, що 
заслужила. В цьому світі вона пересувається 
за допомогою тіла, яке під началом Наддуші 
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створила для неї матеріальна енергія. 
Поміщена в конкретне тіло, жива істота 
змушена діяти в умовах, які диктує їй це 
тіло. Той, що їде у швидкісному авто мчить 
набагато швидше, ніж той, що перебуває за 
кермом малопотужної машини, хоча живі 
істоти, тобто водії, можуть бути й 
однаковими. Так само з волі Наддуші 
матеріальна природа створює для певної 
живої істоти певний тип тіла, аби та могла 
діяти згідно зі своїми колишніми 
прагненнями. Жива істота не є 
самодостатньою. Не треба вважати себе 
незалежним від Усевишнього Бога-Особи. 
Людина завжди Йому підвладна, й 
обов’язок людини — довіритися Йому, до 
чого й закликає наступний вірш. 
 

ВІРШ 62 
 

TaMaev Xar<a& GaC^ SavR>aaveNa >aarTa ) 
TaTPa[SaadaTPara& XaaiNTa& SQaaNa& Pa[aPSYaiSa XaaìTaMa( )) 62 )) 

 

там ева араа ґаччха 
сарва-бгвена бграта | 

тат-прасдт пар нті 
стхна прпсйасі ватам || 62 || 

 

там — Йому; ева — неодмінно; араам 
ґаччха — віддайся; сарва-бгвена — з 
усякого погляду; бграта — син Бгарати; 
тат-прасдт — із Його милості; парм — 
трансцендентну; нтім — мир; стхнам 
— обитель; прпсйасі — ти отримаєш; 
ватам — вічне. 
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Цілковито віддайся Йому, о нащадку 
Бгарати. Його милістю ти досягнеш 
трансцендентного спокою і найвищого 
вічного дому. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Живій істоті слід віддатися 
Всевишньому Богові-Особі, який перебуває 
в серці кожного, — це звільнить її від усіх 
страждань, притаманних матеріальному 
існуванню, і в кінцевому підсумку 
дозволить досягти Всевишнього. 
Трансцендентний світ описано у ведичній 
літературі («Риґ Веда», 1.22.20) як тад 
вішоӷ парама падам. Оскільки все 
творіння є царством Бога, то все матеріальне 
є по суті духовним, однак парама падам 
стосується саме вічної обителі, яку ще 
називають духовним небом — Вайкунтхою. 

У п’ятнадцятій главі «Бгаґавад-ґіти» 
сказано: сарвасйа чга гриді саннівішаӷ 
— Господь перебуває в серці кожного. 
Тобто, порада довіритися Наддуші, яка 
перебуває в серці кожного, означає, що 
людина має віддатися Всевишньому Богові-
Особі, Кришні. Арджуна вже визнав 
Кришну Всевишнім Господом. У десятій 
главі він називає Його пара брагма пара 
дгма. Арджуна визнає Кришну за 
Всевишнього Бога-Особу й найвищу 
обитель усіх живих істот, покладаючись не 
лише на особистий досвід, але й на 
свідчення таких видатних авторитетів, як 
Нарада, Асіта, Девала і В’яса. 
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ВІРШ 63 
 

wiTa Tae jaNaMaa:YaaTa& Gauùad(GauùTar& MaYaa ) 
ivMa*XYaETadXaeze<a YaQaeC^iSa TaQaa ku-å )) 63 )) 

 

іті те ґйнам кхйта 
ґугйд ґугйа-тара май | 
вімрийаітад аешеа 

йатхеччхасі татх куру || 63 || 
 

іті — таким чином; те — тобі; ґйнам — 
знання; кхйтам — описане; ґугйт — ніж 
потаємне; ґугйа-татам — ще потаємніше; 
май — Мною; вімрийа — обмірковуючи; 
етат — це; аешеа — повністю; йатх — 
як; іччхасі — тобі подобається; татх — 
так; куру — виконуй. 
 

Таким чином, пояснив Я тобі знання 
навіть ще більш сокровенне. Обміркуй 
його усебічно, а тоді роби, як бажаєш. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Господь уже пояснив 
Арджуні знання про брагма-бгуту. Людина, 
яка перебуває у стані брагма-бгути, 
сповнена радості, ніколи не сумує й нічого 
не жадає. Це є наслідком того, що вона 
наділена сокровенним знанням. Кришна 
також розкриває таємницю Наддуші. Це теж 
духовне знання, тобто знання Брагмана, але 
ще вище. 

Слова йатхеччхасі татх куру — «ти 
можеш діяти як забажаєш» — вказують на 
те, що Господь не обмежує незначної 
свободи живої істоти. У «Бгаґавад-ґіті» 
Господь дає вичерпне пояснення, як можна 
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зробити своє існування на щабель вищим. 
Найкраща порада, яку отримав Арджуна, — 
це віддатися Наддуші, що перебуває в серці. 
Належним чином усе обміркувавши, треба 
погодитись діяти згідно з велінням Наддуші. 
Це допоможе бути постійно утвердженим у 
свідомості Кришни, яка є найвищим 
ступенем досконалості людського життя. 
Арджуна отримує наказ битися прямо від 
Усевишнього Бога-Особи. Віддатися 
Всевишньому Богові-Особі — це в інтересах 
живих істот, бо для них це найвище благо. 
Всевишньому це не потрібно. Перед тим, як 
Йому віддатися, людина вільна зважувати й 
обмірковувати це питання, наскільки їй 
дозволяють можливості її розуму. Це 
найкращий спосіб прийняти настанови 
Всевишнього Бога-Особи. Такі ж настанови 
приходять також і через духовного вчителя, 
істинного представника Кришни. 
 

ВІРШ 64 
 

SavRGauùTaMa& >aUYa" é*<au Mae ParMa& vc" ) 
wíae_iSa Mae d*!iMaiTa TaTaae v+YaaiMa Tae ihTaMa( )) 64 )) 

 

сарва-ґугйатама бгӯйаӷ 
риу ме парама вачаӷ | 
ішо ’сі ме дригам іті 

тато вакшймі те гітам || 64 || 
 

сарва-ґугйа-тамам — найпотаємніше з усіх; 
бгӯйаӷ — знову; риу — тільки вислухай; 
ме — від Мене; парамам — найвища; вачаӷ 
— настанова; ішаӷ асі — ти дорогий; ме — 
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Мені; дригам — дуже; іті — таким чином; 
татаӷ — тому; вакшймі — Я кажу; те — 
для твоєї; гітам — користі. 
 

Через те, що ти дуже дорогий Мій друг, 
зараз Я дам тобі найціннішу Свою 
настанову. Це найсокровенніше з усіх 
знань; вислухай тепер його, бо воно є для 
тебе благом. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Спочатку Господь дав 
Арджуні сокровенне знання (знання 
Брагмана), потім — ще більш сокровенне 
(знання Наддуші в серці кожного), а зараз 
Він розкриває найсокровеннішу частину 
знання. Він каже: «Просто віддайся 
Всевишньому Богові-Особі». Наприкінці 
дев’ятої глави Він сказав: ман-манӷ — 
«Просто завжди думай про Мене». Аби 
підкреслити саму суть учення «Бгаґавад-
ґіти», Він повторює таку ж настанову й тут. 
Звичайні люди не розуміють цієї суті. Вона 
доступна лише тому, хто дуже дорогий 
Кришні, чистому відданому Кришни. Це 
найважливіша настанова всієї ведичної 
літератури. Те, про що каже тут Кришна, є 
найсуттєвішою частиною знання, й ним 
треба керуватися не тільки Арджуні, але й 
усім живим істотам.  
 

ВІРШ 65 
 

MaNMaNaa >av MaÙ¢-ae MaÛaJaq Maa& NaMaSku-å ) 
MaaMaevEZYaiSa SaTYa& Tae Pa[iTaJaaNae iPa[Yaae_iSa Mae )) 65 )) 

 

ман-ман бгава мад-бгакто 
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мад-йдж м намаскуру | 
мм еваішйасі сатйа те 

пратіджне прійо ’сі ме || 65 || 
 

мат-манӷ — думаючи про Мене; бгава — 
просто стань; мат-бгактаӷ — Моїм 
відданим; мат-йдж — той, хто 
поклоняється; мм — Мені; намаскуру — 
шанобливо кланяйся; мм — Мені; ева — 
неодмінно; ешйасі — ти прийдеш; сайтам 
— істинно; те — тобі; пратіджне — Я 
обіцяю; прійаӷ — дорогий; асі — ти є; ме — 
Мені. 
 

Завжди думай про Мене, стань Моїм 
відданим, поклоняйся Мені й виражай 
Мені свою шану. Так ти неодмінно 
прийдеш до Мене, Я це тобі обіцяю, адже 
ти — дуже дорогий Мій друг. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Найсокровенніше знання 
полягає в тому, що людина має стати 
чистим відданим Кришни, завжди думати 
про Нього й діяти задля Нього. Немає 
потреби вдаватися до формальної медитації. 
Треба перебудувати своє життя так, аби 
завжди мати можливість думати про 
Кришну. Необхідно всю свою повсякденну 
діяльність зв’язати з Кришною. Життя треба 
організувати так, щоб ні вдень, ні вночі не 
було можливості думати про щось інше, 
крім Кришни. Господь обіцяє, що кожен, 
хто перебуває в такій чистій свідомості 
Кришни, обов’язково повернеться в обитель 
Кришни, де зможе спілкуватися з Кришною 
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віч-на-віч. Це знання Кришна передає 
Арджуні, бо Арджуна — Його найближчий 
друг. Кожен, хто йде вслід за Арджуною, 
може стати близьким другом Кришни й 
досягти такої ж досконалості, як і Арджуна. 

Цей вірш підкреслює необхідність 
зосередити ум на Кришні, а саме на Його 
дворукій формі, в якій Він тримає флейту, 
на образі хлопчика з синюватим відтінком 
шкіри, з прекрасним обличчям і з павичевим 
пером у волоссі. Описи Кришни можна 
знайти у «Брагма-самгіті» та в іншій 
літературі. Треба зосередити свій ум на цій 
первинній формі Божественності, формі 
Кришни. Не треба відволікатись навіть на 
інші форми Господа. У Бога багато форм: 
Вішну, Нараяна, Рама, Варага тощо, але 
відданому слід зосереджувати свій ум на тій 
формі Кришни, в якій Він стояв перед 
Арджуною. Зосередження ума на образі 
Кришни є найсокровеннішою частиною 
знання, і Кришна відкрив це знання 
Арджуні, бо Арджуна був Його 
найдорожчий друг. 
 

ВІРШ 66 
 

SavRDaMaaRNPairTYaJYa MaaMaek&- Xar<a& v]Ja ) 
Ah& Tva& SavRPaaPae>Yaae Maae+aiYaZYaaiMa Maa éuc" )) 66 )) 

 

сарва-дгармн парітйаджйа 
мм ека араа враджа | 
ага тв сарва-ппебгйо 

мокшайішймі м учаӷ || 66 || 
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сарва-дгармн — усе розмаїття релігій; 
парітйаджйа — залишаючи; мм — Мені; 
екам — лише; араам — аби віддатися; 
враджа — йди; агам — Я; твм — тебе; 
сарва — усіх; ппебгйаӷ — від гріховних 
наслідків; мокшайішймі — позбавлю; м 
— не; учаӷ — хвилюйся. 
 

Облиш усі різновиди релігії і просто 
віддайся Мені. Я звільню тебе від усіх 
гріховних зворотних наслідків, тому не 
тривожся. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Господь описав різні види 
знання й релігії: знання про Всевишнього 
Брагмана, знання про Параматмана, знання 
про різні види укладів і класів суспільного 
життя, знання про життя у зреченні, знання 
про неприв’язаність, про приборкання ума й 
чуттів, про медитацію тощо. Багатьма 
способами Він описав різні види релігії. А 
зараз, підсумовуючи «Бгаґавад-ґіту», 
Господь каже, що Арджуна має відкинути 
все, про що він дізнався, й натомість йому 
слід просто віддатися Кришні. Це врятує 
його від усіх видів гріховних наслідків, бо 
Господь особисто обіцяє оберігати його.  

В сьомій главі сказано, що поклонятися 
Господу Кришні може тільки той, хто 
повністю звільнився від наслідків своїх 
гріховних учинків. Таким чином, можна 
подумати, що людина, яка не звільнилася 
від наслідків гріховних учинків, не зможе 
стати на шлях відданого служіння. У 
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відповідь на такі сумніви, тут сказано, що 
навіть якщо людина й не вільна від усіх 
гріховних наслідків, то віддавшись Господу 
Шрі Кришні, вона природним чином 
звільниться. Аби звільнитися від гріховних 
наслідків, немає потреби в якихось 
надмірних зусиллях. Треба лише без вагань 
прийняти Кришну як найвищого спасителя 
всіх живих істот, і з вірою та любов’ю 
довіритись Йому. 

Як слід віддаватися Кришні, описано в 
«Гарі-бгакті-віласі» (11.676): 
 

нукӯлйасйа сакалпаӷ    
пртікӯлйасйа варджанам 

ракшішйатті вівсо    
ґоптритве варана татх 

тма-нікшепа-крпайе    
ша-відг араґатіӷ 

 

Згідно з процесом бгакті, треба просто 
прийняти ті релігійні засади, які в кінцевому 
підсумку приведуть до відданого служіння 
Господові. Можна працювати за фахом 
згідно зі своїм соціальним становищем, але 
якщо, виконуючи свої обов’язки, людина не 
приходить до свідомості Кришни, то вся її 
праця марна. Треба уникати всього, що 
заважає свідомості Кришни. Треба твердо 
вірити, що за будь-яких обставин Кришна 
захистить від усіх труднощів. Нема потреби 
приділяти надмірну увагу підтримуванню 
душі в тілі. Про це подбає Кришна. Треба 
завжди вважати себе безпорадним і бачити у 
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Кришні єдину основу свого життєвого 
поступу. Досить людині серйозно розпочати 
віддане служіння Господу, як вона, 
сповнившись свідомості Кришни, одразу ж 
звільнюється від усієї скверни матеріальної 
природи. Є різні форми релігії та різні 
способи очищення, що ґрунтуються на 
розвитку знання, на медитації в системі 
містичної йоґи тощо, але той, хто довірився 
Кришні, може обійтися без усього цього. 
Просто віддавшись Кришні, можна 
уникнути зайвої трати часу, досягти всіх 
позитивних результатів і звільнитися від 
усіх наслідків гріховних учинків. 

Людина має привабитися незрівнянно 
прекрасним образом Кришни. Ім’я 
«Кришна» означає «той, хто приваблює 
всіх». Щасливий той, кого вабить Кришна, 
сповнений вроди, всесильний, усемогутній. 
Є різні типи трансценденталістів: одних 
вабить до безособового Брагмана, інші 
розмірковують про Наддушу і т. д. Однак 
той, хто приваблюється до Всевишнього 
Бога-Особи в іпостасі Самого Кришни, є 
найбільш досконалим трансценденталістом. 
Іншими словами, віддане служіння Кришні 
у всій повноті свідомості — це 
найпотаємніша частина всього знання й суть 
усієї «Бгаґавад-ґіти». До розряду 
трансценденталістів належать карма-йоґи, 
умоглядні філософи, містики й віддані, але 
найкращі з-поміж них — чисті віддані. Дуже 
важливими є тут слова ма учаӷ — «не 



1471 

бійся», «не вагайся», «не тривожся». У 
людини може з’являтися почуття 
розгубленості стосовно того, як вона зможе 
відкинути всі види релігії і просто віддатися 
Кришні, але такі тривоги даремні.  
 

ВІРШ 67 
 

wd& Tae NaaTaPaSk-aYa Naa>a¢-aYa k-dacNa ) 
Na caéué[Uzve vaCYa& Na c Maa& Yaae_>YaSaUYaiTa )) 67 )) 

 

іда те нтапаскйа 
нбгактйа кадчана | 

на чурӯшаве вчйа 
на ча м йо ’бгйасӯйаті || 67 || 

 

ідам — це; те — тобою; на — ніколи; 
атапаскйа — неаскетичному; на — ніколи; 
абгактйа — невідданому; кадчана — 
коли-небудь; на — ніколи; ча — також; 
аурӯшаве — тому, хто не занурений у 
віддане служіння; вчйам — сказане; на — 
ніколи; ча — також; мм — Мені; йаӷ — 
кожен, хто; абгйасӯйаті — заздрить. 
 

Це сокровенне знання ніколи не слід 
розкривати тим, що неаскетичні, нещирі, 
або несхильні до відданого служіння. 
Також його не можна давати тим, що 
Мені завидують. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Це найпотаємніше знання не 
слід розкривати тому, хто не пройшов крізь 
релігійні покути, хто ніколи не робив спроб 
у відданому служінні у свідомості Кришни, 
хто не тягнувся до спілкування з чистими 
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відданими, й особливо тому, хто вважає 
Кришну просто історичною постаттю чи 
заздрить величі Кришни. Проте іноді можна 
бачити, як демонічні особи, які заздрять 
Кришні й поклоняються Йому якимось 
своїм способом, беруться за ремесло 
власного тлумачення текстів «Бгаґавад-ґіти» 
задля заробітку. Кожен, хто справді бажає 
зрозуміти Кришну, повинен уникати таких 
коментарів  «Бгаґавад-ґіти». Мета 
«Бгаґавад-ґіти» недоступна для розуміння 
людей, які схильні до матеріальної 
насолоди. Та навіть якщо людина й не 
схильна до чуттєвих насолод і суворо 
дотримується встановлених Ведами 
приписів, але при цьому не є відданою 
Кришні особою, то вона теж не зможе 
зрозуміти Кришну. І також той, хто видає 
себе за відданого Кришни, але не задіяний у 
діяльності задля свідомості Кришни, — теж 
не зможе зрозуміти Кришну. А ще є й люди, 
які заздрять Кришні, адже у «Бгаґавад-ґіті» 
Він описав Себе як Усевишнього, який 
неперевершений і не має Собі рівних. Таких 
людей, що завидують Кришні, багато, і їм не 
слід розказувати «Бгаґавад-ґіту», бо вони 
все одно не зможуть її зрозуміти. Люди, в 
яких нема віри, не мають жодного шансу 
осягнути «Бгаґавад-ґіту» чи Кришну. Поки 
людина не має належного розуміння 
Кришни, отриманого від авторитетного 
чистого відданого, вона не повинна робити 
спроби коментувати «Бгаґавад-ґіту».  
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ВІРШ 68 

 

Ya wd& ParMa& Gauù& MaÙ¢e-Zvi>aDaaSYaiTa ) 
>ai¢&- MaiYa Para& k*-Tva MaaMaevEZYaTYaSa&XaYa" )) 68 )) 

 

йа іда парама ґугйа 
мад-бгактешв абгідгсйаті | 
бгакті майі пар критв 

мм еваішйатй асаайаӷ || 68 || 
 

йаӷ — будь-хто; ідам — це; парамам — 
найвище; ґугйам — сокровенна таємниця; 
мат — Моїх; бгактешу — серед відданих; 
абгідгсйаті — пояснює; бгактім — 
віддане служіння; майі — Мені; парм — 
трансцендентну; критв — роблячи; мм — 
до Мене; ева — неодмінно; ешйаті — 
приходить; асаайаӷ — без сумніву. 
 

А хто роз’яснює найсокровеннішу цю 
таємницю відданим, той неодмінно 
підніметься до чистого відданого 
служіння і врешті-решт повернеться до 
Мене. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Зазвичай радять 
обговорювати «Бгаґавад-ґіту» лише в 
товаристві відданих, бо невіддані не 
зможуть зрозуміти ні Кришни, ні «Бгаґавад-
ґіти». Тому, хто не визнає Кришну таким, як 
Він є, й не приймає «Бгаґавад-ґіти», як вона 
є, не слід намагатися тлумачити її згідно з 
власними примхами й ставати кривдником, 
який зневажає писання. «Бгаґавад-ґіту» 
треба пояснювати лише тим особам, які 
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готові визнати Кришну Всевишнім Богом-
Особою. Ця книга може бути предметом 
обговорення тільки для відданих, вона не 
призначена для умоглядних філософів. 
Однак кожна людина, яка щиро намагається 
представити «Бгаґавад-ґіту» такою, як вона 
є, буде просуватися у відданому служінні й 
досягне ступеня чистої відданості 
Господові. Завдяки такій чистій відданості 
вона неодмінно повернеться додому, назад 
до Бога.  
 

ВІРШ 69 
 

Na c TaSMaaNMaNauZYaezu k-iêNMae iPa[Yak*-taMa" ) 
>aivTaa Na c Mae TaSMaadNYa" iPa[YaTarae >auiv )) 69 )) 

 

на ча тасмн манушйешу 
качін ме прійа-криттамаӷ | 

бгавіт на ча ме тасмд 
анйаӷ прійа-таро бгуві || 69 || 

 

на — ніколи; ча — і; тасмт — ніж він; 
манушйешу — серед людей; качіт — 
будь-який; ме — Мені; прійа-крит-тамаӷ 
— дорожчий; бгавіт — стане; на — не; ча 
— і; ме — Мені; тасмт — ніж він; анйаӷ 
— інший; прійа-тараӷ — дорожчий; бгуві 
— у цьому світі. 
 

У цьому світі немає й ніколи не буде 
слуги дорожчого для Мене, ніж він. 
 

ВІРШ 70 
 

ADYaeZYaTae c Ya wMa& DaMYa| Sa&vadMaavYaae" ) 
jaNaYajeNa TaeNaahiMaí" SYaaiMaiTa Mae MaiTa" )) 70 )) 
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адгйешйате ча йа іма 
дгармйа савдам вайоӷ | 

ґйна-йаґйена тенгам 
ішаӷ сйм іті ме матіӷ || 70 || 

 

адгйешйате — вивчить; ча — також; йаӷ — 
той, хто; імам — цю; дгармйам — 
священну; савдам — розмову; вайоӷ — 
наше; ґйна — знання; йаґйена — 
жертвопринесенням; тена — ним; агам — 
Я; ішаӷ — той, кому поклоняються; сйм 
— буде; іті — так; ме — Моя; матіӷ — 
думка. 
 

І Я проголошую: хто вивчає цю нашу 
священну розмову, той поклоняється 
Мені своїм розумом. 
 

ВІРШ 71 
 

é[ÖavaNaNaSaUYaê é*<auYaadiPa Yaae Nar" ) 
Saae_iPa Mau¢-" éu>aamçaek-aNPa[aPanuYaaTPau<Yak-MaR<aaMa( )) 71 )) 

 

раддгвн анасӯйа ча 
риуйд апі йо нараӷ | 

со ’пі муктаӷ убгл локн 
прпнуйт пуйа-кармам || 71 || 

 

раддг-вн — сповнений віри; анасӯйаӷ — 
незаздрісний; ча — і; риуйт — слухає; 
апі — неодмінно; йаӷ — хто; нараӷ — 
людина; саӷ — він; апі — також; муктаӷ — 
будучи звільненим; убгн — сприятливих; 
локн — планет; прпнуйт — він досягає; 
пуйа-кармам — доброчесних. 
 

А хто слухає її з вірою і при цьому 



1476 

вільний від заздрості, той плодів гріха 
позбувається і благодатних планет 
досягає, де мешкають праведники. 
 

ПОЯСНЕННЯ: У шістдесят сьомому вірші 
цієї глави Господь ясно висловив заборону 
розповідати «Ґіту» тим, що Йому заздрять. 
Інакше кажучи, «Бгаґавад-ґіта» призначена 
лише для відданих Господа. І все ж, іноді 
трапляється, що відданий Кришни під час 
лекції читає вірші з «Бгаґавад-ґіти» перед 
аудиторією, яка складається також і з 
невідданих. Чому ж віддані роблять це? Тут 
пояснено, що хоча й не кожен є відданим, 
однак існує багато людей, які не заздрять 
Кришні; вони вірять у Нього як у 
Всевишнього Бога-Особу. Якщо така 
людина чує про Господа від істинного 
відданого Кришни, то вона одразу ж 
звільнюється від усіх наслідків своїх 
гріховних учинків і опиняється після смерті 
на планетах, де живуть тільки праведники. 
Тому, просто слухаючи «Бгаґавад-ґіту», 
навіть людина, яка не прагне стати чистим 
відданим Господа, здобуде плоди праведної 
діяльності. Так кожен, хто зустрічається на 
шляху чистого відданого Господа, отримує 
від нього можливість звільнитися від 
наслідків усіх гріховних учинків і стати 
відданим. 

Загалом ті, що вільні від наслідків 
минулих гріховних учинків, тобто ті, що 
праведні, без особливих труднощів 
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приходять до свідомості Кришни. Дуже 
важливим є тут слово пуйа-кармам. Воно 
стосується здійснення великих 
жертвопринесень, таких як, наприклад, 
авамедга-йаґйа, що описана у ведичній 
літературі. Ті, що праведні у відданому 
служінні, але ще не очистились повністю, 
можуть досягти планетної системи Полярної 
зірки, тобто Дгрувалоки, де править 
Магарадж Дгрува. Він — великий відданий 
Господа, і ця особлива планета, Полярна 
зірка, перебуває в його розпорядженні. 
 

ВІРШ 72 
 

k-iÀdeTaC^]uTa& PaaQaR TvYaEk-aGa]e<a ceTaSaa ) 
k-iÀdjaNaSaMMaaeh" Pa[<aíSTae DaNaÅYa )) 72 )) 

 

каччід етач чхрута пртха 
твайаікґреа четас | 
каччід аґйна-саммогаӷ 

праашас те дганаджайа || 72 || 
 

каччіт — чи; етат — це; рутам — 
почуте; пртха — син Притхи; твай — 
тобою; ека-аґреа — із цілковитою увагою; 
четас — умом; каччіт — чи; аґйна — 
невігластва; саммогаӷ — ілюзія; праашаӷ 
— розвіявся; те — твій; дганаджайа — 
завойовник багатств (Арджуна). 
 

Чи уважно ти слухав Мене, сину Притхи? 
І ще скажи, о завойовнику багатств, чи 
вже розвіялись твої невігластво й омана? 
 

ПОЯСНЕННЯ: Господь діяв як духовний 
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учитель Арджуни, тому Він цікавиться, чи 
зрозумів Арджуна «Бгаґавад-ґіту» належним 
чином. Якщо ні, то Господь при потребі був 
готовий ще раз пояснити будь-який момент 
чи й навіть усю «Бгаґавад-ґіту» знову. 
Насправді кожен, хто слухає «Бгаґавад-ґіту» 
від істинного духовного вчителя, такого, як 
Кришна чи Його представник, одразу 
виявить, що його невігластво розвіялося. 
«Бгаґавад-ґіта» — це не звичайна книга, яку 
написав якийсь поет чи письменник; її 
повідав Усевишній Бог-Особа. Кожна 
людина, якій поталанить почути це вчення 
від Кришни або ж від Його істинного 
духовного представника, неодмінно отримає 
звільнення й підніметься над тьмою 
невігластва.  
 

ВІРШ 73 
 

AJauRNa ovac ) 
Naíae Maaeh" SMa*iTalR/BDaa TvTPa[SaadaNMaYaaCYauTa ) 

iSQaTaae_iSMa GaTaSaNdeh" k-irZYae vcNa& Tav )) 73 )) 
 

арджуна увча 
нашо могаӷ смритір лабдг 
тват-прасдн майчйута | 
стхіто ’смі ґата-сандегаӷ 

карішйе вачана тава || 73 || 
 

арджуна увча — Арджуна сказав; нашаӷ 
— розвіявся; могаӷ — ілюзія; смритіӷ — 
пам’ять; лабдг — відновилася; тват-
прасдт — Твоєю милістю; май —  
мною; ачйута —  о непохибний Кришно; 
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стхітаӷ — розташований; асмі — я є; ґата 
— усунулися; сандегаӷ — усі сумніви; 
карішйе — я виконаю; вачанам — наказ; 
тава — Твій. 
 

Арджуна відповів:  
Мій любий непохибний Кришно! Ілюзія 
моя вже зникла і милістю Твоєю відновив 
я пам’ять. Тепер я утвердився у знанні, 
позбувся сумнівів і приготувався діяти 
згідно з Твоїм наказом. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Живій істоті треба діяти 
згідно з наказами Всевишнього Господа — 
це її природне становище. Людське життя 
призначене для самодисципліни. Шрі 
Чайтанья Магапрабгу сказав, що жива істота 
у своєму істинному стані є вічною слугою 
Всевишнього Господа. Забувши про це, 
жива істота зумовлюється матеріальною 
природою, але у відданому служінні 
Всевишньому Господові вона стає 
звільненою слугою Бога. Бути слугою — це 
природне становище живої істоти. Вона 
змушена служити або примарній маї, або 
Всевишньому Господові. Служачи 
Всевишньому Господові, вона перебуває у 
своєму нормальному стані, але якщо вона 
надає перевагу служінню ілюзорній 
зовнішній енергії, то обов’язково потрапить 
до неї в рабство. Так, перебуваючи в ілюзії, 
живі істоти служать матеріальному світові. 
Міцно зв’язані власною хтивістю і 
бажаннями, вони попри це вважають себе 



1480 

володарями світу. Це називають ілюзією. 
Коли людина звільнюється, її ілюзії 
зникають, і вона добровільно віддається 
Всевишньому  Господові, аби діяти вже 
згідно з Його бажаннями. Остання ілюзія, 
остання пастка маї, в яку може потрапити 
жива істота, полягає в ідеї, що вона є Богом. 
Тоді жива істота вже більше не вважає себе 
зумовленою душею — вона вважає себе 
Богом. Вона настільки нерозумна, що навіть 
не задумується про таку просту річ: якщо 
вона Бог, то чому в неї стільки сумнівів? 
Але це не спадає їй на думку. Отже, це 
остання пастка ілюзії. Насправді, 
звільнитися від ілюзорної енергії означає 
зрозуміти Кришну, Всевишнього Бога-
Особу, і погодитись діяти згідно з Його 
волею.  

Дуже важливим у цьому вірші є слово 
мога. Мога стосується всього, що 
суперечить знанню. Істинне знання полягає 
в розумінні того, що кожна жива істота — 
вічна слуга Господа, однак натомість вона 
вважає себе володарем матеріального світу і 
прагне панувати над матеріальною 
природою. В цьому полягає ілюзія живої 
істоти. Подолати цю ілюзію можна милістю 
Господа або ж милістю Його чистого 
відданого. Коли ілюзія зникає, людина 
погоджується діяти у свідомості Кришни.   

Свідомість Кришни означає, що людина 
діє згідно з веліннями Кришни. Зумовлена 
душа, введена в оману зовнішньою 
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матеріальною енергією, не знає, що лише 
Всевишній Господь є правителем та 
володарем усього і що Він сповнений 
знання. Він може дарувати Своїм відданим 
усе, що завгодно, якщо Він цього забажає. 
Він — друг кожного, але особливо Він 
прихильний до Своїх відданих. Кришна має 
владу над матеріальною природою і над 
усіма живими істотами. Також Він є 
повелителем невичерпного часу. Він 
сповнений усіх пишнот і всіх енергій. 
Всевишній Бог-Особа може навіть віддати 
Своєму відданому Самого Себе. Той, хто 
Його не знає, перебуває в пітьмі ілюзії. Така 
людина не стає відданим Господа, вона 
служить маї. Арджуна ж, вислухавши від 
Усевишнього Бога-Особи «Бгаґавад-ґіту», 
звільнився від усіх своїх ілюзій. Він 
зрозумів, що Кришна — це не тільки його 
друг, але й Усевишній Бог-Особа. Він 
дійсно збагнув Кришну. Отже, зрозуміти 
«Бгаґавад-ґіту» означає збагнути Кришну. 
Коли людина досягає досконалого знання, 
вона природним чином віддається Кришні. 
Коли Арджуна зрозумів, що задум Кришни 
полягав у тому, аби зменшити зайвий 
приріст населення, він погодився стати до 
бою, як того й бажав Кришна. Він знову 
взяв до рук зброю — свої лук і стріли, — 
аби битися під началом Усевишнього Бога-
Особи.  
 

ВІРШ 74 
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SaÅYa ovac ) 
wTYah& vaSaudevSYa PaaQaRSYa c MahaTMaNa" ) 

Sa&vadiMaMaMaé[aEzMad(>auTa& raeMahzR<aMa( )) 74 )) 
 

саджайа увча 
ітй ага всудевасйа 

пртхасйа ча магтманаӷ | 
савдам імам араушам 

адбгута рома-гаршаам || 74 || 
 

саджайаӷ увча — Саньджая сказав; іті — 
таким чином; агам — я; всудевасйа — 
Кришни; пртхасйа — й Арджуни; ча — 
також; маг-тманаӷ — великої душі; 
савдам — обговорення; імам — це; 
араушам — почув; адбгутам — 
дивовижне; рома-гаршаам — волосся стає 
дибом. 
 

Саньджая каже:  
Так вислухав я бесіду двох великих душ 
— Кришни й Арджуни, — і те, що я 
почув, настільки дивовижне, що волосся 
моє стає дибом.  
 

ПОЯСНЕННЯ: На початку «Бгаґавад-ґіти» 
Дгритараштра запитав у свого помічника 
Саньджаї: «Що відбувається на полі битви 
Курукшетра?» Вісті про всі події 
проявилися в серці Саньджаї завдяки 
милості його духовного вчителя В’яси. Так 
він зміг переповісти все, що обговорювалося 
на полі битви. Виняткова дивовижність цієї 
бесіди полягає в тому, що така важлива 
розмова ніколи ще не траплялася між двома 
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великими душами раніше, й не буде її 
більше в майбутньому. Вона дивовижна, бо 
Всевишній Бог-Особа розповідає в ній про 
Себе Самого та Свої енергії живій істоті, 
Арджуні, великому відданому Господа. 
Якщо ми у своїх спробах зрозуміти Кришну, 
підемо вслід за Арджуною, то наше життя 
стане щасливим та успішним. Саньджая 
усвідомив це і в міру поглиблення свого 
розуміння став переповідати цю бесіду 
Дгритараштрі. В підсумку висновок його 
такий, що скрізь, де є Кришна й Арджуна, 
там є й перемога. 
 

ВІРШ 75 
 

VYaaSaPa[SaadaC^]uTavaNaeTad(GauùMah& ParMa( ) 
YaaeGa& YaaeGaeìraTk*-Z<aaTSaa+aaTk-QaYaTa" SvYaMa( )) 75 )) 

 

вйса-прасдч чхрутавн 
етад ґугйам ага парам | 

йоґа йоґеварт кришт 
скшт катхайатаӷ свайам || 75 || 

 

вйса-прасдт — милістю В’ясадеви; 
рутавн — почув; етат — це; ґугйам — 
потаємне; агам — я; парам — найвищий; 
йоґам — містицизм; йоґа-варт — від 
володаря всього містицизму; кришт — 
від Кришни; скшт — безпосередньо; 
катхайатаӷ — сказане; свайам — особисто. 
 

Милістю В’яси вислухав я це 
найсокровенніше знання прямо від 
володаря всього містицизму, Кришни, 
який давав його Арджуні особисто. 
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ПОЯСНЕННЯ: В’яса був духовним 
учителем Саньджаї, і Саньджая каже, що він 
зміг осягнути Всевишнього Бога-Особу саме 
з ласки В’яси. Це означає, що людині слід 
намагатися збагнути Кришну не прямо, а 
через посередництво духовного вчителя. 
Духовний учитель є прозорим посередником 
між індивідуальною душею й Богом, хоча 
правда й те, що досвід спілкування душі все 
одно прямий. У цьому полягає таїна 
учнівської послідовності. Якщо духовний 
учитель істинний, то людина може почути 
«Бгаґавад-ґіту» безпосередньо, як почув її 
Арджуна. На світі є чимало містиків і йоґів, 
але Кришна — це володар усіх систем йоґи, 
і настанову Кришни ясно сформульовано у 
«Бгаґавад-ґіті»: треба віддатися Кришні. 
Той, хто так діє, — найдосконаліший із 
йоґів. Це підтверджено в останньому вірші 
шостої глави: йоґінм апі сарвешм.  

Нарада є прямим учнем Кришни й 
духовним учителем В’яси. Тому В’яса 
авторитетний настільки ж, як і Арджуна, 
адже він належить до учнівської 
послідовності, а Саньджая — це прямий 
учень В’яси. Милістю В’яси чуття Саньджаї 
очистились, і він зміг бачити й чути Кришну 
безпосередньо. Хто слухає Кришну 
безпосередньо, той може зрозуміти це 
сокровенне знання. Якщо людина не 
належить до парампари, то вона не може 
почути Кришну, і її знання завжди 
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недосконалі, принаймні ті знання, що 
стосуються розуміння «Бгаґавад-ґіти». 

У «Бгаґавад-ґіті» пояснено всі системи 
йоґи, а саме карма-йоґу, ґ’яна-йоґу й бгакті-
йоґу, і володарем усього цього містицизму є 
Кришна. Як Арджуні випала удача слухати 
й розуміти Кришну безпосередньо, так само 
й Саньджая з ласки В’яси теж міг слухати 
Кришну напряму. Загалом, не має значення, 
як людина слухає Кришну, прямо чи через 
посередництво істинного духовного 
вчителя, такого, як В’яса. Духовний учитель 
— це також представник В’ясадеви. Тому, 
згідно з ведичною традицією, на день 
явлення духовного вчителя його учні 
проводять обряд, який називається в’яса-
пуджа. 
 

ВІРШ 76 
 

raJaNSa&SMa*TYa Sa&SMa*TYa Sa&vadiMaMaMad(>auTaMa( ) 
ke-XavaJauRNaYaae" Pau<Ya& ôZYaaiMa c MauhuMauRhu" )) 76 )) 

 

рджан сасмритйа сасмритйа 
савдам імам адбгутам | 
кеаврджунайоӷ пуйа 

гришймі ча мугур мугуӷ || 76 || 
 

рджан — о царю; сасмритйа — 
згадуючи; сасмритйа — згадуючи; 
савдам — послання; імам — цей; 
адбгутам — дивовижний; кеава — 
Господа Кришни; арджунайоӷ — та 
Арджуни; пуйам — праведний; гришймі 
— я отримую задоволення; ча — також; 
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мугуӷ мугуӷ — раз-по-раз. 
 

О царю, знов і знов споминаючи цю 
чудову священну розмову Кришни й 
Арджуни, я відчуваю втіху й тіло моє 
тремтить безперервно. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Осягнення «Бгаґавад-ґіти» 
— процес настільки трансцендентний, що 
кожен, хто ознайомиться зі змістом бесіди 
Кришни й Арджуни, стане праведником і не 
зможе забути цієї розмови. Такий 
трансцендентний стан духовного життя. 
Іншими словами, хто слухає «Бгаґавад-ґіту» 
з незамуленого джерела, прямо від Кришни, 
той досягає цілковитої свідомості Кришни. 
Результатом свідомості Кришни є те, що 
людина відчуває все більше й більше 
просвітлення, й насолоджується життям з 
благодатним тремтінням, причому, не лише 
іноді, а щомиті й постійно.  
 

ВІРШ 77 
 

TaÀ Sa&SMa*TYa Sa&SMa*TYa æPaMaTYad(>auTa& hre" ) 
ivSMaYaae Mae MahaNraJaNôZYaaiMa c PauNa" PauNa" )) 77 )) 

 

тач ча сасмритйа сасмритйа 
рӯпам атй-адбгута гареӷ | 

вісмайо ме магн рджан 
гришймі ча пунаӷ пунаӷ || 77 || 

 

тат — те; ча — також; сасмритйа — 
згадуючи; сасмритйа — згадуючи; рӯпам 
— форму; аті — дуже; адбгутам — 
дивовижне; гареӷ — Господа Кришни; 
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вісмайаӷ — захват; ме — мій; маг — 
великий; рджан — о царю; гришймі — я 
радію; ча — також; пунаӷ пунаӷ — раз-у-раз. 
 

Тільки-но згадую я дивовижний образ 
Кришни, як мене, о царю, охоплює все 
більший захват, і я знай радію й радію. 
 

ПОЯСНЕННЯ: Очевидно, з милості В’яси 
Саньджая отримав можливість бачити ще й 
усесвітню форму Кришни, явлену Арджуні. 
Звичайно ж, Господь Кришна ніколи раніше 
не являв цієї Своєї форми. Вона була 
показана тільки Арджуна, та все ж, деякі 
великі віддані теж могли споглядати 
всесвітню форму Кришни під час показу її 
Арджуні, і В’яса був одним із них. В’яса — 
це один із великих відданих Господа, і його 
вважають могутнім утіленням Кришни. 
В’яса відкрив усесвітню форму своєму 
учневі Саньджаї, який потім знову і знову 
насолоджувався спогадами про цей 
дивовижний образ Кришни, явлений тоді 
Арджуні.  
 

ВІРШ 78 
 

a}a YaaeGaeìr" k*-Z<aae Ya}a PaaQaaeR DaNauDaRr" ) 
Ta}a é[qivRJaYaae >aUiTaDa]uRva NaqiTaMaRiTaMaRMa )) 78 )) 

 

йатра йоґевараӷ кришо 
йатра пртхо дганур-дгараӷ | 
татра рр віджайо бгӯтір 

дгрув нтір матір мама || 78 || 
 

йатра — де; йоґа-вараӷ — володар 
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містицизму; кришаӷ — Господь Кришна; 
йатра — де; пртхаӷ — син Притхи; 
дгануӷ-дгараӷ — той, що тримає лук і 
стріли; татра — там; рӷ — пишнота; 
віджайаӷ — перемога; бгӯтіӷ — 
надзвичайна сила; дгрув — неодмінно; 
нтіӷ — мораль; матіӷ мама — моя думка. 
 

Усюди, де присутні Кришна, повелитель 
усіх містиків, і найкращий лучник 
Арджуна, там неодмінно будуть багат-
ство, перемога, надзвичайна могутність і 
праведність. Така моя думка. 
 

ПОЯСНЕННЯ: «Бгаґавад-ґіта» починається 
з питань Дгритараштри. Цар сподівався на 
перемогу своїх синів, на боці яких були такі 
визначні воїни, як Бгішма, Дрона й Карна. 
Він гадав, що перемога буде за ними, однак, 
описавши хід подій на полі битви, Саньджая 
сказав цареві: «Ти думаєш про перемогу, але 
я вважаю, що удача буде там, де Кришна й 
Арджуна». Він прямо повідомив 
Дгритараштрі, що тому не варто сподіватися 
на перемогу. Перемога, без жодного 
сумніву, мала дістатися Арджуні, адже на 
його боці був Кришна. Те, що Кришна взяв 
на Себе обов’язки візниці Арджуни, 
свідчить про ще одну з Його надзвичайних 
пишнот. Кришна в повній мірі володіє всіма 
пишнотами, й одна з них — це зречення. 
Кришна часто проявляв Свою зреченість, 
адже Він є володарем цієї пишноти.  

Битва, по суті, відбувалася між 
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Дурйодганою та Юдгіштхірою, й Арджуна 
був на боці свого старшого брата 
Юдгіштхіри. Перемога Юдгіштхіри була 
наперед визначена, адже за нього билися 
Кришна й Арджуна. Від результату битви 
залежало, кому бути правителем світу, і 
Саньджая передрік, що влада перейде до 
Юдгіштхіри. Тут також передбачено, що 
після перемоги в цій битві доля сприятиме 
Юдгіштхірі все більше й більше, бо він був 
справедливим, побожним та високо-
моральним чоловіком. Він не збрехав 
жодного разу у своєму житті. 

Є чимало не вельми розумних людей, які 
сприймають «Бгаґавад-ґіту» лише як 
обговорення деяких питань між двома 
друзями на полі бою. Але така книга не 
змогла б стати Священним Писанням. Дехто 
може заперечити, сказавши, що Кришна 
чинив аморально, спонукаючи Арджуну 
ставати до бою. Однак справжній стан речей 
полягає в тому, що якраз «Бгаґавад-ґіта» і 
містить у собі найморальніші настанови. І 
найвищу моральну засаду викладено у 
тридцять четвертому вірші дев’ятої глави: 
ман-ман бгава мад-бгактаӷ. Слід стати 
відданим Кришни, й суть усіх релігійних 
настанов полягає в тому, щоб віддатися 
Кришні (сарва-дгармн парітйаджйа мм 
ека араа враджа). Найвищий шлях 
релігії та моральності складається з 
настанов, описаних у «Бгаґавад-ґіті». Усі 
інші шляхи також можуть вести до 



1490 

очищення і зрештою, виводити на цей самий 
шлях, але остання настанова «Ґіти» — 
віддатися Кришні — є найвищим словом 
будь-якої моралі чи релігії. Такий висновок 
вісімнадцятої глави. 

З «Бгаґавад-ґіти» можна зрозуміти, що 
самоусвідомлення з допомогою філософ-
ських припущень і медитації — це просто 
стадії духовної практики, а от цілковите 
віддання себе Кришні є найвищою 
досконалістю. В цьому — суть «Бгаґавад-
ґіти». Шлях дотримання певних регулівних 
засад у відповідності з соціальним укладом 
життя й різними напрямками релігії можна 
назвати сокровенним шляхом знання. Та 
хоча релігійні обряди і є сокровенними, 
однак медитація та розвиток знання — ще 
більш сокровенні. А порада віддатися 
Кришні у відданому служінні в цілковитій 
свідомості Кришни — найсокровенніша з 
усіх настанов. У цьому суть вісімнадцятої 
глави.  

Ще один аспект «Бгаґавад-ґіти» полягає в 
тому, що реальною істиною є Всевишній 
Бог-Особа, Кришна. Абсолютну Істину 
осягають у трьох аспектах: як безособовий 
Брагман, як локалізованого Параматмана і 
врешті-решт, як Усевишнього Бога-Особу, 
Кришну. Досконале усвідомлення 
Абсолютної Істини означає досконале 
знання про Кришну. Якщо людина 
усвідомила Кришну, то всі інші розділи 
знань стають невід’ємною частиною цього 
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розуміння. Кришна трансцендентний, бо Він 
завжди перебуває у Своїй внутрішній 
енергії. Живі істоти проявляються з Його 
енергії, і їх поділяють на дві категорії: на 
вічно зумовлених і вічно звільнених. Таких 
живих істот безліч, і їх вважають 
невіддільними частками Кришни. 
Матеріальна енергія проявляється у 
двадцяти чотирьох елементах. Творіння 
змінюється під впливом вічного часу; воно 
створюється й руйнується зовнішньою 
енергією. Цей прояв космічного світу 
періодично стає то видимим, то невидимим. 

У «Бгаґавад-ґіті» розглядалося п’ять 
основних тем: Всевишній Бог-Особа, 
матеріальна природа, живі істоти, вічний 
час і всі види діяльності. Все залежить від 
Усевишнього Бога-Особи, а всі концепції 
Абсолютної Істини — безособовий Брагман, 
локалізований Параматман і будь-які інші 
трансцендентні уявлення — існують як 
складові частини концепції Всевишнього 
Бога-Особи. Хоча на перший поверховий 
погляд може здатися, що Всевишній Бог-
Особа, живі істоти, матеріальна природа й 
час відмінні одне від одного, але насправді 
ніщо не відрізняється від Усевишнього. 
Проте Всевишній завжди відмінний від 
усього. У цьому полягає суть філософії 
Господа Чайтаньї про «незбагненну 
однаковість і відмінність». Ця філософська 
система є досконалим знанням про 
Абсолютну Істину.  
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Жива істота у своєму первинному 
істинному стані є чистим духом. Вона 
неначе атомарна частка Всевишнього Духу. 
Таким чином, Господа Кришну можна 
порівняти з сонцем, а живих істот — із 
сонячним сяйвом. Через те, що живі істоти 
належать до межової енергії Кришни, вони 
схильні взаємодіяти або з матеріальною 
енергією, або з духовною. Іншими словами, 
жива істота, перебуваючи поміж двох 
енергій Господа й належачи до Його вищої 
енергії, володіє якоюсь крихтою 
незалежності. Використовуючи свою 
незалежність належним чином, вона зможе 
перейти в безпосереднє розпорядження 
Кришни. Таким чином, вона досягне свого 
природного становища у світі енергії, яка 
дає насолоду.  

Так закінчуються пояснення Бгакті-
веданти до вісімнадцятої глави «Шрімад 
Бгаґавад-ґіти», у якій розглядається 
досконалість відречення.  
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Про автора 
 
 

Його Божественна Милість 
А.Ч. Бгактіведанта Свамі Прабгупада 
з’явився в цьому світі 1896 року в Калькутті 
(Індія). Там же, в 1922 році, він вперше 
зустрів свого духовного вчителя 
Бгактісіддганту Сарасваті Ґосвамі. 
Бгактісіддганті Сарасваті, видатному 
вченому в галузі релігії та засновнику 
шістдесяти чотирьох Ґаудія матхів 
(ведичних інститутів) сподобався освічений 
молодий чоловік, і ґуру одразу ж переконав 
Шрілу Прабгупаду присвятити своє життя 
справі поширення ведичного знання. Tак він 
став духовним учителем Шріли Прабгупади, 
який через одинадцять років отримав від 
Бгактісіддганти Сарасваті формальне 
посвячення в учні. 

Під час першої їхньої зустрічі Шріла 
Бгактісіддганта Сарасваті Тгакур попросив 
Шрілу Прабгупаду взятися за поширення 
ведичного знання англійською мовою. У 
наступні роки Шріла Прабгупада багато 
допомагав у роботі Ґаудія матхів. Він також 
написав коментарі до «Бгаґавад-ґіти», а в 
1944 році почав видавати англійською 
мовою часопис під назвою «Назад до Бога», 
що виходив двічі на місяць. Зараз журнал, 
яким опікуються його учні, виходить більш 
ніж тридцятьма мовами щомісяця. 



1494 

У 1947 році Товариство Ґаудія вайшнавів 
відзначило Шрілу Прабгупаду титулом 
«Бгактіведанта», визнавши в такий спосіб 
його вченість та відданість Господу. У 1950 
році в п’ятдесятичотирирічному віці Шріла 
Прабгупада відмовився від сімейного життя 
й обрав спосіб життя ванапрастхи, щоби 
повністю присвятити себе науковій та 
літературній діяльності. Шріла Прабгупада 
оселився у святому місті Вриндавані, де й 
жив у невибагливих умовах у відомому 
середньовічному храмі Радга-Дамодари. 
Упродовж кількох років він був цілковито 
заглиблений у наукову та літературну 
роботу. У 1959 році він прийняв обітницю 
зречення (санньясу). Там, у храмі Радга-
Дамодари, Шріла Прабгупада почав 
працювати над своїм шедевром — 
багатотомним перекладом «Шрімад-
Бгаґаватам» («Бгаґавата Пурани»), що 
складається з вісімнадцяти тисяч віршів, а 
також над коментарями до неї. Там же він 
написав невеличку книжку «Легка подорож 
на інші планети». 

У 1965 році, опублікувавши перші три 
томи «Шрімад-Бгаґаватам», Шріла 
Прабгупада їде до Сполучених Штатів 
Америки, аби здійснити місію, яку поклав 
на нього його духовний учитель. Упродовж 
наступних років він видав більше 
шістдесяти томів авторитетних перекладів, 
коментарів та оглядових нарисів за творами 
індійської класики на теми філософії та 
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релігії. 
У 1965 році, коли Шріла Прабгупада на 

вантажному судні прибув до Нью-Йорка, він 
фактично не мав жодних засобів до 
існування. Майже після року поневірянь, у 
липні 1966 року, він заснував Міжнародне 
товариство свідомості Кришни (ІСККОН). 
До того часу як він 14 листопада 1977 року 
залишив цей світ, Товариство, яке він 
очолював, виросло до всесвітньої 
конфедерації, що складається з більш ніж 
ста храмів, ашрамів, шкіл, інститутів та 
сільськогосподарських громад. 

Саме Шріла Прабгупада заснував у США 
першу експериментальну ведичну 
сільськогосподарську громаду. Успіх цієї 
громади надихнув його учнів на створення 
багатьох таких самих комун у США та за їх 
межами. 

У 1972 році заснуванням у Далласі 
ґурукули він ввів на Заході ведичну систему 
початкової та середньої освіти. Відтоді учні 
Шріли Прабгупади відкрили під його 
безпосереднім керівництвом дитячі школи-
ґурукули у всьому світі, а головний центр 
освітньої системи ІСККОНу розташований 
зараз у місті Вриндавані (Індія). 

Шріла Прабгупада був також 
натхненником будівництва в Індії кількох 
великих міжнародних культурних центрів. 
Довкола центру у Шрідгамі Mаяпурі, що в 
Західній Бенгалії, заплановано будівництво 
духовного міста; здійснення цього 
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далекосяжного проекту триватиме десятки 
років. У Вриндавані було збудовано 
величний храм Кришни-Баларами та готель 
для гостей з усього світу. ІСККОН також 
має культурні й освітні центри в Делі, 
Мумбаї (Бомбеї) та багатьох інших містах 
Індії. 

Однак найбільш видатний здобуток 
Шріли Прабгупади — це його книги. 
Високо ціновані в академічних колах за 
авторитетність, глибину й доступність 
викладу, книги ці стали зразковими 
загальновизнаними підручниками в 
численних навчальних закладах. Твори 
Шріли Прабгупади перекладені більш ніж 
тридцятьма мовами світу. Видавництво 
«Бгактіведанта Бук Tраст», що було 
засноване в 1972 році задля публікації його 
книг, є найбільшим видавництвом, що 
публікує праці з індійської філософії та 
релігії. 

За дванадцять років, попри свій похилий 
вік, Шріла Прабгупада чотирнадцять разів 
об’їхав навколо світу, читаючи лекції на 
всіх п’яти континентах. Така зайнятість не 
перешкоджала Шрілі Прабгупаді 
продовжувати свої плідні літературні 
заняття. Його твори є справжньою 
енциклопедією з ведичної філософії, релігії, 
літератури та культури. 
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Як читати санскрит 
 

У різні історичні періоди для запису 
санскриту використовували різні алфавіти, 
однак найчастіше застосовуваним алфавітом 
був і залишається деванаґар. Слово 
деванаґар в буквальному розумінні означає 
«писемність, якою користуються в містах 
богів». Деванаґар складається з сорока 
восьми літер: тринадцяти голосних і 
тридцяти п’яти приголосних. Граматисти 
минулого впорядкували цю абетку 
відповідно до практичних потреб мови, і цю 
структуру визнають усі західні вчені. 

Система транслітерації, яку було 
використано в цій книзі, є калькою системи 
латинської транслітерації деванаґар, 
запровадженої Юдіт Тіберґ. Латинські 
літери було замінено на відповідні букви 
кирилиці і збережено систему діакритичних 
знаків. Передача деяких санскритських 
звуків у прямих цитатах при цьому 
вимушено відрізняється від традиційно 
прийнятої в українській мові. Наприклад, 
сполучення «йа», «йе», «йу» та «йі» 
передають звуки, які в українській мові 
зазвичай відображаються буквами «я», «є», 
«ю» та «ї» відповідно.  
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Транслітеровані санскритські слова, крім 
імен, географічних та інших назв, у тексті 
виділено курсивом.  

 
 

ГРАФІКА 
 
 

Голосні 
(на початку слова) 

 
 

A а    Aa     w і    ई      o у   ऊ  ӯ   Š ри   ॠ  рӣ   ‹ лри 

ए е     ऐ аі     ओ о    औ ау 
 
 

Приголосні 
(в сполученні з а) 

 
Задньопіднебінні:  k- 

ка  
% 
кха 

Ga  
ґа 

ga  
ґга 

ङ 
а 

      
Палатальні: च 

ча 
छ 
чха 

ज 
джа 

झ 
джга 

ञ 
а 

      
Церебральні: ट 

а 
ठ 
ха 

ड 
а 

ढ 
га 

ण  
а  

      
Зубні: त 

та 
थ 
тха 

द 
да 

ध 
дга 

न 
на 

      
Губні: प 

па 
फ 
пха 

ब 
ба 

भ 
бга 

म 
ма 

      
Півголосні: य 

йа 
र 
ра 

ल 
ла 

ऌ 
а 

व 
ва 
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Шиплячі: श 
а 

ष 
ша 

स 
са 

  

 
Гортанна: ह га          Анусвāра: ◌ं         Вісарґа: ◌ঃ  

 
Голосні, що йдуть після приголосних, зображають таким 
чином:  
◌ा-ā   ि◌-і  ◌ी-  ◌ु-у  ◌ू-ӯ  ◌ृ-ри  ◌ॄ- рӣ  ◌े-е  ◌-ैаі  ◌ो-о  ◌ौ-ау 

 
Наприклад: 

 
k- ка k-a ка  �क кі क� к कु  ку कू  кӯ 
कृ кри कॄ   крӣ

  
के  ке कै  каі को ко कौ кау 

 
Зазвичай дві або більше приголосних, які 
йдуть одна за одною, зливаються разом, 
утворюючи новий знак (так звану ліґатуру), 
наприклад:     +a кша    }a  тра    j ґйа  
Якщо після приголосного не стоїть знак 
голосного звуку, то це означає, що за ним 
іде голосний «а». 
 

 
Цифри 

 
 
०-0   १-1    २-2    ३-3    ४-4    ५-5    ६-6    ७-7    ८-8    ९-9 

  
 

ФОНЕТИКА 
 

Голосні вимовляються таким чином: 
 

а  — як у слові «пан» лри — так і вимовляють 
як «лри» 

  — вдвічі довше ніж «а» о — як у слові «жом» 
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аі — як у слові «дай» ри — як в англ.. «rim» 
ау — як в англ. «how» рӣ — вдвічі довше за 

«ри» 
е  — як у слові «цей» у — як у слові «суд» 
і   — як у слові «кіт» ӯ — вдвічі довше за «у» 
   — вдвічі довше ніж «і»  

 
Приголосні вимовляються таким чином: 

 
Задньопіднебінні  
(вимовляються горлом) 

Губні 
(вимовляються губами) 

к  — як у слові «кіт» п — як у слові «пан» 
ґ   — як у слові «ґніт» б — як у слові «бас» 
  — як в англ. «king» м — як у слові «мати» 
 
 

 

Палатальні  
(середня частина язика 
притиснута  до 
піднебіння) 

Зубні  
(при вимові кінчик язика 
притиснений до основи 
зубів) 

ч — як у слові «чіп» т — як у слові «тік» 
дж — як у слові 
«бджілка» 

д — як у слові «дім» 

 — як у слові «кінь» н — як у слові «ніч» 
 

Церебральні (, х, , г, ) вимовляють з 
кінчиком язика, що нижньою стороною 
притиснений до переднього піднебіння. 
Вимовою нагадують відповідні англійські 
альвеолярні звуки. 
Придихові (кх, ґг, чх, джг, х, г, тх, дг, пх, 
бг) відрізняються від відповідних 
непридихових тим, що основний елемент 
супроводжує слабкий призвук, що 
оглушується після глухих приголосних і 
стає дзвінким після дзвінких. Тому після 
глухих він передається літерою х, а після 
дзвінких – літерою г. 
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Півголосні Шиплячі 
й — як у слові «йод» c  — як у слові «сон» 
р — як у слові «рак» ш — як у слові «шовк» 
л — як у слові «лава»  — як м’який звук ш у 

слові «шість» 
в — як у слові «вона», 
після приголосних як в 
англ. слові «swan» 

 

  
Вісарґа Анусвра 
ӷ — голосний гортанний 
звук, що наприкінці рядка 
вимовляється з 
призвуком попереднього 
голосного: аӷ — як ага, а 
іӷ — як ігі.  

 — резонантний 
сонорний звук, як у 
франц. «bon» 
  
 
Гортанний 

 г — як у слові «ага» 
 
 

Символ вірама ( ◌् ) вказує на те, що слово 
закінчується на приголосний, наприклад:    
क् 
 
В санскриті немає фіксованого тонічного 
наголосу. Наголошеними у віршах 
вважають склади, які стоять у сильних 
місцях віршованих стоп. Склади в словах 
розрізняють за довготою. Довгий склад — 
там, де є довгий голосний (, аі, ау, е, , о, 
ри, рӣ, ӯ), або в якому короткий голосний 
стоїть перед більш ніж одним приголосним 
(включаючи анусвару й вісарґу). Придихові 
приголосні (кха, дга тощо) вважають одним 
приголосним. 

Санскритські власні назви, слова й 
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терміни в тексті книги, які не є прямими 
цитатами і які ми відмінюємо за правилами 
української мови, подані відповідно до 
правил української орфографії. У тих 
випадках, коли в тексті книги (не у прямих 
цитатах) спрощене написання 
санскритських слів відповідно до 
української орфографії вносить у текст 
двозначність, знаки довготи голосних звуків 
збережено [наприклад, Всудева (Кришна) і 
Васудева (батько Кришни)]. 

Багато суперечок викликало українське 
написання санскритського приголосного г, 
коли він стоїть на початку слова або між 
голосними, як-от в іменах Магалакшмі чи 
Гарі. Дехто каже, що ці слова треба писати 
як «Махалакшмі» й «Харі». Річ у тім, що в 
санскриті немає велярного 
(задньопіднебінного) звука х, такого як в 
українській мові. В словах Гарі й 
Магалакшмі звучить гортанний звук, дуже 
близький до українського гортанного звука 
г, такого як у словах голова чи нога. В 
санскриті цей звук позначається буквою ह. 
Так склалося, що спочатку «Бгаґавад-ґіта» 
була перекладена на російську мову, в якій 
цього звуку немає, й тому російські 
перекладачі, керуючись принципом 
максимальної апроксимації, використали 
для його передачі задньопіднебінний звук х, 
який потім деякі українські перекладачі 
скалькували з російських перекладів до 
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українських. Але якщо робити пряму 
українську транслітерацію з санскриту, не 
заглядаючи в російські переклади, то треба 
використовувати букву г. Бо якщо 
спробувати транслітерувати санскритські 
слова латиницею так, як ці слова 
вимовляють росіяни, то треба писати Khari 
й Makhalakshmi замість Hari й Mahalakshmi. 
Українську букву х допустимо 
використовувати тільки при передачі 
придиху після глухих приголосних, як 
наприклад у слові ратха, але той же придих 
після дзвінких приголосних передається в 
українській мові буквою г, як у слові 
дгарма. Для кращого розуміння можна 
розглянути табличку, яка показує 
відповідність між деякими приголосними у 
різних мовах:  

 
 

Українська  Санскрит   Англійська  Російська  
Гортанний г Гортанний 

ह  
Гортанний h Немає  

Велярний (тобто 
задньо-
піднебінний) х 

Немає Немає, але іноді 
передається 
букво-
сполученням kh 

Велярний 
х 

Велярний ґ Велярний 
ग 

Велярний  g Велярний  
г 
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Його Божественна милість 
А.Ч. Бгактіведанта Свамі Прабгупда 
чр’я-засновник Міжнародного товариства 

свідомості Кришни 
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За своєю природою жива істота вічна, але 
внаслідок поневолення в матеріальному 
існуванні вона приречена знову і знову 
міняти свої тіла.   
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Йоґ-містик за допомогою медитації може 
осягнути Парамтмна, Наддушу, одного з 
пуруш, проявів Усевишнього Бога-особи, 
завдяки якому Господь підтримує все 
творіння. 
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Прагнучи матеріальних вигод, деякі люди 
поклоняються півбогам, але результати 
такого поклоніння недовговічні, бо 
минущим є сам матеріальний світ.  



1508 

 
 

 
 
Господь завжди радий прийти на допомогу 
Своєму відданому та врятувати його з 
океану народження і смерті. 
  



1509 

 
 

 
 
Коли Кришна приходить на Землю наче 
звичайна людина, нерозумні люди 
зневажають Його, не розуміючи Його 
незбагненної могутності. 
  



1510 

 
 

 
 
Найвища Абсолютна Істина — це Бог-Особа, 
рі Криша. Його трансцендентне тіло 
сповнене вічності, знання і блаженства. 
  



1511 

 
 

 
 
Форма Господа — арч-віґрага — яку 
встановлюють для поклоніння в храмі 
авторитетні ачар’ї, нічим не відрізняється 
від первинної форми Господа. 
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