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ВСТУП 
«Вчення Вед» 

 
(Виклад лекції Його Божественної Милості 

А.Ч. Бгактіведанти Свамі Прабгупāди, 
прочитаної 6-го жовтня 1969 року в Конвей-
холі (Лондон, Англія). 

Пані та панове, темою нашої 
сьогоднішньої лекції є вчення Вед. Що таке 
Веди? Санскритський дієслівний корінь 
веда можна тлумачити по-різному, але зміст 
його, зрештою, залишається незмінним — 
веда означає знання. Будь-яке знання, яке ви 
приймаєте, є веда, бо вчення Вед є 
джерелом усього знання. В зумовленому 
стані знання наше не бездоганне, бо 
зумовленій душі притаманні чотири 
недоліки, які відрізняють її від звільненої 
душі. По-перше, зумовлена душа не може не 
помилятися. Наприклад, в нашій країні 
Магāтму Ґанді вважали дуже видатною 
особою, однак і він зробив багато помилок. 
Так наприкінці свого життя він знехтував 
порадами свого секретаря, який попереджав 
його: «Магāтмо Ґанді, не ходіть на збори в 
Нью-Делі! Я маю друзів і знаю, що там буде 
небезпечно...» Але він поїхав туди і його 
там убили. Отже, навіть такі видатні 
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особистості, як Магāтма Ґанді, президент 
Кеннеді й багато багато інших припускалися 
помилок. Людині властиво помилятися. В 
цьому полягає один з недоліків зумовленої 
душі. 

Другий недолік — перебувати в ілюзії. 
Ілюзія, або мāя — це сприйняття того, чого 
насправді немає. Мя означає «те, чого 
немає». Так кожен приймає своє тіло за 
себе. Якщо я запитаю у вас, хто ви, ваша 
відповідь буде: «Я містер Джонс, я багата 
людина, я — те, я — се...» І все це буде 
ототожненням із власним тілом. Але 
насправді ви не тіло. Це ілюзія. 

Третім недоліком є схильність 
обманювати. Кожен має нахил обманювати 
інших. Хтось може бути найбільшим 
дурнем, та попри це він виставляє себе 
надзвичайно розумним. І хоча цілком 
очевидно, що він в ілюзії і робить помилки, 
він теоретизуватиме: «Я вважаю, що це так, 
а це ось так». Він навіть не усвідомлює своє 
становище. Попри свою неповноцінність він 
береться писати філософські книжки. Це 
його хвороба. І це обман. 

І нарешті останній недолік полягає в тому, 
що наші чуття недосконалі. Ми дуже 
пишаємось нашими очима. Часто буває, що 
хтось може кинути виклик: «Чи можете ви 
показати мені Бога?» Але чи є у вас очі, 
здатні побачити Його? Якщо в кімнаті 
раптом стане темно, ви не зможете 
розгледіти як слід навіть свої долоні. Отже, 
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чи велика сила вашого зору? Тому слід 
облишити надію отримати знання (веду) за 
допомогою недосконалих чуттів. Обтяжені 
недоліками зумовленого життя, ми нікому 
не спроможні дати досконале знання. Та й 
самі ми недосконалі. Саме тому ми 
приймаємо Веди такими, як вони є. 

Ви можете називати Веди індуїзмом, але 
саме поняття «індуїзм» — іноземного 
походження. Ми не індуси. Наш справжній 
розпізнавальний знак — варнāшрама. 
Варнāшрама вказує на послідовників Вед. 
На тих, хто визнає поділ людської спільноти 
на вісім варн і āшрамів. Це природній поділ 
суспільства на чотири соціальні класи і 
чотири статуси духовного життя, який 
називають варнāшрама. У «Бгаґавад-ґīті» 
сказано: «Ці верстви суспільства існують 
скрізь, бо їх створив Сам Бог». Суспільство 
поділяється на брагманів, кшатріїв, ваіш’їв 
та шудр. Брагмани складають клас 
найрозумніших людей, які знають, що таке 
Брагман. Так само кшатрії, адміністративна 
група — ще один клас інтелігентних людей. 
Потім ідуть ваіш’ї — клас комерсантів та 
фермерів. Такий природний поділ 
трапляється всюди. Він є ведичним 
принципом і ми приймаємо його. Засади Вед 
слід сприймати як аксіомні істини, бо вони 
позбавлені помилок. Наприклад, в Індії 
коров’ячі випорожнення вважають чистими, 
хоча вони і є екскрементами тварини. В 
одному місці Вед ви знайдете припис, який 
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радить негайно омитись, якщо ви 
торкнулись екскрементів тварини, але в 
іншому місці сказано, що випорожнення 
корови чисті, і якщо ви помастите нечисте 
місце коров’ячим послідом — це місце 
очиститься. Наш пересічний здоровий глузд 
може заперечити: «Та це ж протиріччя!» 
Справді, це суперечить пересічним 
поглядам, але не істині. Це насправді так. В 
Калькутті один видатний вчений і лікар 
дослідив коров’ячі випорожнення і виявив, 
що вони мають усі антисептичні 
властивості. 

В Індії, якщо одна людина каже другій: 
«Ти маєш робити так, а не інакше», — 
співрозмовник може заперечити: «Чому ти 
так вважаєш? Хіба твоє твердження — 
ведичний припис? Чи може я маю коритися, 
повіривши тобі на слово?» Ведичні приписи 
не можна інтерпретувати. Зрештою, 
ретельно дослідивши ці приписи, ви 
переконаєтесь, що вони позбавлені хиб.  

Веди — це не добірка людської мудрості. 
Ведичне знання приходить з духовного 
світу, від Господа Кришни. Воно відоме 
також під назвою руті, знання, яке 
здобувають шляхом слухання. Воно не є 
емпіричним знанням. руті — як та мати, 
від якої ми так багато довідуємось. 
Наприклад, якщо ви хочете дізнатися, хто 
ваш батько, то хто зможе відповісти на це 
ваше питання? Ваша мати. Якщо мати 
скаже: «Це твій батько», — ви змушені 
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будете погодитися з цим. Неможливо 
виявити, хто ваш батько, за допомогою 
досліджень. Так само, якщо ви захочете 
пізнати щось, що перебуває за межами 
вашого досвіду, за межами вашого 
експериментального знання й діяльності 
ваших чуттів, вам доведеться прийняти 
Веди. Це не питання досліду. Всі досліди 
вже зроблені. Все вже встановлено. В 
даному прикладі ви мусите погодитися з 
твердженням вашої матері. Іншого шляху 
немає. 

Веди вважають матір’ю, а Брагму 
називають дідом, чи пращуром, бо це саме 
йому вперше було повідомлене ведичне 
знання. На початку творення першою 
живою істотою був Брагмā. Він отримав 
ведичне знання і передав його Нāраді й 
іншим своїм синам та учням, а ті у свою 
чергу поширювали його серед своїх 
послідовників. Таким чином, ведичне 
знання приходить через учнівську 
послідовність. У «Бгаґавад-ґīті» (4.2) теж 
підтверджено, що ведичне знання осягають 
саме таким чином. Проробивши 
дослідницьку роботу, ви дійдете того ж 
висновку, але принаймні для того, щоб 
заощадити час, вам слід просто визнати це. 
Якщо ви захочете довідатись, хто є вашим 
батьком і якщо ви вважаєте свою матір 
авторитетом з цього питання, то все, що 
вона вам скаже, слід сприйняти на віру. 
Існує три види доказів: пратьякша, анумāна 
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і абда. Пратьякша, тобто безпосереднє 
пересвідчення, не дуже надійне, бо наші 
чуття недосконалі. Ми щоденно бачимо 
сонце і воно здається нам маленьким 
диском, хоча насправді своїми розмірами 
воно набагато перевершує більшість планет. 
Чого варте таке бачення? Отже, щоб 
якомога більше довідатись про сонце, нам 
треба читати книжки. Таким чином, 
безпосередній досвід є недосконалим. Далі 
йде індуктивне пізнання, яке висуває 
гіпотези: «Можливо, це так...» Наприклад, 
теорія Дарвіна стверджує: «Це може бути 
подібним до цього, а те до того», — але чи 
можна вважати чиїсь недосконалі здогади 
наукою? Та якщо ви отримали знання з 
авторитетного джерела — воно досконале. 
Якщо авторитетне джерело — радіостанція 
— друкує в газеті програму передач, ви не 
станете заперечувати її. Вам нема потреби 
перевіряти програму передач, бо ви 
отримали її з авторитетного джерела. 

Ведичне знання називають абда-
прамāна. Інша його назва — руті. руті 
означає, що знання треба просто сприймати 
на слух. Веди вказують, що для того, аби 
осягнути трансцендентне знання, нам слід 
почути його від тих, хто його має. 
Трансцендентне знання — це знання, яке 
прийшло ззовні всесвіту. У всесвіті існує 
матеріальне знання, а за його межами — 
трансцендентне. Ми неспроможні досягти 
меж навіть цього всесвіту, що вже казати 
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про те, аби увійти у світ духовний. Таким 
чином, оволодіти повним знанням 
неможливо. 

Існує духовне небо, існує інша природа, 
яка перебуває поза проявленим та 
непроявленим. Але як же набути знань про 
небо, де планети й мешканці вічні? Знання 
про все це — там, у духовному небі, але як 
дослідити його? Це неможливо. Тож, нам 
залишається вдатися по допомогу до Вед. 
Такий підхід дає змогу оволодіти ведичним 
знанням. У нашому русі свідомості Кришни 
ми сприймаємо знання від найвищого 
авторитета — від Кришни. Найвищим 
авторитетом Кришну визнають 
представники всіх класів людей. Я веду 
мову насамперед про дві групи 
трансценденталістів. Трансценденталістів 
однієї групи називають імперсоналістами, 
мāйāвāді. Назагал вони відомі як 
ведāнтисти школи акарāчāр’ї. Але існує 
й інший клас трансценденталістів — 
вайшнави. Це Рāмāнуджāчāр’я, Мадгвāчāр’я, 
Вішусвāмī. І акара-сампрадāя, і 
Вайшава-сампрадāя визнає Кришну за 
Всевишнього Бога-Особу. Гадають, що 
акарāчāр’я був імперсоналістом, який 
проповідував імперсоналізм, знання про 
безособистісний Брагман, та насправді він 
був прихованим персоналістом. У своїх 
коментарях до «Бгаґавад-ґīти» він пише: 
«Нāрāяа, Всевишній Бог-Особа, перебуває 
поза межами космічного прояву». А далі він 
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знову стверджує: «Всевишній Бог-Особа, 
Нāрāяа, є Кришна. Він прийшов як син 
Девакī й Васудеви». Він згадує зокрема 
імена батька й матері Кришни. Отже, всі 
трансценденталісти визнають Кришну за 
Всевишнього Бога-Особу. Це безсумнівно. 
Нашим джерелом знань про свідомість 
Кришни є «Бгаґавад-ґīтā», яка була 
отримана безпосередньо від Кришни. Ми 
видали «Бгаґавад-ґīту як вона є» саме тому, 
що ми приймаємо Кришну, спираючись на 
Його слова, і ми не інтерпретуємо їх. Це 
ведичне знання. Ведичне знання чисте і 
тому ми приймаємо його. Ми приймаємо 
все, що каже Кришна. Така свідомість 
Кришни. Це заощаджує багато часу. Якщо 
ви приймете правильний авторитет, тобто 
отримаєте знання з авторитетного джерела 
— ви збережете багато часу. Наприклад, у 
матеріальному світі існують дві системи 
пізнання: індуктивна й дедуктивна. 
Дедуктивна логіка підказує: людина 
смертна. Ваш батько каже, що людина 
смертна, ваша сестра каже, що людина 
смертна, кожен каже, що люди смертні, і ви 
не досліджуєте це питання. Ви приймаєте 
факт, що людина смертна. Якщо ж вам 
забажається дослідити це питання, вам 
доведеться вивчити кожну людину та, 
зрештою, ви можете припустити, що, 
можливо, все ж таки існує невмируща 
людина, просто ви її ще не побачили. Якщо 
йти таким шляхом, то ваші пошуки ніколи 
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не закінчаться. На санскриті такий шлях 
називають āрога — висхідний. Якщо ви 
хочете здобути знання самотужки, 
використовуючи свої недосконалі чуття, ви 
ніколи не дійдете правильного висновку. Це 
неможливо. 

У «Брагма-самгіті» є один вислів: «Летіть 
літаком, що рухається зі швидкістю 
думки»... Наші матеріальні літаки можуть 
літати зі швидкістю 3 000 кілометрів на 
годину, але якою є швидкість думки? Ви 
сидите собі вдома й раптом подумали про 
Індію, що за 10 000 кілометрів від вас, — і 
ось ви вже там. Ваш ум перенісся туди, — 
настільки велика швидкість ума. Тому 
сказано: «...Якщо ви з такою швидкістю 
мандруватимете мільйони років, то 
переконаєтесь, що духовне небо безмежне». 
Неможливо навіть наблизитись до нього. 
Тому ведичний припис вказує на 
необхідність наблизитись до істинного 
духовного вчителя, ґуру. Вказує, вживаючи 
слово «обов’язково». Якою ж мусить бути 
кваліфікація духовного вчителя? Духовний 
учитель — це той, хто належним чином 
вислухав ведичне послання з належного 
джерела, інакше він не справжній духовний 
вчитель. Також він повинен на ділі 
непохитно утвердитись у Брагмані. Такі дві 
якості духовного вчителя. Рух свідомості 
Кришни цілком узгоджений з ведичними 
засадами. У «Бгаґавад-ґīті» Кришна каже, 
що справжня мета вивчення Вед — пізнати 
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Його. У «Брагма-самгіті» також сказано: 
«Кришна, Ґовінда  має безліч форм, але вони 
всі — одне». Вони не такі як наші тлінні тіла 
— Його тіло позбавлене вад. Моя форма має 
початок, але Його форма початку не має. 
Вона — ананта; Його форма — а в Нього 
безліч форм — не має кінця. Моє тіло 
сидить зараз тут, а не в моїй квартирі. Ваші 
тіла також тут, а не у ваших квартирах. Але 
Кришна одночасно може перебувати скрізь. 
Він може розважатися на Ґолоці Вриндāвані 
й водночас бути скрізь, бо Він 
всепроникливий. Він Первинний, 
Найстарший, але хоч коли б ви глянули на 
зображення Кришни, ви побачите 
п’ятнадцяти-двадцятирічного юнака. Ніде 
ви не побачите зображень старого чоловіка. 
У «Бгаґавад-ґīті» ви бачили зображення 
Кришни-візниці. На той час Йому було 
щонайменше сто років. Він мав правнуків, 
хоча виглядав зовсім як юнак. Кришна, Бог, 
ніколи не старіє. Така Його вища сила. 
Якщо ви захочете знайти Кришну, вивчаючи 
ведичну літературу, ви заплутаєтесь. 
Можливо, ви й досягнете успіху, але це 
дуже важко. Набагато легше довідатись про 
Нього від Його відданого. Відданий може 
відкрити Його вам: «Ось Він, візьміть 
Його». Віддані Кришни можуть зробити це. 

Спочатку існувала лише одна Веда, і не 
було потреби читати її. Люди були 
настільки розумні й наділені такою 
гостротою пам’яті, що могли зрозуміти 
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Веду, лише раз почувши її з вуст духовного 
вчителя. Вони одразу ж могли збагнути її 
зміст. Але п’ять тисяч років тому Вйāсадева 
записав Веди для людей нинішньої епохи, 
Калі-юґи. Він знав, що життя людей з 
плином часу дуже скоротиться, пам’ять 
стане слабкою, а розум кволим. «Я 
навчатиму ведичному знанню в письмовій 
формі», — вирішив він і розділив Веди на 
чотири частини: Риґ, Сāма, Атхарва і 
Йаджур. Потім він доручив опікуватися 
цими Ведами різним своїм учням. Далі він 
подбав про менш розумних людей: стрī, 
шудр і двіджа-бандгу. Він мав на увазі 
жінок, робітників і народжених у родинах 
вищих верств, але позбавлених відповідних 
якостей. Людину, що народилась у сім’ї 
брагмана, але позбавлену якостей брагмана, 
називають двіджа-бандгу. Для таких людей 
Вйāсадева уклав «Магāбгāрату», яку 
називають історією Індії, і вісімнадцять 
Пурāн. Пурāни, «Магāбгāрата», чотири Веди 
й Упанішади — все це ведична література. 
Упанішади є частиною Вед. Потім для 
вчених і філософів Вйāсадева підсумував 
ведичне знання у творі під назвою 
«Ведāнта-сӯтра». Цей твір є останнім 
словом Вед. Хоча Вйāсадева, дотримуючись 
вказівок ґуру-магāрāджа Нради, свого 
духовного вчителя, особисто записав 
«Ведāнта-сӯтру», він усе ж не був 
задоволений. Це довга історія, описана у 
«рīмад-Бгāґаватам». Навіть уклавши 
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Пурāни, Упанішади й «Ведāнта-сӯтру», 
Ведавйāса залишався невдоволений. Тоді 
Нрада, його духовний учитель, порадив 
йому: «Роз’ясни Ведāнту». Ведāнта означає 
«кінцеве знання» і кінцевим знанням є 
Кришна. Кришна каже, що метою вивчення 
всіх Вед є пізнати Його, Кришну. Ведāнта-
крид веда-від ева чāгам, — каже Кришна, — 
«Я — укладач Ведāнти і Я — знавець Вед» 
(Б.-ґ. 15.15). Тому Кришна — кінцева мета. 
Це пояснено в усіх ваішнавських коментарях 
до філософії ведāнти. 

Ми, Ґауīйа-ваішави, маємо власні 
коментарі до філософії Ведāнти під назвою 
Ґовінда-бгāшйа, які уклав Баладева 
Відйāбгӯшана. Так само Рāмāнуджāчāр’я й 
Мадгвāчāр’я уклали свої коментарі. Варіант 
акарāчāр’ї не єдиний, до Ведāнти існує 
багато різних коментарів, але через те, що 
ваішнави не представили свої коментарі до 
Ведāнти першими, люди перебувають під 
помилковим враженням, що коментар 
акарāчāр’ї — єдиний. Крім того, 
досконалий коментар до Ведāнти, «рīмад-
Бгāґаватам», написав сам Вйāсадева. 
«рīмад-Бгāґаватам», як і «Ведāнта-сӯтра», 
починається словами джанмадй асйа йатаӷ. 
Це джанмадй асйа йатаӷ повністю з’ясо-
вується у «рīмад-Бгāґаватам». «Ведāнта-
сӯтра» лише натякає на те, що є Брагманом, 
Абсолютною Істиною: «Абсолютна Істина 
— це те, з чого все виникає». Це підсумок, а 
в подробицях його пояснює «рīмад-
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Бгāґаватам». Якщо все походить з 
Абсолютної Істини, то яка ж Її природа? І 
«рīмад-Бгāґаватам» пояснює це. 
Абсолютна Істина повинна мати свідомість. 
Вона самосвітна (сва-рā). Ми розвиваємо 
нашу свідомість і знання, отримуючи його 
від інших, але про Господа сказано, що Він 
— самосяйний. Кінцевим підсумком 
ведичного знання є «Ведāнта-сӯтра», а 
«Ведāнта-сӯтру» сам її автор пояснює у 
«рīмад-Бгāґаватам». Отже, всім, хто 
прагне ведичного знання, ми пропонуємо 
спробувати осягнути його, звернувшись до 
пояснень «рīмад-Бгāґаватам» та 
«Бгаґавад-ґīти».   
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ЗВЕРНЕННЯ 
 

ॐ पूणर्मदः पूणर्िमद ंपूणार्त् पूणर्मुदच्यते। 
पूणर्स्य पणूर्मादाय पूणर्मेवाविशष्यते॥ 

 

о пӯрам адаӷ пӯрам іда  
пӯрт пӯрам ӯдачйате 
пӯрасйа пӯрам дйа   
пӯрам евваішйате 

 

о — всеосяжне довершене ціле; пӯрам — 
абсолютно довершений; адаӷ — той; пӯрам 
— абсолютно довершений; ідам — цей світ 
об’єктів чуттєвого сприйняття; пӯрт — із 
уседосконалого; пӯрам — довершена 
частка; удачйате — створена; пӯрасйа — 
із довершеного цілого; пӯрам — цілком, 
усі; дйа — що відокремлюються; пӯрам 
— цілковита рівновага; ева — навіть; 
аваішйате — зберігається. 
 

ПЕРЕКЛАД 
 

Бог-Особа — досконалий і довершений. 
Він абсолютно досконалий і тому все, що 
походить із Нього, як, наприклад, цей 
світ об’єктів чуттєвого сприйняття, — 
також довершене і досконало споряджене 
всім необхідним. Будь-що, породжене 
Всеосяжним Довершеним Цілим, також 
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цілком довершене. Господь — це 
Всеосяжне Довершене Ціле, і тому, навіть 
попри те, що з Нього виходять 
незчисленні довершені прояви, Він 
зберігає цілковиту рівновагу. 
 

ПОЯСНЕННЯ 
 

Всеосяжне Довершене Ціле, тобто 
Всевишня Абсолютна Істина — це 
Абсолютний Бог-Особа. Осягнення 
безособистісного Брагмана й Парамāтмана, 
Наддуші, — це незавершене усвідомлення 
Абсолютного Цілого. Всевишній Бог-Особа 
— це сач-чід-āнанда-віґрага й усвідомлення 
безособистісного Брагмана — це осягнення 
Його риси cam, або аспекту вічності. 
Усвідомлення Парамāтмана, Наддуші, 
полягає в осягненні Його рис cam і чіт, 
аспектів вічності та знання. Усвідомити ж 
Бога-Особу, однак, означає осягнути всі 
Його трансцендентні риси: cam, чіт та 
āнанду (блаженство). Той, хто стоїть на 
засадах особистісної концепції Абсолютної 
Істини, осягає ці аспекти у довершеній 
формі (віґрасі). Отже, Довершене Ціле, 
Абсолют, — не позбавлене форми. Якби Він 
був безформним, чи якби щось, створене 
Ним, перевершувало б Його — Він не був 
би абсолютно довершеним. 

Всеосяжне Довершене Ціле має містити в 
Собі все, що перебуває як у межах так і поза 
межами нашого досвіду, інакше Його не 
можна вважати повністю довершеним. 
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Всеосяжне Довершене Ціле, Бог-Особа, має 
безмежні здібності і всі вони цілком 
довершені, як і Він Сам. Тому цей 
матеріальний світ об’єктів чуттєвого 
сприйняття також довершений сам у собі. 
Двадцять чотири елементи, з яких 
складається тимчасово проявлений 
матеріальний всесвіт, досконало 
пристосовані для того, щоб виробляти все 
необхідне для підтримання та зберігання 
цього всесвіту. Таке підтримання не вимагає 
ніяких зовнішніх зусиль від ще якихось 
елементів. Всесвіт функціонує за своїм 
власним розкладом, установленим енергією 
Всеосяжного Довершеного Цілого, і коли 
відведений йому час вичерпається, цей 
тимчасовий прояв буде знищений згідно 
досконалого задуму Довершеного Цілого. 

Крихітним довершеним часткам, живим 
істотам, створені всі сприятливі умови, що 
дозволяють їм усвідомити Всеосяжне 
Довершене Ціле. Будь-яка недосконалість 
виявляється лише внаслідок неповного 
знання про Довершене Ціле. Людська форма 
життя являє собою досконалий прояв 
свідомості живої істоти. Її здобувають 
шляхом еволюції — проходження крізь 8 
мільйонів 400 тисяч видів життя в 
кругообігу народження і смерті. Якщо 
людина, життя якої благословенне 
повнотою свідомості, не усвідомить своєї 
довершеності у Довершеному Цілому — 
вона втратить цю рідкісну нагоду 
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усвідомити свою досконалість і, згідно із 
законами матеріальної природи, знову 
потрапить до еволюційного циклу. 

Через свою обмеженість ми не знаємо, що 
довершеність природної будови забезпечує 
нас усім необхідним для існування, і тому 
ми докладаємо величезних зусиль, 
намагаючись використовувати природні 
ресурси на догоду своїм чуттям, що 
бажають тішитись «повнотою життя» 
чуттєвої втіхи. Але жива істота не здатна 
насолоджуватися чуттєвим життям 
самостійно й незалежно від Довершеного 
Цілого, тому цей хибний шлях задоволення 
своїх чуттів є нічим іншим, окрім ілюзії. 
Рука — це частина тіла, і вона є 
повновартісною частиною лише в єдності з 
усім тілом. Відтята від тіла, вона лише 
здається рукою, але насправді вже нічого не 
варта. Аналогічно, живі істоти — це 
невід’ємні частки Всеосяжного 
Довершеного Цілого, але якщо вони 
відділяться від Нього, то оманливе уявлення 
про свою довершеність ніколи не зможе 
повністю задовольнити їх. 

Життя людини може стати досконалим 
лише тоді, коли вона присвятить його 
служінню Довершеному Цілому. Всяке інше 
служіння в цьому світі — соціальне, 
політичне, громадське, міжнародне і навіть 
міжпланетне — залишатиметься 
недосконалим, поки його не буде узгоджено 
з Довершеним Цілим. Коли ж усе 
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узгоджується із Всеосяжним Довершеним 
Цілим, то возз’єднані з Ним невід’ємні 
частки також стають довершені. 
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МАНТРА ПЕРША 

 

ॐ ईशावास्यिमद ँसव� यित्क� जगत्यां जगत् । 
तेन त्य�ेन भु�ीथा मा गृधः कस्यिस्व�नम् ॥१॥ 

 

īвсйам іда сарва   
йат кіча джаґатй джаґат 

тена тйактена бгуджīтх   
м ґридгаӷ касйа свід дганам 

  
īа — Господу; всйам — підкоряється; 
ідам — це; сарвам — усе; йат кіча — хоч 
що б; джаґатйм — у всесвіті; джаґат — 
усе живе й неживе; тена — Ним; тйактена 
— виділити квоту; бгуджīтхӷ — тобі слід 
приймати; м — не; ґридгаӷ — користуйся; 
касйа свід — кому це належить; дганам — 
те, що необхідне. 
 

ПЕРЕКЛАД 
 

Все у всесвіті — живе й неживе — 
належить Господу й підвладне Йому. 
Тому кожен повинен приймати лише ту 
необхідну частку, що виділена йому, й не 
брати зайвого, добре усвідомлюючи, кому 
все належить. 
 

ПОЯСНЕННЯ 
 

Ведичне знання позбавлене вад, бо воно 
передається через досконалу учнівську 
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послідовність духовних учителів, яку 
розпочав Сам Господь. Ведичне знання 
приходить до нас із трансцендентних  
джерел, і перше його слово промовив Сам 
Господь. Слова, які вимовляє Господь, 
називають апаурушейа, тобто слова, які не 
виходять з уст жодної особи, що належить 
до матеріального світу. Живій істоті, що 
перебуває в матеріальному світі, притаманні 
чотири недоліки:  

1) вона неминуче припускається помилок;  
2) вона підвладна ілюзії;  
3) вона схильна обманювати інших і:  
4) її чуття недосконалі.  
Обтяжена цими чотирма вадами, жива 

істота неспроможна передавати досконалу 
інформацію зі сфери всеосяжного знання. 
Про Веди ж такого сказати не можна. 
Ведичне знання спочатку було вкладене у 
серце Брагми, першої створеної живої 
істоти, а вже Брагмā поширив це знання між 
своїми синами та учнями, що продовжували 
цей процес освіти впродовж історії 
існування Всесвіту. 

Господь є пӯрнам, цілковито досконалий, і 
тому закони матеріального світу не мають 
на Нього ніякого впливу, в той час як живі 
істоти й неживі об’єкти підкоряються 
законам природи, і, врешті-решт, волі 
Господа. «рī Īопанішад» є частиною 
«Йаджур-Веди» і містить у собі інформацію 
про те, кому належить усе, що існує у 
всесвіті. 
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Про це йде мова і в сьомій главі 
«Бгаґавад-ґīти» (7.4-5), де обговорюється 
парā й апарā пракриті. Усі стихії — земля, 
вогонь, вода, повітря, ефір, ум, розум та его 
— належать до нижчої, матеріальної енергії 
Господа, тоді як жива істота, життєдайна 
енергія, — це парā пракриті, вища енергія 
Господа. Обидві енергії, пракриті, походять 
із Господа, і, зрештою, Він — Правитель 
усього сущого. У всесвіті немає нічого, що 
не належало б до пара чи до апарā 
пракриті, отже, все є власністю Всевишньої 
Істоти. 

Всевишня Істота, Абсолютний Бог-Особа 
— досконалий індивід, що має досконалий 
всеосяжний розум за допомогою якого Він 
наводить лад у всьому, використовуючи 
Свої різноманітні енергії. Всевишню Істоту 
часто порівнюють з вогнем, а все органічне 
й неорганічне — з теплом і світлом цього 
вогню. Як вогонь поширює свою енергію у 
вигляді тепла і світла, так і Господь по-
різному проявляє Свої енергії. І Він 
залишається головним Правителем, 
Вседержителем і Повелителем усього. Він 
надзвичайно могутній, Він знає все, Він — 
благодійник кожного і Він сповнений 
незбагненних щедрот: всієї сили, слави, 
багатства, вроди, знання і зреченості. 

Тому слід бути достатньо розумним, аби 
збагнути, що насправді це Він, Господь, 
володіє всім, і тому кожному слід приймати 
лише те, що Господь виділив йому як його 
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частку. Наприклад, корова дає молоко, 
однак не п’є його. Вона споживає траву, 
сіно та дерть, а її молоко призначене на 
поживу людям. Так влаштував Господь, і ми 
маємо бути задоволені тим, чим Він зі Своєї 
доброти наділив нас і завжди пам’ятати, 
кому насправді належить те, чим ми 
володіємо. Приміром, будинок 
споруджують із глини, дерева, каменю, 
заліза, цементу й багатьох інших матеріалів, 
але, якщо погодитись із засадами «рī 
Īопанішад», то мусимо визнати, що жодної 
з перерахованих речовин виробити 
самотужки ми нездатні. Ми можемо лише 
зібрати їх докупи і своєю працею надати їм 
відповідної форми. Робітник не може 
проголосити себе власником якоїсь речі 
лише тому, що він корпів над її 
виготовленням. 

У сучасному суспільстві робітники та 
капіталісти постійно ворогують між собою. 
Ця ворожнеча сягнула міжнародних 
масштабів, і світ перебуває в небезпеці. 
Люди ворогують між собою й огризаються 
один до одного наче коти чи собаки. «рī 
Īопанішад» нічого не може порадити 
котам чи собакам, але людям через істинних 
āчāр’їв, святих учителів, він може передати 
Боже послання. Людській расі слід 
прийняти ведичну мудрість «рī 
Īопанішад» і припинити сваритись через 
матеріальну власність. Слід задовольнятись 
тими привілеями, які людина отримала з 
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Господньої ласки. Неможливо досягти миру, 
якщо комуністи чи капіталісти, або ще якась 
партія проголошують природні ресурси, 
вічну власність Господа, своєю власністю. 
Капіталісти не зможуть підкорити 
комуністів лише за допомогою політичних 
маневрів, і комуністи також нездатні 
перемогти капіталістів в економічному 
змаганні, у боротьбі за вкрадений хліб. 
Якщо вони не визнають Усевишнього Бога-
Особу володарем усього сущого, тоді все, 
що вони оголосили своєю власністю, слід 
вважати краденим, і закони природи 
обов’язково покарають їх як злодіїв. Ядерні 
бомби є і в капіталістів, і в комуністів, і 
якщо вони не визнають власності 
Всевишнього Господа, ці бомби врешті-
решт неодмінно знищать обидва табори. 
Отже, аби врятувати себе і принести у світ 
справжній мир, обидві сторони мають 
дотримуватися настанов «рī Īопанішад». 

Люди живуть не для того, щоб сваритись, 
як ті коти чи собаки. Вони мусять стати 
мудрішими й усвідомити важливість 
людського життя, а також його ціль. 
Ведичну літературу укладено для людей, а 
не для котів чи собак. Кішка й собака 
можуть убивати й поїдати інших тварин, 
уникаючи при цьому гріха, але якщо людина 
для задоволення своїх розбещених смакових 
рецепторів убиває тварину, то вона несе 
відповідальність за порушення законів 
природи і має бути покарана. 
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Стандарти людського життя не можна 
застосовувати до тварин. Тигр не їсть рису 
та іншого зерна, не п’є коров’ячого молока, 
бо має поживою виділену йому в частку 
плоть інших тварин. Існує дуже багато 
тварин та птахів, як хижих так і тих, що 
живляться рослинною їжею, але жодна з цих 
тварин не порушує законів природи, 
визначених Божою волею. Звірі, птахи, 
плазуни та інші істоти суворо дотримуються 
законів природи і тому для них не постає 
питання про гріх і ведичні настанови 
призначені не для них. Лише людське життя 
сповнене відповідальності. 

Однак помилково вважати, що просто 
ставши вегетаріанцем, можна уникнути 
порушення законів природи. Овочі також 
живі. Одна істота завжди служить поживою 
для іншої — такий закон природи. Тому не 
слід пишатися своїм чистим 
вегетаріанством. Уся суть полягає в тому, 
щоб прийняти владу Всевишнього Господа. 
Тварини не мають розвиненої свідомості, і 
це не дозволяє їм розпізнати Господа, але 
людину наділено достатнім розумом, щоб 
засвоїти істини ведичної літератури, й 
відтак зрозуміти, як діють закони природи 
та використати ці знання собі на користь. 
Якщо ж людина нехтує настановами 
ведичної літератури, її життя стає 
ризикованим. Отже, обов’язок людини 
полягає в тому, щоб визнати владу 
Всевишнього Господа. Вона має стати 
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відданим Господа, присвятити все служінню 
Господу та споживати лише рештки їжі, 
запропонованої Господові. Це допоможе 
людині належним чином виконувати свій 
обов’язок. У «Бгаґавад-ґīті» (9.26) Господь 
прямо каже, що Він приймає вегетаріанську 
їжу з рук чистих відданих. Тому людина має 
стати не лише суворим вегетаріанцем, але 
також і відданим Господа та пропонувати 
Йому всю свою їжу. Лише тоді вона зможе 
відчути смак прасāду, Божої милості. 
Відданий, який діятиме з такою свідомістю, 
зможе належним чином здійснити 
призначення людського життя. Ті ж, хто не 
пропонує свою їжу Господові, споживають 
лише гріх і накликають на себе різноманітні 
страждання, що є наслідками гріха (Б.-ґ. 
3.13). 

Коренем гріха є зневага до власності 
Господа й зумовлене нею умисне 
порушення законів природи. Непокора 
законам природи, тобто порядку, який 
установив Господь, руйнує життя людини. 
Якщо ж людина поміркована, обізнана із 
законами природи й не відчуває до чогось 
надмірної прихильності чи відрази, Господь 
неодмінно відмітить її, і вона, безумовно, 
стане гідна повернутись назад до Бога, назад 
у вічну обитель. 
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МАНТРА ДРУГА 

 

कुवर्�ेवेह कमार्िण िजजीिवषेच्छतँ समाः । 
एवं त्विय नान्यथतेोऽिस्त न कमर् िलप्यते नरे ॥२॥ 

 

курванн евега кармі    
джіджīвішеч чхата самӷ 
ева твайі ннйатхето ’сті    

на карма ліпйате наре 
 

курван — продовжуючи робити; ева — так; 
іга — протягом цього проміжку життя; 
кармі — робота; джіджīвішет — можна 
прагнути прожити; атам — сто; самӷ — 
років; евам — так живучи; твайі — тобі; на 
— не; анйатх — альтернативи; ітаӷ — 
цього шляху; асті — існує; на — не; карма 
— роботою; ліпйате — може бути 
зв’язаний; наре — людина. 
 

ПЕРЕКЛАД 
 

Діючи таким чином, є сенс прагнути 
жити хоч сотні років, бо такий вид роботи 
не зв’язує законом карми. Іншого шляху 
в людини немає. 
 

ПОЯСНЕННЯ 
 

Ніхто не хоче вмирати, всі хочуть 
протягти якомога довше. Ця тенденція 
проявляється не лише індивідуально, але й 
колективно — в громаді, суспільстві та 
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нації. Всі види живих істот ведуть сувору 
боротьбу за існування, і Веди кажуть, що це 
цілком природно. За своєю природою жива 
істота вічна, але внаслідок поневолення в 
матеріальному існуванні вона знову і знову 
приречена міняти свої тіла. Цей процес 
називають перевтіленням душі. Він має ще й 
іншу назву: карма-бандгана, зв’язаність 
власною діяльністю. Жива істота змушена 
працювати, щоб прогодувати себе — такий 
закон матеріальної природи, і якщо вона діє 
всупереч визначеним для певного виду 
життя обов’язкам, вона порушує закони 
природи і все більше й більше прив’язує 
себе до кругообігу народження та смерті. 

Жива істота в інших формах життя також 
підвладна циклу народження і смерті, але, 
отримавши тіло людини, вона здобуває 
нагоду звільнитись від закону карми. 
Основи карми, акарми та вікарми добре 
описані у «Бгаґавад-ґīті». Карма — це дії, 
що підпорядковані визначеним у священних 
писаннях обов’язкам. Діяльність, що веде до 
звільнення з кругообігу народження і 
смерті, називають акармою. А діяльність, 
що супроводжується зловживанням своєю 
свободою і через це скеровує до нижчих 
форм життя, називають вікармою. 

Із цих трьох способів дії мудра людина 
надає перевагу лише такій діяльності, яка 
звільнює її з кайданів карми. Пересічні 
люди прагнуть робити добрі вчинки, аби 
досягти визнання і високого життєвого 
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статусу в цьому світі чи на небесних 
планетах, але більш розвинуті люди 
бажають звільнитися як від будь-яких дій, 
так і від зворотних наслідків діяльності. 
Розумні люди добре знають, що як 
лиходійство, так і добродійна діяльність в 
однаковій мірі прив’язує до матеріальних 
злигоднів. Тому вони шукають таку 
діяльність, яка звільнила б їх від зворотних 
наслідків і лихих, і добрих діл. Ось «рī 
Īопанішад» і з’ясовує тут, як саме досягти 
такої свободи від будь-якої діяльності — і 
від доброї, і від лихої. 

Настанови «рī Īопанішад» детальніше 
пояснені в «Бгаґавад-ґīті», яку іноді 
називають Ґīтопанішадою, тобто суттю всіх 
Упанішад. У «Бгаґавад-ґīті» (3.9-16) Бог-
Особа каже, що ніхто не зможе досягти 
стану наішкарми, або акарми, не 
розпочавши виконувати визначених йому 
обов’язків, що описані у Ведах. Веди здатні 
скерувати творчу енергію людини таким 
чином, щоб поступово вона змогла 
усвідомити Всевишню Істоту і Її владу над 
усім сущим. Якщо людина усвідомила 
всевишню владу Бога-Особи, це означає, що 
вона досягла стадії позитивного знання. За 
цього чистого стану ґуни природи, а саме, 
добро, страсть і невігластво, втрачають на 
неї свій вплив, і тоді людина може діяти на 
засадах наішкарми, тобто роботи, що вже не 
прив’язує її до кругообігу народження й 
смерті. 
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Врешті решт, нікому нема потреби 
вдаватися до будь-якої іншої діяльності, 
окрім відданого служіння Господу. Однак, 
на нижчих життєвих щаблях неможливо 
одразу засвоїти діяльність у відданому 
служінні, а також повністю припинити 
вчинки, що спричиняють зворотні наслідки. 
Зумовлена душа звикла працювати задля 
чуттєвого задоволення, задля своїх 
корисливих інтересів, термінових чи 
віддалених. Пересічна людина бажає 
працювати заради власної втіхи, і коли цей 
принцип чуттєвого задоволення 
поширюється на суспільство, націю чи 
навіть на все людство, на нього чіпляють 
різні привабливі назви-вдяганки: альтруїзм, 
соціалізм, комунізм, націоналізм, гуманізм 
тощо. Ці «-ізми», звісно, є просто 
привабливими формами карма-бандгани, 
зв’язаності своєю роботою, однак ведичні 
настанови «рī Īопанішад» полягають ось 
у чому: якщо ви дійсно живете заради 
одного з перелічених вище «-ізмів», зробіть 
його богоцентричним. Нічого поганого, 
якщо хтось стане сімейною людиною, 
альтруїстом, соціалістом, комуністом, 
націоналістом чи філантропом, але за умови, 
що він діятиме відповідно до īāвāсьї, 
богоцентричної концепції. 

«Бгаґавад-ґīтā» (2.40) стверджує, що 
навіть незначні дії, присвячені Богу, 
настільки вагомі, що можуть врятувати 
людину від найбільшої небезпеки — 
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ймовірності знову скотитися в еволюційний 
цикл народження і смерті. Якщо ж тим чи 
іншим чином особа нехтує можливостями 
духовного поступу, які надає їй людська 
форма життя, і знову падає в еволюційний 
кругообіг, то треба вважати її найбільш 
безталанною, хоча внаслідок зіпсованої 
свідомості така недалека людина й не здатна 
зрозуміти цього. Тому «рī Īопанішад» 
радить нам використовувати свою енергію в 
дусі īāвāсьї. Якщо ми діятимемо в такому 
настрої, тоді є сенс прагнути якомога 
довшого життя, в іншому ж разі тривале 
життя нічого не варте. Дерево, яке також є 
живою істотою, живе сотні, а то й тисячі 
років, але таке тривале життя позбавлене 
смислу, як немає смислу в тому, щоб лише 
дихати, як ковальський міх, або плодити 
дітей, як свині й собаки, чи їсти, як верблюд. 
Скромне, присвячене Богові життя, більш 
вартісне, ніж ніяк не зв’язаний з Богом 
грандіозний обман під назвою альтруїзму чи 
соціалізму. 

Коли будь-яку, альтруїстичну чи ще якусь 
діяльність виконують в дусі «рī 
Īопанішад» — вона стає однією з форм 
карма-йоґи. Таку діяльність схвалює 
«Бгаґавад-ґīтā» (18.5-9), адже вона дає 
виконавцеві запоруку захисту від небезпеки 
ковзнути донизу, в еволюційний цикл 
народження і смерті. І навіть якщо така 
богоцентрична діяльність буде завершена 
тільки наполовину, все одно вона є благом, 
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бо забезпечує виконавцеві людську форму 
життя в наступному народженні. Таким 
чином, індивід матиме ще одну нагоду 
поліпшити своє становище на шляху 
звільнення. 
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МАНТРА ТРЕТЯ 
 

असुयार् नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः। 
ताँस्ते �ेत्यािभगच्छिन्त य ेके चात्महनो जनाः ॥३॥ 

 

асурй нма те лок    
андгена тамасвритӷ 

тс те претйбгіґаччханті    
йе ке чтма-гано джанӷ 

 

асурйӷ — призначений для āсурів; нма — 
відомий під іменем; те — ті; локӷ — 
планети; андгена — невіглаством; тамас 
— тьмою; вритӷ — покриті; тн — там; 
те — вони; претйа — після смерті; 
абгіґаччханті — входять у; йе — будь-хто; 
ке — кожен; ча — і; тма-ганаӷ — вбивця 
душі; джанӷ — особистості. 
 

ПЕРЕКЛАД 
 

Вбивця душі, хоч ким би він був, 
неодмінно потрапляє на планети, 
сповнені пітьми й невігластва, які 
називають світами зневіри. 
 

ПОЯСНЕННЯ 
 

Людське життя відрізняється від життя 
тварини своєю великою відповідальністю. 
Тих, хто усвідомлює ці свої важливі 
обов’язки й діє відповідним чином, 
називають сурами, праведниками, а тих, хто 
нехтує відповідальністю, або ж навіть не 
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здогадується про її існування, називають 
асурами, демонами. У всесвіті існують лише 
ці два різновиди людських істот. В «Риґ-
Веді» сказано, що сури завжди схиляються 
до лотосових стіп Усевишнього Господа 
Вішну і діють належним чином. Їхні шляхи 
осяйні, мов шлях сонця. 

Розумна людина повинна завжди 
пам’ятати, що цей особливий різновид тіла 
вона отримала внаслідок мільйонів років 
еволюції та численних перероджень. 
Матеріальний світ іноді порівнюють з 
океаном, а людське тіло — з надійним 
човном, призначеним для того, щоб 
подолати цей океан. Ведичні священні 
писання, а також āчāр’ї, святі вчителі, 
порівнюються з досвідченими човнярами, а 
вигоди, що їх надає людське тіло — з 
попутним вітром, що допомагає човну 
плавно оминати перешкоди на шляху до 
бажаної гавані. Якщо ж попри всі ці 
привілеї, людина не використовує своє 
життя для самоусвідомлення — її треба 
вважати āтма-га, вбивцею душі. «рī 
Īопанішад» недвозначно застерігає, що 
вбивця душі прирікає себе на вічні муки в 
найтемніших місцях усесвіту, де править 
невігластво. 

Базові життєві потреби свиней, собак, 
верблюдів, віслюків та інших тварин по суті 
ті ж самі, що і в людини, однак 
задовольняються вони в огидних, бридких 
умовах. Закони природи наділили людину 
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всіма привілеями, щоб вона могла жити в 
комфорті, адже людське життя є більш 
важливим та вартісним, ніж життя тварин. 
Чому це так? Чому життя людини 
відрізняється від життя свині й інших 
тварин? Чому високопоставленому 
службовцеві надано більші пільги, ніж 
звичайному клеркові? Річ у тім, що 
високопоставлений урядовець має 
виконувати обов’язки вищого порядку. 
Відповідно, й людина має виконувати 
обов’язки дещо вищі, ніж тварина, що 
завжди зосереджена лише на пошуках їжі, 
аби просто наситити свій голодний шлунок. 

Однак сучасна душогубна цивілізація 
лише загострила проблеми голодних 
шлунків. Якщо ми підійдемо до лискучої 
твариноподібної істоти, чим по суті є 
сучасна цивілізована людина, й запитаємо її, 
чого саме вона прагне, то вона відповість, 
що бажає працювати задля задоволення 
свого шлунку, а в самоусвідомленні не 
бачить ніякої потреби. Однак закони 
природи настільки невблаганні, що постійно 
загрожують їй безробіттям, попри те, що, 
забувши про необхідність 
самоусвідомлення, вона пристрасно бажає 
тяжко трудитися заради свого шлунку. 

Нас наділено людською формою життя не 
для того, щоб ми надривалися, як ті віслюки 
чи собаки, а щоб досягли найвищої 
досконалості життя. І якщо ми не подбаємо 
про самоусвідомлення, закони природи 
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примусять нас працювати дуже тяжко, 
навіть якщо ми самі того можемо і не 
хотіти. Люди цієї епохи змушені тяжко 
трудитися, як ті віслюки й воли, що тягають 
вози. В цьому вірші «рī Īопанішад» мова 
йде про певні місця у всесвіті, до яких 
посилають працювати асурів. Якщо людина 
не справляється зі своїми людськими 
обов’язками, їй доведеться перебиратися на 
планети асурів і народжуватися у нижчих 
формах життя для важкої праці в пітьмі й 
невігластві. 

У «Бгаґавад-ґīті» (6.41 - 43) сказано, що 
людина, яка стала на шлях 
самоусвідомлення, але попри свої щирі 
намагання не завершила процес осягнення 
Бога в попередніх життях, іншими словами, 
ті, що не досягли успіху на шляху 
усвідомлення своїх стосунків з Богом, 
отримують можливість народитися в сім’ї 
учі або рīмат.   учі — це духовно 
розвинений брагман, а рīмат — це ваі’я, 
представник торговельної громади. Це 
означає, що людині, якій не поталанило 
усвідомити свої стосунки з Богом, дається 
краща нагода для самопізнання завдяки її 
щирим намаганням у попередніх життях. 
Якщо на цьому шляху навіть невдахам 
дається можливість народитись в шанованій 
і шляхетній родині, то важко собі навіть 
уявити становище того, хто досягнув 
цілковитого успіху. 

Просто намагаючись усвідомити Бога, 
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людина вже забезпечує собі народження в 
аристократичній родині. Однак, хто не 
робить жодних спроб усвідомити Бога, хто 
бажає перебувати під покровом ілюзії, хто 
надто матеріалістичний і ласий до насолод, 
той буде змушений увійти до найтемніших 
місцин пекла, про що каже вся ведична 
література. 

Такі асури-матеріалісти іноді 
влаштовують вистави показної релігійності 
з прихованою метою досягти матеріального 
процвітання. «Бгаґавад-ґīтā» (16.17-18) 
засуджує таких людей, вся велич яких 
спирається лише на обман, гроші та голоси 
не досить розумних виборців. Такі асури, що 
позбавлені знання про себе і про 
богоцентричну концепцію життя, īāвāсью, 
неодмінно потраплять до найтемніших 
місць. 

Висновок сказаному такий: призначення 
людського життя полягає не лише в 
простому вирішуванні економічних 
проблем, нагромаджених на хиткому 
фундаменті, а ще й у тому, щоб розв’язати 
всі проблеми матеріального життя, в яке ми 
потрапили згідно з законами матеріальної 
природи. 
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МАНТРА ЧЕТВЕРТА 

 

अनेजदकंे मनसो जवीयो ननै�ेवा आ�ुवन्पूवर्मषर्त् । 
त�ावतोऽन्यानत्येित ित��िस्म�पो मात�र�ा दधाित ॥४॥ 

 

анеджад ека манасо джавīйо 
наінад дев пнуван пӯрвам аршат 

тад дгвато ’нйн атйеті тішхат 
тасмінн апо мтарів дадгті 

 

анеджад — закріплений; екам — один; 
манасаӷ — ніж ум; джавīйаӷ — швидше; на 
— ні; енат — Всевишній Господь; девӷ — 
півбоги, такі як Iндра й інші; пнуван — 
можуть наблизитись; пӯрвам — попереду; 
аршат — швидко рухаючись; тат — Він; 
дгватаӷ — ті, що біжать; анйн — решту; 
атйеті — переважає; тішхат — 
залишається на місці; тасмін — у Ньому; 
апаӷ — дощ; мтарів — боги, що 
розпоряджаються повітрям та дощем; 
дадгті — постачають. 
  

ПЕРЕКЛАД 
 

Залишаючись у Своїй обителі, Бог-Особа 
пересувається швидше за думку і здатний 
випередити всіх, хто біжить. Могутні 
півбоги не можуть наблизитись до Нього. 
Хоч Він і перебуває в одному місці, та має 
владу над тими, хто розпоряджається 
повітрям і дощем. У досконалості Він 
перевершує усіх. 



41 

 
ПОЯСНЕННЯ 

 

Навіть видатні філософи не можуть 
пізнати Усевишнього Господа, 
Абсолютного Бога-Особу, за допомогою 
розумових потуг. Господа можуть пізнати 
тільки Його віддані і тільки з Його ласки. У 
«Брагма-самгіті» сказано, що філософ, який 
не є відданим, може мандрувати із 
швидкістю думки хоч сотні років, та 
зрештою він виявить, що Абсолютна Істина 
все ще далеко, дуже далеко від нього. Згідно 
з описами Упанішад, Всевишній Господь 
має Свою трансцендентну обитель, відому 
як Кришналока, де Він і мешкає, занурений 
у Свої розваги. Та при цьому завдяки Своїй 
незбагненній могутності, Він у той же час 
може досягати будь-якої частини Своєї 
творчої енергії. У «Вішну Пурāі» Його 
енергії порівняні з теплом і світлом, які 
випромінює вогонь. Багаття горить у 
якомусь одному місці, але тепло і світло від 
його полум’я поширюються навкруги. Так 
само і Всевишній Господь, хоча й перебуває 
незмінно у Своїй трансцендентній оселі, 
може поширювати Свої різноманітні енергії 
скрізь. 

Енергії Господа незліченні, але їх можна 
класифікувати, розділивши на три основні 
категорії: внутрішню, межову та зовнішню. 
І в кожній з них можна виділити ще сотні й 
мільйони підкатегорій. Правителі-півбоги, 



42 

яких вповноважено керувати природними 
явищами, — вітром, світлом, дощем тощо 
— належать до межової енергії Абсолютної 
Особи. Живі істоти, зокрема й людина, 
також є витворами межової енергії Бога. 
Матеріальний світ є творінням зовнішньої 
енергії Господа, а духовне небо, в якому 
розкинулося Боже царство — це прояв Його 
внутрішньої енергії. 

Різні енергії Всевишнього Господа 
присутні скрізь завдяки Його різним силам. 
Хоча між Господом і Його енергіями немає 
різниці, не слід помилково вважати, що 
Всевишній Господь, поширюючись усюди, 
існує лише як безособистісний Брагман. 
Люди звикли робити висновки відповідно до 
своєї здатності осмислювати явища, але 
Господь перебуває вище нашого 
обмеженого розуміння. Саме тому 
Упанішади попереджають нас, що 
неможливо наблизитись до Господа, 
покладаючись лише на свої обмежені сили. 

У «Бгаґавад-ґīті» (10.2) Господь каже, що 
Його не можуть пізнати навіть визначні 
риші й сури, що вже тоді казати про асурів, 
позбавлених навіть якостей, необхідних для 
осмислення Господнього промислу? Все 
сказане в четвертій мантрі дуже 
переконливо вказує на те, що в кінцевому 
підсумку Абсолютна Істина є Абсолютною 
Особою, інакше не було б потреби наводити 
стільки міркувань, що підтверджують Його 
особистісну природу. 
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Хоч живі істоти і є невід’ємними частками 
енергій Господа й мають всі ознаки Самого 
Господа, та все ж, сфера їхньої діяльності 
обмежена і тому самі вони теж обмежені. 
Невід’ємні частки ніколи не зрівняються з 
цілим і тому вони не здатні збагнути 
Господню всемогутність. Нерозумні, 
позбавлені знання живі істоти, що є лише 
невід’ємними частками Господа, під 
впливом матеріальної енергії намагаються 
висувати свої здогади про трансцендентне 
становище Господа. «рī Īопанішад» 
попереджає про марність спроб збагнути 
Господа шляхом гіпотез і теорій. Щоб 
дізнатися про трансцендентне, краще 
звернутися до вищих джерел, якими є Веди, 
що вже містять у собі знання про 
трансцендентне. 

Кожну частину Всеосяжного Цілого 
наділено деякою енергією для певної 
діяльності. Коли частина забуває про 
призначену їй діяльність, це називається 
мāя, ілюзія. Тому «рī Īопанішад» з 
самого початку попереджає нас про 
необхідність старанно виконувати ту роль, 
яку визначив нам Господь. Але це зовсім не 
означає, що індивідуальна душа позбавлена 
власної ініціативи. Оскільки вона є 
невід’ємною часткою Господа, то, очевидно, 
вона володіє й певною часткою Господньої 
ініціативи. Якщо людина належним чином 
розсудливо використовує свою свободу дії, 
тобто творчу природу, розуміючи, що все є 
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прояв Господньої могутності, вона зможе 
відродити свою первинну свідомість, 
втрачену внаслідок зв’язку з мāєю, 
зовнішньою енергією. 

Усі свої здібності ми отримуємо від Бога, 
тому їх усі слід використовувати так, щоб 
виконувати Його волю й не інакше. Господа 
може пізнати той, хто вже досяг такого 
смиренного настрою служіння. Досконале 
знання означає знати Господа у всіх Його 
аспектах, знати Його енергії і розуміти, як ці 
енергії діють, виконуючи Його волю. Ці 
теми Господь вичерпно пояснює в 
«Бгаґавад-ґīті», яка є суттю всіх Упанішад. 
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МАНТРА П’ЯТА 
 

तदजेित त�ैजित तद्दरेू त�िन्तके । 
तदन्तरस्य सवर्स्य तद ुसवर्स्यास्य बा�तः ॥५॥ 

 

тад еджаті тан наіджаті   
тад дӯре тад в антіке 

тад антар асйа сарвасйа    
тад у сарвасйсйа бгйатаӷ 

 
тат — Всевишній Господь; еджаті — 
ходить; тат — Він; на — не; еджаті — 
ходить; тат — Він; дӯре — далеко від; тат 
— Він; у — також; антіке — дуже близько; 
тат — Він; антаӷ — всередині; асйа — 
цього; сарвасйа — усього; тат — Він; у — 
також; сарвасйа — усього; асйа — цього; 
бгйатаӷ — зовні. 
 

ПЕРЕКЛАД 
Всевишній Господь ходить і не ходить. 
Він дуже далеко, але водночас дуже 
близько. Він — всередині всього і все ж 
таки — Він поза всім. 
 

ПОЯСНЕННЯ 
Тут пояснюється трансцендентна 

діяльність Усевишнього Господа, яку Він 
здійснює за допомогою Своїх незбагненних 
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енергій. Наведені протиставлення 
підкреслюють незбагненність цих 
здібностей Господа. Він і ходить, і не 
ходить. Про того, хто ходить, неможливо 
сказати, що він не може ходити. Таке 
протиставлення вказує на неосяжну 
могутність Бога. Ми, з нашим убогим 
запасом знань, не можемо узгодити ці 
суперечності; ми можемо лише уявляти собі 
Господа згідно з нашими обмеженими 
розумовими здібностями. Філософи-
імперсоналісти школи майāвāди визнають 
лише імперсональну діяльність Господа і 
заперечують Його особистісні риси. Однак 
школа бгāґавата визнає обидва аспекти 
Бога — як особистісний так і 
імперсональний. Бгāґавати визнають також 
існування Його незбагненних сил, без яких 
слова «Всевишній Господь» втрачають свій 
сенс. 

Нам не варто думати, що Господь не існує 
як особистість лише тому, що ми не здатні 
побачити Бога своїми очима. «рī 
Īопанішад» спростовує такий висновок, 
стверджуючи, що Господь далеко і водночас 
дуже близько! Обитель Господа перебуває 
за межами матеріального неба, ми ж не 
здатні виміряти навіть це матеріальне небо. І 
якщо матеріальне небо розпростерте так 
далеко, що ж тоді казати про небо духовне, 
розташоване повністю за його межами? У 
«Бгаґавад-ґīті» (15.16) також підтверджено, 
що духовне небо перебуває надзвичайно 
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далеко за межами матеріального всесвіту. 
Але попри те, що Господь такий далекий від 
нас, Він може одразу ж, в одну мить, зійти 
до нас швидше від думки чи вітру. Він може 
пересуватися так швидко, що ніхто не 
здатний випередити Його. Це вже 
описувалось у попередньому вірші. 

Однак, коли Бог-Особа приходить до нас, 
ми не зважаємо на Нього. Господь засуджує 
у «Бгаґавад-ґīті» (9.11) це нехтування, коли 
каже, що нерозумні кепкують з Нього і 
вважають Його простим смертним. Він не є 
смертною істотою, і Він не приходить до 
нас в тілі, створеному матеріальною 
природою. Є чимало так званих «вчених», 
які стверджують, що Господь приходить в 
тілі, створеному з матерії, так само як 
звичайна жива істота. Такі недоумкуваті 
люди, не усвідомлюючи Його незбагненної 
могутності, ставлять Господа на один рівень 
із простими смертними. 

Бог сповнений незбагненних здібностей, і 
тому Він може приймати наше служіння 
будь-яким способом, і Він може також 
перетворювати Свої різні енергії згідно з 
власною волею. Скептики переконують, що 
для Господа зовсім неможливо втілитися, а 
якщо Він і втілюється, то лише у формі, що 
утворена з матеріальної енергії. Ця 
аргументація відразу ж спростовується, 
якщо ми визнаємо реальність незбагненних 
Господніх здібностей. Навіть якщо Господь 
з’являється перед нами у формі, що 
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створена з матеріальної енергії, Він здатний 
перетворити цю матеріальну енергію на 
духовну. Й оскільки джерело енергій одне й 
те ж, то енергії використовуються згідно з 
волею їхнього джерела. Наприклад, Господь 
являє Себе в формі арчā-віґраги, тобто 
Божества, скульптурного зображення, що на 
перший погляд зроблене з глини, каменю чи 
дерева. Ці образи, хоча й закарбовані в 
камені, дереві чи іншому матеріалі, але вони 
не ідоли, як запевняють іконоборці. 

За нашого теперішнього стану 
недосконалого матеріального існування, з 
нашим недосконалим зором, ми не можемо 
бачити Всевишнього Господа. Однак 
Господь, прихильний до Своїх відданих, які 
бажають бачити Його своїми матеріальними 
очима, являє Себе перед ними в так званій 
«матеріальній» формі, аби приймати їхнє 
віддане служіння. Не слід вважати, що 
віддані, які перебувають на нижчому рівні 
відданого служіння, поклоняються ідолам. 
Насправді, вони поклоняються Господові, 
який погодився з’явитися перед ними в 
доступному для них вигляді. Також форма 
арчā не є вигаданим образом, утвореним 
згідно з примхами тих, хто йому 
поклоняється. Вона — вічносуща, разом з 
усіма Своїми атрибутами. Щирий відданий 
справді відчуває це, тоді як атеїстові таке 
бачення недоступне. 

В «Бгаґавад-ґīті» (4.11) Господь каже, що 
Він відкривається Своєму відданому 



49 

настільки, наскільки той віддається Йому. 
Він залишає за Собою право не 
розкриватися усім підряд, а лише тим 
душам, які вручили себе Йому. Отже, для 
відданої душі Він завжди поруч, тоді як для 
невідданої Він дуже далекий і наблизитись 
до Нього неможливо. 

У священних писаннях є два слова — 
саґуа (з якостями) і ніргуа (без якостей), 
— які набувають у зв’язку з цим особливої 
ваги. Слово саґуа не означає, що, 
з’явившись у матеріальному світі, Господь 
підпадає під вплив законів матеріальної 
природи, хоч Він має і якості, і нібито 
«матеріальну» форму. Для Нього немає 
різниці між матеріальною і духовною 
енергіями, тому що Він — джерело всіх 
енергій. Він владний над усіма енергіями й 
ніколи не потрапляє під їхній вплив, як це 
властиво для нас з вами. Матеріальна 
енергія працює згідно з Його вказівками, і 
тому Він користується цією енергією згідно 
зі Своїм задумом, ніколи не підпадаючи під 
вплив жодних якостей цієї енергії. Ніколи 
також Господь не стає безформною істотою, 
бо, зрештою, Він є вічна форма, первинний 
Господь. Його безособистісний аспект — 
сліпуче сяйво Брагмана — є лише сяйвом 
Його власних променів, так само, як сонячні 
промені — це сяйво бога Сонця. 

Коли святий хлопчик Праглāда Магāрāдж 
стояв перед своїм батьком-атеїстом, той 
запитав: «Де ж твій Бог?» Праглāда 
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відповів, що Бог живе скрізь, і тоді батько 
розлючено поцікавився, чи, бува, його Бог 
не живе в одній із колон царського палацу? 
Почувши у відповідь ствердне «так», атеїст 
одразу ж розтрощив цю колону на шматки й 
тої ж миті з неї з’явився Господь в образі 
Нрисімги, інкарнації людино-лева, і вбив 
царя-атеїста. Отже, Господь перебуває 
скрізь і створює все суще за допомогою 
Своїх різноманітних енергій. Завдяки Своїй 
незбагненній могутності, Він може 
з’явитися будь-де, аби прислужитися 
Своєму щирому відданому. Господь 
Нрисімга постав із колони не з наказу царя-
атеїста, а на бажання Свого відданого 
Праглāди. Атеїст не може змусити Господа 
з’явитися перед ним, але, щоб явити ласку 
до Свого відданого, Господь з’явиться де 
завгодно й коли завгодно. 

Це підтверджено у вірші «Бгаґавад-ґīти» 
(4.8), де Господь каже, що Він з’являється, 
аби придушити атеїстів і захистити тих, хто 
має в Нього віру. Звісно, у Господа 
достатньо енергій та представників, що 
можуть здолати атеїстів, але Йому приємно 
послужити Своєму відданому особисто. 
Саме тому Він і приходить у Своїх 
втіленнях. Насправді, Господь приходить 
лише для того, щоб явити милість Своїм 
відданим й більше ні для чого. 

У «Брагма-самгіті» сказано, що Ґовінда, 
первинний Господь, Своєю повновладною 
часткою проникає у все і всюди. Він 
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входить у всесвіт так само, як і в кожен атом 
всесвіту. Він перебуває поза всім у Своїй 
формі вірāта і міститься всередині всього, 
як антарйāмī, свідок усього, що 
відбувається. Як карма-пхала Він 
винагороджує нас плодами нашої 
діяльності. Самі ми не можемо пам’ятати, 
що чинили в попередніх життях, але, попри 
це, результати нашої діяльності присутні 
завжди, і ми мусимо пожинати плоди цих 
вчинків, бо Господь бачить і пам’ятає все, 
що ми робили. 

Насправді, всередині і зовні не існує 
нічого, крім Бога. Все є проявом різних 
Його енергій, так само, як тепло і світло є 
проявами вогню. Так проявляється єдність 
Його різноманітних енергій. Але хоча така 
єдність і існує, однак, Господь у Своїй 
особистісній формі все одно отримує 
безмежну насолоду від усіх радощів, якими 
в невеликій мірі втішаються живі істоти, 
Його крихітні невід’ємні часточки. 
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МАНТРА ШОСТА 
 

यस्तु सवार्िण भूतान्यात्मन्येवानुपश्यित । 
सवर्भूतेषु चात्मानं ततो न िवजुगुप्सते॥६॥ 

 

йас ту сарві бгӯтні    
тманй евнупайаті 

сарва-бгӯтешу чтмна    
тато на віджуґупсате 

 

йаӷ — той, хто; ту — але; сарві — усі; 
бгӯтні — живі істоти; тмані — у 
стосунках з Усевишнім Господом; ева — 
лише; анупайаті — методично 
спостерігає; сарва-бгӯтешу — у кожній 
живій істоті; ча — і; тмнам — Наддушу; 
татаӷ — тоді; на — не; віджуґупсате — 
ненавидить когось. 

  
ПЕРЕКЛАД 

 

Той, хто бачить зв’язок усього з 
Усевишнім Господом, хто бачить усіх 
живих істот Його невід’ємними частками 
і хто бачить Усевишнього Господа 
всередині всього, той ніколи не відчуває 
ненависті ні до кого й ні до чого. 
 

ПОЯСНЕННЯ 

Це опис магāбгāґавати, видатної 
особистості, що бачить все у зв’язку з 
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Усевишнім Богом-Особою. Є три ступені 
усвідомлення присутності Всевишнього 
Господа. Найнижчий ступінь осягнення Бога 
— це каніштха-адгікāрī. Відданий, що 
перебуває на цьому рівні, відвідує згідно зі 
своєю вірою одне місце поклоніння — храм, 
церкву чи мечеть і поклоняється там, як 
радять святі писання. Він вважає, що 
Господь присутній лише в місцях 
поклоніння Йому й ніде більше. Він не може 
розпізнати того, хто усвідомив Усевишнього 
Господа, чи гідно оцінити міру відданого 
служіння іншої людини. Такі віддані 
дотримуються шаблонних правил та інколи 
сваряться між собою, вважаючи свій зразок 
відданості кращим від інших. Такі 
каніштха-адгікāрī, що перебувають на 
найнижчому рівні відданого служіння, 
насправді є матеріалістичними відданими, 
які просто намагаються вийти за межі 
матерії й досягти духовного рівня. 

Вище за каніштха-адгікāрī підіймаються 
мадгйама-адгікāрī — ті, хто сягнув 
проміжної стадії відданого служіння. 
Стосовно Господа ці віддані дотримуються 
чотирьох принципів:  

1) по-перше, вони бачать Усевишнього 
Господа; 

2) вони розрізняють відданих Господа; 
3) вони розпізнають невинних людей, 

позбавлених знань про Бога; і 
наостанок: 

4) вони бачать атеїстів, що не мають 
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ніякої віри в Господа і ненавидять тих, 
хто віддано служить Йому. 

Відповідно до цих чотирьох принципів 
мадгйама-адгікāрī з різними особами 
поводиться по-різному. Він поклоняється 
Господу як об’єкту своєї любові і дружить із 
тими, хто причетний до відданого служіння. 
Він намагається пробудити любов до Бога, 
що дрімає в серцях невинних, але уникає 
атеїстів, що глузують навіть з Імені Господа. 

Вище від мадгйама-адгікāрī перебуває 
уттама-адгікāрī. Він сприймає все у зв’язку 
з Усевишнім Господом. Він не помічає 
різниці між теїстами й атеїстами, бо бачить, 
що кожен є невід’ємною часткою Бога. 
Уттама-адгікāрī добре знає, що нема 
різниці між високоосвіченим брагманом і 
собакою на вулиці, адже обидва належать 
Господові, хоча і втілені по-різному, в 
залежності від їхньої якісно відмінної 
матеріальної діяльності. Брагман, як частка 
Всевишнього Господа, правильно 
скористався зі своєї невеличкої 
незалежності, якою його наділив Господь, 
тоді як духовна частка, що перебуває в тілі 
собаки, зловживала своєю свободою, за що 
її й було покарано у відповідності із 
законами природи, які помістили її в тіло 
нерозумної тварини. Попри різницю в діях 
брагмана й собаки, уттама-адгікāрī 
намагається робити добро обом. Такого 
освіченого відданого не вводять в оману 
матеріальні тіла, його приваблює духовна 
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іскра, що перебуває всередині цих оболонок. 
Ті ж, що, хизуючись почуттями єдності і 

братерства, імітують уттама-адгікāрī, але 
поводяться на рівні тілесних стосунків, 
насправді є фальшивими добродійниками. 
Поняття про всесвітнє братство треба 
сприйняти від уттама-адгікāрī, а не від 
недоумкуватих людей, не здатних 
розпізнати ні індивідуальної душі, ні 
Наддуші, всюдисущого повновладного 
поширення Всевишнього Господа. 

В цій мантрі сказано, що слід 
«розпізнавати», тобто бачити, а це означає, 
що треба йти слідом за попереднім āчāр’єю, 
досконалим духовним учителем, на що і 
вказує слово анупашйаті, вжите в цьому 
розумінні. Слово пашйаті має значення 
«розпізнавати». Це не означає, що слід 
дивитись на речі нашими теперішніми 
очима. Внаслідок матеріальної 
недосконалості неозброєним оком нічого не 
можна побачити належним чином. Лише 
торкнувшись до вищого джерела, тобто 
дослухаючись до ведичної мудрості, яку 
сповістив Сам Господь, можна здобути 
досконале бачення. Ведичні істини 
передаються по лінії учнівської 
послідовності від Господа до Брагми, від 
Брагми до Нāради, від Нāради до Вйāси, а 
від Вйāси до багатьох його учнів. Колись не 
було потреби записувати послання Вед, бо в 
попередні епохи люди мали більш 
розвинутий розум і гострішу пам’ять. Вони 
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могли дотримуватися настанов Вед, лише 
раз почувши їх від істинного духовного 
вчителя. 

Нині існує чимало коментарів до явлених 
священних писань, більшість з яких уклали 
особи, що не належать до ланцюга 
учнівської послідовності, який іде від рīли 
Вйāсадеви — першого вчителя ведичної 
мудрості. Останньою, найбільш досконалою 
і величною працею рīли Вйāсадеви є 
«рīмад-Бгāґаватам» — істинний коментар 
до «Веданта-сутри». Існує також «Бгаґавад-
ґīтā», яку повідав Сам Господь, а записав 
Вйāсадева. Це найважливіші явлені 
священні писання, а всілякі коментарі, що 
суперечать засадам Ґīти чи «рīмад-
Бгāґаватам», не є авторитетними. «Веданта», 
Веди, «Бгаґавад-ґīтā» і «рīмад-
Бгāґаватам» цілковито узгоджуються між 
собою, й не варто робити якісь висновки про 
Веди, не отримавши настанов від 
представників учнівської послідовності, яку 
розпочав Вйāсадева, або принаймні від тих, 
хто вірить в Бога-Особу та Його 
різноманітні енергії. 

Згідно з «Бгаґавад-ґīтою» (6.9), лише той, 
хто вже досяг стану звільнення, може стати 
уттама-адгікāрī й бачити в кожній живій 
істоті свого брата. Політичні діячі, що 
завжди мають на меті якісь матеріальні цілі, 
позбавлені такого бачення, і якщо хтось 
мавпує ознаки уттама-адгікāрī, то він 
швидше за все служить не духовній душі, а 
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своєму зовнішньому тілу і прагне слави та 
матеріальних вигод. Такий імітатор не знає 
нічого про духовний світ, тоді як уттама-
адгікāрī бачить духовну душу живої істоти і 
служить їй, як духу, що само собою включає 
і матеріальний аспект. 
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МАНТРА СЬОМА 
 

यिस्मन्सवार्िण भूतान्यात्मैवाभिू�जानतः । 
त� को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥७॥ 

 
 

йасмін сарві бгӯтні    
тмаівбгӯд віджнатаӷ 
татра ко могаӷ каӷ ока    

екатвам анупайатаӷ 
 
йасмін — за становища; сарві — усі; 
бгӯтні — живі істоти; тм — духовна 
іскра; ева — лише; абгӯт — існують як; 
віджанатаӷ — того, хто знає; татра — де; 
каӷ — що; могаӷ — ілюзія; каӷ — що; окаӷ 
— тривога; екатвам — якісно однакові; 
анупайатаӷ — той, хто бачить при 
посередництві авторитету або той, хто 
постійно бачить таким чином. 
 

ПЕРЕКЛАД 
Той, хто завжди бачить, що всі живі 
істоти — це духовні іскри, якісно 
однакові з Господом, розуміє справжній 
стан речей. Що ж тоді може ввести його в 
оману чи заподіяти йому клопіт? 
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ПОЯСНЕННЯ 
 

Ніхто, крім відданих мадгйама-адгікāрī та 
уттама-адгікāрī, про яких йшлось вище, не 
може бачити істинного духовного 
становища живої істоти. Живі істоти якісно 
однакові з Усевишнім Господом так само, як 
іскри багаття за своїми якостями мають 
природу вогню. Проте з кількісного погляду 
іскри не є багаттям, бо їхні світло й тепло не 
можуть зрівнятися зі світлом і теплом від 
усього вогнища. Магāбгāґавата, великий 
відданий, бачить єдність усього в тому 
розумінні, що дивиться на все як на 
Господню енергію. Між енергією та її 
джерелом немає різниці і тому існує поняття 
їхньої єдності. Хоча тепло і світло з 
аналітичного погляду відмінні від вогню, 
слово «вогонь» без понять тепла і світла 
втрачає своє значення. Але в поєднанні 
тепло, світло та вогонь є одним і тим же. 

Санскритські слова екатвам анупашйатаӷ 
цієї мантри вказують на необхідність 
бачити єдність усіх живих істот під кутом 
зору явлених писань. Окремі іскри 
Всевишнього Цілого майже на вісімдесят 
відсотків наділені відомими якостями 
Цілого, які в повній мірі притаманні тільки 
Всевишньому Господові. Живі істоти є 
лише крихітними невід’ємними частками 
Всевишнього Цілого, і тому ці якості 
присутні в них дуже незначною мірою. 
Розглянемо інший приклад: кількість солі, 
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яка міститься в краплині океанської води, не 
зрівняти з сіллю усього океану, хоча з 
якісного погляду їхній хімічний склад 
однаковий. 

Якби індивідуальна жива істота кількісно і 
якісно зрівнялася з Усевишнім Господом, не 
було б і мови про вплив на неї матеріальної 
енергії. У попередніх мантрах вже 
обговорювалось, що жодна жива істота, 
включно з могутніми півбогами, ні в чому 
не може перевершити Всевишню Істоту, 
отже, слово екатвам зовсім не означає, що 
жива істота може повністю зрівнятися з 
Усевишнім Господом. Однак, у ширшому 
розумінні це вказує на єдину спрямованість, 
так само, як представники однієї сім’ї мають 
спільні прагнення й потреби, або як нація 
має спільні національні сподівання, хоча 
складається з численних окремих 
представників. Живі істоти — невід’ємні 
члени однієї всевишньої родини, отже, 
інтереси Всевишньої Істоти та її 
невід’ємних складових часток збігаються. 
Кожна жива істота є дитям Всевишньої 
Істоти. Як сказано в «Бгаґавад-ґīті» (14.3-4), 
всі живі створіння у всьому всесвіті, 
включно з птахами, плазунами, мешканцями 
вод, деревами тощо породжені межовою 
енергією Всевишнього Господа й тому всі 
вони належать до єдиної сім’ї Всевишньої 
Істоти. В духовному житті немає зіткнення 
прагнень. 

Призначення живих істот — завжди 
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відчувати радість. За своєю природою й 
становищем усі істоти, включно з 
Усевишнім Господом, живуть для вічної 
насолоди. Істоти, яких ув’язнено в 
тимчасовій матеріальній оселі, постійно 
шукають насолод, але, на жаль, не там, де 
треба. Поза цим матеріальним світом існує 
духовний світ, де Всевишній Господь 
насолоджується разом зі Своїми 
незліченними наближеними. Цей рівень 
буття повністю позбавлений матеріальних 
якостей і тому його називають нірґуна. На 
рівні нірґуни ніколи не виникають сутички 
за об’єкти насолод. В матеріальному ж світі 
між окремими індивідами точиться постійне 
суперництво, яке є наслідком того, що вони 
відійшли від справжнього осердя всієї 
насолоди. Справжнім центром насолод є 
Всевишній Господь, центральна постать 
незрівнянного духовного танцю рāса. 
Нашим призначенням є приєднатися до 
Нього і втішатися життям у спільнім 
трансцендентнім устремлінні, без жодних 
сутичок. Це і є вища мета духовних 
прагнень, і тільки-но така досконала форма 
єдності досягнута, як одразу щезають самі 
поняття про смуток та оману. 

Безбожна цивілізація постає з мāї, ілюзії, і 
наслідком такої цивілізації є горе. Безбожна 
цивілізація, підтримувана сучасними 
політиками, завжди сповнена тривог — 
такий закон природи. Як сказано у 
«Бгаґавад-ґīті» (7.14), ніхто, крім тих, хто з 
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покорою схилився до лотосових стіп 
Усевишнього Господа, не здатний подолати 
суворих законів природи. І тому, якщо ми 
воліємо позбутися всіляких ілюзій і тривог 
та об’єднати наші інтереси в єдине 
устремління — ми маємо узгодити всю свою 
діяльність із Божим задумом. 

Плоди нашої діяльності мають бути 
застосовані в служінні інтересам Господа і 
ніяким іншим, бо лише завдяки служінню 
цілям Господа, ми можемо відчути спільну 
спрямованість āтма-бгӯта. Устремління 
āтма-бгӯта, про яке йде мова в цій мантрі 
«рī Īопанішад», та спрямованість 
брагма-бгӯта, що згадується у «Бгаґавад-
ґīті» (18.54), тотожні. Всевишній тман, 
тобто всевишня душа, — це Сам Господь, а 
жива істота — це крихітна āтма. Всевишній 
тман, або Парамāтмāн, Сам підтримує всі 
крихітні індивідуальні істоти, бо Всевишній 
Господь бажає насолоджуватися їхньою 
любов’ю. Батько помножив Себе у Своїх 
дітях і опікується ними, щоб тішитись ними. 
Якщо діти слухняні, в сім’ї панує приємна 
атмосфера вдоволення й сімейні справи 
йдуть гладко. Саме така трансцендентна 
злагода править в абсолютній сім’ї 
Парабрагмана, найвищого духу. 

Парабрагман, як і індивідуальні істоти — 
це Особа. Ані Господь, ані живі істоти не є 
чимось безособистісним. Трансцендентні 
особистості сповнені трансцендентного 
щастя, знання й вічного життя. Таким є стан 
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вічного духовного буття й тільки-но жива 
істота досягає цього трансцендентного 
стану, вона одразу ж віддається лотосовим 
стопам Всевишньої Істоти, рī Кришни. 
Але такі магāтми, великі душі, трапляються 
дуже рідко, бо описаного трансцендентного 
усвідомлення можна досягти лише після 
численних народжень (Б.-ґ. 7.19). Однак для 
того, хто досяг його, більше немає ніякої 
омани, ніяких злигоднів і страждань 
матеріального існування — ні смерті, ні 
народження, яких ми зазнаємо за нашого 
теперішнього життя. Саме про це й оповідає 
сьома мантра «рī Īопанішад». 
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МАНТРА ВОСЬМА 
 
 
 

स पयर्गाच्छु�मकायम�णम�ािवरँ शु�मपापिव�म्। 
किवमर्नीषी प�रभूः स्वयम्भूयार्थातथ्यतोऽथार्न्  

�दधाच्छा�तीभ्यः समाभ्यः ॥८॥ 
 

са парйаґч чхукрам акйам авраам 
аснвіра уддгам аппа-віддгам 
кавір манīшī парібгӯӷ свайамбгӯр 

йтхтатхйато ’ртхн вйададгч 
чхватīбгйаӷ самбгйаӷ 

 
саӷ — та особа; парйаґт — повинна знати 
по суті; украм — всемогутній; акйам — 
невтілений; авраам — бездоганний; 
аснвірам — без жил; уддгам — 
антисептичний; аппа-віддгам — той, хто 
запобігає; кавіӷ — всезнавець; манīшī — 
філософ; парібгӯӷ — найвизначніший; 
свайамбгӯӷ — самодостатній; 
йтхтатхйатаӷ — правильно здійснюючи 
щось; артхм — бажане; вйададгт — 
наділяє; ватīбгйаӷ — незапам’ятні; 
самбгйаӷ — часи. 
 

ПЕРЕКЛАД 
 

Така особа має справді знати Його — 
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найвизначнішого, невтіленого, того, хто 
знає все, бездоганного, без кровоносних 
судин, чистого, вищого від будь-якої 
скверни, самодостатнього філософа, який 
споконвіку справедливо задовольняє 
бажання кожного. 

ПОЯСНЕННЯ 
Цей опис трансцендентної й вічної форми 

Абсолютного Бога-Особи вказує на те, що 
Всевишній Господь не є чимось 
безформним. Він має Своє трансцендентне 
тіло, яке повністю відмінне від земних 
форм. Тіла живих істот цього світу створює 
матеріальна природа і вони діють як 
механізми. 

Фізіологічна та анатомічна структура 
матеріального тіла передбачає певну 
механічну будову: воно має судини й т. ін., 
тоді як у трансцендентному тілі 
Всевишнього Господа нічого схожого на 
судини немає. Тут сказано, що Він 
невтілений, і це означає, що немає різниці 
між Його тілом та душею. І також Він не 
отримує тіло згідно з законами природи, як 
це відбувається з нами. В матеріальному 
уявленні про тілесне життя душа 
відрізняється від грубого тіла й тонкого 
розуму, однак Усевишній Господь 
перебуває поза такою класифікацією. Між 
тілом Господа та Його розумом немає ніякої 
різниці. Він — Всеосяжне Ціле. Він Сам, 
Його розум і тіло — це єдине Ціле. 
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У «Брагма-самгіті є схожий опис тіла 
Всевишнього Господа. Він змальований там 
як сач-чід-āнанда-віґрага, або вічна форма, 
що уособлює в собі все трансцендентне 
буття, знання і блаженство. У ведичній 
літературі сказано, що Він має зовсім інший 
тип трансцендентного тіла, і тому Його 
іноді описують як безформного. Така 
безформність означає, що Його тіло 
повністю відмінне від нашого і що Він не 
має форми, яку ми могли б сприймати. Далі 
у «Брагма-самгіті» сказано, що Господь 
може робити все, що завгодно, будь-якою 
частиною Свого тіла. Там сказано, що за 
допомогою будь-якої частини Свого тіла, 
наприклад руки, Він може виконувати 
роботу інших органів. Тобто, Господь може 
ходити за допомогою рук, брати предмети 
ногами, бачити Своїми руками і стопами, 
приймати їжу очима тощо. В шруті-
мантрах сказано також, що хоча в Господа і 
немає рук та ніг, схожих на наші, Він, однак, 
має такі руки й ноги, за допомогою яких 
може пересуватись швидше від усіх і 
приймати все, що ми Йому запропонуємо. В 
цій мантрі слова «всемогутній» та інші 
підтверджують усі ці положення. 

Форма Господа для поклоніння в храмах, 
арчā-віґрага, також нічим не відрізняється 
від первинної форми Господа, при умові, що  
її встановлюють авторитетні ачар’ї, які 
усвідомили Господа у відповідності з 
описом, даним у сьомій мантрі. Первинною 
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формою Господа є рī Кришна, і рī 
Кришна поширює Себе в незліченній 
кількості форм, таких, як Баладева, Рāма, 
Нрисімга, Варāга тощо. Всі ці форми є 
одним і тим самим єдиним Усевишнім 
Богом-Особою. 

Так само, арчā-віґрага, якій поклоняються 
в храмах, також є поширенням Гопода, Його 
формою. Вшановуючи арчā-віґрагу, можна 
одразу ж наблизитись до Господа, який 
приймає служіння відданих через Свою 
всемогутню енергію. Арчā-віґрага Господа 
з’являється на прохання ачар’їв, святих 
учителів, і завдяки всемогутності Господа 
діє точно так само як і Господь.  

Недоумкуваті люди, які нічого не знають 
про «рī Īопанішад» та інші шруті-
мантри, вважають, що шрī-віґрагу, якій 
поклоняються чисті віддані, створено з 
матеріальних елементів. Ця форма, 
можливо, й здається матеріальною в 
недосконалих очах невігласів чи на погляд 
відданих рівня каніштха-адгікāрī, але такі 
люди не розуміють, що Господь, як 
Усемогутній Всезнавець, за Своїм бажанням 
може перетворювати матерію на дух, а дух 
на матерію. 

У «Бгаґавад-ґīті» (9.11-12) Господь 
шкодує з приводу занепалого стану людей із 
убогим запасом знань, які вважають Його 
тіло матеріальним лише тому, що Він 
прийшов у цей світ наче звичайна людина. 
Таким необізнаним людям не збагнути 
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Господньої всемогутності. Тому Господь і 
не проявляє Себе повністю перед 
умоглядними філософами. Його можна 
пізнавати тільки пропорційно ступеню 
віддання себе Йому. Занепалий стан живих 
істот є наслідком того, що вони повністю 
забули про свої стосунки з Богом. 

У цій мантрі, як і в багатьох інших 
ведичних мантрах, ясно сказано, що 
Господь споконвіку наділяє живих істот 
усім необхідним. Жива істота бажає щось — 
і Господь задовольняє її бажання відповідно 
до кваліфікації істоти. Якщо людина захоче 
стати суддею, то потрібно, щоб вона мала не 
тільки необхідну на те кваліфікацію, але й 
дозвіл вищого начальства, яке може 
вповноважити її на це. Щоб зайняти якусь 
посаду, самої кваліфікації замало. На посаду 
призначають лише з авторитетного дозволу 
вищого начальства. Так само й Господь 
дарує блага живим істотам залежно від 
їхньої кваліфікації, або іншими словами, 
згідно із законом карми, однак, самої 
кваліфікації без схвалення Господа не 
досить. 

Жива істота зазвичай не знає, для чого 
розвивати певні якості і чого треба просити 
у Господа. Лише усвідомивши своє одвічне 
природне становище, вона починає шукати 
трансцендентне товариство Господа, щоб 
здійснювати трансцендентне любовне 
служіння Йому. Але, на жаль, живі істоти, 
перебуваючи під впливом матеріальної 
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природи, просять зовсім іншого, і їхнє 
мислення описане в «Бгаґавад-ґīті» (2.41) як 
спотворене й розгалужене. Духовний розум 
зібраний воєдино, тоді як мирський розум 
розгалужений. У «рīмад-Бгāґаватам» 
стверджується, що люди, зачаровані 
тимчасовою красою зовнішньої енергії 
Господа, забувають про справжню мету 
життя — про повернення назад до Бога. 
Забувши це, вони намагаються навести лад у 
своєму житті за допомогою різних планів і 
програм, хоча все це схоже на 
пережовування раніше пережованого. І все 
ж таки Господь настільки милостивий, що, 
не втручаючись, дозволяє забудькуватим 
живим істотам діяти таким чином. Якщо 
людина хоче потрапити в пекло, Господь не 
втручається й дозволяє, а якщо вона захоче 
повернутись додому, назад до Бога, Господь 
допоможе їй. 

Бог описаний тут як парібгӯӷ, 
найвизначніший з-поміж усіх. Ніхто не 
може перевершити Його або зрівнятися з 
Ним. Усіх інших живих істот змальовано як 
жебраків, що просять у Господа якихось 
благ, і Господь наділяє їх бажаним. Якби 
живі істоти були такими ж могутніми й 
усесильними всезнавцями, як і Господь — 
вони не мали б потреби жебрати в Нього 
навіть так званого «звільнення». Справжнє 
ж звільнення означає повернення назад до 
Бога. Звільнення, як його розуміють 
імперсоналісти, є фантазією, а жебрання 
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чуттєвого задоволення триватиме вічно, 
доки жива істота не відродить свої духовні 
чуття, свою духовну свідомість і не зрозуміє 
своє природне становище. 

Самодостатнім є лише Всевишній 
Господь. З’явившись п’ять тисяч років тому, 
Господь Кришна у різноманітній діяльності 
повністю проявив Свою природу Бога-
Особи. В дитинстві Він убив багатьох 
могутніх демонів. І Він не досягав цієї Своєї 
надзвичайної сили за допомогою якоїсь 
сторонньої помочі. Він підняв пагорб 
Ґовардган, ніколи до того не бувши 
важкоатлетом. Він танцював з ґопī, зовсім 
не зважаючи на соціальні обмеження й на 
можливі докори. І хоча ґопī й наближались 
до Нього в запалі позашлюбного кохання, 
їхні стосунки з Господом Кришною були 
об’єктом поклоніння навіть для Господа 
Чаітанйі, який був суворим саннйāсī й 
неухильно дотримувався жорсткої 
дисципліни та правил. Щоб підкреслити, що 
Господь завжди чистий і непорочний, «рī 
Īопанішад» описує Його словами шудгам 
(антисептичний) і апāпа-відгам 
(профілактичний). Господь «анти-
септичний» в тому розумінні, що від Його 
дотику навіть нечисте стає чистим. А слово 
«профілактичний» вказує на запобіжну силу 
спілкування з Ним. Як сказано у «Бгаґавад-
ґīті» (9.30-31), відданий спочатку може бути 
судурāчāра, тобто діяти не завжди 
належним чином, але все одно його слід 
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вважати чистим, бо він стоїть на 
правильному шляху. І це завдяки 
«профілактичній» природі спілкування з 
Господом. 

Господь також є апāпа-відгам, це означає, 
що гріх не може торкнутися до Нього. І 
навіть якщо Його дії здаються нам 
гріховними, все одно всі вони — благо, бо 
гріх не впливає на Господа ні за яких 
обставин. Він завжди залишається шудгам 
— чистим і тому Його часто порівнюють із 
сонцем. Сонце залишається чистим, 
осушуючи навіть найбрудніші закутки 
землі. За допомогою своєї стерилізуючої 
сили воно дійсно очищує бридкі речі. Якщо 
навіть сонце, яке є матеріальним об’єктом, 
таке могутнє, то чи можливо осягнути силу 
й чистоту всемогутнього Господа? 
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МАНТРА ДЕВ’ЯТА 
 

 
अन्धं तमः �िवशिन्त येऽिव�ामुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो य उ िव�ायाँ रताः ॥९॥ 
 

андга тамаӷ правіанті    
йе ’відйм упсате 

тато бгӯйа іва те тамо    
йа у відйй ратӷ 

 

андгам — грубе невігластво; тамаӷ — 
пітьма; правіанті — входять у; йе — ті, 
хто; авідйм — незнання; упсате — 
поклоняються; татаӷ — далі; бгӯйаӷ — 
вважають; іва — подібно; те — вони; 
тамаӷ — пітьма; йе — ті; у — також; 
відййм — у розвитку знань; ратӷ — 
залучений до. 
 

ПЕРЕКЛАД 
 

Ті, що діють без правильного розуміння, 
потрапляють до найтемніших місцин 
невігластва. Але ще гіршим є становище 
тих, хто плекає так зване «знання». 
 

ПОЯСНЕННЯ 
 

Ця мантра дає порівняльний аналіз відйі й 
авідйі. Авідйā, невігластво, без сумніву, 
небезпечне, але ще небезпечнішим є 
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помилкове або оманливе знання. В наш час 
ця мантра «рī Īопанішад» більш 
актуальна, ніж будь-коли досі. Сучасна 
цивілізація досягла значних успіхів у галузі 
масової освіти, але люди стали від цього ще 
більш нещасні, ніж будь-коли раніше, бо 
загострення уваги на матеріальному 
прогресі призвело до втрати смаку до 
найголовнішого аспекту життя — 
духовного. 

Що ж стосується відйі, то перша мантра 
«рī Īопанішад» дуже чітко пояснює, що 
володарем усього є Господь, і забуття цього 
є невіглаством. Чим більше людина забуває 
цю істину, тим глибше вона занурюється в 
пітьму. В цьому розумінні безбожна 
цивілізація, скерована до так званого 
«підвищення загальноосвітнього рівня», 
набагато більш небезпечна, ніж цивілізація, 
де народ у своєму загалі менш освічений. 

З-поміж людей різних класів — кармі, 
ґйāні та йоґів — кармі це ті, що працюють 
задля задоволення своїх чуттів. Майже 99,9 
відсотків людей у сучасному суспільстві 
діють заради чуттєвого задоволення під 
прапорами індустріалізації, економічного 
розвитку, альтруїзму, політичної активності 
тощо. Однак уся така діяльність тим чи 
іншим чином ґрунтується на прагненні до 
чуттєвого задоволення і ця діяльність не має 
жодного зв’язку зі свідомістю Бога, 
описаною в першій мантрі «рī 
Īопанішад». 
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Висловлюючись мовою «Бгаґавад-ґīти» 
(7.15), люди, що занурені у грубе 
задоволення чуттів, є віслюками, мӯгами. 
Як і віслюки — уособлення тупості — такі 
люди перебувають у пітьмі. Ті, хто 
безглуздо вбиває свій час у погоні за 
чуттєвою втіхою, згідно з визначенням 
«рī Īопанішад», поклоняються авідйі. 
Але ті, хто бере на себе роль помічників 
розвитку такої цивілізації в ім’я 
«поліпшення освітнього процесу», завдають 
ще більшої шкоди, ніж шукачі грубого 
чуттєвого задоволення. Розвиток науки та 
освіти, здійснюваний безбожниками, 
настільки ж небезпечний, як і коштовний 
камінь на клобуці кобри. Кобра, прикрашена 
самоцвітом, так само небезпечна, як і 
звичайна кобра. 

В Гарі-бгакті-судгодаї розвиток освіти, 
здійснюваний безбожниками, порівнюється 
з прикрасами на мертвому тілі. В Індії, як і в 
багатьох інших країнах, поширений звичай 
нести попереду похоронної процесії 
прикрашене мертве тіло. Це тішить родичів 
померлого, які оплакують його. Так само, 
діяльність апологетів сучасної цивілізації 
нагадує спроби залатати вбогу одежину з 
метою приховати вічні злидні матеріального 
існування. Всі такі дії спрямовані на 
задоволення чуттів, однак над чуттями 
стоїть ум, над умом — розум, а ще вище 
перебуває душа. Отже, метою справжньої 
освіти має стати самоусвідомлення, 
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пізнання і виявлення духовних вартостей 
душі. Будь-яка освіта, що не ставить собі за 
мету духовне усвідомлення, є авідйею, 
незнанням, а плекання авідйі заводить 
людей до найтемніших нетрів невігластва. 

Згідно з Ведами, «просвітителі», які самі 
перебувають у омані, відомі як:  

1) веда-вāда-рати,  
2) мāйайāпагрита-ґйāна,  
3) āсурам бгāвам і  
4) нарāдгами.  

Вчені веда-вāда-рати вдають із себе 
великих знавців ведичної літератури, але, на 
жаль, вони повністю відхилилися від мети 
Вед. У «Бгаґавад-ґīті» (15.18-20) сказано, що 
метою Вед є пізнати Бога-Особу, однак Він 
ніяк не цікавить веда-вāда-рат. Навпаки, їх 
причаровують такі плоди кармічної 
діяльності як, наприклад, досягнення 
райських планет. 

Як стверджується в першій мантрі, ми 
маємо знати, що Бог-Особа — володар 
усього, і ми повинні вдовольнятися тією 
часткою, яку виділено нам на задоволення 
наших життєвих потреб. Уся ведична 
література покликана розбудити в 
забудькуватій живій істоті свідомість Бога. 
До цієї ж мети різними способами 
спрямовують нерозумне людство всі інші 
святі писання світу. Отже, кінцева мета всіх 
релігій полягає в тому, щоби привести 
кожного назад до Бога. 

Однак ті, кого називають веда-вāда-
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ратами, не усвідомлюють значення Вед, а 
натомість переконані в тому, що такі побічні 
положення Вед, як досягнення небесного 
блаженства й чуттєвого задоволення, хтиве 
прагнення яких і є, насамперед, причиною 
матеріального рабства, — це кінцева мета 
Вед. Своїми недолугими тлумаченнями Вед 
вони вводять в оману інших. Іноді вони 
навіть лають Пурāни, які насправді є 
достовірними, призначеними для світських 
людей поясненнями Вед. Веда-вāда-рати 
дають Ведам власні пояснення, нехтуючи 
авторитетом великих учителів (āчāрй’їв). Їм 
властиво висувати зі свого середовища яку-
небудь безпринципну особу і хизуватися 
нею, як провідним авторитетом у галузі 
ведичного знання. У цій мантрі таких 
людей засуджено за допомогою дуже 
влучних санскритських слів відйāй-
ратаӷ. Відйāй вказує на вивчення Вед, бо 
Веда є джерелом усіх знань (відйā), а ратаӷ 
означає «зайнятий», таким чином, відйāй-
ратаӷ означає «зайняті вивченням Вед». Тут 
засуджуються ці так звані «знавці Вед», які 
не хочуть іти вслід за āчāр’ями, і тому не 
знають справжньої мети Вед. Такі веда-
вада-рати звикли відшукувати в кожному 
слові Вед ті значення, що відповідають 
їхнім особистим цілям. Вони не розуміють, 
що ведична література не є звичайним 
зібранням книг і що її можна пізнати тільки 
через ланцюг учнівської послідовності й 
ніяким іншим способом. 
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Щоб зрозуміти трансцендентне послання 
Вед, слід прийти до справжнього духовного 
вчителя, — такою є вказівка «Катха 
Упанішади». Однак веда-вāда-рати мають 
власних āчāр’їв, не причетних до лінії 
трансцендентної учнівської послідовності. 
Таким чином, хибно трактуючи ведичну 
літературу, вони все глибше занурюються в 
найтемніше невігластво. Їхнє неуцтво ще 
більш непроглядне, ніж невігластво тих, хто 
взагалі нічого не знає про Веди. 

До класу мāйайāпагрита-ґйāна належать 
самозвані «боги». Людина такого складу 
думає, що вона, власне, і є Богом, і що немає 
потреби поклонятись якомусь іншому 
Богові. Ці люди можуть створити культ 
звичайного чоловіка, особливо багатого, але 
ніколи не схиляться перед Богом-Особою. 
Вони неспроможні визнати власної 
нерозсудливості, і їм ніколи не спадає на 
думку суперечливість становища «бога», що 
піймався у пастку ілюзії. З одного боку, 
якби Бог потрапив у тенета ілюзії, це 
означало б, що омана сильніша від Бога і 
Він не всемогутній. З іншого боку, такі 
люди багато говорять про Божу 
всемогутність, але якщо Бог всемогутній, то 
як він може потрапити під владу ілюзії? 
Доморощені «боги» не можуть чітко 
відповісти на всі ці питання, вони просто 
втішаються тим, що самі стали «богами». 
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МАНТРА ДЕСЯТА 
 

 
अन्यदवेा��व�याऽन्यदा�रिव�या । 

इित शु�ुम धीराणां ये नस्ति�चचिक्षरे ॥१०॥ 
 

анйад евгур відйай    
анйад гур авідйай 

іті урума дгīр    
йе нас тад вічачакшіре 

 
анйат — відмінний; ева — неодмінно; гуӷ 
— сказано; відйай — шляхом розвитку 
знання; анйат — відмінний; гуӷ — 
сказано; авідйай — розвитком невігластва; 
іті — так; урума — я чув; дгīрм — 
від поміркованих; йе — хто; наӷ — нам; 
тат — це; вічачакшіре — пояснив. 

 
ПЕРЕКЛАД 

 

Мудрі пояснили, що розвиток знання дає 
одні плоди, а розвиток незнання — зовсім 
інші. 
 

ПОЯСНЕННЯ 
 

У тринадцятій главі «Бгаґавад-ґīти» (13.8-
12) ми знаходимо практичні поради, які 
скеровують на шлях розвитку знання: 

1)  Насамперед треба стати добре 
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вихованою й глибоко порядною людиною та 
навчитись шанувати інших. 

2)  Не треба вдавати із себе віруючого 
лише задля поваги та слави. 

3)  Треба стежити, щоб власна мова, думки 
і вчинки не турбували інших людей. 

4)  Треба навчитися бути стриманим, 
навіть попри провокації з боку інших. 

5)  Треба уникати нещирості у стосунках з 
людьми. 

6)  Треба знайти справжнього духовного 
вчителя, який здатний привести учня до 
духовного усвідомлення, скоритися такому 
āчāр’ї, служити йому і ставити доречні 
запитання. 

7)  Дотримуватися засад і приписів, 
наведених у явлених священних писаннях і 
призначених для того, щоб упорядкувати 
життя й таким шляхом досягти стадії 
духовного усвідомлення. 

8)  Твердо вірити в основні принципи 
явлених священних писань. 

9)  Повністю утримуватись від усього, що 
перешкоджає духовному усвідомленню. 

10)  Не брати собі більше від того, що 
потребує тіло. 

11) Не слід хибно ототожнювати себе з 
грубим матеріальним тілом чи вважати 
своєю власністю все, що має якийсь 
стосунок до тіла. 

12) Завжди пам’ятати, що доки існує 
матеріальне тіло, воно зазнаватиме 
страждань повторюваних народження, 
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старості, хвороб і смерті. Не варто будувати 
плани як позбутися страждань, спричинених 
матеріальним тілом. Найкращий вихід — 
підшукати такі засоби, що допоможуть 
відродити духовну природу. 

13) Слід вдовольнятися лише тим, що 
задовільняє нагальні потреби життя, 
присвяченого духовному вдосконаленню. 

14) Не варто прив’язуватися до дому, 
дружини і дітей сильніше, ніж радять явлені 
священні писання. 

15) Не слід радіти чи сумувати в 
залежності від примх свого перебірливого 
ума. 

16) Слід беззастережно віддатися 
Всевишньому Богові-Особі, рī Кришні, й 
служити Йому з цілковитою 
зосередженістю. 

17) Слід розвивати в собі схильність до 
самотнього життя в тихій і спокійній 
атмосфері, сприятливій для плекання 
духовності й уникати велелюдних місць, де 
збираються невіддані. 

18) Треба стати вченим або філософом і 
вести дослідницькі пошуки у сфері 
духовного, а не матеріального знання, 
твердо усвідомивши, що духовне знання — 
вічне, тоді як матеріальне знання, тобто 
незнання, втрачається разом із смертю тіла. 

Ці вісімнадцять положень складають 
систему поступового розвитку істинного 
знання. Всі інші методи, що не входять до 
цієї системи, зокрема й розвиток 
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матеріального знання, належать до категорії 
незнання. рīла Бгактівīнода Тхāкур, 
видатний āчāр’я, якось зауважив, що будь-
які форми матеріального знання є просто 
зовнішніми рисами ілюзорної енергії, і що 
людина, яка плекає такі знання, не ліпша від 
віслюка. Цю ж думку знаходимо і в «рī 
Īопанішад». Розвиваючи матеріалістичне 
знання, тобто незнання, сучасна людина 
перетворюється на віслюка. Деякі 
матеріалістичні політики, одягнені в духовні 
шати, відкрито засуджують сучасну 
цивілізацію як сатанинську, але, на жаль, 
вони зовсім не дбають про розвиток 
істинного знання, описаного в «Бгаґавад-
ґīті» й тому не здатні змінити цю 
сатанинську ситуацію в суспільстві. 

Структура сучасного суспільства дозволяє 
навіть дітям вважати себе самодостатніми й 
не шанувати старших. Внаслідок 
неправильної системи освіти в наших 
університетах молодь усього світу 
спроможна викликати в старшого покоління 
хіба що головний біль. Тому «рī 
Īопанішад» наполегливо попереджає, що 
розвиток незнання, тобто матеріального 
знання, відрізняється від розвитку знання. 
Сучасні університети стали, так би мовити, 
центрами невігластва й тому вчені 
розробляють винаходи новітньої 
смертоносної зброї, призначеної для 
знищення сусідніх країн. 

Студентам сучасних університетів не 
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дають жодного уявлення ані про принципи 
брагмачар’ї, що впорядковують життя, ані 
про духовне життя взагалі. Вони не ймуть 
ніякої віри жодній настанові священних 
писань. Принципи релігії викладаються 
лише задля поваги і слави, а не заради того, 
щоб дотримуватися їх на практиці. Через це 
ворожнеча присутня не лише в соціальній і 
політичній сферах, але й у царині релігії. 

В різних частинах земної кулі поширився 
націоналізм і шовінізм, що є наслідком 
неуцької освіти населення. Ніхто не зважає 
на те, що наша крихітна Земля — лише 
грудка матерії, що плаває в безмежному 
просторі серед безлічі інших грудок. У 
порівнянні з безкраїм простором ці 
матеріальні грудочки подібні до часточок 
пилу в повітрі. З Божої ласки всі ці грудки 
речовини створено довершеними й тому 
вони досконало споряджені всім необхідним 
для того, щоб плинути у просторі. Пілоти 
космічних кораблів дуже пишаються своїми 
досягненнями, але вони зовсім не зважають 
на пілота більших, гігантських космічних 
кораблів, які називають планетами. 

Простір заповнюють безліч сонць і 
планетних систем, але ми, найдрібніші 
невід’ємні частки Всевишнього Господа, 
крихітні створіння, намагаємося заволодіти 
ними й життя за життям панувати на них, та 
зазвичай розчаровуємося, піймавшись у 
тенета хвороб і старості. Тривалість 
людського життя має складати 100 років, 
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але поступово воно скорочується до 20-30 
років. Внаслідок поширення неуцтва, 
обдурені люди утворили на планеті свої 
національні угрупування, намагаючись 
упродовж свого коротенького віку вхопити 
якомога більше насолод. Ці сліпці будують 
різноманітні плани, як краще розмежуватися 
з сусідами й процвітати на «своєму» 
клаптику землі. Зрештою, все це безглуздо. 
Прагнучи цього, одна країна стає причиною 
тривог для іншої й понад 50 відсотків 
національної енергії використовується на 
оборону й таким чином втрачається. І хоча 
ніхто не дбає про розвиток справжнього 
знання, всі марнославно пишаються тим, що 
досягли значного прогресу у сферах 
матеріального й духовного знання. 

«рī Īопанішад» застерігає нас від такої 
хибної системи освіти, а «Бгаґавад-ґīтā» дає 
настанови стосовно того, як саме розвивати 
справжнє знання. Ця мантра містить 
вказівку на те, що вчитися знанню, відйі, 
треба лише від дгīри. Дгīра означає 
«незбентежений», тобто той, кого не 
бентежить матеріальна ілюзія. Ніхто не 
може залишатися врівноваженим, якщо він 
не досяг стадії довершеного духовного 
усвідомлення, стану, в якому людина вже 
нічого не жадає й ні за чим не жалкує. Дгīра 
усвідомив, що матеріальні тіло й ум, які він 
випадково отримав унаслідок свого зв’язку з 
матерією, — це лише сторонні елементи, й 
тому він просто намагається здобути 
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найбільшу вигоду з невигідної угоди. 
Для духовної істоти зв’язок із 

матеріальним тілом і умом є невигідною 
угодою. Матеріальний світ мертвий, і лише 
в духовному світі жива істота може 
виконувати свої справжні функції. Цей 
мертвий світ здається живим, поки духовні 
іскри маніпулюють мертвими згустками 
матерії. По суті саме живі істоти, невід’ємні 
частки Всевишньої Живої Істоти, рухають 
увесь всесвіт. Дгīрами є ті, хто усвідомив ці 
істини, почувши про них від вищих 
авторитетів. Дгīри усвідомлюють це знання, 
дотримуючись принципів, що 
впорядковують життя. 

Аби стати на шлях такого впорядкованого 
способу життя, треба знайти притулок у 
справжнього духовного вчителя. 
Трансцендентне послання приходить до 
учня через духовного вчителя за умови, що 
учень дотримується засад, які 
впорядковують його життя, — воно не 
прийде небезпечним шляхом неуцької 
освіти. Стати дгīрою можна лише смиренно 
слухаючи послання Бога-Особи. 
Досконалий учень має бути як Арджуна, а 
духовний учитель — як Сам Господь. Таким 
є спосіб набування відйі (знань) від завжди 
врівноваженого дгīри. 

Адгīрā, той, хто не вчився у дгіри, не може 
бути провідником і давати настанови. 
Сучасні політичні діячі, що виставляють 
себе дгīрами, насправді є адгīрами, й від них 
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не варто сподіватися досконалого знання. 
Вони просто чекають на винагороду, що 
приходить до них у вигляді грошей. І як же 
вони зможуть повести народні маси шляхом 
істинного самоусвідомлення? Тому, щоб 
здобути справжню освіту, треба смиренно 
слухати дгīру. 
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МАНТРА 
ОДИНАДЦЯТА 

 
िव�ां चािव�ां च यस्त�देोभयँ सह । 

अिव�या मृत्युं तीत्वार् िव�याऽमृतम�ुते ॥११॥ 
 

відй чвідй ча йас    
тад ведобгайа сага 

авідйай мритйу тīртв    
відйаймритам ануте 

 

відйм — справжнє знання; ча — і; авідйм 
— невігластво; ча — і; йаӷ — той, хто; тат 
— те; веда — знає; убгайам — обоє; сага — 
водночас; авідйай — розвиваючи 
невігластво; мритйум — повторювана 
смерть; тīртв — долає; відйай — 
розвиваючи знання; амритам — безсмертя; 
ануте — насолоджується. 

 
ПЕРЕКЛАД 

 

Тільки той, хто здатний зрозуміти і шлях 
невігластва, і шлях трансцендентного 
знання, може крок за кроком подолати 
вплив повторюваних народжень і 
смертей та втішатися всіма благами 
безсмертя. 
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ПОЯСНЕННЯ 
 

Від сотворіння матеріального світу всі 
прагнуть жити вічно, але закони природи 
невблаганні — всіх торкнеться рука смерті. 
А й справді — хто хоче помирати? Нікому 
не хочеться ставати старим чи кволим. 
Однак, закони природи нікому не 
прищеплюють імунітету від смерті, хвороб 
чи старості. І ніякі досягнення у сфері 
матеріального пізнання не розв’яжуть цих 
проблем. Матеріалістична наука може 
винайти атомну зброю, щоб прискорити 
прихід смерті, але вона не може відшукати 
нічого, що захистило б людину від 
жорстоких пазурів старості, хвороб та 
смерті. 

З Пурāн ми дізнаємося про діяльність 
Гіраньякаіпу, дуже передового з 
матеріалістичного погляду царя. 
Спираючись на свої матеріальні надбання й 
на силу свого згубного знання, він хотів 
перемогти смерть і заради цього заглибився 
в медитацію і вдався до настільки суворих 
аскез, що жителі всіх планетних систем 
збентежилися через його містичну силу. Він 
змусив бога Брагму, творця всесвіту, 
спуститися до себе, й попрохав у нього 
благословення амара, яке робить людину 
безсмертною. Брагма відповів, що не може 
дарувати йому це благословення, бо навіть 
він сам — творець матеріального світу й 
управитель усіх планет — не є амарою. Як 
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сказано у «Бгаґавад-ґīті» (8.17), тривалість 
життя Брагми дуже довга, але це зовсім не 
означає, що він не вмирає. 

Гіраья означає «золото», а каіпу — 
«м’яке ліжко», і цей добродій цікавився 
цими двома речами, тобто грошима і 
жінками, та бажав, ставши «безсмертним», 
вічно насолоджуватись ними. Сподіваючись 
все ж таки здійснити своє бажання бути 
амарою, він вирішив добитися цього від 
Брагми обхідним шляхом. Брагма сказав, що 
не може дарувати йому безсмертя, і тоді 
Гіраьякаіпу попросив благословення на 
те, щоб його не могла вбити жодна жива 
істота з-поміж 8 мільйонів 400 тисяч видів 
живих істот, що існують, — ні людина, ні 
тварина, ні півбог, і щоб його не могла 
вразити ніяка зброя ні на землі, ні у воді, ні 
в повітрі. Гіраьякаіпу, таким чином, 
нерозсудливо вважав, що, вживши всіх 
можливих пересторог, він врятується від 
смерті. Однак, зрештою, хоча Брагма й 
дарував йому всі ці благословення, 
Гіраьякаіпу був убитий, і вбив його Сам 
Бог-Особа в образі Нрисімги, людини-лева. 
Господь убив його не зброєю, а просто 
Своїми кігтями. Це відбулося не на землі, і 
ні у воді, і ні в повітрі — Гіраьякаіпу був 
убитий на колінах цієї дивовижної живої 
істоти, про існування якої він раніше навіть 
не здогадувався. 

Суть сказаного полягає в тому, що навіть 
Гіраьякаіпу, наймогутніший із 
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матеріалістів, не зміг стати безсмертним, 
хоча й будував різноманітні плани. Чого ж 
тоді можуть досягти мізерні Гіраьякаіпу 
сьогодення, плани яких ламаються щомиті? 

«рī Īопанішад» радить нам не 
вдаватись до необдуманих спроб перемогти 
в боротьбі за існування. Всі запекло 
борються за існування, але закони 
матеріальної природи настільки суворі й 
дієві, що не допустять, аби хтось їх подолав. 
Щоб досягти вічного життя, людина має 
підготуватися до повернення назад, до Бога. 

Шлях повернення до Бога — це особливе 
знання, якого слід набути з явлених 
ведичних писань, якими є Упанішади, 
«Веданта-сутра», «Бгаґавад-ґīтā», «рīмад-
Бгаґаватам» тощо. Звернувшись до цієї 
священної літератури й оволодівши 
трансцендентним знанням, можна стати 
щасливим у цьому житті і, залишивши 
матеріальне тіло, досягти сповненого 
радості вічного життя. Зумовлена жива 
істота забула про свої вічні стосунки з 
Богом і помилково вважає, що немає нічого 
вищого за її тимчасову батьківщину. Щоб 
нагадати забудькуватим живим істотам, що 
їх дім не тут, не в цьому матеріальному 
світі, Господь милостиво явив згадані вище 
священні писання в Індії, а інші писання — 
в інших країнах. Жива істота духовна за 
своєю суттю і вона може стати щасливою 
лише повернувшись до Бога, до своєї 
духовної оселі. 
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Для того, щоб здійснити цю місію, — 
допомогти живим істотам повернутись до 
Бога — Бог-Особа посилає Своїх вірних 
слуг із Свого царства, а іноді приходить 
сюди Сам. Всі живі істоти — Його любі 
діти, Його невід’ємні частки, і тому Бог 
засмучується через наші постійні 
страждання в матеріальних умовах ще 
більше, ніж ми самі. Злигодні матеріального 
світу служать для того, щоб непрямо 
нагадувати нам про нашу несумісність з 
мертвою матерією. Розсудливим живим 
істотам такі нагадування, звісно, йдуть на 
користь і вони крок за кроком починають 
плекати відйу, трансцендентне знання. 
Людська форма життя дає найсприятливішу 
можливість для поглиблення духовних 
знань і людина, яка не користується такою 
можливістю, зветься нарāдгамою — 
найнижчою серед людей. 

Шлях авідйі, тобто розвитку 
матеріалістичного знання, скерованого на 
задоволення чуттів — це шлях 
повторюваних народжень і смертей. Жива 
істота духовна за своєю природою, і тому 
для неї немає ні народження, ні смерті. 
Народження та смерть стосуються 
зовнішньої оболонки душі — тіла. Смерть 
порівнюють із скиданням зовнішнього 
вбрання, а народження — з одяганням. 
Нерозумні живі істоти, поглинуті розвитком 
авідйі, згубного знання, не усвідомлюють 
свого жахливого становища. Зачаровані 
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красою ілюзорної енергії, вони знову й 
знову роблять ті ж самі помилки, не 
вивчаючи уроки, що дають їм закони 
природи. 

Розвиток відйі, трансцендентного знання, 
дуже важливий для людини, а від 
необмежених чуттєвих утіх в умовах, коли 
чуття хворі й жадібні до матеріальних 
насолод, треба утримуватись наскільки це 
можливо. Необмежена чуттєва втіха в цьому 
тілесному стані є шляхом невігластва та 
смерті. Живі істоти наділені чуттями, але ці 
чуття — духовні. Кожна жива істота у своїй 
первинній духовній формі має повний набір 
чуттів, але зараз усі вони покриті умом та 
тілом і діють на матеріальному рівні. 
Діяльність матеріальних чуттів є 
спотвореним відображенням духовних 
чуттєвих розваг. Духовна душа за свого 
хворобливого стану перебуває під покровом 
матерії й занурена в матеріальну діяльність. 
Відчути справжню чуттєву втіху можливо 
лише після того, як душа одужає від 
хвороби матеріалізму. Чисті чуттєві 
насолоди можливі тільки в нашій справжній 
духовній формі, вільній від будь-якої 
матеріальної скверни. Метою людського 
життя має бути не спотворена чуттєва 
насолода. Слід прагнути вилікуватись від 
матеріальної хвороби. Загострення перебігу 
матеріальної хвороби — це ознака не 
знання, а розвитку авідйі, невігластва. 
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Щоб вилікуватися від хвороби, не треба 
підвищувати жар від 38 до 42 градусів, 
навпаки, треба зменшити температуру до 
норми 36,6. Позбутися цієї матеріальної 
гарячки — головна мета людського життя. 
Сучасна матеріалістична цивілізація має 
намір підвищувати жар матеріальної 
лихоманки, живлячи її тепер вже й атомною 
енергією — і ось температура сягнула 
позначки в 42 градуси, а тим часом 
короткозорі політики ремствують, що 
кожної миті світ може піти до пекла. До 
таких наслідків призводить згубне 
матеріалістичне знання, яке нехтує 
найголовнішим у житті — розвитком 
духовного знання. Тут «рī Īопанішад» 
застерігає нас, що ми не повинні йти цим 
небезпечним шляхом, що веде до смерті. 
Навпаки, нам треба розвивати й плекати 
духовне знання і тоді ми зможемо стати 
недосяжними для жорстоких пазурів смерті. 

Це зовсім не означає, що не треба дбати 
про підтримування тіла. Річ не в тому, щоб 
повністю припинити діяльність, як і в 
аналогії з хворобою не йдеться про те, щоб 
задля зцілення знизити температуру тіла до 
нуля. Ми вже намагалися проілюструвати 
суть сказаного висловом «здобути 
найбільшу вигоду з невигідної угоди». Щоб 
плекати духовне знання, необхідна поміч 
тіла й ума, отже, аби досягти вищої мети, 
нам треба про них дбати. Слід підтримувати 
нормальну температуру тіла, і всі видатні 
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мудреці і святі Індії йдуть шляхом 
гармонійного розвитку духовного й 
матеріального знання. Вони ніколи не 
віддають свій людський розум на поталу 
хворобливим чуттєвим задоволенням. 

Веди регулюють діяльність людини, 
одержимої хворобливою схильністю до 
чуттєвих насолод, скеровуючи її на 
досягнення звільнення. Ведична система 
пропонує релігію, економічний розвиток, 
чуттєву втіху й звільнення, проте в наш час 
ніхто не цікавиться ні релігією, ні 
звільненням. Чуттєва втіха — це єдине, що 
всі ставлять собі за мету, і вони будують 
плани економічного розвитку, аби це 
здійснити. 

Введені в оману люди думають, що 
релігію треба підтримувати лише для того, 
щоб вона сприяла економічному розвиткові, 
необхідному для чуттєвого задоволення. 
Таким чином, певна система релігійної 
обрядовості існує лише для того, щоб 
забезпечити чуттєве задоволення на землі 
зараз і в раю після смерті. Однак звільнення 
означає зовсім не це. Насправді, шлях релігії 
призначений для самоусвідомлення, а 
економічний розвиток необхідний лише для 
підтримання тіла в нормальному, здоровому 
стані. Щоб успішно розвивати відйу, істинне 
знання, яке є метою життя, людина має 
вести здоровий спосіб життя і мати тверезий 
ум. Людське життя призначене не для 
ослячої роботи, не для розвитку авідйі і не 
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для чуттєвого задоволення. 
Шлях відйі найбільш досконало 

представлений у «рīмад-Бгаґаватам», який 
закликає людину використати своє життя на 
дослідження Абсолютної Істини. 
Абсолютну Істину усвідомлюють крок за 
кроком: спочатку Її осягають як Брагман, 
потім — як Парамтмна і зрештою — як 
Бгаґавана, Бога-Особу. Абсолютну Істину 
може пізнати людина, яка володіє широтою 
поглядів, досягла знання та зречення і 
дотримується вісімнадцяти принципів 
«Бгаґавад-ґīти», що наведені в поясненнях 
до десятої мантри. Осереддям цих 
вісімнадцяти принципів є трансцендентне 
віддане служіння Богу-Особі. «рī 
Īопанішад» заохочує людей усіх класів 
навчатися мистецтву відданого служіння 
Господу. 

Надійний шлях до цілі відйі описав ріла 
Рупа Ґосвамі у своїй «Бгакті-расамрита-
сіндгу», яку ми представили в перекладі як 
«Нектар відданості». Культура відйі 
підсумована у «рīмад-Бгаґаватам» (1.2.14) 
наступними словами: 

 

тасмд екена манас 
бгаґавн стват патіӷ 

ротавйаӷ кīртітавйа ча 
дгйейаӷ пӯджйа ча нітйад 
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«Людині слід з неподільною увагою 
постійно слухати, пам’ятати і поклонятися 
Богові-Особі, захиснику всіх відданих». 

Доки релігію, економічний розвиток і 
чуттєві задоволення не скеровано на 
досягнення відданого служіння Господові, 
вони залишатимуться лише різновидами 
незнання, як про це сказано в подальших 
мантрах «рī Īопанішад». Для того, щоб 
у наш вік розвивати відйу, треба постійно 
слухати про Бога-Особу, Господа всіх 
трансценденталістів, співати Йому хвалу і 
поклонятися Йому з усією увагою та 
зосередженістю. 
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МАНТРА 
ДВАНАДЦЯТА 

 
अन्धं तमः �िवशिन्त येऽसम्भूितमुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्याँ रताः॥१२॥ 
 

андга тамаӷ правіанті    
йе ’самбгӯтім упсате 

тато бгӯйа іва те тамо    
йа у самбгӯтй ратӷ 

 
андгам — невігластво; тамаӷ — пітьма; 
правіанті — входять до; йе — ті, хто; 
асамбгӯтім — півбоги; упсате — 
поклоняються; татаӷ — ніж те; бгӯйаӷ — 
ще більше; іва — подібно; те — ті; тамаӷ — 
пітьма; йе — ті, хто; у — також; самбгӯтйм 
— в Абсолюті; ратӷ — залучені до. 
 

ПЕРЕКЛАД 
Ті, що поклоняються півбогам, 
потрапляють у пітьму невігластва, але 
ще гірше доведеться тим, хто 
поклоняється безособистісному 
Абсолюту. 
 

ПОЯСНЕННЯ 
Санскритське слово асамбгӯті вживають 
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стосовно тих, хто позбавлений самостійного 
існування. Самбгӯті — це повністю 
незалежний Абсолютний Бог-Особа. У 
«Бгаґавад-ґīті» (10.2) Абсолютний Бог-
Особа, рī Кришна, констатує: 

 
на ме відуӷ сура-ґаāх 

прабгава на магаршайаӷ 
агам āдір гі девāнā 

магаршīā ча сарвааӷ 
«Я — першоджерело сили, якою 

вповноважені півбоги, великі мудреці й 
містики. Їхня могутність, якою Я наділяю їх, 
обмежена, і тому їм дуже важко збагнути, як 
Я, завдяки Своїй внутрішній силі, являюсь у 
цей світ у людській подобі». 

Усі філософи й видатні риші, містики, 
покладаючись на обмежену силу свого 
розуму, намагаються розмежувати 
Абсолютне й відносне. Це може допомогти 
їм досягти лише стадії заперечення 
відносності, без усвідомлення жодної 
позитивної риси Абсолюту. Шляхом 
заперечення неможливо повністю з’ясувати, 
що таке Абсолют. Такі негативні визначення 
приводять до створення власних теорій і 
далі людина приходить до уявлення, що 
Абсолют має бути безформним і 
позбавленим якостей. Такі заперечення 
являють собою лише протилежності 
відносним формам та якостям, і тому самі є 
відносними. Намагаючись зрозуміти 
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Абсолют у такий спосіб, найбільше, чого 
можна досягти, — це безособистісного 
сяйва Бога, що відоме як Брагман, але 
Бгаґавāн, Бог-Особа, залишиться 
недосяжним. 

Такі умоглядні мислителі не відають, що 
Кришна — це Абсолютний Бог-Особа, що 
безособистісний Брагман — це сліпуче сяйво 
Його трансцендентного тіла, а Парамтмн, 
Наддуша, — це Його поширення, що 
пронизує все. Не знають вони також того, що 
тіло Кришни має Свою вічну форму, 
трансцендентними якостями якої є вічне 
блаженство і знання. Залежні від Нього 
півбоги й видатні мудреці помилково 
вважають Його просто могутнім півбогом, а 
сяйво Брагмана — вершиною пізнання 
Абсолютної Істини. Але віддані Кришни, що 
схиляються перед Ним з чистою любов’ю, 
знають, що Він — Абсолютна Особа, і що 
все походить із Нього. Чисті віддані 
безперервно з любов’ю служать Кришні, 
усвідомлюючи Його як першоджерело 
всього сущого. 

У «Бгаґавад-ґīті» (7.20) також сказано, що 
лише сліпці, які керуються нестримними 
бажаннями чуттєвих насолод, поклоняються 
півбогам задля вирішення своїх тимчасових 
проблем. Тимчасове полегшення, дароване 
якимсь великим богом, влаштовує лише 
неуків. Жива істота перебуває у скрутному 
становищі матеріального існування, і тому їй 
треба повністю звільнитися з матеріального 
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рабства та знайти вічну свободу в духовному 
світі, де панують вічне життя, знання й 
блаженство. 

У «Бгаґавад-ґīті» (7.23) сказано також, що 
шанувальники півбогів зможуть потрапити 
на планети півбогів. Ті, що поклоняються 
Місяцю, зможуть піти на Місяць, а ті, що 
поклоняються богові Сонця, потраплять на 
планету Сонце тощо. Сучасні вчені за 
допомогою ракет відважилися досягти 
Місяця, але насправді всі ці спроби не нові. 
За своєю природою людина з розвиненою 
свідомістю схильна мандрувати в 
зовнішньому просторі та досягати інших 
планет. Вона робить це або за допомогою 
космічних кораблів, або використовуючи 
містичні сили, або ж поклоняючись 
півбогові, який править на відповідній 
планеті. У ведичних писаннях сказано, що 
досягти інших планет можна, використавши 
один, із трьох наведених способів, найбільш 
поширеним з яких є поклоніння панівному 
богові обраної планети. Однак усі планети 
матеріального світу є тимчасовими оселями, 
вічними ж є лише планети Вайкухалоки, 
духовного неба, де панує Бог-Особа. У 
«Бгаґавад-ґīті» про це сказано такими 
словами: 

 

āбрагма-бгуванāл локаӷ   
пунар āвартіно ’рджуна 
мāм упетйа ту каунтейа   
пунар джанма на відйате 
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«Навіть із найвищої планети матеріального 
світу, Брагмалоки, жива істота змушена 
повертатися на Землю, але ніколи не 
народжується знову той, хто приходить до 
Мене [в духовне небо]».  

«рī Īопанішад» вказує на те, що, 
мандруючи з однієї матеріальної планети на 
іншу тим чи іншим способом, жива істота не 
зможе вийти з найтемніших місцин усесвіту, 
який нагадує кокосовий горіх, наполовину 
наповнений рідиною. Зовні всесвіт покритий 
гігантськими оболонками матеріальних 
елементів. Він герметично закритий, і тому 
всередині панує густий морок, а для 
освітлення всесвіту потрібні сонце й місяць. 
Зовні всесвіту існує безмежний простір 
брагмаджйоті, заповнений планетами 
Вайкухи. 

Найвищою планетою брагмаджйоті є 
Кришналока, або Ґолока Вриндāвана, де 
перебуває Всевишній Бог-Особа, Сам рī 
Кришна. Господь рī Кришна ніколи не 
покидає Кришналоку. Але хоч Він і мешкає 
там разом зі Своїми вічними наближеними, 
Він — усюдисущий, отже, Він присутній в 
усіх матеріальних і духовних проявах. Це 
вже з’ясовувалось у четвертій мантрі «рī 
Īопанішад». Господь, як і сонце, присутній 
скрізь. Навіть пересуваючись у просторі з 
найбільшою можливою для себе швидкістю, 
людина завжди бачитиме сонце, хоча воно 
ніколи не сходить, зі своєї незмінної орбіти. 
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Польоти на Місяць не розв’яжуть проблем 
життя. Є чимало псевдонабожних людей, які 
стають релігійними діячами лише задля 
поваги й слави. Такі псевдорелігійні діячі 
зовсім не хочуть залишати цей усесвіт 
заради того, щоб досягти духовного неба. 
Прикриваючись поклонінням Господу, вони 
прагнуть лише одного — підтримувати свій 
статус-кво в цьому матеріальному світі. 
Атеїсти та імперсоналісти, проповідуючи 
культ атеїзму, ведуть таких псевдорелігійних 
людей до найтемніших місць усесвіту. 
Атеїсти прямо заперечують існування 
Всевишнього Бога-Особи, а імперсоналісти 
підтримують їх, зосереджуючи увагу на 
імперсональному бутті Всевишнього 
Господа. Досі ми не натрапили на жодну 
мантру в «рī Īопанішад», яка 
заперечувала б Бога як Особу, а в одній з 
мантр навіть сказано, що Господь може 
бігти швидше за всіх. Ті, хто намагається 
досягнути інших планет, без сумніву є 
особами, і якщо Господь здатний 
пересуватись швидше за них усіх, то як 
можна вважати Його не Особою? 
Безособистісне уявлення про Всевишнього є 
просто ще одною, іншою формою 
невігластва, зумовленого недосконалим 
розумінням Абсолютної Істини. 

Неосвічені псевдорелігійні діячі, 
виробники так званих «інкарнацій», що 
відкрито порушують ведичні приписи, 
будуть змушені потрапити до найтемніших 
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місцин усесвіту, бо вони вводять в оману 
своїх послідовників. Перед нерозумними 
людьми, позбавленими ведичного знання, ці 
імперсоналісти зазвичай видають себе за 
втілення Бога. І якщо такі недоумки взагалі 
мають якісь знання, то ці знання в їхніх 
руках стають ще більш небезпечні ніж, 
власне кажучи, саме  невігластво. Такі 
імперсоналісти навіть не поклоняються 
півбогам, як радять священні писання. 

Священні писання містять поради 
поклонятися півбогам за певних обставин, 
хоча водночас стверджують, що зазвичай у 
цьому немає потреби. У «Бгаґавад-ґīті» 
(7.23) недвозначно сказано, що результати 
поклоніння півбогам недовговічні, бо 
минущим є весь матеріальний всесвіт, і 
взагалі все, чого можна досягти в пітьмі 
матеріального існування, також тимчасове. 
Отже, питання полягає в тому, як досягти 
справжнього та вічного життя. 

Господь каже, що тільки-но жива істота 
досягає Його за допомогою відданого 
служіння, яке є саме тим, єдиним шляхом 
досягнення Бога-Особи, вона одразу ж 
здобуває цілковите звільнення від рабства 
народження і смерті. Іншими словами, шлях 
звільнення з пазурів матерії повністю 
залежить від знання та зречення. 
Псевдорелігійні діячі не мають ані знання, 
ані здатності зректися світських справ, бо 
більшість із них воліє жити закутими в 
золоті кайдани матеріального рабства під 
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назвою релігійних принципів, 
прикриваючись альтруїстичною й 
філантропічною діяльністю. Демонструючи 
фальшиві релігійні почуття, вони 
перетворюють віддане служіння на виставу, 
потураючи тимчасом усім видам аморальної 
поведінки і при цьому виставляючи себе 
духовними вчителями й відданими Богу 
людьми. Такі порушники релігійних засад не 
відчувають ніякої поваги до авторитетних 
āчāр’їв, святих учителів у неухильній 
учнівській послідовності. Щоб узагалі збити 
людей з пуття, ці самозванці самі стають так 
званими «āчāр’ями», навіть не 
дотримуючись принципів āчāр’їв. 

Ці пройдисвіти — найнебезпечніші 
елементи людської спільноти, і, 
користуючись відсутністю релігійного 
уряду, вони уникають державної кари, але їм 
не уникнути кари згідно із законом 
Усевишнього, який недвозначно заявив у 
«Бгаґавад-ґīті» (16.19-20), що заздрісні 
демони у шатах релігійних проповідників 
будуть вкинуті до найтемніших місцин 
пекла. «рī Īопанішад» підтверджує, що 
такі псевдорелігійні діячі, закінчивши свої 
виступи в ролі «духовних пастирів», де їх 
цікавить лише чуттєве задоволення, 
попрямують до жахливих місць усесвіту.  
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МАНТРА 
ТРИНАДЦЯТА 

  

अन्यदवेा�ः सम्भवादन्यदा�रसम्भवात् । 
इित शु�ुम धीराणां ये नस्ति�चचिक्षरे ॥१३॥ 

 

анйад евгуӷ самбгавд    
анйад гур асамбгавт 
іті урума дгīр    
йе нас тад вічачакшіре 

 
анйат — відмінний; ева — неодмінно; гуӷ 
— сказано; самбгавт — поклонінням 
Всевишньому Господові, причині всіх 
причин; анйат — інший; гуӷ — сказано; 
асамбгавт — поклонінням тому, що не є 
вищим; іті — таким чином; урума — я 
чув про це; дгīр — від нічим не 
стурбованих авторитетів; йе — хто; наӷ — 
нам; тат — ці теми; вічачакшіре — 
досконало пояснили. 

 

ПЕРЕКЛАД 
 

Кажуть, що поклоніння найвищій 
причині всіх причин дає одні плоди, але 
зовсім інші результати приносить 
поклоніння тому, що не є найвищим. Усе 
сказане було почуте від нічим не 
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стурбованих авторитетів, які чітко 
роз’яснили це. 
 

ПОЯСНЕННЯ 
 

У цій мантрі схвалена система навчання, 
що ґрунтується на слуханні від 
нестурбованих авторитетів. Доки людина не 
почує слова справжнього āчāр’ї, 
непідвладного тривогам і турботам 
мінливого матеріального світу, їй 
недоступні ключі від трансцендентного 
знання. Справжній духовний учитель, який 
також почув шруті-мантри, тобто ведичне 
знання, від свого вчителя, непохитно 
врівноваженого āчāр’ї, ніколи не стане 
пропонувати учневі свої вигадки чи 
викладати те, про що не згадано у ведичній 
літературі. У «Бгаґавад-ґīті» (9.25) ясно 
сказано, що ті, хто поклоняється пīтам, 
предкам, досягають планет предків. Так 
само грубі матеріалісти, що планують 
залишитись у цьому світі, потраплять до 
нього знову, але віддані Господа не 
поклоняються нікому, окрім Господа 
Кришни, найвищої причини всіх причин і 
таким шляхом досягають Кришни в Його 
вічній обителі в духовному світі. 

«рī Īопанішад» знову свідчить тут, що 
різні методи поклоніння дають різні плоди. 
Поклоняючись Усевишньому Господові, ми 
неодмінно досягнемо Його в Його вічній 
обителі, а поклоняючись таким півбогам, як, 
скажімо, півбог Сонця чи Місяця, ми без 
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сумніву, зможемо досягти планет цих 
півбогів. Якщо ж ми захочемо й надалі 
лишатись на цій жалюгідній планеті, з усіма 
нашими «плановими» комісіями та 
паліативними політичними програмами 
«латання дірок» — будь ласка, це також 
можливо. 

В жодному автентичному священному 
писанні не сказано, що, роблячи все, що 
завгодно, і поклоняючись кому завгодно, 
можна досягнути однієї й тієї ж мети. Такі 
недолугі теорії є просто вигадками 
самозваних «учителів», які не мають ніякого 
зв’язку з парампарою, істинною системою 
учнівської послідовності. Справжній 
духовний учитель ніколи не скаже, що всі 
шляхи ведуть до одної й тої ж самої мети, 
якої будь-хто може досягти, дотримуючись 
свого власного способу поклоніння, 
вшановуючи або півбогів, або Всевишнього 
Господа чи кого-небудь іще. Кожному 
зрозуміло, що, сівши на потяг до Бомбея, він 
дістанеться того місця призначення, що 
вказане у квитку. Придбавши квиток до 
Калькутти, ви потрапите в Калькутту, а не в 
якесь інше місце. І все ж, сучасні так звані 
«вчителі» запевняють, що будь-який квиток 
допровадить нас до вищої мети. Такі 
світські угодницькі теорії особливо 
приваблюють обмежених, самовдоволених 
створінь, які вигадують власні методи 
духовного поступу. Однак ведичні писання 
не підтримують усе це. Доки ми не 
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отримаємо знання від справжнього 
духовного вчителя, який перебуває в лінії 
визнаної учнівської послідовності, ми не 
здатні бачити справжній стан речей. У 
«Бгаґавад-ґīті» (4.2) сказано: 

 

евам парампарā-прāптам     
 імам рāджаршайо відуӷ 

са кāленега магатā      
йоґо наштаӷ парантапа 

 

«Таким шляхом, о карателю ворогів, великі 
царі пізнавали ці принципи йоґи [що 
викладені у «Бгаґавад-ґīті»]. Але систему 
парампари було перервано й тому зараз ці 
засади здаються втраченими». 

На момент появи Господа Кришни в 
цьому світі, принципи бгакті-йоґи, 
встановлені в «Бгаґавад-ґīті», були 
спотворені, тому Господь мав відновити 
систему учнівської послідовності, 
розпочавши її з Арджуни, Свого 
найближчого друга та відданого. Господь 
ясно сказав Арджуні (Б.-ґ. 4.3), що той може 
зрозуміти вчення Ґīти тільки завдяки тому, 
що він є Його відданим і другом. Іншими 
словами, той, хто не є відданим чи другом 
Господа, не зможе зрозуміти «Бгаґавад-
ґīту». Це означає також, що зрозуміти її 
зможе лише той, хто йде слідом за 
Арджуною. 

На даний момент є чимало тлумачів цієї 
видатної бесіди, дуже далеких від розуміння 
того, що ж насправді відбулося між 
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Кришною та Арджуною. Вони 
інтерпретують вірші «Бгаґавад-ґīти» як їм 
заманеться і, прикриваючись авторитетом 
Ґīти, видають за істину всіляку 
нісенітницю. Такі тлумачі не вірять ні в 
Кришну, ні в Його вічну обитель, то чи 
зможуть вони роз’яснити «Бгаґавад-ґīту»? 

Ґīта (7.20) ясно каже, що півбогам 
поклоняються лише ті, що втратили глузд. 
Кришна зрештою радить облишити всі інші 
шляхи і способи поклоніння й остаточно 
віддатися саме Йому. Лише той, хто 
очистився від усіх гріховних наслідків, 
може мати таку непохитну віру у 
Всевишнього Господа. Всі інші, з їхніми 
нікчемними способами поклоніння, 
продовжуватимуть тинятися манівцями 
матеріального світу, все більше й більше 
віддаляючись від справжнього шляху, 
внаслідок оманного враження, що всі дороги 
ведуть до одної мети. 

В цій мантрі дуже важливим є слово 
самбгавāт, що означає «шляхом поклоніння 
найвищій причині». Господь Кришна є 
первинним Богом-Особою, і все суще 
походить із Нього. У «Бгаґавад-ґīті» (10.8) 
Господь розкриває, що Він — творець 
усього, включно з Брагмою, Вішну та 
івою. Ці три головні божества 
матеріального світу створив Господь, і тому 
Він є творцем усього, що існує в 
матеріальному й духовному світах. 

В «Атхарва-Веді» знову ж таки 
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підтверджується, що Господь рī Кришна є 
тим, хто існував до сотворіння Брагми і хто 
просвітлив Брагму ведичним знанням. 
«Всевишня Особа, Бог, побажав сотворити 
живих істот і Нāрāяа створив їх. Від 
Нāрāяи народився Брагмā. Нāрāяа 
сотворив усіх Праджāпаті. Нāрāяа створив 
Індру. Нāрāяа створив вісім Васу. Нāрāяа 
сотворив одинадцять Рудр. Нāрāяа створив 
дванадцять Āдітьїв». Нāрāяа є 
повновладним поширенням Господа 
Кришни, і тому Нāрāяа й Кришна є одним і 
тим же. 

Далі також є вірш, де стверджується, що 
Всевишній Господь є сином Девакī. 
Народження рī Кришни від Васудеви та 
Девакī і Його тотожність із Нāрāяою 
визнає й підтверджує навіть рīпада 
акарāчāр’я, хоча акара й не належав 
до культу ваішнавів, тобто персоналістів. 
«Атхарва-Веда» також стверджує: «З самого 
початку, коли не було ні Брагми, ні іви, ні 
вогню, ні зірок, ні Сонця, ні Місяця, існував 
лише Нāрāяа. Однак Господь не 
залишається самотнім, Він творить все, що 
тільки забажає». 

В «Мокша-Дгармі» сказано: «Я створив 
усіх Праджāпаті й Рудр. Вони позбавлені 
досконалого знання про Мене, бо їх 
покриває Моя ілюзорна енергія». 

Про це йдеться також у «Варāга Пурāні»: 
«Нāрāяа є Всевишнім Богом-Особою і з 
Нього походить чотириголовий Брагмā, а 
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також Рудра, який згодом став усезнавцем». 
Отже, вся ведична література свідчить, що 

Нāрāяа, тобто Кришна, — це причина всіх 
причин. У «Брагма-самгіті» сказано, що 
Всевишній Господь — це рī Кришна, 
Ґовінда, який є відрадою всіх живих істот і 
первинною причиною всіх причин. Справді 
освічені люди довідуються про цю істину із 
свідчень великих мудреців та з Вед, і тому 
вони рішуче поклоняються Господу рī 
Кришні як всеосяжному сущому. 

Людину, яка рішуче поклоняється лише 
Кришні, називають будгою, тим, хто знає 
правду. Така переконаність приходить, коли 
людина з вірою та любов’ю слухає 
трансцендентне послання від āчāр’ї, який 
цілковито володіє собою. Той, хто не має 
віри й любові до Господа рī Кришни, не 
може переконатися в цій простій істині. У 
«Бгаґавад-ґīті» (9.11,) людей, що не мають 
віри, описано як мӯдг — віслюків, тобто 
дуже нерозумних людей. Там сказано, що 
мӯдга зневажає Бога-Особу, бо не отримав 
досконалого знання від незбентеженого 
āчāр’ї, адже той, кого бентежить вир 
матеріальної енергії, не має кваліфікації на 
те, щоб стати āчāр’єю. 

Перед тим, як вислухати «Бгаґавад-ґīту», 
Арджуна був збентежений цим 
матеріальним виром, причиною якого була 
його прихильність до сім’ї, громади та 
суспільства. Через це Арджуна хотів стати 
таким собі благодійником, що уникає 
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насильства. Однак, отримавши від 
Усевишньої Особи ведичне знання 
«Бгаґавад-ґīти», він став будгою, змінив своє 
рішення, і почав вшановувати Господа рī 
Кришну, який вказав на неминучість битви 
на Курукшетрі як на прояв Господньої волі. 
Отже, герць Арджуни зі своїми так званими 
«родичами» являє собою вищу форму 
поклоніння Господові, і, беручи участь у 
битві, Арджуна став чистим відданим 
Господа. Досягнути такої довершеної 
досконалості можливо лише тоді, коли 
людина служить справжньому Кришні, а не 
якомусь сфабрикованому «Кришні», якого 
вигадали нерозумні люди, не знайомі з 
великою і складною наукою про Кришну, 
викладеною у «Бгаґавад-ґīті» та «рīмад-
Бгāґаватам». 

Згідно з «Ведāнта-сӯтрою», самбгӯта є 
джерелом народження й підтримання, а 
також вмістищем, куди все входить, після 
знищення. «рīмад-Бгāґаватам», 
природний коментар до «Ведāнта-сӯтри» й 
твір самого автора «Ведāнта-сӯтри», 
стверджує, що джерело всіх еманацій — не 
якийсь мертвий камінь. Навпаки, воно є 
абгіґйа — сповнене свідомості. Первинний 
Господь рī Кришна також каже у 
«Бгаґавад-ґīті» (7.26,), що Він знає все — 
минуле, теперішнє й майбутнє, але Його 
ніхто не знає повністю, включаючи таких 
півбогів, як іва й Брагмā. Ті, кого 
тривожать припливи й відпливи 
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матеріального існування, не можуть 
повністю пізнати Його. Малоосвічені 
«духовні вчителі» вдаються до компромісів, 
намагаючись зробити об’єктом поклоніння 
народні маси, але вони не розуміють ні того, 
що таке поклоніння неможливе, ні того, що 
народні маси загалом далеко не досконалі. 
Їхні потуги нагадують зрошування водою 
листя дерева замість поливання його 
коренів. Природніше було б поливати 
коріння, але сучасні сповнені тривог і 
клопотів вожді більше схильні зрошувати 
листя, і попри те, що вони безперервно 
ллють воду на листя, все сохне від спраги. 

«рī Īопанішад» радить нам лити воду 
на корінь, що є джерелом росту. Служіння 
народним масам, яке полягає у задоволенні 
тілесних потреб людей, ніколи не може бути 
досконалим, і воно менш вартісне, ніж 
служіння, скероване на душу. Душа — це 
корінь, який породжує різні типи тіл згідно 
із законом карми, тобто законом 
матеріальної протидії. Надавати людям 
медичну допомогу чи вдаватись до освітньої 
діяльності в той час коли на бійнях ріжуть 
нещасних тварин — таке «служіння 
людству» не додасть ніякої користі живим 
істотам. 

Жива істота постійно зазнає страждань 
народження, старості, хвороб і смерті в 
різних типах тіл. Людська форма життя — 
це єдиний шанс вибратися із скрутного 
становища матеріального існування, бо 
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тільки людина здатна поновити втрачені 
стосунки між живою істотою і Всевишнім 
Господом. Господь прийшов особисто, щоб 
навчити цієї філософії віддання себе 
Всевишньому — самбгӯті. Справжнє 
служіння людству полягає в тому, щоб 
навчити людей віддатись, підкоритись 
Усевишньому Господові та служити Йому з 
любов’ю і з усією енергією. Така суть цієї 
мантри «рī Īопанішад». 

Найдоступніший спосіб поклоніння 
Всевишньому Господові за цих тривожних 
часів полягає в тому, щоб слухати про Його 
величну діяльність і оспівувати її. 
Умоглядні мислителі, однак, вважають 
діяння Господа витвором уяви й тому вони 
ухиляються від слухання про них, а 
натомість дуже спритно жонглюють по суті 
позбавленими самого сенсу словами, аби 
відвернути увагу наївних народних мас. 
Замість того, щоб слухати про діяння 
Господа Кришни, вони вдаються до 
самореклами, спонукаючи своїх 
послідовників  співати хвалу своєму 
псевдодуховному  «вчителеві». Останнім 
часом кількість таких облудників значно 
зросла, й перед чистими відданими Господа 
постало завдання рятувати людей від 
нечестивої пропаганди імітаторів та 
псевдоінкарнацій Бога. 

Упанішади привертають нашу увагу до 
первинного Господа рī Кришни непрямо, 
а «Бгаґавад-ґīтā», яка є підсумком усіх 
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Упанішад, вказує на Нього прямо. 
Слухаючи про Кришну, як Його описано в 
«Бгаґавад-ґīті» та «рīмад-Бгāґаватам», 
люди поступово очищують свій розум від 
скверни. «рīмад-Бгāґаватам» навчає, що 
відданий, слухаючи про діяння Господа, 
привертає до себе Його увагу, й тоді 
Господь, що перебуває в серці кожної живої 
істоти, допомагає відданому належними 
вказівками. «Бгаґавад-ґīтā» (10.10) також 
підтверджує це. 

Вказівки, які Господь дає зсередини, 
очищують серце відданого від усілякої 
матеріалістичної скверни, нагромадженої 
ґунами страсті та невігластва. Невіддані 
завжди перебувають під впливом страсті й 
невігластва. Той, хто перебуває в ґуні 
страсті, не може позбутися потягу до 
матеріального, а той, на кого впливає 
невігластво, не може знати нічого ані про 
Господа, ані про свою душу. Зумовлені 
страстю люди втрачають нагоду для 
самоусвідомлення, хоча деякі з них досить 
вправно вдають із себе релігійних діячів. 
Що ж стосується відданого, то з Господньої 
ласки ґуни страсті й невігластва покидають 
його, й таким чином відданий 
утверджується в якості добра, що є ознакою 
досконалого брагмана. Кожен, хто прямує 
шляхом відданого служіння під 
керівництвом істинного духовного вчителя, 
може, набувши відповідних якостей, 
піднятись до рівня брагмана, незалежно від 
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свого походження та фахового обов’язку. У 
«рīмад-Бгāґаватам» (2.4.18) сказано 
також, що будь-яка жива істота низького 
походження може очиститись під 
керівництвом чистого відданого Господа 
завдяки надзвичайній могутності Господа. 

Якщо людина стає щаслива і сповнюється 
натхнення служити Господові — це 
свідчить про те, що вона починає набувати 
якостей брагмана. Такій людині наука про 
Бога відкривається сама собою. 
Усвідомивши науку про Бога, вона 
поступово звільнюється від матеріальних 
прив’язаностей і розум її, позбувшись 
сумнівів, з Господньої ласки стає 
кришталево чистим. Досягнувши такого 
стану, людина стає звільненою душею і на 
кожному кроці свого життя бачить Бога. В 
цьому полягає досконалість самбгавāт, яку 
описано у тринадцятій мантрі «рī 
Īопанішад». 
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МАНТРА 
ЧОТИРНАДЦЯТА 

 
 

सम्भू�त च िवनाशं च यस्त�देोभयँ सह । 
िवनाशेन मृत्युं तीत्वार् सम्भूत्याऽमृतम�ुते ॥१४॥ 

 
 

самбгӯті ча віна ча    
йас тад ведобгайа сага 

вінена мритйу тīртв    
самбгӯтймритам ануте 

 
самбгӯтім — вічний Бог-Особа, Його 
трансцендентні ім’я, форма, розваги, якості, 
Його невід’ємне оточення, розмаїття Його 
обителі й т. ін.; ча — і; вінам — 
тимчасовий матеріальний прояв, що 
включає в себе півбогів, людей, тварин 
тощо, з їхніми оманливими, нетривкими 
іменами, славою й т. ін.; ча — і; йаӷ — 
якими вони є; тат — те; веда — знає; 
убгайам — обидва; сага — разом з; 
вінена — з усім, що має загинути; 
мритйум — смерть; тīртв — 
перевершуючи; самбгӯтй — у вічному 
Божому царстві; амритам — безсмертя; 
ануте — насолоджуються. 
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ПЕРЕКЛАД 
 

Слід знати Бога-Особу та Його 
трансцендентне ім’я, а також тимчасове 
матеріальне творіння з його 
недовговічними півбогами, людьми та 
тваринами. Той, хто досконало знає все 
це, долає смерть і, покинувши ефемерне 
космічне творіння, насолоджується 
вічним життям, сповненим щастя і 
знання у вічнім царстві Бога. 
 

ПОЯСНЕННЯ 
 

Завдяки так званій «науково-технічній 
революції» людська цивілізація спромоглася 
створити космічні кораблі й поставити собі 
на службу атомну енергію, однак все це не 
допомогло звільнитися від народження, 
старості, хвороб та смерті. Кожного разу, 
коли якась розумна людина ставить питання 
про ці злигодні перед так званими 
«вченими», вони дуже спритно уникають 
відповіді, посилаючись на те, що 
матеріалістична наука постійно 
розвивається і згодом допоможе людині 
стати безсмертною й вічно молодою. Такі 
відповіді свідчать про те, що насправді вчені 
зовсім не розуміють законів матеріальної 
природи, в якій усе підвладне точним 
законам і мусить проходити у своєму 
розвитку через шість фаз: народження, ріст, 
зрілість, відтворення потомства, псування і, 
зрештою, смерть. Все, що існує в 
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матеріальній природі, не може уникнути цих 
шести законів зміни, й тому ніхто — ні 
півбог, ні людина, ні тварина, ні дерево — 
не зможе залишатись у матеріальному світі 
навіки. 

Тривалість життя живої істоти залежить 
від типу тіла, в якому вона перебуває. 
Господь Брагма, головна жива істота 
матеріального всесвіту, може жити 
мільйони й мільярди років, в той час як 
крихітний мікроб живе лише кілька годин. 
Але річ не в цьому, а в тому, що в 
матеріальному світі ніхто не може жити 
вічно. Все народжується або створюється за 
певних умов, існує деякий час, і, якщо це 
жива істота, росте, народжує собі подібних, 
поступово виснажується і згодом зникає. 
Згідно з цими законами навіть Брагми (а 
Брагм є мільйони в різних усесвітах, кожен з 
яких більший від попереднього) приречені 
вмерти якщо не сьогодні, то завтра. Тому й 
весь цей матеріальний всесвіт називають 
Мритьялокою — місцем смерті. 

Вчені-матеріалісти й політичні діячі, які 
нічого не знають ні про ведичну літературу, 
ні про безсмертну духовну природу, 
намагаються увічнити існування в цьому 
світі. Ведична література містить довершене 
знання зрілого трансцендентного досвіду, та 
на жаль, сучасні люди не схильні звертатись 
за знаннями до Вед, Пурā та інших 
священних писань. 

З «Вішну Пурāи» (6.7.61) ми 
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довідуємось, що Господь Вішну, Бог-Особа, 
володіє різними енергіями, які відомі як 
парā — вища енергія та апарā, або авідйā — 
нижча енергія. Матеріальну енергію, в 
тенетах якої ми зараз перебуваємо, 
називають авідйею, тобто нижчою енергією. 
Завдяки цій енергії стає можливим 
створення матеріального світу. Але існує й 
інша, вища енергія, — парā-акті. Ця вища 
енергія повністю відмінна від нижчої 
матеріальної енергії — вона складає вічне, 
безсмертне Господнє творіння (Б.-ґ. 8.20). 

Усі матеріальні планети, вищі, нижчі й 
проміжні, включно із Сонцем, Місяцем та 
Венерою, розсіяні по всьому всесвіті. Ці 
планети існують лише впродовж життя 
Брагми, а от деякі з нижчих планет 
руйнуються наприкінці кожного дня Брагми 
і творяться знову з приходом нового дня. На 
вищих планетах відлік часу повністю 
відмінний від нашого. На багатьох із них 
наш земний рік дорівнює лише одній добі. 
Чотири земних епохи — Сатья, Третā, 
Двāпара і Калі — за шкалою часу вищих 
планет тривають лише 12 тисяч років. Такий 
же проміжок часу, збільшений у тисячу 
разів, складає один день Брагми і стільки ж 
триває його ніч. Ці дні й ночі утворюють 
місяці й роки на планеті Брагми, і Брагма 
живе сто таких років. Наприкінці життя 
Брагми всесвітній прояв знищується. 

У ніч Брагми живі істоти, ті, що мешкають 
на Сонці та Місяці, разом із тими, що 
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заселяють планетну систему Мритьялока, до 
якої належить наша Земля й чимало інших 
планет, розташованих нижче від неї, 
розчиняються у водах спустошення. В цей 
час усі живі істоти, як і всі види життя 
стають непроявленими, хоча як духовні 
душі вони продовжують існувати. Такий 
непроявлений стан називають ав’яктою. 
Коли ж наприкінці життя Брагми всесвіт під 
час загального спустошення знищується 
повністю, ав’якта настає знову. Однак поза 
двома непроявленими станами існує 
духовна атмосфера або природа. Там є 
величезна кількість духовних планет, що 
існують вічно, — навіть тоді, коли планети в 
цьому матеріальному всесвіті руйнуються. 

Космічний прояв, яким правлять Брагми, 
— це лише одна четверта частина енергії 
Господа (ека-пада-вібгӯті), й цю енергію 
називають нижчою. Поза сферою 
повноважень Брагм перебуває духовна 
природа трі-пада-вібгӯті, що становить три 
чверті Господньої енергії, і ця енергія є 
парā-пракриті — вища енергія. 

Панівна Всевишня Особа в духовному 
світі — Господь рī Кришна. Як стверджує 
«Бгаґавад-ґīтā» (8.22), наблизитись до Нього 
можна лише шляхом чистого відданого 
служіння, і ніяк інакше. Не допоможе ні 
метод ґйāни (філософії), ні метод йоґи 
(містицизму), ні, тим більше, метод карми 
(діяльності задля плодів). Кармі, тобто ті, 
кого цікавлять плоди діяльності, зможуть 
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піднятися до планет системи Сварґалоки, до 
складу якої входять Сонце й Місяць. Ґйані 
та йоґи можуть досягти ще вищих планет, 
навіть Брагмалоки і, якщо завдяки 
відданому служінню вони набудуть 
відповідних якостей, їх буде допущено в 
духовний світ — або в осяйну космічну 
атмосферу духовного неба (у Брагман), або 
на планети Ваікухи — залежно від їхньої 
кваліфікації. Але, без сумніву, ніхто не 
зможе досягти планет Ваікунтх, не маючи 
досвіду відданого служіння. 

На матеріальних планетах кожен, від 
Брагми до мурашки, намагається панувати 
над матеріальною природою — така 
матеріальна хвороба. Доки ця хвороба 
триває, жива істота змушена зазнавати 
безперервної зміни тіл. Незалежно від того, 
яке тіло приймає жива істота, — людини, 
півбога чи тварини — вона, врешті-решт, 
буде змушена терпіти непроявлений стан 
під час двох спустошень — спустошення, 
яким супроводжується ніч Брагми і 
загального спустошення по смерті Брагми. І 
якщо ми хочемо покласти край 
повторюваним народженням і смертям, а 
також хворобам і старості, що 
супроводжують нас у кожному житті, нам 
треба докладати зусиль, щоб досягти 
духовних планет, на кожній із яких панує 
Господь Кришна у формі Своїх 
повновладних поширень. 

Ніхто не може підкорити собі Кришну. 
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Зумовлені душі — це ті, що намагаються 
панувати над матеріальною природою, але 
замість цього підпадають під владу її 
суворих законів і страждають від 
повторюваних народжень та смертей. 
Господь приходить сюди, щоб відновити 
засади релігії, основою якої є почуття відда-
ності Йому. Такою є остання настанова 
Господа у «Бгаґавад-ґīті» (18.66), але 
недоумки на свій лад тлумачать цю 
найважливішу настанову й різними 
способами зводять людей на манівці. Люди 
вважають за краще відкривати лікарні, ніж 
за допомогою відданого служіння готувати 
себе до життя в духовному царстві. Їх 
навчено цікавитися лише працею, яка дає 
тимчасове полегшення, але ніколи не 
принесе живій істоті реального щастя. Вони 
засновують різноманітні суспільні й 
державні установи й заклади, аби стримати 
руйнівну силу природи, але вони не знають, 
як приборкати цю нездоланну силу. 

Багато людей розрекламовані як великі 
знавці «Бгаґавад-ґīти», але вони не 
помічають підказку «Ґіти», з допомогою 
якої можна умиротворити матеріальну 
природу. Могутню природу можна 
приборкати лише пробудивши в собі 
свідомість Бога. Про це недвозначно сказано 
у «Бгаґавад-ґīті» (7.14). 

У чотирнадцятій мантрі «рī 
Īопанішад» навчає нас, що треба 
досконало знати як вінāша — тимчасовий 
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матеріальний прояв, так і самбгӯті — Бога-
Особу. Знаючи лише недовговічний 
матеріальний прояв, неможливо нічого 
врятувати, бо згідно з законами природи 
щомиті відбувається руйнування. Людина 
не може врятуватись від розпаду, й 
відкриттям лікарень справі не зарадиш. 
Врятувати нас може тільки досконале 
знання про вічне життя, сповнене щастя й 
повного усвідомлення. І вся ведична 
система освіти призначена навчити людей 
мистецтву досягнення вічного життя. 
Людей часто збивають з пуття тимчасові 
матеріальні принади, що обіцяють чуттєве 
задоволення, але така діяльність не тільки 
вводить в оману, але й сприяє занепаду. 

Тому ми повинні рятувати своїх ближніх 
правильним чином. Істина перебуває поза 
категоріями приємного й неприємного, і 
якщо ми хочемо врятуватися від 
повторюваних народжень і смертей, нам 
слід приєднатися до відданого служіння 
Господу. Тут не може бути ніяких 
компромісів, бо ця потреба дуже нагальна. 
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МАНТРА 
П’ЯТНАДЦЯТА 

 

िहरण्मयेन पा�ेण सत्यस्यािपिहतं मुखम् । 
त�वं पूष�पावृणु सत्यधमार्य द�ृये ॥१५॥ 

 

гірамайена птреа   
сатйасйпігіта мукхам 

тат тва пӯшанн апвриу   
сатйа-дгармй дришайе 

 
гірамайена — золотим сяйвом; пāтрена — 
сліпучим покровом; сатйасйа — Найвищої 
Істини; апігітам — прихований; мукхам — 
обличчя; тат  — ця завіса; твам — Себе; 
пӯшан — той, хто тримає все; апāвриу — 
ласкаво усунь; сатйа — чистому; 
дгармāйайа — відданому; дришайе — щоб 
виявити. 
 

ПЕРЕКЛАД 
 

О мій Господи-Вседержителю! Твоє 
справжнє лице приховане Твоїм сліпучим 
сяйвом. Будь такий ласкавий, усунь цю 
яскраву завісу і яви Себе Своєму чистому 
відданому. 
 

ПОЯСНЕННЯ 
 

У «Бгаґавад-ґīті» (14.27) Господь 
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змальовує Своє випромінювання 
брагмаджйоті, сліпуче сяйво Своєї 
особистісної форми таким чином: 

 

брагмао гі пратішхāгам      
амритасйāвйайасйа ча 

āватасйа ча дгармасйа      
сукхасйаікāнтікасйа ча 

 

«Я — основа безособистісного Брагмана, 
безсмертного, нетлінного й вічного, який є 
природним станом первинного щастя». 

Брагман, Парамāтмāн і Бгаґавāн — це три 
аспекти єдиної Абсолютної Істини. 
Початківцям найлегше сприймати Брагман. 
Парамāтмана усвідомлюють ті, хто пішов 
далі, а осягнення Бгаґавāна є остаточним 
усвідомленням Абсолютної Істини. Це 
знаходить підтвердження у «Бгаґавад-ґīті», 
де Господь каже, що Він є остаточною 
вищою Абсолютною Істиною, джерелом 
брагмаджйоті й всепроникливого 
Парамāтмана. 

Кришна каже (Б.-ґ.10.42), що Він — 
первинне джерело брагмаджйоті, 
безособистісного аспекту Абсолютної 
Істини і що немає потреби якось 
пояснювати Його безмежну силу. Стисло 
можна зауважити, що завдяки лише 
Парамāтману, що проникає у все і є одним з 
Його повновладних поширень, Господь 
підтримує все матеріальне космічне 
творіння. До того ж, Він підтримує ще й усі 
прояви духовного світу, і тому у зверненні 
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до Нього в шруті-мантрі «рī 
Īопанішад» використане слово пӯшан — 
Вседержитель, опора всього. 

Бог-Особа, рī Кришна, завжди 
сповнений трансцендентного блаженства. 
П’ять тисяч років тому, коли Він був 
присутній у Вриндāвані, в Індії, Він 
постійно, вже з самого початку Своїх 
дитячих розваг, перебував у 
трансцендентному блаженстві. Вбивати 
різноманітних демонів, таких, як Аґга, Бака, 
Пӯтāна і Праламба, було для Нього лише 
приємною розвагою. В селищі Вриндāвані 
Він тішився разом зі Своєю матір’ю, братом 
і друзями, і коли Він розважався в образі 
неслухняного крадія масла, всі Його близькі 
відчували небесне блаженство від такого 
крадійства. Слави Господа як маслокрада не 
торкається ганьба, бо це Його крадійство 
дає неабияку насолоду Його чистим 
відданим. Коли Господа називають «крадієм 
масла», це лише загострює насолоду Його 
чистих відданих. Все, що робив Господь у 
Вриндāвані, призначалося для насолоди 
Його наближених. Господь провадив Свої 
ігри для того, щоб привабити до Себе сухих 
мислителів-трансценденталістів і акробатів 
системи хатха-йоґи, що вдаються до 
пошуків Абсолютної Істини. 

укадева Ґосвāмī сказав у «рīмад-
Бгāґаватам» (10.12.11) про дитячі забави 
Господа зі Своїми друзями-пастушками 
таке: 
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іттха сатā брагма-сукхāнубгӯтйā 
дāсйа ґатāнā пара-даіватена 
мāйāрітāнā нара-дāракеа 

сāка віджагруӷ крита-пуйа-пуджāӷ 
 

«Бог-Особа, рī Кришна, якого осягають 
як імперсонального, сповненого блаженства 
Брагмана і якому віддані поклоняються як 
Усевишньому Господові, а світські люди 
вважають звичайною людиною, грався з 
хлопчиками-пастушками, які досягли такого 
становища завдяки величезній кількості 
добрих діл». 

Отже, Господь завжди занурений у 
трансцендентні розваги разом із Своїми 
духовними наближеними, які перебувають з 
Ним у різних стосунках: нта — спокій; 
дсйа — служіння; сакхйа — дружба; 
втсалйа — батьківська ніжність і мдгурйа 
— подружня любов. 

Відомо, що Господь ніколи не покидає 
Вриндвана-дгму, тому у зв’язку з цим 
може виникнути питання, як же Він керує 
справами у Своїх різноманітних творіннях? 
Ось що відповідає на це «Бгаґавад-ґīтā» 
(13.14): «Господь пронизує все матеріальне 
творіння Своєю повновладною часткою, 
відомою як втілення пуруша». Сам Господь 
не має нічого спільного з творенням, 
підтриманням і руйнуванням матеріального 
всесвіту, Він доручає всю цю роботу Своєму 
повновладному поширенню —  
Парамтмнові, Наддуші. Кожну живу 
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істоту називають тмою — душею, а 
головна душа, що керує ними всіма — це 
Парамтмн, Наддуша. 

Вся система усвідомлення Бога — це 
велична наука. Матеріалісти можуть лише 
розмірковувати про 24 складники 
матеріального творіння й аналізувати їх, бо 
вони дуже мало знають про пурушу, 
Господа. А щодо трансценденталістів-
імперсоналістів, то їх просто засліпило 
яскраве сяйво брагмаджйоті. Аби побачити 
Абсолютну Iстину в усій Її всеосяжній 
довершеності, треба вийти за межі 24-х 
матеріальних елементів і за межі сліпучого 
сяйва Брагмана. «рī Īопанішад» вказує 
на необхідність саме цього, молячи Господа 
усунути сліпучий покрив, гірамайа-птру. 
Доки ця завіса залишатиметься й доки 
людина за цією сліпучою завісою не матиме 
змоги бачити Бога-Особу таким як Він є 
насправді — Абсолютна Iстина буде для неї 
недосяжна. 

Аспект Парамтмна — це один із трьох 
повновладних поширень Бога-Особи, що 
називається вішу-таттвою. Вішу-
таттва всередині всесвіту відома як 
Кшīродакаї Вішу, один із трьох 
головних богів (Брагми, Вішу й іви). Як 
Парамтмн Він проникає в усе й перебуває 
в кожній індивідуальній живій істоті. 
Ґарбгодакайī Вішу — всезагальна 
Наддуша — присутній у всіх живих істотах. 
Поза цими двома Вішу, існує 
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Краодакайī Вішу, що лежить у 
причинному океані. Він — творець усіх 
всесвітів. Система йоґи вчить серйозного 
учня, як подолати 24 елементи 
матеріального космічного творіння й тоді 
досягти вішу-таттви. Філософські 
емпіричні пошуки допомагають досягнути 
безособистісного брагмаджйоті, сліпучого 
сяйва трансцендентного тіла Господа рī 
Кришни. Про це йде мова у «Бгаґавад-ґīті» 
(14.27), а також у «Брагма-сагіті» (5.40): 

 

йасйа прабгā прабгавато джаґад-аа-коі- 
коішв аеша-васудгāді-вібгӯті-бгіннам 

тад-брагма нішкалам анантам аеша-бгӯта 
ґовіндам āді-пуруша там ага бгаджāмі 

 

«Існують мільйони й мільярди всесвітів, і 
всі вони містять у собі безліч планет, кожна 
з яких займає певне розташування в космосі 
і має специфічну будову. Всі ці планети 
містяться в частині брагмаджйоті. А саме 
сяйво брагмаджйоті — це особисті промені 
Всевишнього Бога-Особи, якому я 
поклоняюся». 

Ця мантра «Брагма-сагіти» відображає 
істинне розуміння Абсолютної Істини, а 
руті-мантра «рī Īопанішад», яку ми 
розглядаємо зараз, підтверджує опис 
«Брагма-сагіти», вказуючи на спосіб Її 
усвідомлення. Проста молитва «рī 
Īопанішад», звернена до Господа, містить 
прохання усунути покрив брагмаджйоті, 
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щоб можна було бачити Його справжнє 
обличчя. 

Досконале знання передбачає розуміння 
того, що Кришна є коренем Брагмана, й у 
священних писаннях, таких, як «рīмад-
Бгґаватам», ця наука про Кришну 
викладена вичерпно. Автор «рīмад-
Бгґаватам», рīла Вйсадева усвідомив і 
встановив, що Абсолютну Iстину описують 
як Брагмана, Парамтмна чи Бгаґавна. 
Вйсадева ніде не вказує, що Абсолютна 
Iстина є джівою, звичайною живою істотою. 
Не слід вважати живу істоту всемогутньою 
Абсолютною Істиною. Якби це було так — 
живій істоті не було б потреби молити 
Господа, аби Він усунув Свій сліпучий 
покрив і дав їй змогу споглядати Своє 
істинне обличчя. 

З усього сказаного слід зробити висновок, 
що за відсутності знання про повноважні 
духовні прояви Найвищої Істини, 
самостійно усвідомити можна тільки 
безособистісний Брагман. Так само, коли 
людина усвідомлює лише матеріальні 
енергії Господа, не знаючи зовсім чи знаючи 
мало про Його духовну силу, вона осягає 
тільки Парамтмна. Отже, осягнення як 
Брагмана, так і Парамтмна є частковим 
усвідомленням. Але якщо людина після 
усунення покрову гірамайена-птри, про 
яке вона молить у цій мантрі, усвідомлює 
Всевишнього Бога-Особу, рī Кришну, у 
всій Його силі, тоді вона усвідомлює й 
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істину всудевах сарвам іті: Господь рī 
Кришна, що відомий як Всудева, є всім 
сущим — Брагманом, Парамтмном і 
Бгаґавном. Бгаґавн — це корінь, а Брагман 
і Парамтмн — Його гілля.  

У «Бгаґавад-ґīті» зроблено порівняльний 
аналіз трьох класів трансценденталістів: 
тих, що поклоняються імперсональному 
Брагману — ґйāні, тих, що поклоняються 
прояву Господа у формі Парамтмна — 
йоґів, і відданих Господа рī Кришни — 
бгакт. У «Бгаґавад-ґīті» (6.46–47) сказано, 
що з усіх трансценденталістів найвищими є 
ґйāні, тобто ті, що розвивають ведичне 
знання. Та все ж йоґи вищі ніж ґйāні, не 
кажучи вже про тих, що присвятили себе 
діяльності заради плодів, кармі. Але з усіх 
йоґів той, хто самовіддано служить Господу 
— найкращий. 

Отже, філософ ліпший від трудівника, 
містик перевершує філософа, а 
найвизначнішим з-поміж усіх містиків є той, 
хто постійно служить Господу. Саме до 
такої найвищої досконалості і скеровує нас 
«рī Īопанішад». 
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МАНТРА 
ШІСТНАДЦЯТА 

 

पूष�ेकष� यम सूयर् �ाजापत्य  
�ूह रश्मीन् समूह तेजो । 

य�े �पं कल्याणतमं त�े पश्यािम  
योऽसावसौ पु�षः सोऽहमिस्म  ॥१६॥ 

 

пӯшан екарше йама сӯрйа прджпатйа 
вйӯга рамīн самӯга теджо 

йат те рӯпа калйатама тат те паймі 
йо ’св асау пурушаӷ со ’гам асмі 

 

пӯшан — той, хто тримає все; екарше — 
первинний філософ; йама — той Вищий, що 
все впорядковує; сӯрйа — мета сурів, 
великих відданих; прāджāпатйа — той, хто 
зичить добра прāджāпаті, пращурам 
людства; вйӯга — усунь, будь ласка; рашмін 
— промені; самӯга — будь ласка, відведи; 
теджаӷ — сяйво; йат — так, щоб; те — 
Твою; рӯпам — форму; калйāна-тамам — 
найбільш сприятливу; тат — ту; те — 
Твою; пашйāмі — я міг би побачити; йаӷ — 
той, хто; асау — подібний до сонця; асау — 
той; пурушаӷ — Бог-Особа; саӷ — я сам; 
агам — я; асмі — є. 
 

ПЕРЕКЛАД 
О мій Господи! Ти — первинний Філософ! Ти — 
Вседержитель і регулівний Принцип! Ти — Мета 
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чистих відданих і Доброзичливець пращурів 
людства! Будь ласка, відведи сяйво Своїх 
трансцендентних променів, аби я міг побачити Твою 
форму блаженства. Ти — вічний Усевишній Бог-
Особа, схожий на сонце, як і я. 

 

ПОЯСНЕННЯ 
 

Як якісно єдині сонце та його промені, так 
само якісно єдині й Господь та живі істоти. 
Сонце одне, але корпускул сонячного світла 
— безліч. Сонячні промені складають 
частину сонця, сонячна ж куля разом з 
промінням складає загальне сонце, 
всередині якого перебуває бог сонця. Так 
само й на найвищій планеті Ґолоці 
Вриндвані, що випромінює сяйво 
брагмаджйоті, перебуває вічний Господь, 
про що свідчить «Брагма-сагіта» (5.29), де 
про Нього сказано таке: 

 

чінтāмаі-пракара-садмасу калпа-врикша- 
лакшāвритешу сурабгīр абгіпāлайантам  

лакшмī-сагасра-ата-самбграма-севйамāна 
говіндам āді-пуруша там ага бгаджāмі 

 

 «Трансцендентна обитель Господа 
Кришни — це земля філософського каменю, 
з якого там зроблені будинки, що розміщені 
в затінку від побажай-дерев. В тому царстві 
Господь доглядає корів сурабгі, завжди 
оточений тисячами богинь удачі, що 
постійно служать Йому і з великою шаною й 
готовністю чекають на можливість догодити 
Йому». 
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Так у «Брагма-сагіті» описана обитель 
Господа Кришни, і також там сказано, що 
брагмаджйоті — це сяйво цієї духовної 
планети, Ґолоки Вриндавани, так само як 
сонячне світло є випроміненням сонячної 
кулі. Не подолавши сліпучого сяйва 
брагмаджйоті, людина не може отримати 
ніяких відомостей про Господнє царство. 
Філософи-імперсоналісти, засліплені сяйвом 
брагмаджйоті, неспроможні досягнути 
обителі Господа Кришни, істинної 
реальності, й побачити Його 
трансцендентну форму. Зі своїм обмеженим 
запасом знань такі мислителі не здатні 
побачити сповнений блаженства 
трансцендентний образ рī Кришни. Тому 
«рī Īопанішад» підносить ці молитви 
Господу, щоб Він усунув сліпучі промені 
брагмаджйоті, і щоб чистий відданий зміг 
побачити Його трансцендентну, повну 
блаженства форму. 

Осягнувши безособистісне 
брагмаджйоті, людина на власному досвіді 
відчуває цей благодатний прояв Господа, а 
усвідомивши Парамтмна, всепроникливе 
поширення Господа, вона переживає ще 
більше просвітлення. Та зустрівшись віч-на-
віч з Усевишнім Богом-Особою, відданий 
пізнає найблагодатніший аспект 
Усевишнього. До Абсолютної Iстини 
звертаються як до первинного філософа, 
охоронця й благодійника всесвіту, отже, не 
можна вважати, що це не Особа. Такий 
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висновок «рī Īопанішад». Слово пӯшан 
— Вседержитель, «той, хто все підтримує», 
— дуже важливе, бо воно стосується 
Господа, який, хоча й підтримує всіх істот, 
та все ж особливо піклується про Своїх 
відданих. Подолавши імперсональне 
брагмаджйоті і споглядаючи особистісний 
аспект Господа в його найбільш благодатній 
вічній формі, відданий повністю усвідомлює 
Абсолютну Істину. рīла Джīва Ґосвмī у 
своїй книзі «Бгаґавад-сандарбга» стверджує: 

 

татхā чаіва ваісісйе прāпте  
пӯрāвірбгāватвенāкхаа- 

таттва-рӯпо ’сау бгаґавāн брагма  
ту стуам апракаіта- 

ваіішйāкāратвена тасйаівāсамйаґ  
āвірбгāва ітй āгāтам 

 
самбгартеті татхā бгартā    
бга-кāро ’ртха-двайāнвітаӷ 

нетā ґамайітā срашā    
ґа-кāрāртхас татхā муне 

 
аіварйасйа самаґрасйа    
вīрйасйа йаасаӷ рійаӷ 
ґйāна-ваірāґйайо чāпі    
анā бгаґа ітіґанā 

 

васанті татра бгӯтāні    
бгутатманй акхілāтмані 
са ча бгӯтешв аеешу    

ва-кāрāтхас тато ’вйайаӷ 
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ґйāна-акті-балайварйа- 
вīрйа-те джāсй аешатаӷ 

бгаґавач-чгабда-вāчйāні  
вінā гейаір ґунāдібгіӷ 

 

«Досконале усвідомлення Абсолютної 
Iстини полягає в тому, щоб пізнати Бога-
Особу, бо Він усемогутній і володіє всіма 
трансцендентними здібностями. 
Довершеність здібностей Абсолютної 
Iстини не присутня в брагмаджйоті, отже, 
усвідомлення Брагмана — це лише часткове 
осягненням Бога-Особи. О вчені мудреці, 
перший склад слова «бгаґавн» має подвійне 
значення: «той, хто все підтримує» і «той, 
хто опікується всім». Другий склад «ґа» 
вказує на провідника, правителя або ж 
творця. Склад «ва» або «ба» говорить про 
те, що кожна істота існує в Ньому, і що Він 
також перебуває в кожній істоті. Іншими 
словами, трансцендентне слово «бгаґавн» 
вказує на необмежені знання, здібності, 
енергію, багатства, силу та вплив, і все це 
без жодного відтінку матеріального 
сп’яніння» 

(«Бгаґавад-сандарбга» 3.1,3–6). 
Господь повністю підтримує своїх чистих 

відданих і крок за кроком веде їх шляхом 
відданого служіння. Як проводар відданих, 
Він врешті решт винагороджує їх найбільш 
бажаним плодом відданого служіння, 
даруючи їм Себе. Віддані з безпричинної 
Господньої ласки можуть бачити Його віч-
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на-віч, і таким чином Господь допомагає їм 
досягти вищої духовної планети — Ґолоки 
Вриндвани. Як творець, Він наділяє Свого 
відданого всіма необхідними якостями, щоб 
він у підсумку міг досягнути Його. Господь 
— причина всіх причин і немає нічого, що 
було б причиною Йому, бо Він — первинна 
причина. Як такий, Він насолоджується Сам 
у Собі, проявляючи Свою внутрішню силу. 

Його зовнішня сила не є Його 
безпосереднім проявом — Він спочатку 
проявляє Себе у формі пуруш, і тоді вже 
цими Своїми поширеннями Він підтримує 
матеріальний прояв. Саме завдяки Своїм 
поширенням Він творить, підтримує і 
знищує весь космічний прояв. 

Живі істоти також є індивідуальними 
поширеннями Самого Господа, які 
відділились від Нього. Деякі з них, 
мавпуючи Господа, намагаються панувати 
над природою і Він дозволяє їм увійти в 
космічне творіння, даруючи таким чином 
можливість повністю задовольнити свою 
схильність панувати. Внаслідок присутності 
Його невід’ємних часток, живих істот, все у 
світі об’єктів чуттєвого сприйняття 
приходить у рух, все діє, взаємодіє і 
породжує наслідки. Живим істотам 
надаються всі сприятливі умови 
владарювати над матеріальною природою, 
хоча остаточним суддею й вершителем 
залишається Сам Господь у вигляді 
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Парамтмна, Наддуші, Його повновладного 
поширення, що є одним із пуруш. 

Отже, між живою істотою, тмою, і 
Парамтмном, Господом, що вершить 
правосуддя, тобто, між душею й Наддушею, 
існує величезна різниця. тм підкоряється 
Парамтмну й тому вони ніколи не можуть 
бути на одному рівні. А завдяки тому, що 
Парамтмн у всьому сприяє тмі, то Він 
відомий як постійний супутник живої 
істоти. 

Всепроникливий прояв Господа, який 
присутній за всіх обставин, тобто під час 
неспання, сну й глибокого сну, і з якого 
джīва-акті (життєва сила) породжується у 
формі як зумовлених, так і звільнених душ, 
— називають Брагманом. 

Господь — це джерело як Брагмана, так і 
Парамтмна, й тому Він є джерелом усіх 
живих істот і взагалі усього сущого. Той, 
хто пізнав це, одразу ж приступає до 
відданого служіння Господові. Чисті 
віддані, що завжди усвідомлюють Господа, 
усім серцем і душею прихиляються до 
Нього й, зустрічаючись із такими ж чистими 
відданими, вже не мислять собі іншого 
заняття, окрім вихваляння трансцендентної 
діяльності Господа. Ті ж, хто ще не досяг 
рівня досконалості чистих відданих, а також 
ті, хто усвідомив лише такі аспекти Господа, 
як Брагман і Парамтмн, не здатні 
правильно оцінювати вчинки досконалих 
відданих. Господь завжди допомагає чистим 
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відданим і вкладає в їхні серця всі необхідні 
знання, й тоді з Його особливої ласки пітьма 
невігластва зникає. Умоглядні філософи та 
йоґи не можуть собі навіть уявити такого, бо 
вони більшою чи меншою мірою 
покладаються лише на власні сили. В 
«Катха Упанішаді» сказано, що Господа 
може пізнати лише той, до кого Він 
проявляє Свою особливу ласку, і ніхто 
інший. Такою особливою милістю Він 
обдаровує тільки Своїх чистих відданих. 
Отже, «рī Īопанішад» вказує на таку 
милість Господа, яку являє Він Сам, але не 
брагмаджйоті. 
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МАНТРА 
СІМНАДЦЯТА 

 
 

वायुरिनलममृतमथेद ंभस्मांतँ शरीरम् । 
ॐ �तो स्मर कृतँ स्मर �तो स्मर कृतँ स्मर ॥१७॥ 

 

вйур анілам амритам 
атхеда бгасмнта арīрам 
о крато смара крита смара 

крато смара крита смара 
 

вйуӷ — життєве повітря; анілам — загальне 
вмістище повітря; амритам — непідвладне 
руйнуванню; атха — зараз; ідам — це; 
бгасмнтам — перетворившись на попіл; 
арīрам — тіло; о — о Господи; кратаӷ 
— той, хто насолоджується всіма 
жертвопринесеннями; смара — пригадай, 
будь ласка; критам — все, що я зробив; 
смара — згадай, будь ласка; кратаӷ — 
найвищий володар усіх жертвопринесень; 
смара — згадай, будь ласка; критам — усе, 
що я зробив для Тебе; смара — згадай, будь 
ласка. 

 

ПЕРЕКЛАД 
 

Нехай це минуще тіло згорить до тла, а 
життєве повітря хай зіллється з 
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усесвітнім повітрям. О мій Господи, я 
прошу Тебе, згадай мої 
жертвопринесення і пригадай, будь ласка, 
все, що я зробив для Тебе, адже Ти — 
кінцева мета усіх жертвопринесень і Ти 
насолоджуєшся всіма жертвами. 

 

ПОЯСНЕННЯ 
 

Тимчасове матеріальне тіло — це, звісно, 
лише зовнішнє вбрання, не властиве для 
живої істоти. У «Бгаґавад-ґīті» (2.13; 18.30) 
ясно сказано, що після руйнування 
матеріального тіла жива істота не 
знищується і не втрачає своєї 
індивідуальності. Жива істота ніколи не 
буває безособистісною чи позбавленою 
форми. Навпаки, безформним є її 
матеріальний одяг, що набуває певного 
вигляду згідно з формою особистості, яка не 
підлягає руйнуванню. Необізнані люди 
помилково вважають, що жива істота на 
початку не мала форми, але це не так, — 
жодна жива істота не є безформною і ця 
мантра свідчить, що жива істота існує після 
знищення матеріального тіла. 

Матеріальна природа демонструє гідну 
подиву майстерність, створюючи 
різноманітні типи тіл для живих істот, 
залежно від їхніх нахилів до чуттєвого 
задоволення. Істотам, що бажають поїдати 
випорожнення, надається тіло свині, цілком 
для того придатне. Істотам, яким 



142 

подобається харчуватися м’ясом, надається 
тіло тигра, щоб вони могли жити, 
пожираючи плоть та насолоджуючись 
кров’ю інших тварин. 

Але людині, як про це свідчить будова її 
зубів, не випало харчуватись екскрементами 
та плоттю, — вона, навіть за найбільш 
дикунського стану, позбавлена бажання 
смакувати випорожнення. Зуби людини 
створено таким чином, що вона може кусати 
й жувати ними фрукти й овочі, і ще вона має 
два ікла, тому вона може їсти також і м’ясо. 

Матеріальні тіла всіх тварин і людей 
невластиві для живої істоти. Вони 
змінюються в залежності від характеру 
чуттєвого задоволення, якого бажає жива 
істота. В циклі еволюції жива істота змінює 
свої тіла одне за одним. Коли світ був 
занурений у воду, жива істота отримувала 
тіла, придатні для життя у воді. Потім, 
пройшовши крізь вегетативне існування, 
вона перейшла до життя в тілі хробака, 
потім — птаха, далі — тварини, а від 
тваринного існування перейшла до людської 
форми життя. 

Найбільш високорозвиненою є людська 
форма життя, за умови, що її повністю 
використовують на духовне пізнання. В цій 
мантрі Вед описано найвищий рівень 
духовної свідомості: жива душа залишає 
матеріальне тіло, яке перетвориться на 
попіл, і дозволяє своєму життєвому повітрю 
влитись у вічне повітряне вмістище. Жива 
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істота має змогу діяти завдяки переміщенню 
в її тілі життєвого повітря різних видів, 
загальна назва якого пра-вйу. Йоґи перш 
за все вчаться керувати цими повітряними 
потоками тіла. Передбачається, що душа 
буде підніматися від одного повітряного 
кола до іншого, поки не досягне брагма-
рандгри — найвищого кола циркулювання 
повітряних потоків. Саме звідси досконалий 
йоґ може перенестися на будь-яку бажану 
планету. Суть методу полягає в тому, щоб 
залишити одне матеріальне тіло і потрапити 
потім до іншого, проте, найвищої 
досконалості ця йоґа набуває лише тоді, 
коли жива істота зовсім відмовляється од 
матеріального тіла, що й радить дана 
мантра. Тоді вона стає здатна увійти в 
духовну атмосферу, де зможе розвинути 
зовсім інший тип тіла — не підвладне смерті 
і змінам духовне тіло. 

В матеріальному світі матеріальна 
природа кожного змушує міняти своє тіло, 
яке є наслідком різноманітних бажань 
чуттєвого задоволення. Такі бажання 
притаманні різним видам життя — від 
мікроорганізмів до Брагми й інших півбогів, 
які мають найдосконаліші матеріальні тіла. 
Всі ці живі істоти мають тіла різних форм, 
що утворені матерією. Мудра ж людина 
вбачає єдність не в тілесній різноманітності, 
а в духовній тотожності. 

Духовна іскра, хоч де б вона була — в тілі 
свині чи півбога — завжди і скрізь 
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залишається тією ж самою невід’ємною 
часткою Всевишнього Господа. Жива істота 
приймає різні тіла згідно зі своїми добрими 
чи лихими вчинками. Людське тіло 
вирізняється з-поміж інших своїм вищим 
розвитком і досконалою свідомістю. Згідно 
з ведичними писаннями, лише найбільш 
досконалі люди, які плекали знання 
впродовж багатьох життів, віддають себе 
Господу. Знання стає довершеним тільки 
тоді, коли розумна людина усвідомлює 
потребу з любов’ю віддатись Усевишньому 
Господові, Всудеві. Але якщо, навіть 
отримавши знання про свою духовну суть, 
індивід не дійде розуміння, що живі істоти є 
лише вічними невід’ємними частками 
цілого й ніколи не зможуть стати всім 
цілим, він знову потрапить до матеріального 
середовища. Йому доведеться впасти, навіть 
якщо він уже і злився з брагмаджйоті. 

Брагмаджйоті, випромінюване 
трансцендентним Господнім тілом, 
сповнене духовних іскор, індивідуальних 
істот, наділених відчуттям повноти 
існування. Іноді живі істоти переймаються 
прагненнями чуттєвих насолод і тому 
потрапляють до матеріального світу, де 
чуття зрадливо диктують їм: «Ти — пан. 
Насолоджуйся!» Бажання панувати — це 
матеріальна хвороба живої істоти, бо 
зачарована чуттєвою втіхою, вона 
переходить з тіла одного типу до іншого, 
перебираючи тіла, створені в матеріальному 
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світі. Стати єдиним з брагмаджйоті — це 
рівень незрілого знання. Вищий ступінь 
досконалості — повне віддання себе 
Господу, коли жива істота усвідомлює, що 
єдиним її прагненням є любовне служіння 
Йому. 

В цій мантрі жива істота молиться про те, 
щоб, скинувши з себе матеріальне тіло й 
позбувшись життєвого повітря, потрапити 
до духовного царства Бога. Перед тим, як 
його тіло перетвориться на попіл, відданий 
просить Господа пригадати всі 
жертвопринесення, які він здійснив для 
Нього. Відданий творить цю молитву під 
час смерті, цілком усвідомлюючи свої 
минулі вчинки і свою кінцеву мету. Але той, 
хто повністю перебуває під владою законів 
матеріальної природи, пригадує всі свої 
огидні вчинки, скоєні впродовж існування 
цього матеріального тіла й, відповідно, 
отримує після смерті інше матеріальне тіло. 
«Бгаґавад-ґīтā» (8.6) підтверджує цю істину: 

 

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

 

«Про який стан буття згадує людина, 
покидаючи своє тіло, такого стану, вона 
неодмінно досягає, о сину Кунті». Таким 
чином, ум переносить усі схильності живої 
істоти в її наступне життя. 
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На відміну від примітивних тварин, які не 
мають розвиненого інтелекту, людина 
здатна пригадувати вчинки свого 
швидкоплинного життя, так само як вона 
пригадує сон, що наснився їй уночі, й тому 
під час смерті її ум перевантажують 
матеріальні бажання, які заважають їй 
увійти в духовне царство в духовному тілі. 
Однак віддані, здійснюючи віддане 
служіння Господові, розвивають у собі 
любов до Бога, й навіть якщо в момент 
смерті відданий і не згадає про своє 
благочестиве служіння, Господь його все 
одно не забуде. У цій мантрі відданий 
нагадує Господу про свої 
жертвопринесення, але навіть і без таких 
нагадувань Господь пам’ятатиме про 
любовне служіння Свого чистого відданого. 

У «Бгаґавад-ґīті» Господь розкриває 
істину про Свої близькі стосунки з 
відданими. рīла Бгактівінода Тхкур так 
пояснює Його слова: «Того, хто став на 
праведний шлях святих, слід вважати 
відданим, навіть якщо іноді й складається 
враження, ніби він непевної вдачі. Слід 
правильно розуміти справжнє значення 
вислову «непевна вдача». Зумовлена душа 
змушена виконувати дві функції: 
підтримувати своє тіло і, з іншого боку, йти 
шляхом самоусвідомлення. Соціальний 
статус, розумовий розвиток, чистота, 
аскетизм, харчування та боротьба за 
існування — все це стосується 
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підтримування тіла. А та діяльність 
зумовленої душі, що скерована на 
усвідомлення своєї духовної сутності, 
виражається у її відданому служінні 
Господу. Такі два різновиди діяльності в 
однаковій мірі важливі для зумовленої душі, 
бо вона не може не дбати про своє тіло. В 
міру росту відданого служіння, піклування 
про тіло слабшає, однак, доки частка 
відданого служінням не зросте до 
необхідної величини, ще існуватиме 
можливість випадкового прояву світських 
нахилів. Проте слід зауважити, що такі 
прояви мирського характеру не можуть 
тривати довго, бо з Господньої ласки 
недоліки в характері відданого невдовзі 
щезають. Тому лише шлях відданого 
служіння слід вважати правильним шляхом. 
А якщо людина стоїть на правильному 
шляху, то навіть випадковий прояв світської 
вдачі не зможе завадити її 
самоусвідомленню». 

В самій Ґīті (9.30–34) Господь Кришна 
каже: 

 

апі чет су-дурчро  
бгаджате мм ананйа-бгк 

сдгур ева са мантавйаӷ  
самйаґ вйавасіто гі саӷ 

 

кшіпрам бгаваті дгармтм  
авач-чхнті ніґаччхаті 

каунтейа пратіджнīгі  
на ме бгактаӷ праайаті 
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м гі пртха вйапрітйа  
йе ’пі сйуӷ ппа-йонайаӷ 

стрійо ваійс татх ӯдрс  
те ’пі йнті пар ґатім 

 

кі пунар бргмаӷ пуй  
бгакт рджаршайас татх 

анітйам асукха локам  
іма прпйа бгаджасва мм 

 

ман-ман бгава мад-бгакто  
мад-йджī м намаскуру 
мм еваішйасі йуктваівам  
тмна мат-парйааӷ 

 

«Навіть якщо людина здійснює 
найогидніші вчинки, але присвячує себе 
відданому служінню — її слід вважати 
святою, бо вона обрала правильний шлях. 
Згодом вона стане праведною і досягне 
вічного спокою. О сину Кунтī, я обіцяю 
тобі, що Мій відданий ніколи не загине. О 
сину Притхи, всі, хто знайшов притулок у 
Мені, — жінки, торговці чи люди низького 
походження — зможуть досягти місця 
вищого призначення. Наскільки ж 
величнішими тоді є бргмаи, праведники, 
віддані і святі царі, що у сповненому 
страждань тимчасовому світі з любов’ю 
служать Господові! Стань відданим Мені 
слугою! Тоді, повністю заглибившись у 
Мене, ти неодмінно прийдеш до Мене». 

Iмперсоналістів приваблює 
безособистісний аспект Господа, 
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брагмаджйоті, і тому вони не бачать 
переваг, що притаманні відданому 
служінню. Як указувалося в попередніх 
мантрах, імперсоналісти внаслідок своєї 
невіри в Бога-Особу нездатні подолати 
брагмаджйоті. Їхні пошуки в основному 
зосереджені на словесній семантиці, 
жонглюванні словами та вигадках ума. 
Тому, як свідчить «Бгаґавад-ґīтā» (12.15), всі 
зусилля імперсоналістів залишаються 
безплідними. 

Щодо переваг, на які вказує ця мантра, то 
їх можна легко здобути через постійний 
зв’язок з особистісним аспектом 
Абсолютної Істини. Віддане служіння 
Господові складається, по суті, з дев’яти 
трансцендентних видів діяльності. 
Відданому потрібно:  

 

1) слухати про Господа;  
2) прославляти Господа;  
3) служити лотосовим стопам Господа; 
4) поклонятися Господові;  
5) молитись Господу;  
6) пам’ятати про Господа;  
7) служити Господові;  
8) товаришувати з Господом;  
9) приносити все в жертву Господові.  
 

Виконання всіх чи одного із зазначених 
різновидів відданого служіння 
допомагатиме відданому постійно 
підтримувати зв’язок з Богом. Завдяки 
цьому під час смерті відданий зможе легко 
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пам’ятати про Господа. Дотримуючись 
лише якоїсь одної з цих дев’яти засад 
відданого служіння, деякі славетні віддані 
змогли досягти найвищої досконалості, а 
саме: 

1) Магрдж Парīкшіт, один з героїв 
«рīмад-Бгґаватам», досяг бажаного, лише 
слухаючи про Господа. 

2) укадева Ґосвмī, оповідач «рīмад-
Бгґаватам», досяг досконалості, лише 
прославляючи Господа. 

3) Акрӯра досяг бажаного результату 
шляхом молитви. 

4) Магрдж Праглда досяг бажаного 
результату, пам’ятаючи про Господа. 

5) Поклоняючись Господові став 
досконалим Магрдж Притху. 

6) Богиня удачі, Лакшмī, досягла 
досконалості, слугуючи лотосовим стопам 
Господа. 

7) Ганумн досяг бажаного результату 
завдяки особистому служінню Господові. 

8) Арджуна досяг мети завдяки дружбі. 
9) Магрдж Балі досяг бажаного, 

віддавши Господові все, що мав. 
Суть цієї мантри і практично всіх 

ведичних гімнів стисло викладено у 
«Веднта-сӯтрі», а «рīмад-Бгґаватам» 
належним чином висвітлює їхній зміст. 
«рīмад-Бгґаватам» — це зрілий плід з 
ведичного дерева мудрості, і в ньому ця 
мантра пояснена на самому початку бесіди 
між Магрджем Парīкшітом і укадевою 
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Ґосвмī. Обговорювати науку про Бога й 
слухати про Нього — це основний принцип 
життя відданого. Магрдж Парīкшіт 
вислухав увесь «рīмад-Бгґаватам», а 
укадева Ґосвмī був його оповідачем. 
Магрдж Парīкшит звернувся до укадеви 
з питаннями, бо той був найвизначнішим 
духовним учителем з-поміж усіх тогочасних 
йоґів і трансценденталістів. 

Питання Магрджа Парīкшіта було таке: 
«В чому полягає обов’язок кожної людини 
взагалі, і конкретно перед смертю?» На це 
укадева Ґосвмī відповів, що кожен, хто 
хоче звільнитись від усіх тривог, має завжди 
слухати й пам’ятати про Господа, співати 
хвалу Йому — Всевишньому Богові-Особі, 
Наддуші всіх живих істот, володарю всього 
сущого, що усуває всі перешкоди (Бгґ. 
2.1.5). 

Представники так званого «людського» 
суспільства вночі здебільшого сплять чи 
насолоджуються сексом, а протягом дня 
заробляють якомога більше грошей або 
розтрачують їх на утримування сім’ї. В 
людей обмаль часу на те, щоб вести бесіди 
про Бога-Особу, або хоча б поцікавитись 
Ним. Вони багатьма способами заперечують 
існування Бога, особливо оголошуючи Його 
безособистісним, тобто позбавленим 
усякого чуттєвого сприйняття. Але у 
ведичній літературі — в Упанішадах, 
«Веднта-сӯтрі», «Бгаґавад-ґīті», «рīмад-
Бгґаватам» — в кожному писанні 
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недвозначно проголошено, що Господь є 
істотою, що має чуття і перевершує всіх 
інших живих істот. Його славетні діяння не 
відмінні від Нього Самого. Тому не варто 
слухати й розмовляти про безглузду  
діяльність світських політиків і так званих 
«сильних світу цього», а слід влаштувати 
своє життя так, щоб і миті не проходило без 
служіння Господові. Саме до такої 
досконалої діяльності і скеровує нас «рī 
Īопанішад». 

Якщо віддане служіння не стане для 
людини звичним, то що вона зможе згадати 
в момент смерті, коли тіло її почне 
розкладатись? І як зможе вона тоді 
молитися Всемогутньому Господові, щоб 
Він не забув про її жертви? 
Жертвопринесення не означає потурати 
бажанням чуттів. Цьому мистецтву людина 
має вчитися впродовж усього життя, 
залучаючи чуття до відданого служіння 
Господу. Тоді вона зможе скористатися 
плодами такої діяльності у час смерті. 
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МАНТРА 
ВІСІМНАДЦЯТА 

 
 

अ�े नय सपुथा राये अस्मान्  
िव�ािन दवे वयुनािन िव�ान् । 

युयोध्यस्म�ु�राणमेनो  
भूिय�ां ते नमउ�� िवधेम ॥१८॥  

 

аґне найа супатх рйе асмн 
вівні дева вайунні відвн 

йуйодгй асмадж джугурам ено 
бгӯйішх те нама укті відгема 

 

аґне — о мій Господи, могутній, як вогонь; 
найа — милостиво веди; супатх — 
праведним шляхом; рйе — о 
Вседержителю; асмн — нас; вівні — 
усіх; дева — о мій Господи; вайунні — дії; 
відвн — той, хто знає; йуйодгі — 
милостиво усунь; асмат — від нас; 
джугурам — усі перешкоди на шляху; 
енаӷ — усі вади; бгӯйішхм — 
простягаючись долі; те — Тобі; намаӷ 
уктім — слова шани; відгема — я роблю. 

 
ПЕРЕКЛАД 

О мій Господи, могутній як вогонь! О 
Всесильний! Я кланяюсь Тобі і падаю 
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додолу біля Твоїх стіп. О мій Пане, будь 
такий ласкавий, веди мене до Себе 
істинним шляхом. Ти знаєш все моє 
минуле, тому будь ласка, звільни мене від 
наслідків гріхів моїх минулих, аби шлях 
поступу мого від перешкод був вільний. 
 

ПОЯСНЕННЯ 
Цей процес віддання себе Господові й 

молитва про безпричинну Його милість 
поступово приводить  відданого на шлях 
повного самоусвідомлення. Він звертається 
до Господа, порівнюючи Його з вогнем, бо 
Господь здатний спалити все дотла, разом з 
гріхами душі, що віддалася Йому. Як уже 
пояснювалося в попередніх мантрах, 
справжня чи первинна особливість 
Абсолюту — це Його особистісна природа, 
Його аспект Бога-Особи. Безособистісне 
брагмаджйоті є лише сліпучим 
покривалом, що приховує Його лице. 
Діяльність задля плодів — шлях карма-
канди — це найнижча стадія зусиль на 
шляху самоусвідомлення. Вдаючись до 
такої діяльності, досить лише трохи 
відступити від приписів Вед, як вона одразу 
ж перетворюється на вікарму, тобто на 
діяльність, скеровану проти її виконавця. 
Вікарма зумовлена чуттєвими прагненнями 
живої істоти, що перебуває в омані, й таким 
чином така діяльність стає перешкодою на 
шляху самоусвідомлення. 
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Усвідомити свою духовну природу можна 
лише в людській формі життя, і ні в якій 
іншій. Є 8 мільйонів 400 тисяч видів, або 
форм життя, але можливість набути знання 
про трансцендентне надає тільки людська 
форма життя, і то не будь-яка, а лише та, що 
відзначається брагманічною культурою. 
Брагманічна культура означає праведність, 
приборкання чуттів, толерантність, 
простота, досконалість знання і непохитна 
віра в Бога. Річ не в тому, щоби просто 
пишатися своїм високим походженням. Син 
брагмана має нагоду стати брагманом, так 
само як і син видатної людини отримує 
нагоду й собі стати видатною людиною. 
Однак таке народження — це ще не все. Ще 
треба самотужки набути кваліфікації 
брагмана. Тільки-но людина починає 
хизуватися своїм брагманічним 
походженням і нехтує самовдосконаленням, 
не маючи кваліфікації брагмана, вона 
одразу ж деградує і сходить зі шляху 
самоусвідомлення. Таким чином вона зазнає 
поразки, не виконавши місії людської 
форми життя. 

У «Бгаґавад-ґīті» (6.41-42) Господь 
запевняє нас, що йоґа-бграшам, тобто 
душам, що облишили шлях 
самоусвідомлення, надається можливість 
виправитись, народившись або в сім’ї 
брагмана, або ж у родині заможного 
торговця. За такого народження, звісно, 
умови для самоусвідомлення дещо 
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поліпшаться. Якщо ж введена в оману 
людина марнує і цей шанс, то в результаті 
вона втрачає всі сприятливі можливості 
людської форми життя, якими її наділяє 
Всевишній Господь. 

Дотримуючись засад, що впорядковують 
життя, людина отримує можливість 
піднятися над рівнем корисливої діяльності 
й перейти на платформу трансцендентного 
знання. Після численних народжень, 
досягнувши рівня трансцендентного знання, 
людина віддається Господу і стає досконала. 
Такий шлях самоусвідомлення в загальних 
рисах, але той, хто вручає себе Кришні з 
самого початку, і, як радить ця мантра, 
просто віддано служить Йому, одразу ж 
долає всі етапи цього шляху. Як стверджує 
«Бгаґавад-ґīтā» (18.66), Господь негайно 
проявляє турботу про душу, що віддалася 
Йому, і звільняє її від наслідків усіх її 
гріховних учинків. Діяльність на шляху 
карма-канди спричиняє чимало гріховних 
наслідків. На шляху ґйана-канди, 
філософського поступу, таких наслідків стає 
вже менше. Але на шляху бгакті діяльність 
людини практично не викликає гріховних 
наслідків. Той, хто став відданим Господа, 
набуває усіх хороших якостей Самого 
Господа, не кажучи вже про кваліфікацію 
брагмана. Якості досвідченого брагмана, 
що має право виконувати 
жертвопринесення, самі собою 
проявляються у відданого, навіть якщо він і 
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не походить із сім’ї брагмана. Така 
всемогутність Господа — Він може зробити 
так, що людина, яка народилась у сім’ї 
брагмана, але не гідна такого народження, 
деградує до рівня собакоїда, а 
низьконародженого пожирача собак просто 
силою відданого служіння Він може зробити 
вищим за досвідченого брагмана. 

Господь усемогутній, Він перебуває в 
серці кожного й звідти дає вказівки Своїм 
щирим відданим, а вони, дотримуючись їх, 
можуть обрати правильний шлях. Відданий 
отримує такі настанови, навіть якщо він 
бажає ще чогось іншого. Що ж стосується 
невідданих, то Господь дозволяє їм діяти на 
свій страх і ризик. Проте, у випадку з 
відданими Він направляє їх таким чином, 
щоб вони ніколи не діяли невідповідно. У 
«рīмад-Бгāґаватам» (11.5.42) з цього 
приводу сказано: 

 

сва-пда-мӯла бгаджатаӷ прійасйа 
тйактнйа-бгвасйа гаріӷ пареаӷ 
вікарма йач чотпатіта катхачід 
дгуноті сарва гриді саннівішаӷ 

 
«Господь настільки добрий до відданого, 
який повністю віддався Його лотосовим 
стопам, що навіть коли відданий іноді 
потрапляє в пастку вікарми, тобто діє 
всупереч ведичним настановам, Господь 
одразу ж виправляє його з середини серця. 
Він робить так тому, що віддані дуже дорогі 
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Йому».  
В цій мантрі «рī Īопанішад» відданий 

молиться, щоб Господь виправив його з 
середини серця. Людині властиво 
помилятися. Зумовлена душа дуже часто 
хибить і єдиними ліками, які треба вживати 
проти невідомих їй наслідків таких 
несвідомих гріхів, є повне віддання себе 
лотосовим стопам Господа, щоб Він мав 
можливість направити віддану Йому душу. 
Господь дбає про душі, які беззастережно 
віддалися Йому, — таким чином всі 
проблеми вирішуються за допомогою 
вручення себе Господу, коли вся діяльність 
виконується згідно з Його вказівками. Такі 
настанови приходять до щирого відданого 
двома шляхами. Один — через святих, 
астри й духовного вчителя, а другий — 
від Самого Господа, що перебуває в серці 
кожного. Таким чином Господь охороняє 
Свого відданого з усіх боків. 

Ведичне знання трансцендентне і збагнути 
його не допоможуть ніякі світські методики 
освіти. Зрозуміти ведичні мантри можна 
тільки з ласки Господа та духовного 
вчителя. Якщо людина знайшла притулок в 
істинного духовного вчителя — це свідчить 
про те, що на неї зійшла Господня милість. 
Господь проявляється перед відданими в 
образі духовного вчителя. Отже, духовний 
учитель, ведичні приписи і Сам Господь 
зсередини — всі вони надійно скеровують 
відданого, і він таким чином стає 
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непідвладним впливові маї, матеріальної 
ілюзії. Тоді захищений зусебіч відданий 
неодмінно досягне своєї кінцевої досконалої 
мети. В цій мантрі «рī Īопанішад» є 
лише натяк на весь процес, а «рīмад-
Бгāґаватам» (1.2.17-20) з’ясовує його більш 
детально. 

Слухати й оспівувати славу Господа — 
саме тільки це вже є благочестя. Господь 
хоче, щоб це робили всі, бо Він зичить 
добра всім. Практикуючи слухання й 
оспівування слави Господа, людина 
очищується від усього небажаного, що є 
всередині,  й тому її відданість Господу стає 
непохитною. На цьому етапі відданий 
набуває брагманічних якостей і 
звільнюється з-під впливу зворотних 
наслідків дій у нижчих ґунах природи. 
Завдяки такому відданому служінню, він 
стає повністю просвітленим і вже знає шлях 
до Господа і як Його досягти. Всі його 
сумніви розвіюються, і він стає чистим 
відданим. 

Так закінчує Бгактіведанта свої 
пояснення до «рī Īопанішад», знання, що 
наближає нас до Всевишнього Бога-Особи, 
рī Кришни. 
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ПРО АВТОРА 
 

Його Божественна Милість А.Ч. 
Бгактіведанта Свамі Прабгупāда з’явився в 
цьому світі 1896 року в Калькутті (Індія). 
Там же, в 1922 році, він уперше зустрів 
свого духовного вчителя Бгактісіддгāнту 
Сарасватī Ґосвāмī. Бгактісіддгāнті Сарасватī, 
видатному вченому в галузі релігії та 
засновнику шістдесяти чотирьох Ґауīйа-
махів (ведичних громад) сподобався 
освічений молодий чоловік, якого він одразу 
ж переконав присвятити своє життя справі 
поширення ведичного знання. Так рīла 
Прабгупāда став учнем Бгактісіддгāнти 
Сарасватī Ґосвāмī, а через одинадцять років 
прийняв від нього і формальне посвячення. 

Під час першої їхньої зустрічі рīла 
Бгактісіддгāнта Сарасватī Тхāкур попросив 
рīлу Прабгупāду поширювати ведичне 
знання англійською мовою. В наступні роки 
рīла Прабгупāда багато допомагав у 
роботі Ґауīйа-маху. Він також написав 
коментарі до «Бгаґавад-ґīти», а в 1944 році 
почав видавати часопис англійською мовою, 
що називався «Назад до Бога» і виходив 
двічі на місяць. Зараз цим журналом 
опікуються його учні, і виходить він більш 
ніж тридцятьма мовами щомісяця. 

В 1947 році Товариство Ґауīйа-ваішавів 
відзначило рīлу Прабгупāду титулом 
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«Бгактіведанта», визнавши таким чином 
його вченість та відданість Господу. В 1950-
му році в 54-річному віці рīла Прабгупāда 
відмовився від сімейного життя й обрав 
спосіб життя вāнапрастхи, аби повністю 
присвятити себе науковій та літературній 
діяльності. рīла Прабгупāда оселився у 
святому місті Вриндāвані, де й жив у 
невибагливих умовах у середньовічному 
історичному храмі Рāдгā-Дāмодари. 
Протягом кількох років він був цілковито 
заглиблений у наукові та літературні 
заняття. У 1959 році він прийняв обітницю 
зречення (саннйāсу, чернецтво). Там, у храмі 
Рāдгā-Дāмодари, рīла Прабгупāда почав 
працювати над своїм шедевром — 
багатотомним перекладом «рīмад-
Бгаґаватам» («Бгāґавата Пурāи»), що 
містить вісімнадцять тисяч віршів, а також 
над коментарями до нього. Там же він 
написав невеличку книжку «Легка подорож 
на інші планети». 

У 1965-му році, опублікувавши перші три 
томи «рīмад-Бгаґаватам», рīла 
Прабгупāда їде до Сполучених Штатів, аби 
здійснити місію, яку поклав на нього його 
духовний учитель. У наступні роки він 
випустив більше шістдесяти томів 
авторитетних перекладів, коментарів та 
оглядових нарисів творів індійської класики 
в галузі філософії та релігії. 

У 1965 році, коли рīла Прабгупāда на 
вантажному судні прибув до Нью-Йорка, він 
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фактично не мав ніяких засобів до 
існування. Майже після року поневірянь, у 
липні 1966 року, він заснував Міжнародне 
товариство свідомості Кришни. 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 āрамів, шкіл, храмів, 
інститутів та сільськогосподарських громад. 

Саме рīла Прабгупāда заснував у США 
першу експериментальну ведичну 
сільськогосподарську громаду. Успіх цієї 
громади надихнув його учнів на створення 
багатьох таких комун у Сполучених Штатах 
та за їхніми межами. 

У 1972 році заснуванням у Далласі 
ґурукули він ввів на Заході ведичну систему 
початкової та середньої освіти. Відтоді учні 
рīли Прабгупāди під його безпосереднім 
керівництвом відкрили дитячі школи-
ґурукули по всьому світі, а головний центр 
освітньої системи ІСККОНу розміщено 
зараз у Вриндāвані (Індія). 

рīла Прабгупāда був також 
натхненником будівництва кількох великих 
міжнародних культурних центрів у Індії. 
Довкола центру у рīдгāмі Мāйāпурі, що в 
Західній Бенгалії, заплановано будівництво 
духовного міста. Здійснення цього 
далекосяжного проекту триватиме багато 
років. У Вриндāвані збудовано величний 
храм Кришни-Баларāми та готель для гостей 
з усього світу. Товариство також має 
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культурні та освітні центри у Бомбеї та в 
десятках інших великих міст індійського 
субконтиненту. 

Однак найвидатніший здобуток рīли 
Прабгупāди — це його книги. Високо 
ціновані в академічних колах за свою 
авторитетність, глибину і доступність 
викладу, книги ці стали зразковими 
загальновизнаними підручниками в 
численних вищих учбових закладах. Твори 
рīли Прабгупāди перекладено більш ніж 
тридцятьма мовами світу. Видавництво 
«Бгактіведанта Бук Траст», створене в 1972 
році задля публікації його книг, є 
найбільшим видавництвом, що публікує 
праці з індійської філософії та релігії. 

Попри свій похилий вік за дванадцять 
років рīла Прабгупāда чотирнадцять разів 
об’їхав навколо світу, читаючи лекції на 
всіх п’яти континентах. Така зайнятість, 
однак, не перешкоджала рīлі Прабгупāді 
продовжувати плідні літературні заняття. 
Його твори складають справжню 
енциклопедію 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 деванаґарī. Слово 
деванаґарī в буквальному розумінні означає 
«писемність, якою користуються в містах 
богів». Деванаґарī 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 деванаґарī, 
запровадженої Юдіт Тіберґ. Латинські 
літери було 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», «йе», «йу» та 
«йі» передають звуки, які в українській мові 
зазвичай відображаються буквами «я», «є», 
«ю» та «ї» відповідно. (Так, у книзі пишемо 
«Вйасадева», а не «В’ясадева», «Адітйі», а 
не «Адіт’ї»), Треба мати на увазі, що 
система, яку ми використовуємо, є 
системою транслітерації, а не транскрипції 
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санскритських слів, і тому легкість вимови 
було принесено в жертву точнішому 
написанню, яке імітує деванаґарī. 

Транслітеровані санскритські слова, крім 
імен, географічних та інших назв, у тексті 
виділено курсивом. Деякі загальновживані в 
українській мові санскритські слова, які вже 
ввійшли до неї в дещо відмінній формі, ніж 
та, яку потребує їхня точна транслітерація 
(як, наприклад, «Будда»), наведено в 
українській транскрипції (без курсиву). 

 
 

ГРАФІКА 
 
 

Голосні 
(на початку слова) 

 
 

A а    Aa     w і    ई  ī    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  
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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 

      
Шиплячі: श 

а 
ष 
ша 

स 
са 

  

 
Гортанна: ह га          Анусвāра: ◌ं         Вісарґа: ◌ঃ  

 
Голосні, що йдуть після приголосних, зображають таким 
чином:  
◌ा-ā   ि◌-і  ◌ी-ī  ◌ु-у  ◌ू-ӯ  ◌ृ-ри  ◌ॄ- рӣ  ◌े-е  ◌-ैаі  ◌ो-о  ◌ौ-ау 

Наприклад: 
k- ка k-a ка  �क кі क� кī 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 
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ФОНЕТИКА 

 
Голосні вимовляються таким чином: 

 
а  — як у слові «пан»  — вимовляють як 

«лри» 
  — вдвічі довше ніж «а» о — як у слові «жом» 
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» 
ī   — 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. 
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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 
одзвінчується після дзвінких. Тому після 
глухих він передається літерою х, а після 
дзвінких – літерою г. 
 
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 
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розрізняють за довготою. Довгий склад — 
там, де є довгий голосний (, аі, ау, е, ī, 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. 
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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.  
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Господь завжди радий прийти на допомогу 
Своєму відданому та врятувати його з 
океану народження і смерті. 
  



175 

 
 

 
 
Коли Кришна приходить на Землю наче 
звичайна людина, нерозумні люди 
зневажають Його, не розуміючи Його 
незбагненної могутності. 
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Найвища Абсолютна Істина — це Бог-Особа, 
рі Криша. Його трансцендентне тіло 
сповнене вічності, знання і блаженства. 
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Форма Господа — арч-віґрага — яку 
встановлюють для поклоніння в храмі 
авторитетні ачар’ї, нічим не відрізняється 
від первинної форми Господа. 
 



 
 
 

Як позбутись воєн і голоду, подолати економічні 
кризи й національну ворожнечу — проблеми, що 
завше тяжіють над людством... рī Īопанішад вчить, 
що причина таких злигоднів проста: провідники 
нашого суспільства нехтують існуванням Верховної 
Особи, володаря і повелителя усього сущого. 
Записана тисячі років тому санскритом, мовою 
древньої Індії, рī Īопанішад передає відомості про 
природу вищого інтелекту, який керує всесвітом. Без 
такого знання людство ніколи не вийде з глухого кута,  

в якому воно опинилося через короткозорість  
вождів-матеріалістів. 
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