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1 
 

Йоґа, яку відкинув Арджуна 

На Заході, особливо в цьому сторіччі, 
поширились численні системи йоґи, жодна з 
яких, насправді, не є досконалою. Але у 
«Бгаґавад-ґīті» рī Криша, Всевишній 
Бог-Особа, безпосередньо навчає Арджуну 
досконалості йоґи, і якщо ми насправді 
бажаємо користуватися досконалою 
системою йоґи, ми знайдемо у «Бгаґавад-
ґīті» щодо цього авторитетні настанови 
Всевишньої Особи. Безперечно, знаменним 
є те, що знання про цей найвищий ступінь 
йоґи було викладене посеред поля бою. Цю 
йоґу було дано звитяжному Арджуні саме 
перед тим, як він мав вступити у 
братовбивчу війну. Під впливом емоцій 
Арджуна замислився: «Чому я повинен 
битися зі своїми родичами?» Його 
небажання битися було спричинене ілюзією, 
в якій він перебував, і саме для того, щоб 
розвіяти її, Криша й повідав йому 
«Бгаґавад-ґīту». Можна лише здогадуватися, 
протягом якого короткого часу «Бгаґавад-
ґīта» була розказана. Адже воїни з обох 
боків уже вишикувалися для битви, і ця 
розповідь не могла тривати довго — 
щонайбільше годину. Протягом цієї години 
вся «Бгаґавад-ґīта» була розглянута. рī 
Криша виклав кінцеву мету всіх систем 
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йоґи Своєму другові Арджуні, й той 
позбувся всіх сумнівів та взяв участь у 
битві. 

Але, слухаючи пояснення Криши щодо 
медитаційної системи йоґи, а саме про 
необхідність залишатися самотнім і про те, 
як треба сидіти й зосереджувати свій погляд 
на кінчику носа, прибравши певної пози, 
випроставши хребет, напівзаплющивши очі 
й нічим не відволікаючись, Арджуна сказав: 

 

йо ’йа йоґас твай проктаӷ 
смйена  мадгусӯдана 
етасйга на паймі 

чачалатвт стхіті стхірм 
 

«О Мадгусӯдано, система йоґи, яку Ти 
щойно описав, мені не під силу, бо ум мій 
неспокійний та мінливий» (Б.-ґ. 6.33). Це 
важливий момент. Нам слід пам’ятати, що 
ми постійно перебуваємо в матеріальному 
оточенні, й наш ум щомиті збуджений. 
Попри все це, нам здається, що, змінивши 
щось у своєму житті, ми зможемо досягнути 
певної психічної рівноваги і що колись, на 
якійсь стадії, всі турботи зникнуть. Однак це 
хибна думка, і насправді нам ніколи не 
звільнитись від тривог, бо така природа 
матеріального світу. Вкотре, знову й знову, 
ми намагаємось вирішити наші проблеми, 
але сам усесвіт влаштовано так, що всі ці 
спроби лишаються марними. 

Арджуна не хотів лукавити, натомість він 
щиро зізнався Криші, що дотримуватись 
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запропонованої системи йоґи йому не під 
силу. Зауважимо, що звертаючись до 
Криши, він називає Його «Мадгусӯданою», 
нагадуючи тим самим, що колись Господь 
убив демона на ім’я Мадгу. У Бога 
незчисленна кількість імен, і кожне 
пов’язане з Його діяльністю, а що діяння 
Господа незліченні, то й імен у Нього 
безліч. Ми є лише часточками Бога й навіть 
не можемо пригадати всього, що, 
починаючи з дитинства, робили у своєму 
житті. Однак вічний Бог безмежний, діяння 
Його також безмежні, й тому Він має 
незліченну кількість імен, головне з яких — 
Криша. Чому ж тоді Арджуна називає Його 
в цьому випадку «Мадгусӯданою»? Хіба не 
природніше було б, якби будучи другом 
Господа, він звернувся до Нього 
безпосередньо за іменем «Криша»? Річ у 
тім, що Арджуна порівнює свій ум з Мадгу 
— надзвичайно могутнім демоном. «Мій ум 
набагато сильніший, ніж демон Мадгу,— 
каже він, — убий його, і тоді ця система 
йоґи стане для мене доступна». Вбивши 
демона на ім’я «ум», Криша допоміг би 
Арджуні стати досконалим йоґом. Отже, ум 
навіть такої видатної людини, як Арджуна, 
не був урівноважений та спокійний. Сам 
Арджуна з цього приводу сказав: 

 

чачала гі манаӷ криша 
прамтхі балавад дригам 
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тасйга ніґрага манйе 
вйор іва судушкарам 

 

«О Кришо, ум неспокійний, свавільний, 
впертий і такий сильний, що підкорити 
його, як мені здається, набагато важче, ніж 
приборкати бурхливий вітер» (Б.-ґ. 6.34). І 
це справді так, адже саме ум завжди диктує: 
йди туди — йди сюди, роби те — роби се. 
Він завжди вказує нам, який шлях обирати. 
Тому суть і зміст системи йоґи полягає в 
тому, щоб опанувати збуджений ум. В 
медитаційній системі йоґи діяльністю ума 
керують, зосереджуючи його на 
Парамтмані, Наддуші — це і є мета йоґи. 
Але Арджуна каже, що опанувати ум важче, 
ніж приборкати вітер. Ми можемо уявити 
собі людину, що розпростерла руки й 
намагається зупинити пориви шаленого 
вітру. Але чи варто робити з цього 
висновок, що Арджуна просто був 
недостатньо підготований для того, щоб 
приборкати свій ум? Ні, це не так, і ми 
навіть не можемо уявити собі виняткових 
якостей Арджуни. Врешті-решт, він був 
другом Самого Всевишнього Бога-Особи, а 
це надзвичайно високий рівень, і без 
відповідних якостей ніхто не зможе 
досягнути його. До того ж, Арджуна був 
видатний воїн та правитель. Він був 
людиною настільки розумною, що зміг 
осягнути «Бгаґавад-ґīту» лише за одну 
годину, тимчасом як сучасні видатні вчені 
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не можуть збагнути її протягом усього свого 
життя. І все ж таки, Арджуна вважав, що він 
не зможе опанувати свій ум. То чи є у нас 
підстави в ці часи занепаду сподіватись 
досягнути того, що в епоху більшого 
духовного поступу було не під силу 
Арджуні? Нам не варто й на мить 
припускати, що ми перебуваємо на одному 
рівні з Арджуною. Наше становище 
набагато, в тисячі разів гірше, ніж у нього. 
Крім того, ніде не записано, що Арджуна 
коли-небудь вдавався до ашґа-йоґи, хоча 
Сам Криша прославляє його як єдину 
людину, гідну зрозуміти «Бгаґавад-ґīту». 
Якими ж особливими якостями володів 
Арджуна? рī Криша каже: «Ти Мій 
відданий і Мій найдорожчий друг». Однак 
попри це, Арджуна відмовився виконувати 
медитаційну систему йоґи, яку йому описав 
рī Криша. Який же висновок слід нам із 
цього зробити? Можливо, ми повинні 
позбутись усякої надії приборкати наш ум? 
Ні, ум можна опанувати, і шляхом до цього 
є свідомість Криши. Ум має бути постійно 
заглиблений у Кришу, бо щойно наш ум 
занурюється в Кришу, він досягає 
досконалості йоґи.  

Звернімось тепер до дванадцятої пісні 
«рīмад-Бгґаватам», де укадева Ґосвмī 
розповідає Магрджеві Парīкшіту, що в 
Сатья-йуґу, тобто в золотий вік, люди жили 
по сто тисяч років, і така довга тривалість 
життя дозволяла розвиненим живим істотам 
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практикувати систему медитаційної йоґи. 
Все те, що в Сатья-йуґу досягалося за 
допомогою медитації, в наступну епоху, 
Трета-йуґу, стало можливим завдяки 
великим жертвопринесенням, а ще далі, в 
Двапра-йуґу, — завдяки поклонінню у 
храмах. У наш час, а саме в час Калі-йуґи, 
досягти мети йоґи можна просто оспівуючи 
імена Бога, тобто шляхом гарі-кīртану, 
співу Гаре Криша. Як свідчать авторитетні 
джерела, втіленням досконалої йоґи в нашу 
епоху є оспівування святих імен Гаре 
Криша, Гаре Криша, Криша Криша, 
Гаре Гаре / Гаре Рма, Гаре Рма, Рма 
Рма, Гаре Гаре. 

Сучасна людина з великими труднощами 
доживає до 50 чи 60 років, щонайбільше — 
до 80-100. На додачу до цього таке її 
недовге життя обтяжують постійні труднощі 
і тривоги, спричинені війнами, епідеміями, 
голодом та іншими нещастями. До того ж, 
ми самі за своєю природою не дуже розумні 
й, крім того, досить безталанні. Таке 
становище людини, що живе в Калі-йуґу, 
епоху занепаду. Тому ми маємо чесно 
визнати, що ніколи не зможемо досягти 
успіхів в медитаційній системі йоґи, яку 
описав Криша. Щонайбільше ми зможемо 
лише задовольнити себе, якось 
пристосувавши цю систему до власних 
примх. Так, деякі люди платять великі 
гроші, аби відвідувати гурток йоґи, й дуже 
радіють від думки, що, виконавши деякі 
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гімнастичні вправи та оволодівши глибоким 
диханням, вони зможуть трохи продовжити 
своє життя чи отримати більшу насолоду від 
сексу. Але треба розуміти, що насправді все 
це дуже далеке від йоґи. В цю епоху 
правильно практикувати систему 
медитаційної йоґи неможливо. Натомість 
усіх досягнень, які обіцяє цей метод, можна 
досягти, ступивши на шлях бгакті — 
піднесений шлях, що веде до свідомості 
Криши, й зробити це можна за допомогою 
мантра-йоґи — прославлення рī Криши 
оспівуванням Гаре Криша. Такі поради є у 
ведичних священних писаннях, і в життя їх 
впроваджували видатні особистості, зокрема 
Чайтанья Магапрабгу. Ми переконаємось у 
правдивості цих положень, знову 
звернувшись до «Бгаґавад-ґīти» (9.14), де 
сказано, що магтми, великі душі, завжди 
співають хвалу Господові. І якщо людина 
бажає стати магтмою, то, згідно з 
«Бгаґавад-ґīтою» та іншою ведичною 
літературою, а також згідно з вказівками 
великих учителів, їй слід стати на шлях 
свідомості Криши і співати Гаре Криша. 
Якщо ж когось задовольняє показна 
медитація — він може сидіти собі, 
випроставши хребет у позі лотоса, і, як той 
актор, демонструвати своє самозаглиблення. 
Та це не йоґа, а щось зовсім інше. Слід 
розуміти, що таке дешеве лицедійство не 
має нічого спільного зі справжньою йоґою. 
Хворобу матеріального існування не 
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вилікувати якимись підробними ліками. 
Треба отримати справжнє лікування 
безпосередньо від Криши. 
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2 
 
 

Йоґа як діяльність у 
відданості 

Ми вже чули про численні різновиди 
систем йоґи та різних йоґів, але у «Бгаґавад-
ґīті» Криша каже, що істинним йоґом є той, 
хто «повністю присвячує себе служінню 
Мені», тобто Криші. Криша вказує також, 
що немає різниці між зреченням 
(саннйсою) та йоґою. 

 

йа саннйсам іті пргур 
йоґа та віддгі пава  

на гй асаннйаста-сакалпо 
йоґī бгаваті качана 

 

«Те, що називають зреченням, це те ж саме, 
що і йоґа, єднання з Усевишнім, бо ніхто не 
зможе стати йоґом, не відмовившись від 
чуттєвої втіхи» (Б.-ґ. 6.2). 

У «Бгаґавад-ґīті» змальовано три 
основних різновиди йоґи: карма-йоґу, ґйна-
йоґу і бгакті-йоґу. Системи йоґи можна 
порівняти зі сходинкам: хтось перебуває на 
першій сходинці, хтось вище, хтось 
посередині, ще хтось — на самому 
вершечку. Залежно від рівня, де перебуває 
людина, її називають карма-йоґом, ґйна-
йоґом і таке інше. В кожному з випадків 
відбувається служіння Всевишньому 
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Господові, але на різних рівнях. Тому Шрī 
Криша повідомив Арджуні, що саннйса 
(зречення) і йоґа — одне й те ж, адже, не 
ставши вільним від бажання чуттєвого 
задоволення, ніхто не може стати ані йоґом, 
ані саннйсī. 

Трапляються йоґи, що практикують йоґу 
заради матеріальної вигоди, але їх не можна 
назвати справжніми йоґами. Треба все 
присвячувати служінню Господові, і хоч яку 
б роботу виконувала людина й хоч ким би 
вона була — йоґом чи звичайним 
робітником, саннйсī чи філософом — усі 
свої дії вона має виконувати у свідомості 
Криши. Лише повністю заглибившись у 
думки про служіння Криші й працюючи з 
такою свідомістю, можна стати справжнім 
йоґом або саннйсī. 

Той, хто лише розпочав підніматися 
сходинками йоґи, має працювати. Не треба 
думати, що, намагаючись оволодіти йоґою, 
людина повинна припинити свою 
діяльність. У «Бгаґавад-ґīті» Криша радить 
Арджуні стати йоґом, однак не каже, щоб 
той відмовився від битви, радше навпаки. 
Звичайно, хтось може поцікавитись, чи 
можливо бути і йоґом, і воїном одночасно, 
адже коли йдеться про йоґу, наша уява 
малює собі образ зануреного в медитацію 
йоґа-самітника, що сидить, випроставшись, 
із схрещеними ногами і напівзаплющеними 
очима, зосередивши погляд на кінчику носа. 
То чому ж тоді Криша радив Арджуні 
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стати йоґом і водночас взяти участь у 
жахливій громадянській війні? В цьому й 
полягає таємниця «Бгаґавад-ґīти»: людина 
може воювати й водночас залишатись 
найвищим йоґом чи саннйсī. Це стає 
можливим лише тоді, коли в неї є 
усвідомлення Криши. Ми маємо воювати 
для Криши, працювати для Криши, їсти 
для Криши, спати для Криши, присвятити 
Йому всі свої дії, і лише тоді ми станемо 
справжніми йоґами й саннйасі. Така 
таємниця свідомості Криши. 

В шостій главі «Бгаґавад-ґīти» рī 
Криша дає Арджуні настанови щодо 
техніки медитаційної йоґи. Арджуна, однак, 
відкидає її, як надто складну. Чому ж тоді 
Арджуну вважають великим йоґом? 
Арджуна відхилив метод медитаційної йоґи, 
але все одно Криша проголосив його 
найвищим йоґом. Він обґрунтував це так: 
«Ти завжди думаєш про Мене». 
Скеровувати свої думки на Кришу — в 
цьому суть усієї йоґи: хатхи, карми, ґйани, 
бгакті чи будь-якого іншого її різновиду. 
Це суть і осердя всіх жертв та підношень. 
Усі дії, що сприяють духовному 
усвідомленню, завершуються свідомістю 
Криши, постійними роздумами про 
Кришу. І справжня досконалість 
людського життя полягає в тому, щоб 
завжди усвідомлювати Кришу, тобто, 
виконуючи різноманітну діяльність у 
свідомості Криши, постійно пам’ятати про 
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Нього. 
На початкових стадіях людині радять 

завжди працювати заради Криши. Слід 
завжди знаходити собі якусь роботу, 
виконувати якісь обов’язки — байдикувати 
не можна жодної хвилини. Якщо, діючи 
таким чином, людина вдосконалюється у 
свідомості Криши, вона може вже й не 
працювати фізично, але внутрішньо вона 
завжди заглиблена в думки про Кришу. 
Однак на початковому етапі слід завжди 
залучати свої чуття до служіння Криші. 
Служити Криші можна по-різному, і метою 
Міжнародного товариства свідомості 
Криши є сприяння в цьому кожному, хто 
бажає такого безпосереднього служіння. 
Тим, хто служить Криші здається, що доба 
містить у собі занадто мало годин для 
служіння Йому. Стільки всього треба 
зробити! І віддані, які вчаться пізнавати 
Кришу, радо працюють і вдень, і вночі. Це 
справжнє щастя — постійно працювати для 
Криши, поширюючи свідомість Криши у 
всьому світі. Матеріалістична робота 
швидко втомлює людину, але якщо служити 
Криші, то, повторюючи Гаре Криша, 
можна пропрацювати всі двадцять чотири 
години на добу, зовсім забувши про втому. 
Якщо повторювати звичайні слова, їхні 
звуки швидко виснажують людину, але в 
духовних сферах не існує втоми. Духовне 
існування абсолютне. В матеріальному світі 
кожен працює задля чуттєвої втіхи. Все, що 
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матеріаліст заробляє своєю працею, він 
використовує для задоволення своїх 
чуттєвих потреб. Але справжній йоґ не 
бажає привласнювати плоди своєї праці. Він 
не бажає нічого, крім Криши, і тому 
Криша завжди поруч із ним. 
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Йоґа як медитація на Кришу 

В Індії є багато священних місць, куди 
прагнуть потрапити йоґи, щоб медитувати 
там на самоті, як про це сказано у «Бгаґавад-
ґīті». Згідно з традицією, йоґу не 
практикують у велелюдних місцях. Однак 
щодо мантра-йоґи, кīртану, тобто 
оспівування Гаре Криша мантри: Гаре 
Криша, Гаре Криша, Криша Криша, 
Гаре Гаре / Гаре Рма, Гаре Рма, Рма 
Рма, Гаре Гаре, то чим більше людей бере 
в цьому участь, тим краще. Коли близько 
500 років тому в Індії Господь Чайтанья 
Магпрабгу здійснював кīртани, Він 
розділяв присутніх на групи і в кожній 
обирав по 16 чоловік, що очолювали спів 
тисяч людей. Кīртана, тобто оспівування 
святих імен і слави Господа усією громадою 
— це найбільш прийнятний метод йоґи в 
наш час. Його легко здійснювати, на відміну 
від медитації, виконувати яку в нашу епоху 
майже неможливо. У «Бгаґавад-ґīті» 
особливо зауважено, що для виконання 
медитаційної йоґи слід залишити свій дім та 
усамітнитись у святому місці, а це, 
зважаючи на сьогоднішнє перенаселення, не 
завжди можна зробити. Однак для того, хто 
практикує бгакті-йоґу, самотність не 
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обов’язкова. 
Бгакті-йоґу складають дев’ять різних 

процесів: слухання, оспівування, пам’ятання 
Господа, поклоніння Божествам, молитви до 
Господа, виконання Його наказів, служіння 
Криші як другові й жертвування Йому. Із 
усього перерахованого, раванам і 
кīртанам — слухання й оспівування — 
найважливіші. Коли проводять громадський 
кīртан, спочатку одна людина співає Гаре 
Криша, Гаре Криша, Криша Криша, 
Гаре Гаре / Гаре Рма, Гаре Рма, Рма 
Рма, Гаре Гаре, інші ж слухають мантру 
до кінця, а потім підхоплюють спів, і таким 
чином чергується спів і слухання. Кīртан 
неважко влаштувати навіть у себе вдома з 
кількома друзями, або ж залучити до нього 
велику кількість людей у громадських 
місцях. Звичайно ж, хтось може намагатися 
практикувати медитаційну систему йоґи у 
великому місті, в якомусь із гуртків йоґи, 
однак це вже не метод, рекомендований у 
«Бгаґавад-ґīті». Це буде ваша власна 
вигадка. 

Метою всіх систем йоґи є очищення 
свідомості. І що ж це за очищення? Воно 
означає стан, за якого людина пізнає себе й 
усвідомлює: «Я не матерія, я — чистий 
дух». Зв’язок з матерією призводить до того, 
що ми постійно ототожнюємо себе з нею і 
думаємо: «Я — тіло». І тому, щоб практика 
йоґи була успішною, людині треба збагнути 
свій справжній, одвічно притаманний їй 
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стан відмінності від матерії. Саме для того, 
аби зрозуміти це, люди й шукають 
самотності та вдаються до медитації. Але 
медитацію треба виконувати правильно, 
інакше годі сподіватися досягти такого 
розуміння. В усякому разі, така думка 
Господа Чайтаньї:  

гарер нма гарер нма 
гарер нмаіва кевалам 
калау нстй ева нстй 

ева нстй ева ґатір анйатх 

«У цю епоху чвар і ворожнечі, якою є Калі-
йуґа, досягнути духовного 
самоусвідомлення можна лише оспівуючи 
святі імена Господа. Немає іншого шляху, 
немає іншого шляху, немає іншого шляху». 
(ЧЧ, ді 17.21) 

Люди, принаймні на Заході, часто 
вважають, що система йоґи включає в себе 
медитацію на порожнечу. Однак ведична 
література не рекомендує ніякої медитації 
на «порожнечу». Навпаки, Веди кажуть, що 
йоґа являє собою медитацію на Вішу, що 
підтверджує і «Бгаґавад-ґīта». Відвідавши 
«товариства йоґи», ми побачимо там людей, 
що сидять, випрямивши спину, схрестивши 
ноги й заплющивши очі в так званій 
«медитації», від якої половина з них 
засинає. І це закономірно, бо коли людина 
заплющує очі, вона втрачає об’єкти 
споглядання і її починає хилити на сон. 
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Певна річ, що зовсім не це рекомендує у 
«Бгаґавад-ґīті» рī Криша. Справді, треба 
сидіти, випроставши хребет, 
напівзаплющивши очі й зосередивши 
погляд на кінчику носа. Однак, якщо не 
дотримуватись ведичних приписів, 
результатом таких зусиль буде лише сон. 
Щоправда, іноді медитація триває й уві сні, 
але цього методу Веди не рекомендують. 
Саме для того, щоб не заснути, Криша й 
радить зосереджувати погляд на кінчику 
носа. До того ж, весь час треба бути 
спокійним. Якщо ум збуджується, 
охоплений сторонніми думками, то людині 
важко зосередитись. Також, щоби 
практикувати медитацію, людина має 
подолати будь-які прояви страху. Розпочати 
духовне життя означає позбутись усякого 
страху. Слід також бути брагмчарī, тобто 
повністю уникати статевого життя. До того 
ж, над людиною, що вдається до медитації, 
не повинні тяжіти ніякі зобов’язання. Свій 
ум можна опанувати, лише звільнившись від 
усіх зобов’язань і належним чином 
дотримуючись системи йоґи. Тільки 
виконавши всі ці вимоги, людина може 
розпочати медитацію, скерувавши всі свої 
думки на Кришу чи Вішу, — але зовсім 
не на порожнечу. Тому Криша й каже, що 
той, хто опановує медитаційну систему йоґи, 
«завжди думає про Мене». 

Як ми бачимо, йоґ мусить подолати 
чимало перешкод, очищуючи свою тму 
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(ум, тіло і душу), однак у наш час 
найкоротший шлях до цього є простий спів 
Гаре Криша, Гаре Криша, Криша 
Криша, Гаре Гаре / Гаре Рма, Гаре Рма, 
Рма Рма, Гаре Гаре. Чому це так? Бо ці 
трансцендентні звукові вібрації невідмінні 
від Самого Криши. Коли ми, сповнившись 
відданості, промовляємо Його ім’я — Він з 
нами. І якщо Він з нами, то як же тоді 
можна лишатися нечистим? Отже, 
заглибившись у свідомість Криши, 
оспівуючи імена Криши й завжди 
слугуючи Йому, ми здобуваємо всі можливі 
блага найдосконалішого методу йоґи. 
Найбільшою перевагою є те, що немає 
потреби морочитись з медитаційним 
процесом — у цьому й полягає 
привабливість свідомості Криши. 

В медитаційному процесі необхідно 
володіти всіма чуттями. Коли чуття 
приборкані, слід скерувати всі свої думки на 
Вішу й таким чином підкорити собі ум. 
Тоді, подолавши матеріальні впливи, 
людина досягає цілковитого спокою. 

 
джіттманаӷ прантасйа  

парамтм самгітаӷ 
 

«Хто підкорив собі ум, той досяг Наддуші, 
адже він досяг спокою» (Б.-ґ. 6.7). 

Матеріальний світ подібний до величезної 
лісової пожежі. Наші проблеми в 
матеріальному світі спалахують як та лісова 
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пожежа, що виникає сама собою, і всі наші 
намагання жити мирно перетворюються на 
попіл. Жити мирно в матеріальному світі 
просто неможливо. Але якщо людина за 
допомогою медитації, філософського 
осмислення світових явищ, або бгакті-йоґи 
досягла трансцендентного стану — вона 
житиме в мирі. Досягнення 
трансцендентного життя є метою всіх 
систем йоґи, і найбільш дієвий метод для 
цього у нашу епоху є кīртана. Кīртана 
може тривати годинами й ніхто не відчуває 
втоми, тоді як правильно всидіти в позі 
лотоса важко й кілька хвилин. Але хоч яким 
би методом послуговувалася людина, 
погасивши пожежу матеріального 
існування, вона осягає зовсім не те, що 
називають «безособистісною порожнечею». 
Навпаки, як запевнив Арджуну Криша, 
така людина досягне найвищої обителі.  

йаджан ева садтмнам 
йоґī нійата-мнасаӷ 

нті нірва-парам 
мат-састхм адгіґаччхаті 

«Медитуючи так і постійно опановуючи 
тіло, ум та діяльність, трансценденталіст-
містик, припинивши матеріальне існування, 
досягає царства Бога (обителі Крішни)».  
(Б.-ґ. 6.15).  

Обитель Криши не є якоюсь 
порожнечею. Скоріше, вона схожа на якусь 
установу, де всі службовці виконують 
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різноманітні обов’язки. Так само й 
досконалий йоґ, потрапляючи в царство 
Бога, бачить, що все, що там існує, сповнене 
духовного розмаїття. А шляхом, який веде 
до того царства, є йоґа. Насправді, ми 
належимо не матеріальному світові, а тій 
духовній обителі, просто ми потрапили 
сюди внаслідок нашої забудькуватості. 
Божевільний, втративши розум, потрапляє 
до психіатричної лікарні, так само й ми, 
відмовившись від своєї духовної сутності, 
збожеволіли й опинилися в матеріальному 
світі. Матеріальний світ є різновидом 
психіатричної лікарні, й легко помітити, що 
вся діяльність його мешканців досить 
безглузда. Наше головне і єдине завдання — 
вибратися звідси й увійти в царство Боже. У 
«Бгаґавад-ґīті» Криша передав нам 
відомості про Свою обитель і змалював 
Своє й наше становище, розкривши істину 
про Себе й пояснивши, хто ми є насправді. 
«Бгаґавад-ґīта» містить усю необхідну 
інформацію про те, як покращити наше 
становище, й розсудлива людина отримає з 
цих порад велику користь. 
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Йоґа як володіння 
умом і тілом 

Протягом усієї «Бгаґавад-ґīти» Криша 
надихає Арджуну на боротьбу, адже 
Арджуна — воїн, і стати до бою — його 
обов’язок. Хоча в шостій главі «Бгаґавад-
ґīти» Криша й описує Арджуні систему 
медитаційної йоґи, Він, однак, не загострює 
увагу саме на ній і не вказує на неї, як на 
шлях, що відповідає природі Арджуни. 
Криша погоджується, що метод медитації 
надто важкий:  

 

рī-бгаґавн увча 
асаайа маг-бго 

мано дурніґрага чалам 
абгйсена ту каунтейа 
ваірґйеа ча ґригйате 

 

«Благословенний Господь сказав: „О 
міцнорукий сину Кунтī, без сумніву, дуже 
важко приборкати неспокійний ум, однак 
цього можна досягти за допомогою 
зреченості й постійної практики”»  
(Б.-ґ. 6.35).  

Цими словами Криша підкреслює, що 
шляхом до володіння умом є зречення й 
наполеглива практика. Що ж таке зречення? 
В нашому теперішньому стані ми настільки 
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звикли до різноманітних чуттєвих насолод, 
що навряд чи зможемо від чогось 
відмовитися. Але попри те, що ми 
проводимо життя, сповнене 
безконтрольного потурання чуттям, ми, 
відвідуючи гурток йоґи, сподіваємось на 
якийсь успіх. Аби правильно виконувати 
йоґу, існує багато настанов і правил, однак 
для більшості з нас важко позбутися навіть 
такої нікчемної звички, як куріння тютюну. 
Змальовуючи систему медитаційної йоґи, 
Криша каже, що йоґом не зможе стати той, 
хто їсть надто багато чи занадто мало. Ні 
той, хто морить себе голодом, ні той, хто 
їсть надто багато, не зможуть практикувати 
йоґу належним чином. Харчування повинне 
бути поміркованим, тобто, їсти слід не задля 
насолоди язика, а рівно стільки, щоб 
підтримувати життя в тілі. Ми ж, однак, 
побачивши перед собою смачні страви, 
звикли не вдовольнятися однією порцією, а, 
з’ївши її, приступати до другої, третьої, 
четвертої й так далі. Наш язик 
ненажерливий, тоді як в Індії часто можна 
зустріти йоґів, що вдовольняються лише 
однією ложкою рису на день. Також людина 
не зможе йти шляхом медитаційної йоґи, 
якщо вона спить забагато або ж, навпаки, 
недостатньо. Криша нічого не каже про сон 
без сновидінь, і тому цілком природно, що, 
заснувши, ми бачимо сни, хоча потім 
можемо й не пригадувати їх. У «Бгаґавад-
ґīті» Криша попереджає, що той, хто 
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бачить забагато снів, не зможе правильно 
практикувати йоґу. Тому не варто спати 
більше шести годин на добу. Не зможе 
досягнути успіхів, практикуючи йоґу, і той, 
хто страждає від безсоння й не може ночами 
спати, адже тіло йоґа має бути бадьорим. 
Таким чином, Криша поставив чимало 
вимог, необхідних для того, щоб зробити 
тіло слухняним. В основному всі ці 
необхідні умови можна звести до чотирьох 
головних правил: уникати статевого життя, 
не вживати ніяких наркотиків, не споживати 
м’ясної їжі і не грати в азартні ігри. Такі 
найперші заповіді, що впорядковують життя 
людини, хоч би до якого різновиду йоґи 
вона вдавалась. Але хто ж у наш час на таке 
здатний? Тому якщо ми хочемо визначити 
міру свого успіху в практиці йоґи, нам треба 
перевірити себе, чи дотримуємось ми цих 
заповідей.  

 

йоґī йуджīта сататам 
тмнам рагасі стхітаӷ 

еккī йата-чітттм 
нірīр апаріґрагӷ 

 

«Трансценденталіст повинен завжди 
зосереджувати свій ум на Всевишній Душі. 
Він має жити самотньо, керувати своїм 
умом і звільнитись від впливу бажань і 
почуття власності» (Б.-ґ. 6.10).  

З даного вірша випливає, що самотність є 
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необхідною умовою для занять йоґою, адже 
медитаційну йоґу не можна практикувати в 
зібранні, принаймні згідно з «Бгаґавад-
ґīтою». Скерувати всю свою увагу на 
Наддушу в медитаційній йозі можливо лише 
на самоті. В Індії є тисячі мудреців і йоґів, і 
якщо вам трапиться бути в цій країні, 
відвідайте свято Кумбга Мела — ви 
побачите там багатьох із них. Як правило, 
вони живуть самотньо, але в особливих 
випадках зустрічаються задля проведення 
певних церемоній. Це дещо подібне до того, 
як в Америці великі промисловці 
з’їжджаються на збори, щоб обговорити 
важливі питання, — так само і йоґи кожні 
дванадцять років збираються разом в 
одному зі святих місць (таких як Аллахабад, 
Гарідвар тощо) для того, щоб взяти участь у 
святкуванні. 

Йоґові слід не лише жити осторонь від 
усіх — він також має звільнитись від впливу 
будь-яких бажань і особливо від прагнення 
за допомогою йоґи оволодіти 
надприродними, одначе матеріальними, 
силами. Він також повинен уникати 
дарунків від людей та інших послуг. Той, 
хто належним чином виконує медитаційну 
йоґу, залишається самотнім у джунглях, лісі 
чи горах, уникаючи будь-якого товариства. 
Йому слід повсякчас пам’ятати заради кого 
він став йоґом і ніколи не вважати себе 
самотнім, бо поруч нього завжди перебуває 
Парамтмн, Наддуша. Отже, з усього 
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сказаного можна зробити висновок, що за 
умов сучасної цивілізації шлях медитаційної 
йоґи стає неприйнятним, бо чи зможе 
людина епохи Калі, виплід сучасної 
цивілізації, завжди залишатися самотньою, 
звільнившись від гніту бажань і позбувшись 
почуття власності? Далі Криша ще 
докладніше змальовує Арджуні техніку 
виконання медитаційної йоґи:  

учау дее пратіштхапйа 
стхірам санам тманаӷ 

нтй-уччхріта нті-нīча 
чаілджіна-куоттарам 

татраікгра манаӷ критв 
йата-чіттендрійа-крійаӷ 
упавійсане йуджйд 
йоґам тма-віуддгайе 

«Щоб почати практикувати йоґу, слід знайти 
самотнє місце, постелити на землю траву 
куа й накрити її шкурою оленя та м’якою 
тканиною. Сидіння не повинно бути надто 
високим чи надто низьким, і має 
розміщуватись у святому місці. Потім йоґові 
слід непохитно всістися на ньому й рішуче 
заглибитись у йоґу та, зосередивши увагу на 
одному, опановувати ум і чуття й 
очищувати серце» (Б.-ґ. 6.11—12).  

Зазвичай йоґи сидять на тигрових або 
оленячих шкурах, бо плазуни не заповзають 
на них і не заважають медитувати. Звідси 
видно, що в Божому творінні все має якесь 
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призначення, і що всі трави й кожна рослина 
служать певній меті — треба лише знати, як 
їх застосовувати, і тут, у «Бгаґавад-ґīті», 
Криша описує умови, за яких йоґи можуть 
не остерігатися змій. Обладнавши собі у 
відлюдному місці зручне сидіння, йоґ 
починає очищувати тму — тіло, ум і душу. 
Йоґ не повинен скеровувати свої думки на 
досягнення якихось надприродних сил, 
думаючи: «Зараз я досягну дивовижних 
можливостей». Хоча йоґи іноді й досягають 
певних сіддг, містичних сил, та це не є 
метою йоґи, і справжній йоґ не демонструє 
їх. Справжній йоґ міркує так: «Зараз 
матеріальне оточення дуже забруднює мене, 
тому мені необхідно очиститись».  

Ми можемо швидко переконатися, що 
володіти умом і тілом — не така вже й 
проста річ. Ми не можемо опанувати їх так 
легко, як, скажімо, піти до крамниці й 
придбати там що-небудь. Але, як сказав 
Криша, всіх цих правил можна легко 
дотримуватись, перебуваючи у свідомості 
Криши. 

Безперечно, статевий потяг є важливим 
чинником, що зумовлює поведінку людини, 
і насправді статеве життя не заборонене 
повністю. Ми живемо в матеріальному тілі і 
доки ми перебуваємо в ньому — там будуть 
присутні сексуальні бажання. Так само, 
перебуваючи в тілі, ми мусимо їсти, щоб 
підтримувати його, й спати, щоб давати 
йому відпочинок. Ми не можемо нехтувати 



31 

такою діяльністю, і ведична література 
містить необхідні вказівки щодо того, як 
упорядкувати свій сон, харчування, статеве 
життя тощо. Якщо ми взагалі бажаємо 
досягти успіхів на шляху йоґи, нам треба 
дотримуватися цих вказівок, щоб розбещені 
чуття не понесли нас небезпечним шляхом 
насолоди об’єктами чуттів. Господь Криша 
вказує нам на засади, що впорядковують 
життя й за допомогою яких можна 
приборкати ум. Якщо ж ми не стежитимемо 
за своїми діями, наш розум буде чимраз 
дужче збуджуватись. Суть не в тому, щоб 
припинити діяльність, — її треба лише 
впорядкувати, спираючись на ум, 
заглиблений у свідомість Криши. Самадгі, 
насправді, означає заглибленість у 
діяльність, що пов’язана з Кришою. 
Неправда, що, досягнувши самадгі, людина 
перестає їсти, спати, працювати й 
насолоджуватись життям. Радше, самадгі є 
впорядкованою діяльністю при повному 
заглибленні в думки про Кришу.  

асайаттман йоґо 
душпрпа іті ме матіӷ 

вайтман ту йатат 
акйо ’вптум упйатаӷ 

«Для того, хто не приборкав свій ум, — веде 
далі Криша, — самоусвідомлення є важким 
завданням» (Б.-ґ. 6.36). Кожен знає, що 
правити незагнузданим конем дуже 
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небезпечно. Він може шалено кидатись у 
різні боки, і від цього може постраждати 
вершник. Криша погоджується з 
Арджуною в тому, що нелегко йти шляхом 
йоґи, доки ум не приборканий. «Але, — 
додає Криша, — неодмінно досягне успіху 
той, хто опанував свій ум і не сходить з 
правильного шляху. Така Моя думка» (Б.-ґ. 
6.36). Що ж криється за словами «не 
сходити з правильного шляху»? Це означає, 
що людині слід дотримуватися чотирьох 
вищезгаданих засад на впорядкування свого 
життя і виконувати визначену для неї 
діяльність, заглибившись у свідомість 
Криши. 

Якщо хтось бажає практикувати йоґу 
вдома, йому слід подбати, щоб інші справи 
не дуже відволікали його. Йоґ не повинен 
скніти над важкою роботою, аби заробити 
на прожиття. Слід провадити поміркований 
спосіб життя: в міру працювати, в міру їсти, 
в міру задовольняти свої чуття й узагалі 
намагатись уникати всіляких тривог. 
Дотримуючись таких порад, можна 
сподіватися на успіх. 

Як же розпізнати людину, що досягла 
йоґічної досконалості? Криша каже, що 
ознакою йоґа є його вміння досконало 
володіти своєю свідомістю: 

йад вінійата чіттам  
тманй евватішхате 
ніспригаӷ сарва-камебгйо  
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йукта ітй учйате тад 
 

«Коли, практикуючи йоґу, чоловік підкорює 
собі діяльність свого ума, звільнюється від 
усіх матеріальних бажань і заглиблюється в 
Трансцендентне — тоді кажуть, що він став 
справжнім йоґом» (Б.-ґ. 6.18). Людина, яка з 
успіхом практикує йоґу, не залежить від 
вимог свого ума, навпаки, ум перебуває під 
її наглядом. Ум йоґа не припиняє своєї 
діяльності й не згасає — він завжди 
скерований на Кришу або Вішу. Йоґ не 
дозволяє своєму уму відхилятися. Такий 
процес може здаватись надто складним, але 
він стає можливим у свідомості Криши. 
Якщо людина постійно заглиблена у 
свідомість Криши і служить Йому, то чи 
може її ум блукати деінде? Ставши на шлях 
служіння Криші, ми природним чином 
приборкуємо ум. 

Йоґові також не слід прагнути 
матеріальної чуттєвої втіхи. Якщо людина 
усвідомила Кришу, то Криша стає 
центром усіх її бажань. Повністю позбутися 
бажань неможливо. Скориставшись різними 
методами очищення, можна подолати 
бажання чуттєвої втіхи, але натомість треба 
розвивати бажання наблизитись до Криши. 
Що дійсно треба зробити, то це змінити 
спрямованість бажання. Бажання постійно 
супроводжують живу істоту, отже, вбити 
бажання неможливо — їх можна лише 
очистити за допомогою свідомості Криши. 
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Замість того, щоб бажати насолоди для себе, 
людина у свідомості Криши прагне лише 
тих речей, які можна використати для 
вдоволення Криши. Наприклад, нам 
хочеться смачно поїсти, однак, замість 
готувати їжу для себе, ми готуємо і 
пропонуємо її Криші. І хоча діяльність при 
цьому лишається тою ж самою, відбувається 
перенесення свідомості з діяльності заради 
власної втіхи на діяльність заради Криши. 
Так ми можемо приготувати чудові страви з 
молока, овочів, зерна, фруктів та інших 
продуктів рослинного походження і потім 
запропонувати їх Криші з молитвою: «Це 
матеріальне тіло — шматок невігластва, а 
наші чуття — тенета доріг, що ведуть до 
смерті. Із усіх органів чуття язик найбільш 
жадібний і приборкати його найважче. Дуже 
важко в цьому світі володіти язиком, і тому 
рī Криша дав нам цей чудовий прасд, 
духовну поживу, що допоможе нам 
підкорити язик. Отож, скуштуймо цей 
прасд задля власного повного задоволення 
й віддаймо шану величі їх Світлостей рī-
рī Радги й Криши, та з любов’ю 
звернімося по допомогу до Господа 
Чайтаньї й Нітйнанди Прабгу». Таким 
чином, наша карма приноситься в жертву 
Криші, бо ми з самого початку вважаємо, 
що їжа призначена для Нього. Не треба 
бажати їжі особисто для себе, Криша 
настільки ласкавий, що залишить її 
кожному. Таким способом ми можемо 
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задовольнити свої бажання. І якщо хтось 
будує своє життя на таких засадах, 
узгоджуючи свої бажання з бажаннями 
Криши, це означає, що він став досконалим 
йоґом. Для цього слід повністю очистити 
свою свідомість, просте ж виконання певних 
вправ і глибоке дихання не мають нічого 
спільного з йоґою, про яку йдеться у 
«Бгаґавад-ґīті». 

Практикуючи йоґу, дуже важливо уникати 
збудження розуму. 

йатх дīпо нівта-стхо 
неґате сопам смрит 
йоґіно йата-чіттасйа 

йуджато йоґам тманаӷ 

«Як полум’я свічки не коливається в 
затишному місці, так і трансценденталіст, 
що приборкав свій ум, завжди незворушний 
у медитації на духовну душу» (Б.-ґ. 6.19). 
Полум’я свічки в затишку не коливається. 
Ум, так само як і полум’я свічки, настільки 
сприйнятливий до різноманітних 
матеріальних бажань, що навіть незначне 
хвилювання виводить його з рівноваги, а 
невеликий порух ума може змінити всю 
свідомість. Тому в Індії всі ті, хто серйозно 
практикує йоґу, традиційно залишаються 
брагмачрī, тобто дотримуються целібату. Є 
два різновиди брагмачрī — той, хто 
дотримується цілковитого целібату, і 
ґригастха-брагмачарī — той, хто має 
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дружину й ретельно впорядковані стосунки 
з нею, а також уникає спільних справ з 
іншими жінками. Таким чином, за 
цілковитого целібату, або через 
впорядковане статеве життя ум тримають 
подалі від будь-яких можливих збуджень. 
Проте, статеві бажання можуть хвилювати 
ум навіть того, хто склав обітницю повного 
целібату. Саме тому в Індії людина, яка 
практикує традиційну йоґу, додержуючись 
обітниці брагмачр’ї, уникає перебування 
наодинці навіть із власною матір’ю, сестрою 
чи дочкою. Ум такий мінливий, що 
найменша спокуса може привести до 
спустошення. 

Йоґові слід виховувати свій ум, негайно 
повертаючи його назад, тільки-но він 
починає відхилятися від медитації на Вішу. 
Все це вимагає років практики. Людина має 
усвідомити, що справжнє щастя полягає в 
задоволенні трансцендентних чуттів, але 
ніяк не матеріальних. В духовній сфері є і 
бажання, і чуттєве задоволення, отже, 
пожертвувати треба лише матеріальними 
чуттями й бажаннями. Справжнє щастя 
трансцендентне до матеріального чуттєвого 
досвіду. Без такої переконаності людина 
неминуче втратить рівновагу і зазнає 
поразки. Тому слід постійно пам’ятати, що 
щастя, яке приходить через задоволення 
матеріальних чуттів, не є справжнім щастям. 

Лише йоґам відома справжня втіха. Яка ж 
вона, ця їхня втіха? Раманте йоґіно ’нанте 
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— їхня насолода безмежна, ця безмежна 
насолода є справжнім щастям, і воно, це 
щастя, духовне, а не матеріальне. Таке 
істинне значення слова «Рма» в оспівуванні 
Гаре Рāма. «Рма» означає насолоду 
духовним життям. Криша сповнений 
блаженства, і тому духовне життя також 
сповнене блаженства. Нам не слід 
жертвувати насолодою, але 
насолоджуватись треба правильно. Хворий 
не може насолоджуватися життям, його 
насолода неприродна, однак, 
вилікувавшись, він отримує змогу 
насолоджуватись по-справжньому. Так 
само, доки ми перебуваємо під владою 
матеріалістичного уявлення про життя, ми, 
не відчуваючи справжньої втіхи, лише 
більше й більше заплутуємося в тенетах 
матеріальної природи. Якщо хворому 
заборонено їсти, то кожен шматок, який він 
ковтає попри таку заборону, вбиває його. 
Аналогічно, прагнучи щоразу сильніших 
матеріальних насолод, ми все більше 
заплутуємося в матеріальному світі, й тим 
важче нам визволитися з цієї пастки. Всі 
системи йоґи призначені для того, щоб 
допомогти зумовленій душі вибратися з 
пастки матеріального світу й перейти від 
хибної насолоди матеріальними речами до 
справжньої насолоди свідомістю Криши. 
Як сказав рī Криша:  

йатропарамате чітта 
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ніруддга йоґа-севай 
йатра чаівтмантмна 
пайанн тмані тушйаті 

 

сукхам тйантіка йат тад 
буддгі-ґргйам атīндрійам 
ветті йатра на чаівйа 

стхіта чалаті таттватаӷ 
 

йа лабдгв чпара лбга 
манйате ндгіка татаӷ 
йасмін стхіто на дуӷкхена 

ґурупі вічлйате 
 

та відйд дуӷкха-сайоґа- 
війоґа йоґа-саґйітам 

 

«На стадії досконалості, яку називають 
самадгі, трансом, ум за допомогою йоґи 
повністю утримують від матеріально 
скерованої психічної діяльності. Ознакою 
такого стану є здатність споглядати свою 
сутність чистим умом, і той, хто досягнув 
його, радіє й насолоджується сам у собі. За 
цього стану людина тішиться, зазнаючи 
безмежного трансцендентного щастя й 
насолоджується за допомогою своїх 
трансцендентних чуттів. Досягнувши такого 
рівня пізнання істини, людина, 
впевнившись, що більшого здобутку немає, 
ніколи більше не покидає його. Вона 
залишається непохитною навіть перед 
лицем найважчих труднощів. Насправді, це і 
є справжня свобода від усіх страждань, що 
виникають внаслідок зв’язку з матерією» 
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(Б.-ґ. 6.20-23). Один різновид йоґи легший, 
інший важчий, але у кожному випадку треба 
намагатись очистити своє існування, щоб 
досягти рівня, де можна відчути радість, яку 
приносить свідомість Криши.  Це і є 
справжнє щастя.  

йад гі нендрійртхешу 
на кармасв анушаджджате 

сарва-сакалпа-саннйсī 
йоґргас тадочйате 

 

уддгаред тмантмна 
нтмнам авасдайет 

тмаіва гй тмано бандгур 
тмаіва ріпур тманаӷ 

 

«Про людину, яка зреклась усіх 
матеріальних бажань, яка не діє заради 
чуттєвого задоволення і яка уникає 
корисливої діяльності, кажуть, що вона 
ступила на шлях йоґи. За допомогою свого 
ума людині слід підійматися, а не 
опускатися. Ум може стати як другом 
зумовленої душі, так і її ворогом» (Б.-ґ. 6.4-
5). Ми самостійно маємо піднятися до 
духовних стандартів. В такому розумінні я і 
друг собі, і ворог. Все в наших руках. 
Чанак’я Пандіт якось написав прекрасного 
вірша: «Хто — друг, хто — ворог? 
Зрозуміти це можна лише з поводження 
людини». Щойно народившись, ми не маємо 
ні ворогів, ні друзів, ці ролі визначаються 
потім нашим ставленням один до одного. 
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Так само, наше внутрішнє життя 
складається з багатьох моментів, і це 
нагадує стосунки, які ми маємо з іншими 
людьми у своїх повсякденних справах, — 
можна бути собі другом, а можна й ворогом. 
Як друг собі, я можу усвідомлювати свою 
духовну сутність і бачити, що мої стосунки 
з матеріальною природою тим чи іншим 
чином поневолюють мене, й тому я шукаю 
можливості звільнитися з цієї пастки, діючи 
відповідним чином. В такому випадку я собі 
друг. Коли ж я, отримавши таку можливість, 
нехтую нею — я свій найлютіший ворог.  

бандгур тмтманас тасйа 
йентмаівтман джітаӷ 
антманас ту атрутве 

вартеттмаіва атруват 
«Для того, хто не владний над своїм умом, 
він залишиться найзаклятішим ворогом, але 
для того, хто підкорив собі його, він стає 
найкращим другом» (Б.-ґ. 6.6). Як же стати 
собі другом? Пояснення знаходимо в цьому 
ж таки вірші. тм може означати ум, тіло і 
душу. Якщо ми розглядаємо тму, 
дотримуючись матеріалістичної концепції, 
ми маємо на увазі тіло, якщо ж ми вийшли 
за межі вузько тілесного світогляду й 
сягнули рівня психічної діяльності, це слово 
означатиме ум, але коли ми досягнемо 
вищого, духовного, розуміння, тоді тм 
означатиме для нас душу. Насправді, за 
своєю природою ми чисто духовні, але у 
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відповідності до рівня нашого духовного 
розвитку ми трактуємо слово тм по-
різному. Виходячи із ведичного словника 
Нірукті, тм позначає тіло, душу і ум, 
однак, в цьому вірші «Бгаґавад-ґīти» тм 
стосується ума. 

Отже, якщо за допомогою йоґи ми 
відповідним чином виховали наш ум — він 
перетворюється на нашого друга. Не 
опанувавши його, годі й сподіватися на 
щасливе життя. Ум людини, позбавленої 
поняття про духовне життя, стає її ворогом. 
Якщо людина вважатиме себе просто тілом 
— ум не принесе їй користі: він 
обслуговуватиме лише грубе тіло і діятиме 
таким чином, аби ще більше зумовити живу 
істоту, поневоливши її в матеріальній 
природі. Але коли людина усвідомить себе 
духовною душею, відмінною від тіла — тоді 
її ум стане тим чинником, що сприятиме 
звільненню. За природою ум нейтральний, 
питання лише в тому, як ми його виховуємо. 
Найкращим засобом виховання ума є 
відповідне спілкування. Бажання — це 
функція ума, і на спрямованість бажань 
дуже впливає коло людей, з якими ми маємо 
спільні справи. Тому, щоб розум став нашим 
другом, ми насамперед повинні забезпечити 
йому сприятливе спілкування. 

Найкраще мати стосунки з сдгу, 
людиною, яка усвідомлює Кришу, тобто з 
тим, хто вже стоїть на шляху самопізнання. 
Однак більшість прагне лише тимчасових 
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речей (асат). Все матеріальне, зокрема й 
тіло, минуще, і людину, яка діє лише задля 
тілесних насолод, зумовлюють тимчасові 
речі. Але, ставши на шлях 
самоусвідомлення, людина вже отримує 
щось постійне — сат. Отож, розумна 
людина шукатиме товариства людей, що 
прагнуть духовного піднесення, 
практикуючи одну із форм йоґи. Сдгу, 
тобто людина, яка пізнала себе, зможе 
допомогти шукачеві розрубати вузол 
матеріальних прив’язаностей — таким є 
наслідок сприятливого спілкування. 
Приміром, Криша розповів «Бгаґавад-ґīту» 
Арджуні саме для того, щоб той порвав з 
прив’язаностями, які породжує матеріальна 
чуттєвість. Арджуна надто дбав про речі, що 
перешкоджали йому виконувати обов’язок 
кшатрія, саме тому Криша й допоміг йому 
позбутися їх. Щоб відрізати щось, потрібен 
гострий інструмент. Щоб звільнити ум від 
матеріальних прив’язаностей, часто потрібні 
гострі, дошкульні слова. Сдгу, вчитель, без 
будь-якої поблажливості користується саме 
такими словами, щоб звільнити ум учня від 
матеріальних принад. Тільки 
безкомпромісна правда може розірвати 
кайдани рабства. На самому початку 
«Бгаґавад-ґīти» Криша різко зауважив 
Арджуні, що той, попри всі його мудрі 
слова, є найпершим невігласом. Якщо ми 
дійсно хочемо зректися матеріального світу, 
нам слід бути готовими сприйняти гострі 
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слова духовного вчителя. Там, де потрібні 
сильні слова, компроміси й лестощі безсилі. 

У багатьох місцях «Бгаґавад-ґīти» 
матеріалістичний світогляд засуджується. 
Той, хто вважає, що країна, в якій він 
народився, гідна поклоніння, як і той, хто 
відвідує священні місця, але нехтує сдгу, 
схожий на віслюка. Як ворог завжди 
обдумує лихе, так і неприборканий ум все 
глибше й глибше затягує людину в 
матеріальну пастку. Зумовлені душі ведуть 
важку боротьбу з умом та іншими чуттями. 
Іншими чуттями керує ум, і тому 
найважливіше наше завдання — зробити 
його своїм другом.  

джīттманаӷ прантасйа 
парамтм самгітаӷ 

īтоша-сукха-дуӷкхешу 
татх мнпамнайоӷ 

«Той, хто підкорив собі ум, — осяг 
Наддушу, адже він досяг спокою. Він вже не 
бачить різниці між щастям і стражданням, 
між теплом і холодом, між шаною і 
ганьбою» (Б.:ґ. 6.7). Виховуючи свій ум, 
людина може досягти справжнього спокою, 
однак, не приборкавши його, вона 
перебуватиме під владою минущого. Як той 
незагнузданий кінь, ум людини завжди 
обиратиме небезпечні для неї шляхи. Хоча 
за своєю природою ми вічні, минуще тим чи 
іншим чином привабило нас. Ум, проте, 
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можна легко приборкати й виховати, 
зосередивши його на Криші. Як фортеця 
стає неприступна, коли її захищає видатний 
полководець, так само й ум стає недосяжний 
для ворогів, якщо там перебуває Криша. 
Матеріалістична освіта, багатство і влада не 
можуть допомогти людині опанувати свій 
ум. Один великий відданий так молився 
Криші: «Коли ж я зможу повсякчас 
пам’ятати Тебе? Мій ум завжди 
перешкоджає цьому, але щойно мені 
вдається зосередити його на Твоїх 
лотосових стопах, о Кришо, — як він стає 
чистим». Чистий ум дозволяє зосередитись 
на Наддуші. Парамтман, Наддуша, разом з 
індивідуальною душею завжди перебуває в 
серці. Система йоґи полягає в зосередженні 
ума на Параматмані, Наддуші, що перебуває 
в серці. Наведений вище вірш «Бгаґавад-
ґīти» вказує, що лише той, хто підкорив свій 
ум і звільнився від усіх прив’язаностей до 
минущого, здатний зосередити свої думки 
на Парамтмані. Тільки так можна 
звільнитися від будь-якої двоїстості та 
ілюзорних позначень. 
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Йоґа як звільнення 
від двоїстостей та позначень 

Матеріальний світ — це світ двоїстості. 
Іноді нам спекотно, іншим разом — 
холодно, інколи ми щасливі, іншим разом 
нещасні, іноді нас шанують, іншим разом 
ставляться до нас із презирством. В 
матеріальному світі, сповненому двоїстості, 
неможливо збагнути якусь річ, не знаючи 
про її протилежність. Неможливо зрозуміти, 
що таке шана, не знаючи, що таке ганьба. Я 
не зрозумію, що таке щастя, не зазнавши 
нещастя. Людині слід піднятися над таким 
дуалізмом, але треба усвідомити, що 
двоїстість існуватиме, поки існуватиме тіло. 
І доки людина не позбудеться тілесної 
концепції життя — не тіла, а саме хибного 
світогляду — доти вона буде змушена 
терпіти цю двоїстість. У другій главі 
«Бгаґавад-ґīти» Криша каже Арджуні, що 
двоїстість щастя й нещастя виникає лише 
через тіло. Вона, як та короста, покриває 
нас, але нам не слід втрачати здоровий 
глузд, розчухуючи те місце, де свербить. Не 
слід божеволіти й забувати про свій 
обов’язок лише через те, що нас кусають 
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комарі. Людині доводиться зазнавати 
впливу безлічі двоякостей, але якщо ум її 
зосереджений на Криші, всі вони будуть 
здаватися їй незначущими. 

Хто ж здатний терпіти вплив двоїстості?  
ґйна-віґйна-трипттм  
кӯа-стхо віджітендрійаӷ  

йукта ітй учйате йоґī  
сама-лошрма-кчанаӷ 

«Вважають, що людина усвідомила себе й 
стала йоґом, містиком, якщо вона завдяки 
набутим знанням та розумінню повністю 
задоволена своїм становищем. Така людина 
перебуває у трансцендентному і повністю 
володіє собою. Вона вже не бачить різниці 
між каменем та золотом» (Б.-ґ. 6.8). 

Ґйна означає «теоретичне знання», а 
віґйна стосується знання практичного. 
Студентові слід вміти практично 
застосовувати теорію так само добре, як і 
знати її. Самих теоретичних знань замало, 
треба вміти застосувати їх на практиці. Так 
само і йоґ повинен мати не лише теоретичні, 
а й практичні знання та вміння. Просте 
розуміння того, що «я не тіло» і водночас 
безглузді дії приносять мало користі. Є 
чимало товариств, члени яких з усією 
серйозністю обговорюють філософію 
Веданти, і в той же час курять, п’ють і 
ведуть життя, сповнене чуттєвих насолод. 
Мало користі від самих лише теоретичних 
знань, знання має проявлятися в житті. Той, 
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хто дійсно розуміє, що він не тіло, насправді 
зведе свої тілесні потреби до мінімуму. 
Якщо ж він лише збільшує тілесні потреби, 
думаючи при цьому, що «я не тіло» — таке 
знання не принесе йому жодної користі. 
Людина вдовольняється лише коли поєднує 
ґйну й віґйну. 

Отже, слід розуміти, що йоґом стає лише 
той, хто утвердився на практичному рівні 
духовного усвідомлення. Немає сенсу 
відвідувати лекції з йоґи без жодних спроб 
змінити своє життя. Потрібне практичне 
засвоєння отриманих знань. Якими ж є 
ознаки практичного засвоєного 
усвідомлення? Ум стає вмиротворений та 
спокійний, його більше не турбують 
принади матеріального світу. В такому стані 
психічної рівноваги людину не приваблює 
мішура матеріального світу, і вона не бачить 
різниці між каменем, золотом чи галькою. 
Під гаслом матеріального прогресу 
матеріалістична цивілізація винайшла дуже 
багато речей, призначених для задоволення 
чуттів, але людина, яка стоїть на шляху 
йоґи, приділяє таким речам не більше уваги, 
ніж купі сміття на вулиці. Крім того:   

сугрин-мітррй-удсīна- 
мадгйастха-двешйа-бандгушу 

сдгушв апі ча ппешу 
сама-буддгір віішйате 

 

«Кажуть, що людина просунулася ще далі, 
якщо вона однаково ставиться до щирих 
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доброзичливців і завидників, друзів і 
ворогів, благочестивих і грішних, байдужих 
і неупереджених» (Б.-ґ. 6.9). Друзі бувають 
різні. Є сугрити — благодійники, що 
завжди зичать вам добра. Мітра — це 
звичайний друг, а удсīна — нейтральна 
людина. В матеріальному світі хтось може 
бути вашим благодійником, другом або «ні 
те, ні се» — байдужим до вас. Людину, яка є 
посередником між вами та вашими 
ворогами, в цьому вірші названо мадгйа-
стха. Згідно з притаманними йому 
поглядами, чоловік може вважати когось 
доброчесним, а когось — лиходієм. Але 
після досягнення трансцендентного стану, 
всі ці позначення, такі як «друг», «ворог» чи 
ще хтось, — перестають існувати. 
Засвоївши справжнє знання, людина вже 
більше не бачить ні друзів, ні ворогів, бо 
«ніхто мені не друг, ніхто мені не ворог, 
ніхто мені не батько, ніхто мені не мати». 
Всі ми — лише живі істоти, що вдають на 
сцені життя батьків, матерів, дітей, друзів, 
грішників і святих. Це нагадує грандіозну 
драму з численними акторами, що старанно 
грають свої ролі. І якщо на сцені хтось може 
бути вашим ворогом чи якимось іншим 
персонажем, то за лаштунками — всі ми 
друзі. Так на сцені матеріальної природи ми 
й граємо свої, призначені нам ролі, і 
чіпляємо один на одного безліч ярликів-
позначень. Я можу лише думати: «Ось мій 
син». Але насправді створити сина я 
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нездатний. Щонайбільше людина може 
породити тіло, однак створити живу душу 
вона ніколи не зможе. Жива істота не може 
з’явитись лише внаслідок статевого акту. 
Жива істота має бути поміщена в емульсію 
секреції — так стверджує «рīмад-
Бгґаватам». Таким чином, усі різноманітні 
тілесні зв’язки є лише цікавим видовищем. 
Особа, що насправді пізнала себе і стала 
йоґом, вже не бачить тілесних відмінностей. 
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6 
 
 

Доля йоґа, що зазнав невдачі 

 
Не слід думати, що «Бгаґавад-ґīта» 

заперечує метод медитаційної йоґи. Вона 
визнає його достовірним, але далі вказує, що 
у наш час він неприйнятний. Саме тому рī 
Криша й Арджуна в шостій главі 
«Бгаґавад-ґīти» швидко облишили цю тему. 
Далі Арджуна питає:  

айатіӷ раддгайопето 
йоґч чаліта-мнасаӷ 

апрпйа йоґа-сасіддгі 
к ґаті криша ґаччхаті 

«Яка доля чекає на людину, що вірить у 
процес самоусвідомлення, але не дуже 
наполегливо дотримується його і, зрештою, 
внаслідок світського складу розуму 
припиняє практику, не досягнувши 
містичної досконалості?» (Б.-ґ. 6.37). 
Іншими словами, він питає, що станеться з 
невдалим йоґом, який намагається 
практикувати йоґу, але чомусь зазнає 
невдачі й залишає її. Це чимось нагадує 
студента, що кидає навчальний заклад, не 
отримавши диплом. В іншому місці 
«Бгаґавад-ґīти» Шрī Криша звертає увагу 
Арджуни на те, що з багатьох людей лише 



51 

деякі прагнуть досконалості, а з тих, хто 
прагне досконалості, лише одиниці 
досягають мети. Тому Арджуна й питає про 
велику кількість невдах. Він зауважує, що 
людина внаслідок світського складу розуму 
може не досягти досконалості, навіть якщо 
прагне її і має віру.  

каччін нобгайа-вібграша 
чханнбграм іва найаті 
апратішхо маг-бго 

вімӯго брагмааӷ патхі 
«О могутньорукий Кришо, — продовжує 
Арджуна, — чи не гине така людина, 
зійшовши зі шляху пізнання 
Трансцендентного, як та розірвана хмара, не 
втримавшись у жодній із сфер?» (Б.-ґ. 6.38). 
Хмара, розірвана вітром, вже не з’єднається 
докупи знову.  

етан ме саайа криша 
чхеттум аргасй аешатаӷ 
твад-анйаӷ саайасйсйа 
чхетт на хй упападйате 

«В цьому полягає мій сумнів, о Кришо, і я 
прошу Тебе повністю розвіяти його. Крім 
Тебе, ніхто не здатний це зробити». (Б.-ґ. 
6.39). Щоб у майбутньому люди не втратили 
бажання практикувати йоґу, Арджуна 
запитав тут про долю йоґа-невдахи. 
Медитативна йоґа — це не єдиний різновид 
йоґи, і, кажучи про йоґів, Арджуна має на 
увазі хаха-йоґів, ґйна-йоґів і бгакті-йоґів. 
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Той, хто медитує, а також філософ та 
відданий — всі вони йоґи. Арджуна 
намагається довідатися про всіх тих, хто 
прагне стати трансценденталістом. рī 
Криша відповідає йому так:  

рī-бгаґавн увча 
партха наівега нмутра 
вінас тасйа відйате 

на гі калйа-крит качід 
дурґаті тта ґаччхаті 

Тут, як і в багатьох інших місцях Ґīти, 
Кришу названо Бгаґавном. Це одне з 
численних імен Господа. Слово бгаґавн 
вказує на те, що Криша — володар шести 
щедрот, тобто надзвичайних цінностей. Це 
означає, що Він володіє всією красою, всіма 
багатствами й знаннями, всією славою і 
силою, а також усім зреченням. Живі істоти 
також мають трохи від цих щедрот, але 
лише в обмеженій мірі. Хтось може бути 
знаменитим у родині, місті, країні, або ж на 
якійсь планеті, але немає нікого, хто був би 
прославлений в усьому творінні більше, ніж 
рī Криша. Слава вождів суспільства 
триває щонайбільше кілька десятків років, 
однак Господу Шрī Криші, який з’явився 
п’ять тисяч років тому, поклоняються і досі. 
Отже, Богом вважають лише того, хто в 
повній мірі володіє вищезгаданими шістьма 
щедротами. У «Бгаґавад-ґīті» Криша 
розмовляє з Арджуною як Усевишній Бог-
Особа, і це свідчення того, що Його знання 
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довершене. Криша повідав «Бгаґавад-ґīту» 
богові Сонця й Арджуні, але ніде не 
сказано, що її колись було передано Криші. 
Те, що Він володіє довершеним знанням, 
якраз і означає, що Криша знає все, що 
можна пізнати. Така характеристика 
притаманна лише Богові. Криша — Бог, 
Він знає все, і Арджуна питає в Нього про 
долю невдалого йоґа. Знайти істину 
самотужки Арджуна не може. Він просто 
сприймає її з довершеного джерела — це і є 
система учнівської послідовності. Криша 
досконалий, і знання, отримане від Криши, 
також досконале. Якщо Арджуна сприйняв 
це довершене знання, і якщо ми сприймаємо 
його від Арджуни таким, як воно було 
повідане йому, то ми теж отримуємо 
довершене знання. Що ж це за знання? 
«Благословенний Господь сказав: „О сину 
Притхи, трансценденталіст, що вдається до 
сприятливої діяльності, не пропаде ні в 
цьому світі, ні в духовному. Мій друже, 
того, хто творить добро, ніколи не подолає 
зло”» (Б.-ґ. 6.40). Тут Криша каже, що 
найсприятливішою діяльністю є зусилля, 
спрямоване на досягнення йоґічної 
досконалості. Якщо людина вдається до 
такої сприятливої діяльності, вона ніколи не 
здеградує. 

Насправді, Арджуна поставив дуже 
доречне й розумне питання. Відійти від 
засад відданого служіння неважко. Інколи 
відданий-початківець не дотримується 
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настанов та правил: він піддає себе впливові 
дурманних речовин, або ж його зваблюють 
жіночі чари. Все це — перешкоди на шляху 
йоґічного вдосконалення. Однак рī 
Криша підбадьорює Арджуну, запевняючи 
його, що той, хто самовідданою працею 
розвинув хоча б один відсоток усього 
можливого багатства духовного знання, — 
ніколи більше не впаде у вир матеріального 
світу. Його щирі зусилля не залишаться без 
винагороди. Слід завжди пам’ятати, що ми 
слабкі, а матеріальна енергія дуже сильна. 
Стати на шлях духовного життя означає до 
певної міри оголосити війну матеріальній 
енергії. Матеріальна енергія намагається 
якомога сильніше обплутати зумовлену 
душу, і коли ця зумовлена душа силкується 
визволитися з її пазурів за допомогою 
духовного вдосконалення, матеріальна 
природа ще хитріше й енергійніше починає 
випробовувати щирість наших духовних 
прагнень. Матеріальна енергія, мая, 
пропонує тоді ще більше спокус. 

У зв’язку з цим варто згадати історію про 
Вівмітру Муні, великого царя, катрія, 
що зрікся царства і присвятив себе йозі, 
шукаючи духовного поступу. В ті часи була 
доступною медитаційна йоґа. Вівмітра 
Муні медитував так наполегливо, що Індра, 
цар небес, помітив це й замислився: «Цей 
чоловік зазіхає на мою посаду...». Небесні 
планети — теж матеріальні, і там є 
суперництво. А хто бажає зазнати поразки 
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від суперника? І ось, побоюючись, що 
Вівмітра Муні дійсно змістить його, 
Індра підіслав до нього небесну куртизанку 
на ймення Менак, щоб та звабила його. 
Менак була дуже вродлива, і вона 
наполегливо намагалася перешкодити 
медитації муні. І справді, дізнавшись про 
присутність жінки через брязкіт її браслетів, 
йоґ перервав медитацію, підвів очі, побачив 
жінку — і був зачарований її вродою. 
Згодом від їхнього зв’язку народилася 
красуня акунтал. Після народження 
акунтали Вівмітра зажурився: «Я так 
старанно плекав духовне знання і ось знову 
попався!» Він уже був готовий піти геть, 
коли Менака з докором показала йому його 
красуню-доньку, та попри її благання, 
Вівмітра все ж таки їх покинув.  

Як ми бачимо, невдача завжди підстерігає 
нас на шляху йоґи — навіть такий великий 
мудрець, як Вівмітра Муні, може стати 
жертвою матеріальних спокус. Однак, хоч 
муні й зійшов на деякий час із шляху йоґи, 
він знову прийняв рішення продовжувати 
свої вправи. Це має стати і нашим рішенням. 
Криша вчить, що такі невдачі не повинні 
ставати причиною відчаю. Є відоме 
прислів’я: «Невдача — фундамент успіху». 
Невдача, особливо в духовному житті, не 
повинна ставати причиною зневіри. Криша 
недвозначно запевнив, що невдача не 
призводить до втрат ні в цьому житті, ні в 
майбутньому. Той, хто пішов 



56 

благословенним шляхом духовного 
розвитку, ніколи не зазнає повної поразки. 

Справді, що ж чекає на невдалого 
трансценденталіста? рī Криша детально 
пояснює це питання:  

прпйа пуйа-крит локн 
ушітв ватīӷ самӷ 
учīн рīмат ґеге 

йоґа-бграшо ’бгіджйате 
атхав йоґінм ева 

куле бгаваті бгīматм 
етад дгі дурлабгатара 

локе джанма йад īдриам 
«Йоґ, що зазнав невдачі, після багатьох 
сповнених насолод років на планетах, де 
живуть доброчесні істоти, народжується в 
сім’ї праведників, чи у багатій 
аристократичній родині. Або ще він може 
народитися в родині трансценденталістів, 
відомих своєю мудрістю. Таке народження 
— справжня рідкість у цьому світі» (Б.-ґ. 41-
42). У всесвіті існує багато планет, і 
комфорту на вищих планетах більше, 
тривалість життя там довша, а тамтешні 
мешканці більш релігійні та доброчесні. 
Шість земних місяців дорівнюють одному 
дню на вищих планетах, і тому невдалий йоґ 
живе на тих планетах дуже-дуже довго — 
близько десяти тисяч років, як свідчить про 
це ведична література. Отже, навіть якщо 
когось і спіткає невдача — він підніметься 
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на ці вищі планети. Але істота не може 
лишатись там вічно. Коли плоди, тобто 
результати її благочестивої діяльності 
вичерпаються, вона повернеться на Землю. 
Та навіть після повернення на цю планету, 
невдалий йоґ потрапить у сприятливі умови 
— він народиться в дуже багатій, або ж у 
дуже доброчесній родині. 

Взагалі, як каже закон карми, здійснюючи 
доброчесні вчинки, людина в наступному 
житті отримує винагороду — народження в 
шляхетній або дуже заможній родині. Така 
людина може стати великим ученим або 
отримати надзвичайну природну красу. В 
будь-якому разі, тим, хто щиро розпочав 
духовне життя, народження людиною в 
наступному житті забезпечене, і це буде не 
просто людське народження, а народження 
або в дуже доброчесній, або в дуже 
заможній родині. Таким чином, той, хто 
отримав таке сприятливе народження, має 
розуміти, що його удача є наслідком його 
попередньої доброчесної діяльності й Божої 
ласки. Такими пільгами наділяє лише 
Господь — Він завжди радий дати нам 
засоби, за допомогою яких ми зможемо 
наблизитись до Нього. Щирість — це єдине, 
що бажає бачити в нас  Кришна. «рīмад-
Бгґаватам» стверджує, що кожна 
індивідуальна особа, незалежно від свого 
становища та оточення, має виконати 
певний життєвий обов’язок. Якщо ж вона 
відмовляється від визначеного їй обов’язку і 



58 

якось — через надмірну чуттєвість, під 
впливом оточення, через моду, чи ще з 
якоїсь причини — приймає притулок у 
Криши, а потім, внаслідок своєї незрілості, 
сходить зі шляху відданості — вона нічого 
не втрачає. З іншого боку, якщо людина 
досконало виконує свій обов’язок, але не 
наближається до Бога, то що тоді вона 
здобуває? Таке життя не приносить їй 
користі. У вигідному становищі перебуває 
лише той, хто звертається до Криши, 
навіть якщо він потім і сходить зі шляху 
йоґи. 

Далі Криша пояснює, що можна 
народитися в родині заможних торговців, у 
сім’ї філософів, а також у родині йоґів, які 
практикують медитацію, але Він 
підкреслює, що з усіх цих народжень 
найвищим є народження в сім’ї йоґів. Той, 
хто народився в багатій родині, може 
збитися з пуття. Людині, що отримала 
великі багатства, властиво втішатися ними 
— так синки багатіїв стають п’яничками та 
бігають за повіями. Так само й той, хто 
народжується в доброчесній родині чи в 
родині брагманів, часто стає бундючним та, 
пихатим, думаючи про себе: «Я — брагман, 
я — доброчесна людина». Можливість для 
деградації існує і в дитини багатіїв, і в 
дитини праведників, але той, хто народився 
в сім’ї йоґів, відданих, має набагато кращу 
нагоду знову стати на шлях, з якого він 
зійшов у попередньому житті. Криша 
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сказав Арджуні: 
татра та буддгі-сайоґа 

лабгате паурва-дегікам 
йатате ча тато бгӯйаӷ 
сасіддгау куру-нандана 

«О сину Куру, отримавши таке народження, 
він знову відновлює божественну свідомість 
свого попереднього життя, і намагається йти 
далі, щоб досягти остаточного успіху» (Б.-ґ. 
6.43). 

Той, хто народився в сім’ї йоґів чи 
відданих, пригадує духовну діяльність, яку 
він виконував у своєму попередньому житті. 
Кожен, хто серйозно ставиться до 
свідомості Криши, не є пересічною 
особистістю, скоріш за все, він уже йшов 
цим шляхом у попередньому житті. Чому це 
так? 

пӯрвбгйсена тенаіва 
грійате гй авао ’пі саӷ 

«Завдяки божественній свідомості свого 
попереднього життя, він природним чином 
приваблюється до засад йоґи, навіть не 
шукаючи їх» (Б.-ґ. 6.44). Матеріальний 
досвід підказує, що ми не зможемо забрати 
наше майно в інше життя. Я можу бути 
власником мільйонів доларів у банку, але 
щойно припиниться моє тілесне існування 
— закінчиться й мій банківський рахунок. У 
момент смерті моя чекова книжка не піде зі 
мною — гроші залишаться в банку і ними 
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насолоджуватиметься хтось інший. Однак 
інша справа з рахунком духовним. Навіть 
незначна сума, покладена на духовний 
баланс, переходить до наступного життя, і в 
наступному житті справи починаються саме 
з цієї суми. 

Продовжуючи таке перерване пізнання, 
людина має розуміти, що цього разу треба 
підбити остаточний підсумок і пройти весь 
шлях до кінця. Не треба сподіватися на ще 
одну нагоду в майбутньому, слід сповнитись 
рішучості подолати весь шлях уже в цьому 
житті. Треба думати: «Так чи інак, у своєму 
попередньому житті я не закінчив свій 
духовний шлях. Тепер Криша дає мені ще 
одну можливість, і цього разу я маю 
обов’язково завершити його». Діючи так, 
людина, залишивши тіло, не народиться 
більше в матеріальному світі з його 
народженнями, старістю, хворобами та 
смертю — вона повернеться до Криши. 
Той, хто шукає захисту біля лотосових стіп 
Криши, дивиться на матеріальний світ як 
на дуже небезпечне місце. Людині, яка 
вподобала шлях духовного розвитку, 
матеріальний світ зовсім не підходить. 
Шрīла Бгактісіддгнта Сарасватī часто 
казав: «Цей світ — не місце для порядної 
людини». Криша перебуває в серці 
кожного, і Він починає давати вказівки 
тому, хто дбає про свій духовний розвиток і 
намагається наблизитись до Нього. В Ґīті 
Криша каже, що Він дає пам’ять тим, хто 
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прагне пам’ятати про Нього, і забуття, якщо 
хтось бажає Його забути. 
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7 
 
 

Йоґа як поновлення 
зв’язку з Кришою 

Ми з вами вже багато разів чули про 
метод йоґи. Мета системи йоґи, що схвалена 
у «Бгаґавад-ґīті», є троякою: очищення 
нашої діяльності, володіння чуттями і 
поновлення зв’язку з Кришою у взаємних 
стосунках.  

Абсолютну Істину осягають у трьох 
аспектах: як безособистісного Брагмана, як 
локалізованого Парамтмана (Наддушу) і, 
зрештою, як Бгаґавна — Всевишнього 
Бога-Особу. В остаточному підсумку 
Найвища Абсолютна Істина — це особа. 
Водночас вона є й усепроникливою 
Наддушею в серцях усіх живих істот і в 
центрі кожного атома, і крім того, Вона є 
брагмаджйоті — сліпучим сяйвом 
духовного світла. Бгаґавн рī Криша, як 
Усевишній Бог-Особа, сповнений усіх 
щедрот, і водночас Йому властиве 
найбільше самозречення. В матеріальному 
світі ми бачимо, як усі тремтять над своїми 
скарбами, але Криша не такий. Він може 
зректись усього, не втрачаючи, проте, Своєї 
довершеної досконалості. 
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Читаючи або вивчаючи «Бгаґавад-ґīту» 
під керівництвом істинного духовного 
вчителя, не слід вважати, що вчитель 
викладає нам свою власну думку. Насправді, 
це говорить не він. Він лише знаряддя, а 
справжній промовець — Усевишній Бог-
Особа, який існує скрізь, всередині і зовні. 
На початку Своїх настанов щодо системи 
йоґи в шостій главі «Бгаґавад-ґīти» рī 
Криша сказав: 

анрітаӷ карма-пхала 
крйа карма кароті йаӷ 

са саннйсī ча йоґī ча  
на ніраґнір на чкрійаӷ 

 

«Той, хто виконує свій обов’язок і не 
прив’язується до плодів своєї праці, 
перебуває у зреченні. Він — справжній 
містик, на відміну від того, хто облишив 
роботу й не розпалює вогню» (Б.-ґ. 6.1). 
Кожен працює, сподіваючись на якусь 
винагороду. Можна запитати, яка ціль 
роботи без сподівання на результат? 
Робітник завжди чекає на винагороду або на 
платню. Але тут Криша каже, що кожен 
має працювати, виходячи з почуття 
обов’язку і не чекаючи на плоди для себе. 
Якщо хтось працює таким чином — він 
істинний саннйасī й живе у зреченні. 

Згідно з ведичною традицією є чотири 
періоди життя: брагмачр’я, ґригастха, 
внапрастха і саннйса. Брагмачр’я — це 
життя, присвячене виховуванню духовної 
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свідомості. Життя ґригастхи є життям 
сімейної людини. Досягши 50-річного віку, 
людина може обрати статус внапрастхи, 
тобто залишити свій дім, дорослих дітей і 
мандрувати разом з дружиною, відвідуючи 
священні місця паломництва. І коли, 
зрештою, людина покидає дружину й 
цілком присвячує себе служінню у 
свідомості Криши — цю стадію називають 
саннйса, або життя у зреченні. Та Криша 
каже, що зречення для саннйсī — це ще не 
все. На додачу мають бути якісь обов’язки. І 
які ж обов’язки саннйсī, тобто людини, що 
відмовилась від сімейного життя й не має 
ніяких матеріальних зобов’язань? Її 
обов’язок найбільш відповідальний — 
служити Криші. Крім того — це і є 
справжній обов’язок кожної людини на 
будь-якій стадії її життя. 

У житті кожного є лише дві можливості: 
ми або служимо ілюзії, або ж виконуємо 
свій справжній обов’язок — служимо 
реальності. Справжній саннйсī служить 
реальності, але той, кого вводить в оману 
мя, починає служити ілюзії. Служити, 
однак, доводиться за всіх обставин. Живі 
істоти за своїм призначенням не пани, а 
слуги. Хтось може вважати себе паном, але 
насправді він — слуга. Глава сім’ї може 
думати, що він пан над своєю дружиною, 
своїми дітьми, що він власник будинку, 
господар своїх справ, але все це — омана. 
Насправді він слуга своєї дружини, своїх 
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дітей і своїх справ. Президента вважають 
господарем усієї країни, але насправді він — 
її слуга. Таке наше становище — завжди 
бути слугами. Або слугами ілюзії, або 
слугами Бога. І, звісно, якщо ми стаємо 
слугами ілюзії, наше життя спливає 
намарно. Звичайно, кожен може вважати, 
що він не слуга, що він працює лише на 
себе, собі на втіху. І хоча плоди його праці 
скороминущі та ілюзорні, вони змушують 
його бути слугою ілюзії, слугою своїх 
власних чуттів. Людина стає слугою 
реальності лише пробудивши свої 
трансцендентні чуття й набувши 
справжнього знання. Досягнувши рівня 
справжнього знання, ми усвідомлюємо, що 
за всіх обставин ми залишаємося слугами. А 
якщо людина розуміє, що самодостатнім 
стати неможливо, то чи не краще їй обрати 
служіння не ілюзії, а реальності? Той, хто 
усвідомив це, — досяг ступеня життя у 
зреченні, тобто став саннйсī. Саннйса — 
це ступінь самоусвідомлення, а не 
соціальний стан. 

Усвідомити Кришу і служити Йому — 
обов’язок кожного, і якщо комусь вдається 
зробити це, він стає магтмою — великою 
душею. У «Бгаґавад-ґīті» Криша каже, що 
той, хто після численних народжень досягає 
рівня справжнього знання, — віддає себе 
Йому. Чому? Бо він розуміє, що всудеваӷ 
сарвам іті — «Васудева [Криша] є все». 
Однак, як каже Сам Криша, така велика 
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душа трапляється дуже рідко. Чому це так? 
Чому навіть розумна людина вагається, 
прийшовши до розуміння того, що кінцева 
мета життя — вручити себе Криші? Чому б 
не зробити це негайно? Для чого проходити 
крізь численні народження? Людина стає 
справжнім саннйсī лише тоді, коли вона 
віддається Криші. Криша нікого не 
змушує віддаватися Йому. Це відбувається 
внаслідок любові. Внаслідок 
трансцендентної любові. Там, де замість 
свободи панує сила, для любові місця немає. 
Ніхто не змушує матір любити своє дитя, 
вона любить, не сподіваючись на 
винагороду чи платню. 

Любов до Всевишнього Господа буває 
різна. Ми можемо любити Його як володаря, 
друга, дитину чи чоловіка. Є п’ять основних 
рас — вічних взаємин з Господом. 
Досягнувши стадії знання, яка дарує 
звільнення, ми зрозуміємо, що наші 
стосунки з Господом протікають у певній 
расі. Цей ступінь істинного 
самоусвідомлення називають сварӯпа-сіддгі. 
Кожен має свої вічні стосунки з Господом, 
що можуть нагадувати стосунки пана і 
слуги, двох друзів, батька й дитини, 
чоловіка й дружини, коханця і коханої. Ці 
взаємини існують вічно. Весь шлях 
духовного самоусвідомлення скеровано на 
те, щоб відродити наше знання про ці 
стосунки, а отже, досягти справжньої 
досконалості в йозі. Зараз наші взаємини з 
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Господом віддзеркалюються в 
матеріальному світі спотворено. В 
матеріальному світі стосунки між паном і 
слугою ґрунтуються лише на грошах, силі та 
експлуатації, про любовне служіння тут не 
може бути й мови. Ці спотворено 
віддзеркалені стосунки між паном і слугою 
тривають доти, доки пан слузі платить. 
Тільки-но платня зникає — одразу ж 
припиняється й служіння та всі стосунки. І 
такі ж у матеріальному світі і взаємини 
друзів — найменша суперечка і друзі стають 
ворогами. Найменша відмінність у поглядах 
— і син залишає батьків, а чоловік і жінка 
розлучаються. 

В матеріальному світі справжні вічні 
взаємини неможливі. Тому слід пам’ятати, 
що всі ці ефемерні стосунки є лише 
спотвореними відображеннями вічних 
взаємних зв’язків, що існують між нами і 
Всевишнім Богом-Особою. Життєвий досвід 
підказує нам, що відображення в дзеркалі 
нереальне. Воно тільки здається реальним 
— варто лише підійти й торкнутися до 
нього, щоб переконатись: крім скла, там 
нічого немає. І нам слід збагнути, що всі ці 
стосунки й похідні від них ролі, такі як 
друзі, батьки, діти, пани, слуги, чоловіки, 
жінки, коханці — це все лише 
віддзеркалення наших справжніх взаємин з 
Богом. Тільки тоді, коли ми піднімемося до 
такого рівня усвідомлення, ми опануємо 
досконале знання і зрозуміємо, що ми — 



68 

слуги Криши і що наші любовні стосунки з 
Ним — вічні. 

Ці любовні стосунки не зумовлені якоюсь 
винагородою. Звичайно, винагорода є, і вона 
набагато більша від того, що зараз ми 
можемо отримувати за своє служіння 
матеріальній ілюзії. Винагорода, яку дарує 
Криша, — безмежна. Принагідно згадаємо 
історію про Магараджа Балі, могутнього 
правителя, який завоював колись багато 
планет, що змусило жителів небес 
звернутися до Всевишнього з проханням 
врятувати їх від цього демонічного царя. 
Зваживши на їхні прохання, рī Криша 
прийняв подобу карлика, маленького 
хлопчика-брагмана, прийшов до царя і 
попрохав його: «О мій дорогий царю, Я 
хотів би що-небудь отримати від тебе. Ти 
славетний монарх і відомий серед брагманів 
своєю щедрістю. Чи не даси ти що-небудь і 
Мені?» Магарадж Балі сказав: «Проси, що 
хочеш». «Я хочу від тебе трошки землі, 
стільки, скільки я зміг би відміряти Собі 
трьома кроками», — сказав хлопчик. «О-о, і 
це все? — здивувався цар, — що ж Ти 
збираєшся робити з таким маленьким 
клаптиком землі?» «Хоча він і маленький, 
Мені його цілком вистачить»,— усміхнувся 
хлопчик. Магарадж Балі погодився, і 
хлопчик-карлик зробив два кроки, що 
покрили весь усесвіт. Потім він запитав у 
Магараджа Балі, куди йому ступити втретє, і 
цар, зрозумівши, що це Сам Усевишній 



69 

Господь дарує йому Свою ласку, вигукнув: 
«О мій любий Господи, щойно я втратив 
усе. В мене більше нічого немає, лише оця 
моя голова. Чи не будеш Ти настільки 
ласкавий, щоб ступити на неї?» 

Господь Криша був дуже вдоволений і 
спитав у Магараджа Балі, що б той хотів 
отримати від Нього. «Я ніколи нічого від 
Тебе не хотів, — відповів Магарадж Балі, — 
але, як я зрозумів, Ти хочеш чогось від мене, 
тому я пропоную Тобі все». «Це так, — 
сказав Господь, — але зі Свого боку Я для 
тебе дещо маю. Я назавжди залишуся 
слугою в тебе при дворі й виконуватиму 
твої накази». 

Так Господь став дворецьким Магараджа 
Балі. Така була Його нагорода. Якщо ми 
запропонуємо щось Господу, Він поверне 
нам сторицею. Але нам не слід на це 
розраховувати, Криша Сам подбає про 
винагороду для нас. Той, хто зрозумів, що 
єдиний Його обов’язок — служити Господу, 
володіє довершеним знанням і досяг 
досконалості йоґи.  
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8 
 
 

Досконалість йоґи 

 
Для живої істоти, що вже стала на шлях 

йоґи, народитися в сім’ї йоґів чи відданих є 
великою перевагою, адже таке народження 
дає людині особливий поштовх.  

 

прайатнд йатамнас ту 
йоґī сауддга-кілбішаӷ 

анека-джанма-сасіддгас 
тато йті пар ґатім 

«Якщо йоґ щиро прагне поступу й очистився 
від усякої скверни, то після тривалої 
практики йоґи впродовж багатьох 
народжень, він, зрештою, досягає вищої 
мети» (Б.-ґ. 6.45). Отже, людина досягає 
вищої досконалості йоґи — свідомості 
Криши, — лише очистившись від усієї 
скверни. Сам Криша підтверджує, що 
досконалим ступенем йоґи є заглиблення у 
свідомість Криши. 

багӯн джанманм анте 
ґйанавн м прападйате 

всудеваӷ сарвам іті 
са магтм судурлабгаӷ 

«Після численних народжень і смертей той, 
хто набув істинного знання, вручає себе 
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Мені, пізнавши, що Я — причина всіх 
причин і всього сущого. Однак така велика 
душа трапляється дуже рідко» (Б.-ґ. 7.19). 
Таким чином, після багатьох життів, 
сповнених благочестивої діяльності, людина 
очищується від усієї скверни, яка є 
наслідком ілюзорної двоїстості. І лише після 
цього вона присвячує себе 
трансцендентному служінню Криші. рī 
Криша завершує бесіду на цю тему так:  

йоґінм апі сарвеш 
мад-ґатеннтартман 

раддгвн бгаджате йо м 
са ме йуктатамо матаӷ 

«З-поміж усіх йоґів той, хто постійно 
перебуває в Мені з великою вірою, 
вшановуючи Мене трансцендентним 
любовним служінням, — такий йоґ 
найтісніше зв’язаний зі Мною йоґою, і він — 
найкращий з усіх» (Б.-ґ. 6.47). 

Із сказаного стає зрозуміло, що найвищою 
йоґою є бгакті-йоґа — любовне служіння 
Криші. І справді, опис усіх методів йоґи в 
«Бгаґавад-ґīті» завершується описом бгакті-
йоґи, бо остаточною метою всіх систем йоґи 
є Криша. Довгий шлях самоусвідомлення 
розпочинається карма-йоґою і завершується 
бгакті-йоґою. Коли карма-йоґа, тобто 
відмова від плодів своєї праці, переходить 
на рівень знання і зречення, цю стадію 
називають ґйна-йоґою, йоґою знання. Коли 
ґйна-йоґа шляхом різних фізичних методів 
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переростає в медитацію на Наддушу, й ум 
зосереджується на Ній, це називається 
ашаґа-йоґою. А коли хтось перевершує 
ашаґа-йоґу й починає вшановувати 
Всевишнього Бога-Особу, Кришу, він 
досягає вершини — бгакті-йоґи, яка є 
вінцем усієї йоґи. Але для того, щоб 
детально розібратися у бгакті-йозі, треба 
розуміти всі інші попередні етапи. Йоґ, що 
просувається в духовних сферах, впевнено 
йде істинним шляхом вічної удачі. Якщо ж 
він зупиняється на якомусь проміжку й не 
прогресує далі, його відповідно називають 
карма-йоґом, ґйна-йоґом, дгйна-йоґом, 
раджа-йоґом, хатха-йоґом тощо. Але якщо 
йому пощастить прийти до бгакті-йоґи, 
тобто до свідомості Криши, то це 
свідчення того, що він перевершив усі інші 
системи йоґи.  

Свідомість Криши — це остання ланка в 
ланцюгу йоґи. Ця ланка зв’язує нас із 
Усевишньою Особою, рī Кришою. Без 
цієї завершальної ланки ланцюг втрачає 
будь-який сенс. Тому всі ті, хто дійсно 
прагне досягти досконалості йоґи, мають не 
зволікаючи прийняти свідомість Криши. 
Найкращим методом, що сприяє цьому, є 
повторення Гаре Криша маг-мантри, 
вивчення «Бгаґавад-ґīти» й служіння 
Криші в Міжнародному товаристві 
свідомості Криши. Таким чином можна 
перевершити всі інші процеси і досягти 
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кінцевої мети всієї йоґи — любові до 
Криши. 
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ПРО АВТОРА 

 
Його Божественна Милість А.Ч. 

Бгактіведанта Свамі Прабгупада 
з’явився у цей світ 1896-го року в 
Калькутті (Індія). Там же в 1922-му 
році він уперше зустрів свого 
духовного вчителя Бгактісіддганту 
Сарасваті Ґосвамі. Бгактісіддганті 
Сарасваті, видатному вченому в галузі 
релігії, засновнику шістдесяти 
чотирьох Ґаудія-матхів (ведичних 
громад), сподобався освічений 
молодий чоловік, і він одразу 
переконав його присвятити своє життя 
поширенню ведичного знання. Так він 
став духовним учителем Шріли 
Прабгупади, який через одинадцять 
років прийняв від нього і формальне 
посвячення. 

Під час їхньої першої зустрічі Шріла 
Бгактісіддганта Сарасваті Тхакур 
попросив Шрілу Прабгупаду 
поширювати ведичне знання 
англійською мовою. Упродовж 
наступних років Шріла Прабгупада 
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багато допомагав у роботі Ґаудія-
матху. Також він написав коментарі до 
«Бгаґавад-ґіти», а в 1944-му році почав 
видавати англійською мовою часопис 
«Бек ту Ґодгед», що виходив двічі на 
місяць. (Нині журналом опікуються 
його учні: щомісяця він виходить 
більш, ніж тридцятьма мовами). 

1947-го року Товариство Ґаудія-
вайшнавів відзначило Шрілу 
Прабгупаду титулом «Бгактіведанта», 
визнавши таким чином його вченість 
та відданість Господові. 1950-го року 
(в п’ятдесят чотири роки) Шріла 
Прабгупада вирішив цілковито 
присвятити себе науковій та 
літературній праці, тому відмовився 
від сімейного життя і прийняв спосіб 
життя ванапрастхи. Шріла 
Прабгупада оселився у святому місці 
Вриндавані, де жив у невибагливих 
умовах у середньовічному храмі 
Радга-Дамодари. Протягом кількох 
років він був цілковито заглиблений у 
наукові та літературні заняття. У 1959-
му році він склав обітницю зречення 
(прийняв санньясу). Там, у храмі 
Радга-Дамодари, Шріла Прабгупада 
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почав працювати над своїм шедевром 
— багатотомним перекладом книги 
«Шрімад-Бгаґаватам» («Бгаґавата 
Пурани», що містить у собі 18 тисяч 
віршів), а також над коментарями до 
неї. Там же він написав невеличку 
книжку «Легка подорож на інші 
планети». 

1965-го року, видрукувавши перші 
три томи «Шрімад-Бгаґаватам», Шріла 
Прабгупада поїхав до Сполучених 
Штатів Америки, щоб виконати місію, 
яку поклав на нього його духовний 
учитель. Упродовж наступних років 
він видав більш, ніж 60 томів 
авторитетних перекладів та оглядових 
нарисів з індійської класики в царині 
філософії й релігії та коментарів до 
них. 

Коли в 1965-му році Шріла 
Прабгупада на вантажному судні 
прибув до Нью-Йорка, він не мав 
фактично ніяких засобів до існування. 
Після майже року поневірянь, у липні 
1966 року він заснував Міжнародне 
товариство свідомості Кришни. До 
часу, коли 14 листопада 1977 року він 
покинув цей світ, Товариство, яке він 
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очолював, виросло у всесвітню 
конфедерацію, що складається з більш 
ніж ста ашрамів, шкіл, храмів, 
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 комун у США та за їхніми 
межами. 

1972-го року заснуванням у Далласі 
ґурукули він запровадив на Заході 
ведичну систему початкової та 
середньої освіти. Вслід за цим учні 
Шріли Прабгупади під його 
безпосереднім керівництвом почали 
відкривати дитячі школи-ґурукули по 
всьому світі. Головний центр освітньої 
системи ІСККОНу розміщений тепер у 
Вриндавані (Індія). 

Шріла Прабгупада також був 
натхненником будівництва кількох 
великих міжнародних культурних 
центрів у Індії. Довкола центру в 
Шрідгамі Маяпурі, що в Західній 
Бенгалії, заплановано побудувати 
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духовне місто; здійснення цього 
далекосяжного проекту триватиме 
багато років. У Вриндавані збудовано 
величний храм Кришни-Баларами та 
готель для гостей з усього світу. 
Товариство має культурні та освітні 
центри також у Бомбеї та в десяти 
інших великих містах індійського 
субконтиненту. 

Однак найвидатніший здобуток 
ІІІріли Прабгупади — це його книги. 
Високо ціновані в академічних колах 
за авторитетність, глибину і 
доступність викладу, книги ці стали 
зразковими загальновизнаними 
підручниками в численних навчальних 
закладах. Твори Шріли Прабгупади 
перекладені більш ніж п’ятдесятьма 
мовами світу. Видавництво 
Бгактіведанта Бук Траст, створене в 
1972 році задля публікації його книг, 
— найбільше з-поміж тих, що 
публікують праці з індійської 
філософії та релігії. 

Попри свій похилий вік за 
дванадцять років Шріла Прабгупада 14 
разів об’їхав навколо світу, читаючи 
лекції на всіх п’яти континентах. 
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Проте попри свою зайнятість Шріла 
Прабгупада не припиняв плідної 
літературної діяльності. Його твори — 
це справжня енциклопедія з ведичної 
філософії, релігії, літератури та 
культури.  
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Як вимовляти санскрит 

 
Системи транслітерації, яку 

використано в цій книзі для передачі 
прямих цитат з ведичної літератури, з 
невеликими відмінностями є калькою 
системи латинської транслітерації від 
Юдіт Тіберґ. Латинські літери 
замінено на відповідні букви кирилиці 
і збережено систему діакритичних 
знаків. Передача деяких санскритських 
звуків при цьому вимушено 
відрізняється від традиційно прийнятої 
в українській мові. Наприклад, 
сполучення йа, йу та йі передають 
звуки, які в українській мові 
відображають буквами я, ю, та ї 
відповідно. 

Голосні а, і, и, у, о, е нагадують 
відповідні звуки української мови; 
довгі , ӯ, , ӣ удвічі довші від 
аналогічних коротких звуків. Дифтонг 
ai близький за вимовою до ай у слові 
дай; дифтонг ау має наголос на 
першому, довшому звукові, як у 
англійському слові how.  

Приголосні к, ґ, г, п, б, м, ч, т, д, н, 
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р, й, в, с, ш, подібні за вимовою до 
відповідних звуків української мови. 
Приголосний  подібний до н у слові 
Конґо;  вимовляють як н у слові 
нявкати; дж вимовляють злито, як у 
слові джміль; л нагадує англійську l у 
слоні light;  вимовляють м’яко, як у 
слові шість; церебральні , х, , г,  
вимовляють так, щоб кінчик язика 
нижньою стороною був притиснутий 
до переднього піднебіння; вимовою 
вони нагадують відповідні англійські 
альвеолярні звуки; придихові кх, ґг, 
чх, джг, х, г, тх, дг, пг, бг вважають 
за один приголосний, вони 
відрізняються від відповідних 
непридихових тим, що основний 
елемент супроводжує слабкий 
призвук, як при вимові h в 
англійському слові pen (phen); в 
українській транслітерації цей призвук 
позначено буквою х після глухих 
приголосних і буквою г після дзвінких 
приголосних, а коли за цим придихом 
іде приголосний, то сам придих не 
вимовляється, залишаючись тільки на 
письмі, наприклад, слово «Дгрува» 
вимовляється як «Друва»; ӷ — 
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дзвінкий звук, вимовляється подібно 
до українського звука г, наприкінці 
слова його вимовляють з призвуком 
попереднього голосного: аӷ 
вимовляють як ага, іӷ — як ігі; 
резонантний сонорний  подібний до 
n у французькому слові bon. 

Фіксованого тонічного наголосу в 
санскриті немає. Наголошеними у 
віршах вважають склади, які стоять у 
сильних місцях стоп. Склади у словах 
розрізняють за довготою. Довгий 
склад іде там, де є довгий голосний (, 
аі, ау, е, , о, и, ӣ, ӯ), або в якому за 
коротким голосним іде більш, ніж 
один приголосний (включно з ӷ та ). 

Зауважимо, що курсивом у тексті 
виділені прямі цитати віршів, термінів 
та слів, але власні назви, слова та 
терміни, які не є прямими цитатами, і 
які ми відмінюємо відповідно до 
правил української мови, наведено в 
українській транскрипції. У тих 
випадках, коли транскрипційне 
написання вносить у текст 
двозначність, знаки довготи збережено 
[наприклад, Всудева (Кришна) і 
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Васудева (батько Кришни)]. 
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