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Переднє слово 

Живій істоті, особливо цивілізованій 
людині, властиве прагнення жити вічно і 
щасливо. Це цілком природно, адже за свого 
первинного стану кожна жива істота вічна і 
сповнена радості. Однак у теперішньому 
зумовленому стані свого життя вона 
занурилась у боротьбу з повторюваними 
народженнями й смертями, а отже, не 
досягла ні щастя, ні безсмертя. 

В наші часи людей все більше ваблять 
подорожі до незнаних планет. У цьому 
також немає нічого дивного, адже жива 
істота має одвічне право подорожувати до 
будь-якої частини матеріального чи навіть 
духовного неба. Така подорож дуже 
спокуслива і вона захоплює людину, бо 
небеса ті повні безмежної кількості планет з 
різноманітними властивостями, що заселені 
різними видами живих істот. Потяг до 
мандр можна задовольнити за допомогою 
йоґи, засобу, скориставшись яким, людина 
може перемістити себе до будь-якої 
вподобаної планети — навіть туди, де життя 
не тільки вічне та щасливе, але й сповнене 
розмаїття енергій, що дають блаженство. 
Істота, що здатна досягти духовних світів з 
їхньою необмеженою свободою, не має 
потреби повертатись на цю злиденну землю, 
де панують народження, старість, хвороби і 
смерть. 
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Кожен, доклавши зусиль, може легко 
сягнути цього ступеня досконалості, якщо у 
своїх повсякденних заняттях буде просто 
дотримуватися настанов бгакті-йоґи. Такий 
шлях самоусвідомлення не складний і 
приємний, але рухатися ним треба під 
належним проводом. Ця невеличка книжка 
дасть інформацію всім людям, зокрема й 
філософам та духовенству, про те, як 
людина може досягти інших планет за 
допомогою бгакті-йоґи — найдосконалішої 
з усіх систем йоґи.   
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Антиматеріальні світи 

Матеріалістична наука, можливо, колись 
нарешті відкриє вічний антиматеріальний 
світ, прихований від апологетів 
матеріалізму. Торкаючись сучасної наукової 
концепції антиматерії, газета Таймс оф Індія 
27 жовтня 1959 року надрукувала таку 
статтю:   

«Стокгольм, 26 жовтня, 1959 року. 
Цими днями двох американських 
фізиків-ядерників, що виявили 
існування антипротона, було 
нагороджено Нобелівською 
премією 1959 року. Їхнє відкриття 
підтверджує гіпотезу про існування 
матерії у двох формах — у вигляді 
часток та античасток. Ці вчені — 
69-річний д-р Еміліо Сеґре, італієць 
за походженням, і д-р Оуен 
Чемберлейн, народжений в Сан-
Франціско. Згідно з 
фундаментальними постулатами 
нової теорії, можливе існування 
іншого світу, або антисвіту, що 
складається з антиматерії, тобто з 
атомарних та субатомарних часток, 
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що обертаються по орбітах, 
протилежних тим, які ми маємо в 
цьому світі. Якщо ці два світи коли-
небудь зіткнуться — обидва вони 
будуть знищені в одному сліпучому 
спалаху». 

В наведеному уривку висловлені такі 
припущення: 

1. Існує антиматеріальний атом або 
частинка, якості якої теж антиматеріальні. 

2. Поза матеріальним світом існує інший 
світ, про який ми маємо лише обмежений 
посередній досвід. 

3. Колись ці два світи можуть зіткнутись, 
що призведе до їхньої анігіляції. 

Ми, теїсти, цілком погоджуємося з 
першим і другим положеннями, проте 
зауважуємо, що третє може бути вірогідним 
лише в рамках обмеженого наукового 
визначення антиматерії. Вся складність у 
тому, що наукова концепція антиматерії 
стосується лише іншого різновиду 
матеріальної енергії тоді як справжня 
антиматерія повинна бути нематеріальною. 
Матерія підвладна знищенню, але 
антиматерія, як це випливає із самого її 
визначення, вільна від будь-яких 
матеріальних ознак, тому вона непідвладна 
розпаду. Це цілком природно. Якщо розпад і 
поділ властиві матерії, то антиматерія 
непідвладна руйнуванню та неподільна. 
Спробуймо розглянути ці припущення, 
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спираючись на достовірні священні 
писання. 

Найбільш визнаними з-поміж святих 
писань є Веди. Їх поділено на чотири 
частини: Сма, Йаджур, Риґ та Атхарва. 
Пересічній людині важко зрозуміти Веди. 
Щоб зробити Веди доступнішими для 
людей, їх було витлумачено в історичному 
епосі «Магбграти» та у вісімнадцяти 
Пурах. У «Рмйаі» — історичному 
епосі — також міститься вся необхідна 
ведична інформація. Таким чином, чотири 
Веди, оригінальну «Рмйау», яку уклав 
мудрець Вльмīкі, «Магбграту» і Пури 
вважають ведичною літературою. Упаніша-
ди — це розділ Вед, а «Веднта-сӯтра» 
містить квінтесенцію Вед. Усі ведичні твори 
підсумовано у «Бгаґавад-ґīті», яку вважають 
вершками всіх Упанішад, а також 
попереднім поясненням «Веднта-сӯтри». Із 
сказаного можна зробити висновок, що 
«Бгаґавад-ґīтā» — це суть усіх Вед, адже її 
повідав Господь рī Криша, Всевишній 
Бог-Особа. Він з’являється у матеріальному 
світі для того, щоб передати людям 
вичерпне знання про вищу форму енергії. 

Вищу форму Господньої енергії описано в 
«Бгаґавад-ґīті» як пар-пракриті. Вчені 
лише нещодавно відкрили існування двох 
форм тлінної матерії, але вже у «Бгаґавад-
ґīті» ми натрапляємо на неперевершену 
трансцендентну концепцію матерії та 
антиматерії як двох різновидів енергії. Існує 
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енергія, яка творить матеріальний світ, але 
антиматеріальний (трансцендентний) світ 
творить вища форма тієї ж енергії. Живі 
істоти належать до вищої енергії. Нижчу 
форму енергії називають апар-пракриті. 
Таким чином, у «Ґīті» творчу енергію 
представлено в двох формах: апар- й пар-
пракриті. 

Сама матерія не має творчої сили, 
матеріальні речі з’являються лише під 
впливом живої енергії. Тому матерія у своїй 
грубій формі є інертною енергією 
Всевишньої Істоти. Думаючи про енергію, 
ми завжди маємо на увазі її джерело. 
Наприклад, коли йде мова про 
електроенергію, ми водночас думаємо про 
електростанцію, яка її виробляє. Енергія не 
самодостатня, нею керує вища жива істота. 
Наприклад, вогонь є джерелом двох різних 
енергій: світла й тепла. Тепло і світло без 
вогню не існують. Так само, нижча й вища 
форма енергії походять з єдиного джерела, 
яке можна називати по-різному. Таке 
джерело енергії має бути живою істотою, 
яка повинна мати всеосяжну свідомість. 
Вищою живою істотою є Бог-Особа, рī 
Криша — жива істота, яка приваблює всіх. 

Всевишню живу істоту, або Абсолютну 
Істину, Веди називають Бгаґавном — 
джерелом усіх енергій, сповненим усіх 
багатств. Відкриття сучасними вченими ще 
однієї форми нижчої енергії — лише 
початок наукового прогресу. Тепер слід іти 
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далі, щоб відкрити джерело цих двох часток, 
які вчені називають матеріальним та 
антиматеріальним атомом. 

Як можна змалювати природу 
антиматеріальної частки? Ми можемо 
уявити матеріальні частки чи атоми, проте 
досвід наш не поширюється на 
антиматеріальні атоми. Однак «Бгаґавад-
ґīтā» містить яскравий опис 
антиматеріальної частки: 

«Антиматеріальна частка перебуває 
в матеріальному тілі, яке під 
впливом цієї частки зазнає змін від 
дитинства до юності, від юності до 
старості, а потім ця 
антиматеріальна частинка покидає 
старе непридатне тіло і входить в 
інше матеріальне тіло». 

Цей опис життя тіла підтверджує наукове 
відкриття про існування двох форм енергії. 
Коли одна з них — антиматеріальна 
частинка — покидає матеріальне тіло, воно 
стає ні на що не придатне. Отже, очевидно, 
що антиматеріальна частка вища від 
матеріальної енергії. 

«Тому не слід шкодувати за 
втратою матеріальної енергії. Всі 
різноманітні форми чуттєвого 
сприйняття, такі як спека й холод, 
щастя й горе, — це лише взаємодії 
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матеріальної енергії, що приходять 
та відходять, як ті сезонні зміни. 
Тимчасова поява та зникнення 
таких матеріальних взаємодій 
підтверджує, що матеріальне тіло, 
яке сформоване з матеріальної 
енергії, нижче за життєву силу, 
тобто за джīву. 

Мудру людину не бентежать щастя 
й горе, бо вона усвідомлює, що це 
лише різні матеріальні фази 
взаємодій нижчої енергії. Така 
людина здатна досягти 
антиматеріального світу, де життя 
вічне й сповнене вічного знання та 
блаженства». 

Тут згадано про антиматеріальний світ і на 
додаток дано інформацію, що в 
антиматеріальному світі відсутня сезонна 
мінливість. Кожна річ там сповнена 
вічності, знання та блаженства. Якщо ж, 
описуючи антиматерію, ми вживаємо слово 
«світ», то слід розуміти, що, як це властиво 
кожному світові, йому притаманні певні 
форми, ознаки та категорії, які, проте, 
перебувають поза межами нашого 
матеріального досвіду. 

«Матеріальне тіло зазнає 
руйнування і тому воно нетривке й 
тимчасове. Таким є і весь 
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матеріальний світ. Однак 
антиматеріальна жива сила 
непідвладна руйнуванню — вона 
вічна. Справжні вчені саме в цьому 
вбачають відмінність якостей 
матеріальних та антиматеріальних 
часток, тобто в тимчасовості 
матеріальних та вічності 
антиматеріальних». 

Дослідникам цих двох різновидів матерії 
ще потрібно буде відкривати якості 
антиматерії, але яскравий опис її вже є в 
«Бгаґавад-ґīті». Цієї інформації цілком 
достатньо, щоб учені могли провадити 
подальшу дослідницьку роботу. 

«Антиматеріальна частка є 
тоншою від найтоншої матеріальної 
частки. Ця жива сила настільки 
могутня, що поширює свій вплив на 
все матеріальне тіло. В порівнянні з 
матеріальною часткою міць 
антиматеріальної частки неосяжна й 
тому вона непідвладна 
руйнуванню». 

 
Але це лише початок опису 

антиматеріальної частки у «Бгаґавад-ґīті». 
Далі про неї сказано: 

«Найтоншу антиматеріальну 
частку поміщено в грубе та тонке 
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матеріальне тіло. Хоча грубе й 
тонке матеріальні тіла підвладні 
руйнуванню, найтонша 
антиматеріальна частка — вічна. 
Тому насамперед треба 
досліджувати цю вічну частинку». 

Наука стане досконалою тоді, коли вчені-
матеріалісти пізнають якості 
антиматеріальної частки і зможуть 
вивільнити її з-під впливу мінливої 
матеріальної частки. Це було б свідченням 
найвищого розвитку наукового прогресу. 

У припущенні вчених про можливість 
існування іншого світу, який складається з 
антиматеріальних атомів, і про те, що 
зіткнення цих світів призведе до їхньої 
анігіляції, є дещиця правди. Насправді, в 
матеріальному світі щомиті відбувається 
зіткнення й анігіляція, від чого й 
намагається звільнитися нематеріальна 
частка. Про це теж іде мова у «Бгаґавад-
ґīті»: 

«Нематеріальна частка, жива 
істота, спонукає до руху 
матеріальну частку. Живу істоту 
неможливо знищити. Поки 
нематеріальна частка перебуває в 
згустку матеріальної енергії, що 
відомий під назвою грубого й 
тонкого тіл, — до тих пір істота 
проявлена як єдиний живий 
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організм. У постійному зіткненні 
між двома частками нематеріальна 
частка залишається непідвладна 
руйнуванню. Нікому й ніколи не 
зруйнувати нематеріальну частку 
— ні в теперішньому, ні в 
минулому, ні в майбутньому». 

Тому ми вважаємо, що теорія, яка 
припускає можливість зіткнення 
матеріального та антиматеріального світів, 
що призведе до їхнього взаємного 
знищення, прийнятна лише в межах 
неповного визначення антиматерії 
науковцями. «Бгаґавад-ґīтā» пояснює 
природу непідвладної руйнуванню 
антиматеріальної частки. 

«Найтонша невимірна 
антиматеріальна частка ніколи не 
руйнується, вона незмінна та вічна. 
Це її матеріальна в’язниця 
знищується через певний проміжок 
часу. Цей самий принцип 
поширюється й на антиматеріальні 
й матеріальні світи. Не треба 
боятись, що антиматеріальна частка 
може загинути — її не торкається 
знищення матеріальних світів». 

Усе створене згодом зникне. Як 
матеріальне тіло, так і матеріальний світ 
колись були створені, тому вони мають 
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загинути. Однак антиматеріальну частку не 
було створено, тому вона не підвладна 
руйнуванню. У «Бгаґавад-ґīті» можна 
знайти підтвердження цьому: 

«Антиматеріальна частка, що є 
життєвою силою, ніколи не 
народжується і не створюється — 
вона вічна. Не існує ні часу її 
народження, ні часу смерті. Не 
підвладна вона й повторюваним 
народженню та смерті. Вона існує 
вічно, і тому вона найстаріша й 
водночас завжди свіжа й нова. 
Матеріальна частка підвладна 
руйнуванню, проте 
антиматеріальної частки 
руйнування не торкається».  

Властивості антиматеріальної частки 
поширюються й на антиматеріальний світ. 
Якщо матеріальний всесвіт зникає, то 
антиматеріальний існує за будь-яких 
обставин. Згодом ми пояснимо це 
детальніше.  

З «Ґīти» вчені також довідаються і про 
інші речі: 

 
«Мудрець, який збагнув нетлінну 

сутність антиматеріальної частки, 
знає, що ніщо не може її 
зруйнувати». 
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Вчений-атомник може думати, що його 
ядерна зброя зможе знищити весь світ, але 
ця зброя не здатна заподіяти шкоди світові 
антиматеріальному. Дальші рядки містять 
більш докладні відомості про 
антиматеріальну частку: 

«Її неможливо розсікти жодною 
матеріальною зброєю чи спалити 
вогнем. Її не розчинити у воді, не 
висушити вітром, не випарити в 
повітря. Вона неподільна, 
неспалима, нерозчинна. Будучи 
вічною, вона може ввійти й 
покинути будь-яке з видів тіл. Вона 
незмінна за своєю будовою та 
якостями, і її неможливо пояснити, 
адже ознаки її нематеріальні. 
Пересічний мозок нездатний її 
осягнути. Вона не підлягає жодним 
змінам. Отже, не слід боятися 
втратити цей вічний 
антиматеріальний принцип». 

Таким чином, «Бгаґавад-ґīтā» і вся 
ведична література визнають, що вища 
енергія, антиматеріальне начало, — це 
життєва сила, дух, який ще називають 
джīвою. Це життєве начало неможливо 
виробити просто якимось поєднанням 
матеріальних елементів. Є вісім 
матеріальних першооснов, що складають 
нижчу енергію: 1) земля, 2) вода, 3) вогонь, 
4) повітря, 5) ефір, 6) ум, 7) розум та 8) его. 
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Осторонь від них перебуває життєва сила, 
або антиматеріальне начало, яке назване у 
«Бгаґавад-ґīті» вищою енергією. Всі ці 
елементи названо енергіями, бо ними оперує 
і панує над ними вища жива істота — Бог-
Особа (Криша). 

Довгий час досвід матеріалістів 
обмежувався цими вісьмома 
першоосновами, згаданими вище. Приємно 
бачити, що тепер у них є якась інформація 
про антиматеріальний всесвіт та його 
елементи. Хотілося б вірити, що з плином 
часу матеріаліст зможе пересвідчитись в 
актуальності антиматеріального світу, 
позбавленого навіть найменшого сліду 
матеріальних якостей. Саме слово 
антиматеріальний вказує на те, що якості 
того світу в основі своїй повністю 
протилежні всім матеріальним якостям. 

Звісно, існують умоглядні філософи, які 
дають свої коментарі щодо антиматерії. 
Згідно з висновками, до яких вони 
приходять, їх можна поділити на дві великі 
групи. Зауважимо, проте, що всі ці висновки 
в тій чи іншій мірі хибні. Одна група — 
грубі матеріалісти — заперечує саме 
існування антиматерії або визнає лише 
розпад матеріальних структур, що 
відбувається на певному етапі (після 
смерті). Інша група вважає антиматерію 
прямою протилежністю матерії з її двадцяти 
чотирма складовими. До цієї групи 
належать послідовники школи скх’я, які 
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детально досліджують першооснови 
матеріального світу. Кінцевим висновком 
філософів-скх’яїтів є визнання 
незмінного, однак бездіяльного, 
трансцендентного (антиматеріального) 
начала. Усі ці філософи зазнають 
труднощів, бо їхні розмірковування 
ґрунтуються на нижчій енергії, і вони не 
сприймають інформацію з вищих джерел. 
Аби усвідомити істинну природу 
антиматерії, необхідно досягти 
трансцендентного рівня вищої енергії. 
Бгакті-йоґа і є такою діяльністю вищої 
енергії. 

Антиматеріальний світ неможливо 
пізнати, перебуваючи в матеріальному світі. 
Тому Всевишній Господь, що панує над 
обома — матеріальним та нематеріальним 
світами, — зі Своєї незбагненної ласки 
приходить і дає нам вичерпну інформацію 
про антиматеріальний світ. Таким чином ми 
можемо дізнатися що таке антиматеріальний 
світ. Ми дізнаємося, що якості Всевишнього 
Господа та живих істот антиматеріальні. 
Отже, сумлінно досліджуючи живих істот, 
ми можемо дізнатись і про Всевишнього 
Господа. Кожна жива істота — особистість, 
і Всевишній сущий теж є Особою. Ведична 
література визнає за Всевишню Особу 
Кришу. Ім’я «Криша» вказує на 
Всевишнього Господа, і це ім’я найкраще 
відображає розуміння Його вищого 
становища. Він володар як матеріальної, так 
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і антиматеріальної енергії, і саме слово 
«Криша» стверджує, що Він — Найвищий 
повелитель. У «Бгаґавад-ґīті» це 
підтверджує Сам Господь: 

«Існують два світи — матеріальний 
та антиматеріальний. Матеріальний 
світ створено з енергії нижчої 
якості, і він поділяється на вісім 
матеріальних першооснов. Енергія 
антиматеріального світу — вищої 
якості. Обидві енергії випромінює 
Всевишній Трансцендентний Бог-
Особа, й тому стає зрозуміло, що Я, 
[Господь Криша] — одвічна 
причина усього, що створюється та 
знищується». 

За допомогою вищої та нижчої енергій 
Господа проявляються матеріальний та 
антиматеріальний світи, і тому Його 
називають Найвищою Абсолютною 
Істиною. Господь рī Криша пояснює це у 
«Бгаґавад-ґīті» таким чином: 

 
«Я найвищий принцип 
трансцендентності, о Арджуно, й 
нема нікого вищого за Мене. Все 
суще тримається на Моїх енергіях, 
як перлини на нитці». 

Це питання було висвітлене на сторінках 
«Бгаґавад-ґīти» задовго до відкриття основ 
антиматерії та антиматеріальних світів. 
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Сама «Ґīтā» свідчить, що спочатку її 
філософію було повідано богу Сонця, отже, 
Бог-Особа поширив її настанови 
щонайменше сто двадцять мільйонів років 
тому — задовго до битви на Курукшетрі. 
Сучасна ж наука відкрила лише крихти 
істин, що містяться у «Бгаґавад-ґīті». 

«Бгаґавад-ґīтā» також підтримує 
припущення про існування 
антиматеріального світу, і, спираючись на 
доступні через неї відомості, можна 
впевнено зробити висновок, що 
антиматеріальний світ перебуває в 
антиматеріальному небі, яке згадане в «Ґīті» 
як сантана-дгама, тобто «вічна природа». 

Так само як матеріальні атоми складають 
матеріальний світ, антиматеріальні атоми 
творять антиматеріальний світ з усім, що він 
містить. В антиматеріальному світі 
мешкають антиматеріальні живі істоти, і там 
немає неживої матерії. Все, що там є, — це 
життя, а Всевишньою Особою в тім краї є 
Сам Бог. Мешканцям антиматеріального 
світу притаманні вічне життя, вічне знання 
та вічне блаженство. Іншими словами, їм 
властиві всі божественні якості. 

В матеріальному світі найвищою 
планетою є Сатьялока, або Брагмалока. Там 
живуть найталановитіші істоти. Володарем 
цієї планети є Брагма, перше живе створіння 
матеріального світу. Брагма, як і ми, є 
живою істотою, однак найздібнішою в 
цьому матеріальному світі. Він не настільки 
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талановитий, щоб перебувати на одному 
рівні із Самим Богом, але він перебуває 
серед тих живих істот, якими безпосередньо 
керує Сам Бог. І Бог, і живі істоти належать 
до антиматеріального світу. Тому вчений, 
досліджуючи будову антиматеріального 
світу, зробив би неабияку послугу всім, 
з’ясувавши, хто ним керує, які форми життя 
присутні в ньому, який там панує лад тощо. 
У ведичній літературі ці питання найбільш 
докладно розглянуті в «рīмад-
Бгґаватам». «Бгаґавад-ґīтā» — це прелюдія 
до пізнання «рīмад-Бгґаватам». Усім 
вченим слід ретельно досліджувати ці дві 
важливі книги знань. З них вони можуть 
взяти багато цінних ідей для подальшого 
наукового прогресу і перспектив нових 
розвідок. 

Трансценденталісти та матеріалісти — це 
абсолютно різні люди. Трансценденталісти 
отримують знання із таких достовірних 
писань, як Веди, носіями і джерелом яких є 
авторитетні особи, причетні до лінії 
трансцендентної учнівської послідовності. 
Учнівську послідовність, парампару, також 
описано у «Бгаґавад-ґīті». Криша каже, що 
мільйони років тому «Ґīту» було повідано 
богові Сонця, який передав це знання 
своєму синові Ману, батькові сучасного 
людства. Ману у свою чергу передав це 
трансцендентне знання своєму синові, 
цареві Ікшваку, предку династії, в якій 
з’явився Господь рī Рма. Цей ланцюг 
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учнівської послідовності перервався 
напередодні пришестя Господа Криши 
(п’ять тисяч років тому), й у зв’язку з цим 
Криша знову розповів «Бгаґавад-ґīту» 
Арджуні, що став першим послідовником 
цього вчення у наш час. Тому кожен 
сучасний трансценденталіст причетний до 
ланцюга учнівської послідовності, 
розпочатого з Арджуни. Трансценденталіст, 
не гаючи даремно часу на матеріалістичну 
дослідницьку роботу, найдосконалішим 
шляхом, а саме через учнівську 
послідовність, отримує знання про матерію 
та антиматерію, і таким чином уникає 
зайвих клопотів. 

Однак грубі матеріалісти не вірять в 
існування антиматеріальних світів Бога-
Особи. Тому вони дуже нещасні, хоча іноді 
вельми талановиті, освічені та 
різносторонньо розвинені. Розгублені перед 
проявами матеріального світу, вони не 
мають знань про антиматеріальні речі. Тому 
розвиток матеріалістичної науки — це 
хороша ознака, адже ця наука вже починає 
цікавитись антиматеріальним світом. 
Можливо, що завдяки такому поступові 
вчені зможуть навіть пізнати деталі 
антиматеріального світу, де панує Бог-
Особа, оточений живими істотами, які Йому 
служать. Живі істоти, що служать 
Господові, мають ті ж самі якості, що і Бог, 
але вони підкоряються Йому, завжди 
залишаючись Його слугами. В 
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антиматеріальному світі зникає різниця між 
підлеглим та володарем — стосунки там 
досконалі й зовсім позбавлені того, з чим ми 
маємо справу тут, у матеріальному світі. 

Матеріальний світ — минущий. Згідно з 
«Бгаґавад-ґīтою», в здогадах учених-фізиків 
про те, що анігіляція матеріального світу 
при його зіткненні з антиматеріальним 
неминуча, є деяка істина. Матеріальний світ 
створюється ґуами природи, що змінюють 
одна одну. Ці ґуи, або якісні стани, 
називають саттвою — добром, раджасом 
— страстю і тамасом — пітьмою, 
невіглаством. Матеріальний світ твориться 
раджа-ґуою, підтримується саттва-ґуою, 
а знищується тама-ґуою. Матеріальні ґуи 
всюдисущі й тому процес творіння, 
підтримання та знищення триває в 
матеріальному всесвіті щогодини, 
щохвилини і щомиті. На найвищій планеті 
матеріального всесвіту, Брагмалоці, ці ґуи 
природи також діють. Як відомо, тривалість 
життя там зумовлена саттва-ґуою й сягає 
4 320 000 х 1000 х 2 х 30 х 12 х 100 
сонячних років, та все ж попри свій такий 
довгий вік, Брагмалока також зазнає 
руйнування. У порівнянні з життям на Землі 
життя на Брагмалоці фантастично довге, але 
в порівнянні з вічним життям 
антиматеріальних світів воно коротке, наче 
спалах блискавки. Саме тому оповідач 
«Бгаґавад-ґīти», Господь рī Криша, 
наголошує на важливості антиматеріального 
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всесвіту, Своєї обителі. 
Господь Криша вчить нас, що всі 

планети матеріального всесвіту 
знищуються, як тільки збігає 4 320 000 х 
1000 х х 2 х 30 х 12 х 100 сонячних років. Із 
знищенням матеріальних світів матеріальні 
тіла мешканців матеріальних планет гинуть. 
Однак сутність живої істоти 
антиматеріальна. І доки за допомогою 
антиматеріальної діяльності вона не досягне 
меж антиматеріального світу, їй доведеться 
щоразу зазнавати матеріального знищення 
під час анігіляції і постійно відроджуватись 
при творенні нового матеріального світу. 
Іншими словами, вона постійно зазнає 
страждань повторюваних народжень та 
смертей. Лише живі істоти, що з любов’ю 
служать Богові-Особі у своєму проявленому 
матеріальному житті, покинувши 
матеріальне тіло, переходять до 
антиматеріального світу. Безсмертя досягає 
лише той, хто, виконуючи антиматеріальну 
діяльність, повертається до Господа. 

Така антиматеріальна діяльність — наче 
ліки, які хворий отримує від терапевта. 
Якщо вживати їх регулярно, то, врешті-
решт, вони допомагають. За аналогією, 
матеріаліст — це хворий, якому слід 
проконсультуватися в досвідченого 
трансценденталіста-лікаря. Його недуга — 
злигодні повторюваних народження, смерті, 
старості та хвороб. Він зможе повернутися 
до антиматеріального світу, де життя вічне, 
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де немає народження та смерті, лише 
пройшовши курс лікування за методом 
«назад до Бога». 

Анігіляція матеріального світу 
відбувається двояко. Часткова анігіляція 
відбувається в кінці кожного циклу, який 
складає 4 320 000 х 1000 сонячних років, 
тобто наприкінці кожного дня на 
Брагмалоці, найвищій планеті матеріального 
світу. Під час часткової анігіляції такі вищі 
планети, як Брагмалока, не знищуються, але 
під кінець кожного періоду в 4 320 000 х 
1000 х 2 х 30 х 12 х 30 х 100 сонячних років 
вони розчиняються в антиматеріальному 
тілі, з якого виходить і в якому розчиняється 
матеріальний прояв. Антиматеріальний світ 
дуже віддалений від матеріального і 
непідвладний анігіляції. Він поглинає 
матеріальний світ. Цілком можливо, що, як 
кажуть вчені, матеріальний та 
антиматеріальний світи стикаються і що 
матеріальні світи руйнуються від такого 
зіткнення, однак анігіляція не торкається 
антиматеріального світу. Вічносущий 
антиматеріальний світ прихований від 
вченого-матеріаліста. Він може знати про 
нього лише те, що принципи, на яких 
ґрунтується його існування, протилежні 
якостям матеріального світу. Вичерпне 
знання про антиматеріальний усесвіт можна 
одержати тільки з незабрудненого джерела, 
тобто від авторитетних осіб, звільнених від 
впливу матеріального світу, які до кінця 
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пізнали природу антиматерії. Смиренний 
учень зможе одержати таку інформацію з 
вуст духовного вчителя. 

Саме так ведичне знання ввійшло в серце 
Брагми, першої живої істоти в 
матеріальному творінні. Брагма переказав це 
знання мудрецю Нраді Муні. Також Бог-
Особа, рī Криша, повідав «Бгаґавад-ґīту» 
Вівасвну, богові Сонця, а коли ланцюг 
усної передачі знань перервався, Господь 
Криша повторив «Бгаґавад-ґīту» Арджуні 
на полі битви Курукшетра. Арджуна 
погодився стати учнем, щоб отримати від 
Нього трансцендентне знання. Аби 
уникнути всіх питань і сумнівів, які можуть 
з’являтися в матеріалістів, Арджуна 
поставив аналогічні запитання, а Криша 
відповів на них, так щоб потім ні в якої 
пересічної людини не виникало жодних 
непорозумінь. Верховенство Господа 
Криши неспроможний визнати лише той, 
кого приваблює і зачаровує блиск 
матеріального світу. Перед тим, як 
отримувати якесь знання про 
нематеріальний світ, насамперед треба 
старанно очистити свої звички і своє серце. 
Бгакті-йоґа — це науково розроблена 
трансцендентна діяльність, яку може 
виконувати як початківець, так і 
досвідчений йоґ. 

Матеріальний світ — це лише тінь від 
світу антиматеріального, і розумні люди, з 
чистим серцем та звичками, можуть 
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звернутися до віршів «Бгаґавад-ґīти» і 
звідти отримати інформацію про 
антиматеріальний світ. Це знання, хоча й 
подане в стислому вигляді, насправді, більш 
вичерпне за будь-які описи матеріального 
світу. Основні його положення такі: 

Володар антиматеріального світу — 
Господь рī Криша. Він існує у Своїй 
первинній особистісній формі, а також у 
вигляді Своїх незліченних повновладних 
поширень. Його Особу та Його довершені 
повновладні поширення можна пізнати 
лише шляхом антиматеріальної діяльності, 
яку зазвичай називають бгакті-йоґою або 
відданим служінням. Бог-Особа є 
Найвищою Істиною, і Він уособлює 
антиматеріальне начало. Матеріальні, так 
само як і антиматеріальні начала, 
проявляються з Його Особи. Він є корінь 
усього дерева. Поливаючи водою коріння 
дерева, ви живите водночас його гілля та 
листя. Так само, служіння рī Криші, 
Богові-Особі, робить матеріальний світ 
зрозумілим у всіх його подробицях, і 
живить серце бгакти, відданого Господа, 
позбавляючи його необхідності вдаватися 
до матеріалістичної діяльності. В цьому 
полягає таємниця «Бгаґавад-ґīти». 

Ніякі матеріальні засоби не допоможуть 
досягти антиматеріального світу. Однак 
кожна жива істота, виконуючи 
нематеріальну діяльність, може дуже легко 
досягнути антиматеріального світу, хоча її 
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оточення й залишатиметься матеріальним. 
Але грубих матеріалістів, що покладаються 
на обмежені можливості 
експериментального пізнання, припущення 
та матеріалістичну науку, на шляху до 
антиматеріальних світів спіткають великі 
труднощі. Матеріалісти можуть намагатися 
дістатись до антиматеріальних світів за 
допомогою космічних кораблів, які вони 
посилають у космос, але так вони не 
зможуть досягти навіть матеріальних планет 
у вищих сферах матеріального неба — що 
вже казати про планети, розташовані в 
антиматеріальному небі, далеко за межами 
матеріального всесвіту. Навіть йоґи, які 
досконало володіють містичними силами, 
зазнають великих труднощів на шляху до 
цих місць. Досконалі йоґи, розвиваючи 
надприродні здібності, вчаться керувати 
рухами нематеріальної частки в 
матеріальному тілі і за власним бажанням 
можуть у певні часові проміжки 
скористатися можливістю, щоб покинути 
тіло і дістатись антиматеріальних світів. 
Вони роблять це через особливий канал, що 
з’єднує матеріальний та антиматеріальний 
світи. Якщо вони взагалі здатні на таке, 
вони діють згідно з настановами, даними у 
«Бгаґавад-ґīті». 

«Ті, що усвідомлюють 
Трансцендентне, можуть досягти 
антиматеріального світу, покидаючи 
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своє тіло в період уттарйани, коли 
Сонце проходить північною стороною 
небосхилу, в сприятливий час, коли в 
атмосфері панують божества вогню та 
світла». 
Можновладні божества вповноважені 

керувати діяльністю космосу. Недалекі 
люди, які не відають про складність 
управління космічним творінням, глузують 
з твердження, що півбоги особисто керують 
вогнем, повітрям, струмом, днем, ніччю 
тощо. Однак досконалі йоґи знають, як 
вдовольнити цих невидимих живих істот, 
управителів матеріальних явищ. 
Користуючись їхньою прихильністю, в 
слушну годину йоґи за власним бажанням 
покидають свої матеріальні тіла і входять в 
антиматеріальний світ, або ж потрапляють 
до найвищих планет матеріального неба. На 
вищих планетах матеріального світу йоґи 
можуть насолоджуватися зручним та 
приємним життям упродовж сотень тисяч 
років, але навіть на цих планетах життя не 
вічне. Тому той, хто прагне вічного життя, у 
певний сприятливий момент, який 
створюють панівні божества, входить за 
допомогою своїх містичних сил в 
антиматеріальний всесвіт. Ці панівні 
божества невидимі для грубих матеріалістів 
з планети сьомого класу під назвою 
«Земля». 

«Ті, що не практикують йоґу, але 
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ведуть аскетичне доброчесне життя 
і вдаються до благодійності, 
вмирають у слушну годину й 
можуть піднятись на вищі планети, 
але згодом вони  мусять 
повертатися на Землю. Їхній 
перехід відбувається в період 
дгуми — в темній половині старого 
Місяця, коли Сонце рухається на 
південь». 

Отже, якщо хтось бажає увійти в 
антиматеріальний світ, йому слід керуватися 
«Бгаґавад-ґīтою» і вдатись до відданого 
служіння, яке є антиматеріальною 
діяльністю. Той, хто присвятив себе 
відданому служінню, як це рекомендують 
освічені трансценденталісти, ніколи не 
зазнає розчарування, намагаючись увійти в 
антиматеріальні світи. І хоч перешкод дуже 
багато, та відданий Господа Криши легко 
їх долає, якщо не звертає зі шляху, 
вказаного трансцендентними відданими. 
Бгакти впевнено наближаються до 
нематеріального царства Бога, і в цій 
життєвій мандрівці ніщо не може їх 
збентежити. Вони не будуть обмануті. 
Сподівання й надії того, хто ступив на 
несхибну стежину відданого служіння, що 
веде у нематеріальний всесвіт, здійсняться. 
Просто практикуючи віддане служіння — 
бгакті-йоґу — він без ускладнень досягне 
всього, чого набув би шляхом аскетизму, 
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вивчення Вед, жертвопринесень і роздачею 
милостині. 

Бгакті-йоґа — це універсальний метод, 
найбільш прийнятний у наш залізний вік. 
Його зробив легкодоступним Сам Господь 
Криша, що прийшов у Своєму найбільш 
величному, щедрому та великодушному 
образі, яким є Господь рī Криша 
Чайтанья (1486-1534), що явився у Бенгалії 
й поширював рух санкīртани (оспівування 
та декламування імен Бога) по всій Індії. З 
ласки Господа рī Чайтаньї кожен зможе 
дуже легко засвоїти принципи бгакті-йоґи, і 
тоді в серці розвіються всі страхи, згасне 
вогонь матеріальних страждань і запанує 
трансцендентне щастя. 

П’ятий розділ «Брагма-сагіти» містить 
опис різноманітних планетних систем 
матеріального світу. У «Бгаґавад-ґīті» також 
іде мова про планетні системи сотень тисяч 
матеріальних всесвітів, які всі разом 
складають лише четверту частину творчої 
енергії Бога. Більшу частку — три чверті — 
творчої енергії Господа проявлено в 
духовних небесах, званих пара-вйомою або 
Вайкухалокою. Вчений-матеріаліст, 
пізнаючи буття антиматеріального світу, 
зрештою, переконається у правдивості 
«Брагма-сагіти» і «Бгаґавад-ґīти». 

 

Принагідно, 21-го лютого 1960 року 
Москов-ньюс писала: 
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«Відомий російський професор 
астрономії Борис Воронцов-
Вельямінов дійшов висновку, що у 
всесвіті повинна існувати 
необмежена кількість планет, 
населених розумними істотами». 

Така заява російського астронома 
підтверджує інформацію, яка міститься у 
«Брагма-сагіті», де сказано: 

 
йасйа прабг прабгавато джаґандаа-коі- 

коішв аеша-васудгді вібгӯті-бгіннам 
тад брагма нішкалам анантам аеша-бгӯта 

ґовіндам ді-пуруша там ага бгаджмі. 
 

Згідно з цією цитатою з «Брагма-сагіти», 
існує не тільки необмежена кількість 
планет, як про це каже російський астроном, 
але також і безмежна кількість усесвітів. 
Усі ці безмежні всесвіти з необмеженою 
кількістю планет створюються й плинуть у 
сяйві Брагмана, випромінюваному 
трансцендентним тілом Маг-Вішу, якому 
поклоняється Брагм, панівне божество 
нашого всесвіту. 

Російський астроном також підтверджує, 
що на всіх цих планетах, яких, згідно з 
припущеннями, не менше ста мільйонів, 
існує життя. У «Брагма-сагіті» є дані, що в 
кожному з безлічі всесвітів є безліч 
різноманітних планет. 

З цим поглядом астронома погоджується 
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професор Володимир Алпатов, біолог, який 
підтримує гіпотезу, що деякі з вищезгаданих 
планет досягли земного рівня розвитку. Далі 
в московському повідомленні знаходимо: 

«Можливо, що життя, подібне до 
нашого, процвітає на інших 
планетах. Торкаючись питання про 
атмосферу планет, доктор хімії 
Микола Жиров висловив думку, що 
істота з низькою температурою тіла 
могла б існувати за атмосферних 
умов Марсу. Вчений сказав, що на 
його погляд газоподібний склад 
атмосфери Марса цілком 
придатний для підтримування 
життя пристосованих до неї істот». 

Здатність організмів пристосовуватися до 
різних умов життя на планетах описана у 
«Брагма-сагіті» як вібгӯті-бгіннам. 
Іншими словами, кожна з безлічі планет має 
свою атмосферу, і рівень розвитку 
природничих наук, психології й т. ін. в 
тамтешніх живих істот залежить від того, 
якої якості (вищої чи нижчої) атмосфера там 
панує. Вібгӯті означає «особлива сила», а 
бгіннам — «різнобарвна». Вченим, які 
досліджують космос, намагаючись за 
допомогою механічних засобів досягти 
інших планет, слід примиритися з думкою, 
що організми, пристосовані до земної 
атмосфери, не зможуть існувати в 
атмосферах інших планет. Тому всі ці 
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спроби досягти Місяця, Сонця чи Марса 
ускладнюються тим, що атмосфера на них 
ворожа до людини. Кожен, проте, може 
спробувати досягти бажаної планети 
шляхом психологічних змін ума. Ум є 
центром тіла, і поступова еволюція тіла 
залежить від змін, яких зазнає ум. Зміна 
структури тіла гусениці з подальшим 
перетворенням її на метелика і зміна статі у 
сучасній медичній науці з чоловічої на 
жіночу (чи навпаки) більшою чи меншою 
мірою залежать від психологічних змін. 

У «Бгаґавад-ґīті» сказано, що коли 
людина, вмираючи, зосереджує свої думки 
на Богові-Особі, рī Криші, то, покинув-
ши тіло, вона негайно досягає духовного 
буття в антиматеріальному світі. Без 
сумніву, кожен зможе досягти Божого 
царства в антиматеріальному світі, якщо, 
дотримуючись певних правил відданого 
служіння, навчиться відмежовувати свої 
думки від матерії і зосереджувати їх на 
духовній формі Господа. 

Так само ніщо не перешкодить людині 
досягти будь-якої планети і в матеріальному 
світі після того, як вона покине своє 
теперішнє тіло (тобто, після смерті). Якщо 
хтось бажає потрапити на Місяць, Сонце чи 
на Марс, йому слід докласти до цього 
певних зусиль, про що й сказано у 
наступних рядках «Бгаґавад-ґīти»: 

«На чому людина зосередить 
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свою думку під час смерті, того 
вона після смерті й досягне». 

Магрдж Бгарата прожив суворе 
аскетичне життя, однак під час смерті він 
думав про оленя і, відповідно, став оленем. 
Він, утім, зберіг пам’ять минулого життя і 
збагнув свою помилку. Треба добре 
усвідомити, що думки людини під час 
смерті залежать від її вчинків упродовж 
життя. 

«рīмад-Бгґаватам» (Третя пісня, глава 
тридцять друга) так описує шлях на Місяць: 

«Матеріалістична людина, 
позбавлена знань про царство 
Боже, завжди прагне матеріальних 
статків, багатства, слави й 
обожнювання. Така людина прагне 
втішатися добробутом своєї родини 
й тому зацікавлена в процвітанні 
свого суспільства й нації. І ці люди 
досягають бажаних плодів шляхом 
матеріальної діяльності. Вони 
механічно виконують ритуали, що 
поставлені їм за обов’язок, тобто, 
вони схильні приносити жертви 
предкам (пітам) та півбогам згідно 
з настановами явлених священних 
писань. Залежні від плодів таких 
жертв і ритуалів, ці душі після 
смерті йдуть на Місяць, де 
отримують можливість 
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насолоджуватися божественним 
напоєм, сома-расою. Місяць — це 
місце, де панує півбог Чандра. 
Склад атмосфери й рівень життя 
там набагато вищий ніж на Землі. 
Якщо душа, яка досягла Місяця, не 
скористається нагодою й не 
підійметься до вищих планет, тоді 
вона деградує й буде змушена 
повернутися на Землю чи на іншу 
подібну планету. І все ж таки 
матеріалісти, навіть досягнувши 
вищих планетних систем, гинуть зі 
знищенням космічного прояву». 

На духовних небесах, у пара-вйомі, є 
безліч Вайкух, духовних планет, які є 
проявами внутрішньої енергії Господа. Їх 
утричі більше, ніж матеріальних планет, 
проявів зовнішньої енергії. Однак недалекі 
матеріалісти заклопотані лише 
виношуванням політичних планів на цій 
дуже незначній планеті. Що вже казати про 
Землю — весь усесвіт з його невимірною 
кількістю планет по всіх галактиках можна 
зрівняти з гірчичним зернятком у лантусі, 
повному насіння. Однак неборака-
матеріаліст зі своїми планами зручно 
влаштувати життя марнує свою коштовну 
життєву енергію на минущі речі, що 
приречені на загибель. Замість того, щоб 
гаяти час у пошуках прибутків, чи не краще 
було б обрати просте життя, сповнене 
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високих духовних помислів? Лише так 
можна врятуватись від одвічних 
матеріальних тривог і злигоднів. 

Якщо матеріаліст прагне розкішного, 
сповненого матеріального достатку життя, 
то він може переміститися на планету, де 
його чекатимуть матеріальні насолоди, 
більш витончені, ніж на Землі. Та найкраще 
добре підготуватися й після смерті 
повернутись на духовне небо. Однак, якщо 
хтось бажає матеріальних благ, йому слід 
скористатися містичною силою й 
перебратися на інші, вищі планети 
матеріального світу. Застосування для цієї 
мети іграшкових космічних кораблів — це 
просто дитячі забавки, непридатні для такої 
цілі. 

Матеріалістичною є і система ашґа-
йоґи, адже вона навчає опановувати 
повітряні потоки матеріального тіла. Ці 
потоки підтримують духовну іскру, душу, а 
вдих та видих — це хвилі повітря, в якому 
плаває душа. Система ашґа-йоґи — це 
матеріалістичне мистецтво керування 
життєвим повітрям, яке переводять від 
шлунку до сонячного сплетіння, від грудини 
до ключиць, звідти до перенісся, потім до 
мозочку, а вже звідти — до будь-якої 
бажаної планети. Швидкість руху повітря та 
світла відома вченим-матеріалістам, але 
вони нічого не знають про швидкість думки. 
Ми можемо лише здогадуватись, що то за 
швидкість, з якою думка вмить переносить 
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нас за сотні тисяч кілометрів. Розум тонший 
за ум, але душа ще тонша — вона не є 
матерією. Вона є духом, антиматерією. 
Душа в сотні тисяч разів тонша та 
могутніша від розуму. Ми навіть не можемо 
собі уявити, з якою швидкістю душа 
мандрує з однієї планети на іншу, і вона 
робить це самотужки, без будь-яких 
механічних пристроїв. 

Цивілізація, заснована на тваринних 
засадах їди, сну, чуттєвих задоволень та 
страху, вводить людину в оману, й вона 
забуває про душу і її могутність. Як ми вже 
казали, душа — це духовна іскра, більш 
світлосяйна та могутня, ніж сонце, місяць та 
електроенергія. Можна вважати, що життя 
минуло даремно, якщо людина не 
усвідомила того, що вона — душа. Господь 
Чайтанья та Його сподвижник Нітьянанда 
прийшли в цей світ, аби врятувати людство, 
яке звела на манівці безбожна цивілізація. 

Яким чином йоґи подорожують на інші 
планети всесвіту, розповідає «рīмад-
Бгґаватам». Коли життєву силу піднято до 
мозочка, є загроза, що вона вирветься через 
очі, ніздрі й вуха, тобто в місці 
розташування сьомого кола життєвої сили. 
Але йоґи, повністю затримуючи дихання, 
вміють перекривати ці отвори. Потім вони 
зосереджують життєву силу в міжбрів’ї. 
Досягнувши цього стану, йоґ спрямовує 
свою думку на планету, до якої він прагне 
дістатися після виходу з тіла. Тепер він 
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може вирішувати, куди йому йти — до 
обителі Криши, на трансцендентні планети 
Вайкухи, звідки він може більше вже не 
опускатися в матеріальний світ, чи досягти 
вищих планет матеріального всесвіту — 
досконалий йоґ вільний у своєму виборі. 

Для досконалого йоґа, який навчився 
свідомо покидати своє тіло, перейти з однієї 
планети на іншу не важче, ніж звичайній 
людині прогулятись до продуктової 
крамниці. Як уже було сказано, матеріальне 
тіло є лише покриттям духовної душі. Ум і 
розум — це як білизна, а грубе тіло, що 
складається із землі, води, повітря й іншого 
— це верхній одяг душі. Кожна піднесена 
душа, що за допомогою йоґи усвідомила 
себе і знає про зв’язок матерії з духом, 
може, коли захоче, без ускладнень скинути з 
себе грубе вбрання і з Божої ласки жити в 
духовному небі, чи на обраній нею планеті в 
матеріальних небесах — милістю Господа 
вона вільна у своєму виборі. Однак невміле 
користування цією свободою призводить до 
падіння в матеріальний світ і занурення у 
троїсті страждання, притаманні 
зумовленому життю. У своєму «Втраченому 
раї» Мільтон прекрасно відобразив 
матеріальне животіння, яке самохіть обрала 
для себе духовна душа. Однак душа може, 
якщо схоче, знову віднайти свій рай, і 
повернутись назад додому, до Бога. 

У вирішальну мить смерті людина може 
помістити життєву силу в міжбрів’ї й 
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вирішити, куди їй іти далі. Якщо їй уже 
несила залишатись у матеріальному світі, 
вона може менш ніж за секунду дістатись до 
трансцендентних Вайкух і з’явитись там у 
духовному тілі, цілком придатному для 
життя в духовній атмосфері. Їй слід лише 
відмовитись від матеріально зумовленого 
життя як у його тонкій, так і грубій формі, а 
потім вивести життєву силу через отвір в 
черепі, який називають брагма-рандгрою. 
Такою є вища досконалість йоґи. 

Звичайно ж, людина наділена свободою 
волі, і якщо вона не прагне звільнитися з 
матеріального світу, тоді вона може 
насолоджуватись життям брагма-пада, 
досягши рівня Брагми, або відвідати 
Сіддгалоку, планети матеріально 
досконалих істот, здатних панувати над 
гравітацією, простором, часом тощо. Для 
того, щоб потрапити на ці вищі планети 
матеріального всесвіту, немає потреби 
розлучатися з тонкими умом і розумом — 
облишити слід лише тіло, що складається з 
грубої матерії. 

Жодні супутники та інші механічні засоби 
пересування у просторі, що є витворами 
людської праці, не допоможуть людині 
подолати зовнішній простір і досягти інших 
планет. Людині не під силу здійснювати 
гучно розрекламовані подорожі до Місяця, 
бо атмосфера на вищих планетах відмінна 
від земної. Кожна планета має свою 
особливу атмосферу, і якщо хтось бажає 
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подорожувати до якоїсь обраної планети 
матеріального всесвіту, він мусить 
пристосувати своє матеріальне тіло до 
кліматичних умов цієї планети. Наприклад, 
якщо людина бажає переїхати з Індії до 
Європи, де інший клімат, їй слід подбати 
про свій одяг. Так само, щоб досягти 
трансцендентних планет, вона мусить 
отримати зовсім інше тіло. 

Якщо хтось бажає досягти вищих 
матеріальних планет, він може зберегти своє 
тонке тіло, що складається з ума, розуму та 
хибного его, але буде змушений покинути 
своє грубе вбрання — тіло, зроблене із 
землі, води, вогню тощо. 

А от вирушаючи на трансцендентні 
планети, треба змінити як грубе, так і тонке 
тіло, бо досягти духовного неба можна 
тільки в духовній формі. Така зміна «одягу» 
відбудеться сама собою під час смерті, якщо 
ми того забажаємо. Але бажати цього ми 
зможемо лише за умови, що ми плекали це 
бажання все життя. Де захований скарб ваш, 
там і серце ваше, — лише віддане служіння 
розвиває в людині бажання царства Божого. 
В загальних рисах практика, що робить 
можливою мандрівку до антиматеріальних 
планет Вайкунтхи, де життя вільне від 
народження, смерті, старості та хвороб, 
виглядає так: 

1)  Щоб навчання відбувалося на науковій 
основі, слід знайти справжнього духовного 
вчителя. Наші чуття матеріальні, й через це 
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вони не можуть сприйняти трансцендентне. 
Тому нам слід одухотворити чуття, 
практично дотримуючись вказівок 
духовного вчителя. 

2)  Обравши істинного духовного вчителя, 
кандидат в учні отримує від нього 
посвячення. Це початок духовного 
навчання. 

3)  Учень готовий задовольняти всі вимоги 
духовного вчителя. Справжній духовний 
учитель досконало володіє методами 
духовної науки та знає святі писання: 
«Бгаґавад-ґīту», «Веднту», «рīмад-
Бгґаватам», Упаніишди тощо. Духовний 
учитель — це душа, яка усвідомила себе, 
поновила зв’язок з Усевишнім Господом і 
стала чистим посередником, що направляє 
щирого учня на шлях до Вайкухи. 
Благословення духовного вчителя допоможе 
учневі дивовижно швидко подолати цей 
шлях, отже, духовного вчителя слід зусебіч 
задовольняти. 

4)  Аби позбутися сумнівів, розумний 
учень ставить учителеві розумні запитання, і 
вчитель вказує учневі шлях, не вигадуючи 
його сам, а викладаючи в цілковитій згоді з 
порадами визнаних авторитетів з відданого 
служіння, які вже подолали цей шлях. Імена 
таких учителів відданого служіння наведено 
у святих писаннях, і учневі треба просто йти 
вслід за ними під проводом духовного 
вчителя. Духовний учитель ніколи не 
відхиляється від істинного шляху. 
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5)  Учень має йти вслід за великими 
мудрецями, що опанували цей метод і 
досягли успіху. Треба не імітувати їх, а 
щиро слідувати за ними, зважаючи на 
відповідний час та обставини. Це має стати 
гаслом життя. 

6)  Учневі слід змінити звички, як це 
радять священні писання. Аби вдовольнити 
Господа, варто наслідувати приклад 
Арджуни, який приніс у жертву як чуттєві 
насолоди, так і від них зречення. 

7) Учень має бути оточений духовною 
атмосферою. 

8)  Йому слід задовольнятися найбільш 
необхідним і не бажати надмірних статків та 
добробуту. 

9)  Він має поститись у відповідні дні, 
зокрема, на одинадцятий день після нового 
й після повного Місяця. 

10)  Йому слід виявляти шану дереву 
баньян, коровам, ученим брагманам та 
відданим. 

Такі перші сприятливі кроки на шляху 
відданого служіння. Поступово слід також 
засвоїти деякі обмежувальні положення: 

11)  Здійснюючи віддане служіння і 
оспівуючи Святі Імена, слід уникати кривд 
Святого Імені. 

12)  Учневі треба уникати надмірних 
контактів з невідданими. 

13)  Не слід приймати надто багато учнів. 
Адепт, який успішно виконує перші 
дванадцять положень, може згодом сам 
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стати духовним учителем, так само як 
студент стає наставником у класі з 
обмеженим числом учнів. 

14)  Він не повинен вдавати із себе 
освічену людину, просто цитуючи книжки. 
Йому слід твердо знати необхідні священні 
писання й не прагнути набувати надмірної 
інформації з інших книг. 

15)  Постійне й ретельне виконання 
попередніх чотирнадцяти положень 
дозволяє адептові зберігати душевний 
спокій навіть у часи випробувань — 
великих матеріальних втрат чи здобутків. 

16)  Досягнувши наступного етапу, адепт 
стає невразливий для горя й ілюзії. 

17)  Він не кепкує з інших релігій і 
способів поклоніння, не насміхається над 
Богом-Особою та Його відданими. 

18)  Він не терпить блюзнірства проти 
Господа та Його відданих. 

19)  Йому не слід цікавитись чужими 
сімейними справами і брати участь у 
розмовах про стосунки між чоловіками та 
жінками. 

20)  Він не повинен завдавати болю — 
тілесного чи психічного — іншим живим 
істотам, хоч ким би вони були. 

З усіх наведених вище правил перші три 
позитивні положення найбільш вагомі й 
суттєві. 

Є ще двадцять чотири інші положення, 
яких слід дотримуватися серйозному учневі, 
але Господь Чайтанья вибрав лише п’ять із 
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них, які за сучасних умов життя 
найважливіші. Ось вони: 

1.  Слід товаришувати з відданими, а це 
можливо лише, якщо уважно слухати їх, 
ставити їм доречні запитання, вгощати їх 
їжею, приймати їжу від них, підносити їм 
дари та приймати від них усе, що вони 
запропонують. 

2. За всіх обставин треба повторювати 
святе ім’я Господа. Оспівування Господніх 
імен — це загальнодоступний і легкий шлях 
до Його усвідомлення. Ви можете за будь-
яких обставин повторювати яке завгодно із 
безлічі імен Господа, але це треба робити, 
уникаючи кривд. Цих кривд, якими може 
супроводжуватись оспівування Господніх 
імен, відомо десять, і їх слід якомога 
ретельніше уникати, однак, хоч що б могло 
трапитись, треба намагатися повторювати 
імена Господа завжди. 

3.  Необхідно слухати трансцендентні 
оповіді «рīмад-Бгґаватам». Для цього 
слід відвідувати лекції чистих відданих або 
читати авторитетні переклади «рīмад-
Бгґаватам». 

4.  Слід оселитися в Матхурі, місці 
з’явлення Господа Криши, або ж зробити 
свій дім схожим на Матхуру, встановивши в 
ньому освячене духовним учителем мурті 
Господа, щоб уся родина Йому служила. 

5.  Слід з благоговінням, уважно та 
віддано поклонятись і служити 
встановленому Божеству, щоб уся 



48 

атмосфера домівки уподібнилась обителі 
Господа. Це стає можливим під 
керівництвом духовного вчителя, який 
володіє трансцендентним мистецтвом і 
може показати учневі підхожий метод 
служіння. 

П’яти вищезгаданих правил може 
дотримуватись кожен, хоч де б він жив, і 
таким чином підготувати себе до 
повернення додому, назад до Бога. Це 
простий спосіб, який дали нам вчителі та 
Сам Господь рī Чайтанья Магапрабгу, що 
прийшов звільнити пропащі душі цієї епохи. 

Аби краще зрозуміти віддане служіння, 
треба читати такі книжки, як «Бгакті-
расмрита-сіндгу» Рӯпи Ґосвмī й 
«Чайтанья-чарітмриту» Кришадси, також 
як і «Бгаґавад-ґīту» та «рīмад-
Бгґаватам». 

Перехід на духовні планети 
супроводжується поступовим зникненням 
грубого й тонкого покриттів, якими оповита 
душа. Згадані вище п’ять положень 
відданого служіння настільки духовно 
потужні, що, щиро дотримуючись їх, навіть 
відданий-початківець може досягнути бгви 
— трансцендентної духовної емоції, яка є 
початком любові до Бога. Повністю 
заглибившись у бгву, любов до Бога, 
відданий миттєво досягає духовних небес, 
залишивши тимчасовий притулок — своє 
тіло. Відданий, що досяг досконалої любові 
до Бога, вже дістався духовного рівня, хоча 
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й продовжує ще підтримувати своє 
матеріальне тіло. Він стає схожий на залізо, 
яке, коли розпечене у вогні, набуває 
властивостей вогню. Все це стає можливим 
завдяки незбагненній та неосяжній енергії 
Господа, над якою не владна матеріальна 
наука. Тому, сповнившись віри, слід 
постійно бути заглибленим у віддане 
служіння та розвивати свою віру. Віра стає 
міцною тоді, коли людина товаришує із 
справжніми відданими Господа, має з ними 
спільні справи, а якщо це неможливо, то 
просто думає про них. Така діяльність 
сприяє розвиткові істинного відданого 
служіння Господові, яке миттєво, мов 
спалах блискавки, розсіює морок 
матеріальних сумнівів. Розвиваючись 
духовно та відчуваючи цей поступ, 
відданий-початківець впевнюється, що 
перебуває на правильному шляху, який веде 
його до духовного неба. Тоді він усім 
серцем прихиляється до Господа й прагне 
потрапити до Його обителі. Таким є 
початковий етап розвитку любові до Бога — 
мети людського життя. 

З історії відомо чимало видатних осіб — 
мудреців і царів, — що стали на цьому 
шляху досконалими. Дехто з них досяг 
успіху, наполегливо та з вірою 
дотримуючись лише однієї засади відданого 
служіння. Про деяких із таких особистостей 
ітиме мова нижче.  

1.  Цар (Магрдж) Парīкшіт досяг 
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духовного рівня лише слухаючи авторитетні 
настанови укадеви Ґосвмī. 

2.  рī укадева Ґосвмī досяг цього ж, 
просто повторюючи слова трансцендентних 
настанов, які він почув від свого великого 
батька, рī Вйсадеви. 

3.  Цар Праглада досяг успіху, постійно 
пам’ятаючи про Господа, як навчив його 
рī Нрада Муні, великий святий і 
відданий Господа. 

4.  Лакшмīджī, богиня удачі, досягла 
успіху, сидячи біля лотосових стіп Господа 
та слугуючи їм. 

5.  Цар Притху досягнув успіху, 
поклоняючись Господу. 

6.  Акрӯра, дядько Господа Кришни, досяг 
успіху, підносячи Господові свої молитви. 

7.  Гануман (Магвīра), славетний 
відданий в образі мавпи, бгакта Господа 
рī Рмачандри, досяг успіху, виконуючи 
накази Господа. 

8.  Арджуна, звитяжний воїн, досяг тієї ж 
досконалості, товаришуючи з Господом, 
який сповістив Арджуні й усім його 
послідовникам вчення «Бгаґавад-ґīти». 

9.  Цар Балі досяг успіху, віддавши 
Господові все, навіть своє тіло. 

Із цих дев’яти різновидів відданого 
служіння людина може за власним 
бажанням обрати один, два, три, або ж 
навіть їх усі. Служіння Абсолюту також 
абсолютне — на духовному рівні немає 
матеріальних суперечностей, усе тотожне з 
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усім іншим, хоча й існує трансцендентна 
різноманітність. Цар Амбарīша досяг 
досконалості, дотримуючись усіх дев’яти 
положень. Подумки він линув до 
лотосоподібних стіп Господа, голосом 
оспівував щедроти Його духовних світів, 
руками своїми прибирав храм Господній, 
вухами смиренно слухав слова Господа рī 
Криши, очима споглядав зображення 
Господа в храмі, тілом торкався тіл інших 
бгакт, ніздрями вдихав аромат квітів, 
запропонованих рī Криші, язиком 
смакував їжу, піднесену Господові, а ноги 
свої використовував для відвідин храму рī 
Криши. Так усю свою енергію він 
присвятив служінню Господові — без 
найменшого бажання насолоди для себе. 
Така діяльність допомогла йому досягнути 
вищої досконалості, перед якою тьмяніють 
найбільші досягнення матеріалістичної 
науки. 

Для кожного дуже важливо прийняти ці 
засади духовного самоусвідомлення і 
вдосконалити своє життя, що і є вищим 
обов’язком людини. Але в сучасному 
суспільстві люди натомість надто 
стурбовані виконанням обов’язків перед 
країною та нацією. Насправді ж, 
національні, соціальні та загальнолюдські 
обов’язки потрібні лише тим, хто забув про 
обов’язки духовні. Після народження в 
людини з’являються обов’язки не тільки 
перед нацією, країною та перед усім 
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людством, але й перед півбогами, які 
забезпечують землю повітрям, світлом, 
водою і т.д. Також у людини є обов’язок 
перед великими мудрецями, які залишили 
нам скарбниці знань. Вона має обов’язки 
перед усіма видами живих істот, перед 
предками, членами своєї родини тощо. Але 
варто вам присвятити себе виконанню лише 
одного обов’язку — духовному 
вдосконаленню, — як усі інші обов’язки 
відпадуть самі собою, без окремих зусиль. 

Відданий Господа ніколи не обтяжує 
суспільство — навпаки, суспільство має 
потребу в ньому. Щирий відданий не 
схильний до гріховної діяльності, і тому 
його чисте віддане служіння є цінним 
надбанням у цьому й у наступному житті 
для всіх, хто хоче миру і процвітання 
суспільства. Якщо ж відданий і зробить 
якусь помилку — Сам Господь, не гаючись, 
виправить усе. Відданому не потрібно надто 
дбати про розвиток матеріалістичного 
пізнання, або навпаки, зрікатись усього і 
ставити відлюдником. Він може просто день 
у день віддано служити Господові у себе 
вдома, виконуючи обов’язки свого 
життєвого статусу. Є чимало прикладів з 
історії, коли жорстокі люди ставали 
добросердими, вдавшись до відданого 
служіння. Знання та піднесений спосіб 
життя самі собою проявляються в чистому 
відданому. 

Духовне мистецтво й наука відданого 
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служіння — це найвагоміший дарунок 
мудреців Індії всьому світові. Через це 
кожен, хто народився в Індії, зобов’язаний 
зробити своє життя досконалим, прийнявши 
засади цього великого мистецтва й науки, та 
поширювати це знання скрізь у світі, де все 
ще відчутний брак знання про остаточну 
мету життя. Призначення людського 
суспільства полягає в тому, щоб прийти до 
досконалості шляхом поступового розвитку 
знань. Мудреці Індії досягли цього 
досконалого рівня вже давно. Чому ж тоді 
інші мають чекати стільки років, щоб 
піднятись на ці вершини? Чому не дати їм 
систематичне знання, щоб вони могли 
зберегти свій час та енергію? Вони могли б 
скористатися перевагами життя, якого вони 
домагалися важкою працею, можливо, 
впродовж мільйонів років. 

Є один письменник, росіянин, який 
всіляко підтримує принадну думку про те, 
що наука зробить людину вічною. Звичайно 
ж, він не вірить у Творця, Всевишню Істоту, 
однак, ми вітаємо його сподівання, бо 
знаємо: справжній поступ наукового 
пізнання обов’язково приведе людину до 
духовного неба й переконає науковців в 
існуванні всемогутнього Всевишнього 
Творця, становище й можливості якого 
перевершують будь-які матеріалістичні 
уявлення. 

Як ми вже казали, кожна жива істота 
вічна, але вона мусить змінювати свої 
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зовнішні оболонки, — грубу та тонку, — 
тобто, вмирати і знову народжуватись. Доки 
жива істота тягтиме кайдани матеріального 
рабства — доти не буде порятунку від цих 
змін, притаманних навіть найвищим 
ступеням матеріального життя. Російський 
письменник може й далі собі мріяти, як це 
властиво письменникам, але серйозні люди, 
трохи знайомі з законами природи, не 
погодяться з твердженням, що людина може 
жити в матеріальному світі вічно. 

Природознавець може простежити 
загальний розвиток матеріальної природи на 
прикладі звичайного плоду, який 
розвивається спочатку з квітки, росте, 
лишається певний час на гілці, дозріває, а 
потім починає всихати. Зрештою, він падає 
додолу й гниє, змішуючись із землею та 
залишаючи в ній своє сім’я, з якого згодом 
виростає нове дерево, яке щедро родитиме 
знову. Однак і його плоди також згниють, 
давши життя новим деревам, плодам і т.д. 

Так само й людина, духовна душа, 
часточка Всевишньої Істоти, згідно з 
законами розвитку одразу ж після 
запліднення починає формувати свою 
органічну форму в утробі матері. Плід 
поволі росте в череві, народжується, 
продовжує рости, перетворюється з дитини 
на підлітка, потім на юнака, дорослого, 
людину старшого віку і згодом, попри всі 
сподівання та мрії письменників, помирає. 
Якщо порівняти людину та фрукт, то в чому 
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різниця? Людина також лишає після себе 
численних нащадків, однак, згідно з 
законами природи вона не зможе існувати в 
матеріальному тілі вічно. 

Хто може нехтувати законами природи? 
Жоден учений-матеріаліст не змінить її 
суворих законів, попри всю свою пиху. 
Ніякий вчений не зможе змінити орбіту 
планети — він зможе хіба що виготовити 
іграшкову планету, яку називають 
супутником. Така іграшка може вразити 
уяву нерозумних дітлахів, і вони, звичайно, 
дуже захоплюватимуться сучасними 
конструкторами супутників і космічних 
кораблів, однак мудрі люди більш схильні 
захоплюватися й шанувати творця 
гігантських супутників, таких як Сонце, 
зірки та планети, яких учені-матеріалісти не 
можуть навіть перерахувати. Якщо навіть 
іграшковий російський чи американський 
супутник має свого творця, то зрозуміло, що 
гігантські супутники теж мають Творця в 
духовному небі. Якщо для побудови навіть 
такого іграшкового супутника треба стільки 
вчених, то який же витончений та 
досконалий розум, що створив і підтримує 
ці зоряні галактики? І що може знати про 
все це атеїст? 

Безвірники полюбляють висувати свої 
власні теорії творіння, що зазвичай 
закінчуються такими-от фразами: «Це важко 
зрозуміти», «Це перевершує можливості 
нашої уяви», «Цілком можливо, що...», 
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«Цього не збагнути...» тощо. Всі ці 
розумування свідчать про те, що їхні знання 
хиткі, неавторитетні та не мають наукової 
підстави. «Бгаґавад-ґīтā», проте, містить 
авторитетну інформацію. Так, наприклад, 
«Бгаґавад-ґīтā» повідомляє нам, що в цьому 
матеріальному світі існують живі істоти, 
тривалість життя яких складає 4 320 000 х 
1000 х 2 х 30 х 12 х 100 сонячних років. Ми 
приймаємо «Бгаґавад-ґīту» за авторитетне 
писання, яким її визнають великі мудреці 
Індії, такі як акарчр’я, рī 
Рмнуджчр’я, рī Мадгвчр’я, рī 
Чайтанья Магпрабгу та інші. У «Бгаґавад-
ґīті» сказано, що всі складні утворення 
матеріального світу вторинні, вони все одно 
псуються й гинуть, хоч як би довго тривало 
їхнє життя. 

Отже, всі матеріальні форми підлягають 
закону змін, хоча потенційно матеріальна 
енергія незмінна. Потенційно все вічне, 
однак у матеріальному світі матерія 
приймає певну форму, існує в ній деякий 
час, дозріває, старіє і знову зникає, — все це 
властиве всім матеріальним об’єктам. 
Здогади матеріалістів про те, що за 
матеріальним світом існує «якась інша 
форма», прихована, недоступна баченню, є 
нічим іншим, ніж тьмяною вказівкою на 
духовне небо. Однак базовий духовний 
елемент перебуває набагато ближче — він 
дає життя усім живим істотам. Коли цей 
духовний елемент покидає матеріальне тіло 
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— воно помирає. Тіло дитини змінюється й 
розвивається саме тому, що в ньому 
присутній духовний елемент. Але варто 
духу покинути тіло, як розвиток 
припиняється. Цей закон стосується 
кожного матеріального об’єкта. Матерія 
перетворюється з однієї форми в іншу, 
взаємодіючи з духом, — саме він зумовлює 
тілесну мінливість. Весь світ розвивається 
таким чином. Він виникає з 
Трансцендентного завдяки Його духовній 
силі, розвивається й сягає велетенських 
форм, таких, як Сонце, Місяць, Земля тощо. 
Існують чотирнадцять окремих планетарних 
систем, і хоча всі вони відрізняються одна 
від одної своїми розмірами та якостями, 
основа їхнього розвитку єдина. Творить 
духовна сила, і лише завдяки їй, цій єдиній 
духовній першооснові, відбувається 
перетворення, рух і розвиток. 

Життя, безумовно, не є продуктом 
матеріальних взаємодій на кшталт хімічних 
реакцій, як стверджують нерозумні люди. 
Матеріальні взаємодії стають можливими 
завдяки вищій істоті, яка творить для 
духовної життєдайної сили відповідне поле 
діяльності. Вища енергія відповідним чином 
маніпулює матерією згідно з вільним 
вибором духовної істоти. Наприклад, 
будівельні матеріали не «взаємодіють» самі 
собою й не стають житлом. Живі духовні 
істоти організують матерію відповідним 
чином згідно зі своєю волею, і тоді 



58 

з’являється дім. Так само, матерія є лише 
будівельним матеріалом, а творення 
здійснює дух. Цього не розуміє лише 
невіглас. Не слід захоплюватися 
велетенською формою матеріального 
всесвіту, радше, треба вчитись, аби за всіма 
цими матеріальними проявами вміти 
розгледіти буття найвищого розуму. 
Первинним Творцем, Всевишньою Істотою, 
а отже, і найвищим розумом є рī Криша, 
Бог-Особа, який приваблює всіх. Якщо 
хтось, можливо, не знає цього, йому слід 
звернутися до ведичної літератури: до 
«Бгаґавад-ґīти», а ще ліпше до «Шрīмад-
Бгґаватам», що описує Особу Творця. 

Спостерігаючи старт ракети чи запуск 
супутника, дитина не знає, що за всім цим 
стоять праця та розум учених, однак 
доросла людина все це знає. Так само, 
недалекі люди нічого не знають про Творця 
та Його духовну, вічну, недоступну нашому 
баченню обитель — про духовне небо та 
неосяжні духовні планети. Однак насправді 
це духовне небо існує разом із планетами, 
яких набагато більше, ніж матеріальних 
планет. З «Бгаґавад-ґīти» ми довідуємося, 
що матеріальний світ складає лише одну 
четверту частину творіння. У «рīмад-
Бгґаватам» та іншій ведичній літературі 
міститься багато таких відомостей.  

Якщо життєву енергію можна видобути в 
лабораторії вченого шляхом «взаємодії 
певних фізичних та хімічних сполук», то 
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чому ж досі хвалькуваті вчені ще не 
сконструювали життя? Їм слід зрозуміти, що 
духовна сила відрізняється від речовини, і її 
не створити за допомогою матеріальних 
трюків. Сьогодні росіяни й американці, без 
сумніву, досягли значного поступу в галузі 
науки і техніки, але вони й далі 
залишаються невігласами в науці духовній. 
Щоб створити досконале й прогресивне 
суспільство, їм треба навчитись цього від 
вищого розуму. 

Росіяни не знають, що філософію 
соціалізму найбільш вдало викладено в 
«рīмад-Бгґаватам», де з’ясовано, що всі 
природні багатства — лани, ліси, копалини 
— створив одвічний Творець, і тому кожна 
жива істота має право користуватись ними. 
Далі там сказано, що людина не повинна 
накопичувати більше, ніж треба на 
підтримування свого тіла, а якщо вона 
прагне чи бере більше — її чекає кара. Там 
сказано також, що до тварин треба 
ставитися, як до власних дітей. 

Ми переконані, що ніхто у світі не може 
описати соціалізм краще, ніж «рīмад-
Бгґаватам». Ставитися до всіх живих істот 
як до братів та дітей можливо, лише 
пізнавши Творця та справжнє становище 
живої істоти. 

Стати безсмертною людина зможе лише в 
духовному небі. Як уже було сказано на 
початку цього нарису, бажання вічного 
буття є ознакою духовного життя, що дрімає 
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в кожному. Досягнути безсмертя і є мета 
людської цивілізації. Як уже було сказано, 
досягненню цього вічного духовного життя 
сприяє бгакті-йоґа, що доступна кожній 
людині. Ця велика наука здавна відома в 
Індії, і її викладено в багатьох наукових 
творах, які допоможуть зробити людське 
життя досконалим. 

Бгакті-йоґа — це вічна релігія людини. В 
наш час, коли матеріалістична наука грає у 
суспільстві провідну роль, затіняючи навіть 
релігійні догмати, було б непогано, якби 
вчені розглянули основи вічної релігії 
людини з погляду сучасної науки. Навіть д-р 
С. Рдгкришан на світовій релігійній 
конференції визнав, що релігію не буде 
засвоєно сучасною цивілізацією доти, доки 
цього не зробить наука. І ми раді провістити 
всім шукачам істини, що існує вічна релігія 
світу — бгакті-йоґа, призначена для всіх 
живих істот, і що живі істоти мають вічні 
стосунки з Усевишнім Господом. 

Згідно з визначенням рīмана 
Рмнуджчр’ї слово сантана («вічність») 
означає те, що не має ні початку, ні кінця. І 
коли йде мова про сантана-дгарму, вічну 
релігію, ми приймаємо це визначення за 
очевидне. Те, що не має ні початку, ні кінця, 
в основі своїй є протилежністю обмеженому 
сектантству. У світлі сучасної науки ми 
зможемо розглядати сантана-дгарму як 
головне призначення, головне заняття, 
головний обов’язок усіх людей у світі, 
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навіть більше — всіх живих істот усесвіту. 
Асантана, тобто невічне віровчення, 
матиме певний початок у людській історії, 
але ви не знайдете там початку сантана-
дгарми, що одвічно притаманна живим 
істотам. 

Коли людина заявляє про свою належність 
до певної релігії, — індуїзму, 
мусульманства, християнства, буддизму, чи 
якоїсь іншої секти — вказуючи при цьому 
на час і обставини свого народження, — це 
не сантана-дгарма. Індус може стати 
мусульманином або християнином і 
навпаки, але за всіх обставин незмінним 
лишається одне — служити іншим. Індус, 
магометанин, буддист чи християнин — усі 
вони завжди комусь служать. Просто 
заявити про певну конфесійну належність не 
є сантана-дгармою. Сантана-дгарма — 
це незмінна, одвічна властивість живої 
істоти — те, що об’єднує всі релігії. 
Сантана-дгарма — це служіння. 

«Бгаґавад-ґīтā» кілька разів торкається 
такого важливого питання, як сантана. 
Спробуймо з’ясувати значення даного 
терміну, звернувшись до цього 
авторитетного джерела. 

Слово сантанам згадується в десятому 
вірші сьомої глави, де Господь каже про 
Себе як про вічне джерело усього сущого — 
сантанам. Згідно з Упанішадами, 
першопричиною всього сущого є Всеосяжне 
Довершене Ціле. І хоча численні прояви 
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цього першоджерела також довершені, — 
Всевишній сантана залишається 
незмінним кількісно та якісно, адже природа 
сантани незмінна.1 Все, що змінюється з 
плином часу й обставин, не є сантана. 
Отже, будь-яка річ, форма чи якість, що 
змінюється, не може бути сантаною. 
Сказане прекрасно ілюструє наступний 
приклад: у матеріальному світі Сонце 
випромінює своє сяйво впродовж сотень 
мільйонів років, і, хоча воно є всього лише 
матеріальним, створеним об’єктом, його 
форма і проміння лишаються незмінні. 
Структура ж та якості того, хто не є 
створеним, тим більше залишаються 
незмінні, хоча всі об’єкти і походять від 
Нього. 

Господь стверджує, що Він — батько всіх 
форм життя, і що всі живі істоти, 
незалежно від того, хто вони, — Його 
невід’ємні частки. І «Бгаґавад-ґīтā» 
призначена для них усіх. «Ґīта» містить усю 
необхідну інформацію про вічну природу 
Всевишнього Господа, Його нематеріальну 
обитель, яка перебуває далеко за межами 
матеріального неба і про сантану — 
природу живих істот. 

Господь Криша каже також у «Бгаґавад-
ґīті», що матеріальний світ сповнений 
страждань, які приходять до нас у вигляді 
народження, старості, хвороб та смерті. Цих 
 
1 Див. рī Īопанішад, «Звернення» 
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нещасть не уникнути навіть на Брагмалоці, 
найвищій планеті матеріального всесвіту. 
Цілком вільна від скорбот лише обитель 
Криши. Там немає потреби у світлі сонця, 
місяця чи вогню. Планети там самосвітні, а 
життя вічне, сповнене знання та блаженства. 
Такою є сантана-дгама —  вічна обитель. 
Отже, природно зробити висновок, що 
живим істотам слід повернутись додому, 
назад до Бога, щоб утішатись життям у 
сантана-дгамі з сантана-пурушею, або 
пурушоттамою — Господом рī 
Кришою. Їм не місце в матеріальному світі 
гниття та злигоднів. У матеріальному світі 
справжнього щастя немає навіть на 
Брагмалоці, тому плани й дії, спрямовані на 
досягнення вищих планет матеріального 
всесвіту, — це заняття людей нерозумних. 
Шукаючи притулку в півбогів, вони 
здобувають лише тимчасові блага, і так само 
тимчасові є їхні релігійні принципи. Однак 
розумна людина, відмовившись від будь-
якої діяльності в ім’я релігії, просто 
приймає притулок Усевишнього Бога-Особи 
й таким чином стає під абсолютний захист 
Усевишнього Отця. Сантана-дгарма — це 
бгакті, за допомогою якої ми можемо 
зрозуміти вічного Господа та Його вічну 
обитель. Лише так можна повернутись у 
духовний всесвіт, сантана-дгаму, аби 
взяти участь у вічних (сантана) розвагах, 
що там панують. 

Ці принципи, які повністю відповідають 
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духові «Бгаґавад-ґīти», можуть прийняти 
послідовники сантана-дгарми. Як навчає 
«рīмад-Бгґаватам» і Сам Усевишній 
Господь у «Бгаґавад-ґīті», кожен може 
прийняти засади вічної релігії, і в цьому 
немає жодних винятків. До Бога можуть 
повернутися навіть не повністю просвітлені 
особи, і треба дати людству нагоду 
скористатися з цієї можливості. «Бгаґавад-
ґīта» була повідана на землі Бграта-варші, і 
тому на кожного індійця покладена 
відповідальність поширювати послання 
правдивої сантана-дгарми в інші частини 
світу. Особливо важливим це стає за наших 
часів, коли введені в оману люди 
страждають у пітьмі матеріалізму, а їхня так 
звана «вченість» дала їм змогу винайти 
атомну бомбу, через що вони перебувають 
на грані знищення. Отже, необхідно звіщати 
сантана-дгарму, яка навчить людей 
істинній меті життя і зробить його 
змістовним. 
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Різноманітність  
планетних систем 

У наші дні, коли люди роблять спроби 
полетіти на Місяць, не слід думати, що 
свідомість Криши — це щось застаріле. 
Весь світ рухається вперед, аби досягти 
Місяця — ми ж співаємо Гаре Криша. Та 
вважати, що ми плентаємось позаду 
сучасного наукового прогресу, — це 
непорозуміння. Ми вже обігнали будь-який 
науковий прогрес. У «Бгаґавад-ґīті» сказано, 
що спроба людини досягти вищих планет не 
нова. Газетні шпальти мерехтять 
заголовками: «Перші кроки людини на 
Місяці!» — але репортери навіть не 
здогадуються, що мільйони істот уже 
подорожували туди і поверталися назад. Тут 
немає нічого нового. Це давня практика. У 
«Бгаґавад-ґīті» (8.16) ясно сказано: «Любий 
Мій Арджуно, якщо ти й дістанешся 
найвищої планетної системи, що зветься 
Брагмалока, все одно ти змушений будеш 
повернутися звідти назад». Тому ідея 
міжпланетної подорожі не нова і віддані 
Криши про це знають.  

Ми усвідомлюємо Кришу і приймаємо за 
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абсолютну істину все, що Він каже. З 
ведичної літератури відомо, що існує багато 
планетних систем. Планетну систему, де 
мешкаємо ми, називають Бгурлокою, над 
нею розташована планетна система 
Бгуварлока, а ще вище — Сварлока (Місяць 
належить до планетної системи Сварлоки). 
Над Сварлокою перебуває Джаналока, над 
якою розташована Магарлока, а ще вище — 
Сатьялока. Так само, існують нижчі 
планетні системи. Отже, у межах усесвіту 
існує чотирнадцять рівнів планетних систем, 
і Сонце — головна планета нашого всесвіту. 
Сонце описане у «Брагма-сагіті» (5.52) 
таким чином:  

йач-чакшур еша савіт сакала-ґраг  
рдж самаста-сура-мӯртір аеша-теджӷ  
йасйґйай бграматі сабгрита-кла-чакро  
ґовіндам ді-пуруша там ага бгаджмі 

 

«Я поклоняюся Ґовінді [Криші], одвічному 
Господові, з наказу якого Сонце набирає 
величезної сили й жару та рухається по 
своїй орбіті. Сонце — головна планета серед 
усіх планетних систем, воно є оком 
Усевишнього Господа». Справді, без сонця 
ми не можемо бачити. Ми можемо 
пишатися нашими очима, але без сонця ми 
не спроможні бачити далі свого носа. Люди 
зухвало запитують: «Чи можете ви показати 
мені Бога?» Але що ж вони спроможні 
побачити? Чого варті їхні очі? Бог — це не 
якась звичайна річ. Без сонячного світла ми 
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не бачимо взагалі нічого, що вже казати про 
те, щоб побачити Бога. Без сонячного світла 
ми сліпі. Вночі, коли сонця немає, ми 
користуємось електрикою. 

Сонце, яке освітлює наш усесвіт, не єдине 
— існують мільйони й мільярди сонць. 
Підтвердження цього теж знаходимо у 
«Брагма-сагіті» (5.40): 

йасйа прабг прабгавато джаґадаа коті- 
коішв аеша-васудгді- вібгӯті-бгіннам 

тад брагма нішкалам анантам аеша-бгӯтам 
ґовіндам ді-пуруша там агам бгаджмі 

Духовне сяйво тіла Всевишнього Бога-
Особи, Криши, називається 
брагмаджйоті, і в цьому брагмаджйоті 
плинуть незчисленні планети. Так само, як 
безліч планет перебуває у сонячному світлі, 
незліченні планети існують у яскравому 
сяйві тіла Криши. Ми маємо знання про 
численні всесвіти, і в кожному з них є своє 
сонце. Таким чином, є мільйони й мільярди 
всесвітів, мільярди сонць, місяців і планет. 
Однак Криша каже, що той, хто прагне 
відвідати одну з цих планет, просто марнує 
свій час. 

Ну полетів хтось на Місяць, то яка від 
цього користь людству? Якщо, витративши 
стільки коштів, стільки енергії та десятки 
років зусиль, хтось летить на Місяць і 
торкається його, яка від того користь? Якщо 
він навіть зможе залишитись там і 
запросити до себе своїх друзів, яка з того 
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користь? Поки ми перебуваємо в 
матеріальному світі, на цій чи на якійсь 
іншій планеті, ті ж самі нещастя — 
народження, смерть, старість і хвороби — 
переслідуватимуть нас. Нам їх не позбутись.  

Якщо ми спробуємо жити на Місяці — 
припустимо, що це можливо в кисневій 
масці, — чи на довго нас вистачить? Крім 
того, якщо б навіть ми й мали змогу 
залишатися там, чого ми цим досягнемо? 
Можливо, життя наше буде трохи 
тривалішим, але залишитися там назавжди 
ми все одно не зможемо. Це неможливо. А 
що ми виграємо від трошки довшого життя? 
Тараваӷ кі на джīванті: хіба дерева не 
живуть багато років? Поблизу Сан-
Франціско я бачив дерево, якому сім тисяч 
років. Ну і що з того? Якщо хтось пишається 
тим, що простояв на одному місці сім тисяч 
років, це не робить йому честі. 

Докладні описи того, як мандрують на 
Місяць, як повертаються звідти й таке інше 
наведено у ведичній літературі. Цей спосіб 
зовсім не новий. Мета нашого Товариства 
свідомості Криши інша. Ми не збираємося 
марно гаяти наш дорогоцінний час. Криша 
каже: «Не марнуйте вашого часу на спроби 
мандрувати до тої чи іншої планети. Що це 
вам дасть? Матеріальні злигодні 
переслідуватимуть вас усюди, хоч куди б ви 
пішли». Як прекрасно сказав з цього 
приводу автор «Чайтанья-чарітмрити» 
(ді. 3.97): 
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кега ппе, кега пуйе каре вішайа-бгоґа 
бгакті-ґандга нгі, йте ййа бгава-роґа 

«У матеріальному світі хтось 
насолоджується, а хтось страждає, та 
насправді страждають усі, просто деякі 
вважають, що вони насолоджуються, інші ж 
усвідомлюють свої страждання». Хто в 
матеріальному світі не страждає від хвороб? 
Хто не страждає від старості? Хто не 
вмирає? Ніхто не хоче ставати старим чи 
хворіти, але кожен мусить. У чому ж тоді 
насолода? Така насолода — це просто 
нісенітниця. В матеріальному світі немає 
насолоди. Це лише гра нашої уяви. Не слід 
думати: «Ось насолода, а ось страждання». 
Все це страждання. Тому в «Чайтанья-
чарітмриті» сказано: «Ці засади — їда, сон, 
парування та самозахист — існуватимуть 
завжди та всюди, але вони існуватимуть 
відповідно до різних стандартів». 
Наприклад, американці народилися в 
Америці внаслідок своїх добрих діл 
протягом попередніх життів. В Індії люди 
вражені бідністю й страждають, але попри 
те, що американці їдять дуже гарно 
намащений маслом хліб, а індійці їдять хліб 
без масла — їдять і ті, і другі. Те, що Індія 
потерпає від бідності, не означає, що все 
населення вмирає від голоду. Чотири 
основні тілесні потреби, а саме їда, сон, 
статеве бажання та інстинкт 
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самозбереження можна задовольняти за 
будь-яких обставин, незалежно від того, в 
яких умовах — сприятливих чи 
несприятливих — народилася істота. 
Проблема полягає в іншому: як остаточно 
позбутись цих чотирьох основних причин 
наших страждань — народження, смерті, 
старості та хвороб. 

Це справжня, реальна проблема, а не 
питання на кшталт «що ж я їстиму?» Птахи 
та тварини не знають такої проблеми. Кожен 
день свій вони розпочинають співом, бо 
знають — їжа для них знайдеться й вони не 
помруть передчасно. Не загрожує їм також і 
перенаселення, адже Господь забезпечує 
кожного згідно з загальним задумом. 
Існують певні якісні відмінності між видами 
життя, але досягнення вищого стандарту 
матеріальних насолод не складає суті життя. 
Народження, смерть, старість і хвороби 
залишаються. І як же їх позбутися? Питання 
полягає саме в цьому. Його не вирішити, 
марнуючи час на космічні мандрівки, — 
смерть чигатиме на нас і на найвищій 
матеріальній планеті. 

Як свідчать Веди, тривалість життя на 
Місяці складає 10 тисяч років, і один день 
там дорівнює шести земним місяцям, отже, 
тривалість життя на Місяці становить один 
мільйон вісімсот тисяч земних років. Однак, 
у земної людини немає можливості просто 
так потрапити на Місяць і тим більше жити 
там так довго — це суперечило б усім 
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ведичним писанням. Звісно, тепер ми 
можемо полетіти туди, але жити там ми не 
зможемо. Про це також сказано у Ведах, і 
тому ми не дуже цікавимося такими 
польотами. Нас цікавить зовсім інше, ми 
хочемо потрапити на планети, де живе Сам 
Криша. У «Бгаґавад-ґīті» (9.25) Він каже: 

йнті дева-врат девн 
пітрӣн-йнті пітри-вратӷ 
бгӯтні йнті бгӯтеджй 
йнті мад-йджіно ’пі мм 

«Можна потрапити на Місяць або навіть на 
Сонце, чи на мільйони й трильйони інших 
планет, або якщо хтось має дуже сильні 
матеріальні прив’язаності, він може 
лишатися тут, але Мої віддані прийдуть до 
Мене». Це і є наша мета. Посвячення у 
свідомість Криши забезпечує можливість 
потрапити на Кришалоку — найвищу 
планету. Отже, ми також прагнемо дістатися 
до інших планет, але ми не гаємо часу на 
дрібниці — ми прямуємо до найвищої мети. 

Мудру людину не цікавлять матеріальні 
планети, адже чотири одвічні умови 
матеріального існування притаманні їм усім. 
З «Бгаґавад-ґīти» ми можемо зрозуміти, що 
навіть на Брагмалоці, найвищій планетній 
системі цього всесвіту, ми бачимо все ті ж 
самі чотири причини матеріальних 
злигоднів. «Бгаґавад-ґīтā» каже, що 
тривалість одного дня на Брагмалоці згідно 
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з земним літочисленням складає мільйони 
років, і таке твердження істинне. 

Можна досягти навіть Брагмалоки, 
найвищої планетної системи, але, як 
запевняють нас учені, на те знадобиться 
сорок тисяч років польоту зі швидкістю 
супутника. Хто здатний подорожувати в 
космосі сорок тисяч років? Та, як свідчать 
ведичні писання, передбачливо 
підготувавшись до мандрівки, ми можемо 
досягти будь-якої планети, навіть планет 
півбогів, хоча можна досягти й нижчих 
планет чи залишатися на цій планеті. Однак, 
якщо хтось бажає, він може досягти й 
планети Всевишнього Господа, — все 
залежить від підготовки. Всі планети 
матеріального світу минущі, тривалість 
життя на них може бути дуже велика, однак 
закінчиться це життя смертю. Ви будете 
змушені щезнути й отримати нові тіла. 

Існують різні типи тіл. Тіло людини може 
прожити сто років, комахи — не більше 
дванадцяти діб, отже, тривалість життя 
живих істот відносна. Вічне життя можливе 
лише на планетах Вайкухалоки, це життя 
духовне і сповнене знання та блаженства. 
При достатній наполегливості людина 
здатна досягти такої досконалості, 
підтвердження чого ми знаходимо у 
«Бгаґавад-ґīті», де Господь каже: «Кожен, 
хто має істинне знання про Всевишнього 
Бога-Особу, може досягти Моєї природи». 

Багато людей заявляють: «Бог великий», 



73 

— та це лише банальна фраза. Ми маємо 
пізнати наскільки Він великий, і в цьому 
нам допоможуть ведичні писання. У 
«Бгаґавад-ґīті» Господь описує Себе таким 
чином: «Я народжуюсь, ніби звичайна 
людина, але насправді Моє з’явлення — 
трансцендентне». Бог настільки милостивий 
до нас, що з’являється поміж нас як 
звичайна людина, однак, тіло Його зовсім не 
таке, як наше. Негідники, позбавлені знання 
про Господа, вважають Його одним із нас, 
про що також ідеться у «Бгаґавад-ґīті» 
(9.11):  

аваджнанті м мӯг 
мнушīм танум рітам 
пара бгвам аджнанто 
мама бгта-магеварам 

«Нерозумні зневажають Мене, коли Я 
приходжу у людській подобі. Вони нічого 
не знають про Мою трансцендентну 
природу і найвищу владу над усім сущим». 
Ми дістали нагоду дізнатися про Кришу, 
читаючи істинну літературу під належним 
керівництвом, і якщо ми просто дізнаємося 
про природу Бога, то завдяки розумінню 
тільки цього ми станемо вільні. За нашого 
людського життя неможливо повністю 
збагнути Абсолютного Всевишнього Бога-
Особу, але завдяки «Бгаґавад-ґīті», що 
містить відомості, які дав нам Усевишній 
Бог-Особа, і завдяки допомозі духовного 



74 

вчителя ми зможемо пізнати Його, 
наскільки це дозволяють наші можливості. 
Якщо ж ми насправді пізнали Бога, то, 
покинувши це матеріальне тіло, ми одразу ж 
увійдемо в Його царство. Криша каже у 
«Бгаґавад-ґīті» (4.9) — тйактв дега 
пунар джанма наіті мм еті со ’рджуна: 
«Той, хто наділений знанням, покинувши 
тіло, вже не повертається до матеріального 
світу — він потрапляє в духовний світ і 
приходить до Мене». 

Рух свідомості Криши має на меті 
поширити цю вищу науку серед усіх людей. 
Сам шлях повернення до Бога не важкий, 
треба лише повторювати святі імена Бога, 
— Гаре Криша, Гаре Криша, Криша 
Криша, Гаре Гаре / Гаре Рма, Гаре Рма, 
Рма Рма, Гаре Гаре — і ви вичистите 
бруд із свого серця та, усвідомивши себе 
невід’ємною часткою Всевишнього Господа, 
зрозумієте, що ваш обов’язок — служити 
Йому. Шлях цей також дуже приємний: ми 
повторюємо Гаре Криша маг-мантру і 
ритмічно танцюємо, потім ми куштуємо 
чудові страви (прасдам). Насолоджуючись 
таким чином у цьому житті, ми водночас 
готуємось увійти до царства Божого в 
майбутньому. І це не якийсь самообман — 
все дійсно так і є. Світській людині це може 
здаватися якоюсь підробкою, але тим, хто 
по-справжньому хоче пізнати Бога, Криша 
відкриває Себе зсередини. Криша і 
духовний учитель допомагають щирій душі, 
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що прагне знання. Господь перебуває 
безпосередньо в серці кожного у вигляді 
Всевишньої Душі, а духовний учитель — це 
Його зовнішній прояв. І кожному, хто з 
усією серйозністю ставиться до 
усвідомлення Всевишнього Бога-Особи, 
Всевишня Душа негайно надає допомогу, 
спрямовуючи його до справжнього 
духовного вчителя. Таким чином, людина, 
яка шукає духовного знання, отримує 
допомогу як із середини, так і ззовні. 

Згідно з «Бгґавата Пурою» є три стадії 
усвідомлення Абсолютної Істини. Перша — 
це безособистісний Брагман, тобто 
імперсональний Абсолют, далі йде 
Парамтмн — локалізований аспект 
Брагмана. Нейтрон у ядрі атома нагадує 
своїм становищем Парамтмана, який також 
входить у кожний атом. Інформацію про це 
містить «Брагма-сагіта». Але, зрештою, 
нас найбільше цікавить вищий, 
завершальний аспект Абсолютної Істини — 
Найвища Божественна Істота, Всевишня 
Особа, яка приваблює всіх (Криша). Він 
сповнений досконалих незбагненних 
достоїнств — багатства, сили, слави, вроди, 
знання та зреченості. Ці шість щедрот 
повною мірою проявили рī Рма і рī 
Криша, коли Вони приходили в цей світ. 
Однак лише деякі з-поміж людей — чисті 
віддані — можуть розпізнати Кришу згідно 
зі свідченнями авторитетних священних 
писань — інших вводить в оману могутня 
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матеріальна енергія. Абсолютна Істина — це 
Абсолютна Особа, що не має Собі рівних чи 
суперників, а промені імперсонального 
Брагмана — це сяйво трансцендентного тіла 
Криши, так само, як сонячні промені є 
еманаціями, що беруть свій початок з 
Сонця. 

Згідно з «Вішу Пурою» матеріальну 
енергію називають авідьєю, тобто 
незнанням, і проявляється вона у діяльності 
заради її плодів, тобто задля чуттєвої 
насолоди. Попри те, що жива істота схильна 
підпадати під вплив ілюзії і в пошуках 
чуттєвої втіхи перебуває в тенетах 
матеріальної енергії — сама вона належить 
до антиматеріальної, тобто до духовної 
енергії. З цього погляду жива істота є 
позитивною енергією, а матерія — 
негативною. Матерія не здатна до розвитку, 
якщо з неї вилучити антиматеріальну 
духовну енергію, що є невід’ємною часткою 
духовного цілого. Щодо суті духовної 
енергії, притаманної живій істоті, то для 
звичайної людини дуже важко з’ясувати її, і 
тому це питання завжди лишається для неї 
загадковим. Буває, що людина частково 
знаходить відповіді на такі питання за 
допомогою своїх недосконалих чуттів, але 
трапляється також, що вона зазнає повної 
невдачі. Тому краще слухати, що каже 
найвищий авторитет, рī Криша, або Його 
відданий, що представляє Його в одній з 
ланок ланцюга учнівської послідовності. 
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Метою нашого руху свідомості Криши є 
пізнання Бога. Духовний учитель — це 
живий представник Криши, що допомагає 
нам ззовні, а Сам Криша в образі 
Парамтмана підказує зсередини. Жива 
істота може скористатися цією допомогою й 
зробити своє життя успішним. Тому ми 
кожному радимо читати авторитетну 
літературу, щоб зрозуміти значення цього 
руху, і саме для цього ми надрукували такі 
книги, як «Бгаґавад-ґīта як вона є», «Вчення 
Господа Чайтаньї», «рīмад-Бгґаватам», 
«Криша, Всевишній Бог-Особа», «Нектар 
відданості» та багато інших. Також ми 
різними мовами видаємо щомісячний 
часопис «Назад до Бога». Наша місія — 
врятувати людське суспільство з пастки 
перероджень, вирвати його з кола 
народжень та смертей. 

Кожен має прагнути наблизитись до 
Криши. Якось у нашому журналі ми 
опублікували статтю «Поза всесвітом». Ця 
стаття описує місце, що перебуває поза 
межами нашого всесвіту, і опис цей 
зроблено відповідно до знань, які ми 
отримуємо з «Бгаґавад-ґīти». «Бгаґавад-ґīту» 
читають скрізь у світі, чимало її видань є в 
Сполучених Штатах, ще більше — в Індії, 
але, на жаль, надто багато негідників 
приїхало на Захід поширювати вчення 
«Бгаґавад-ґīти». Ми називаємо їх 
негідниками, бо вони є шахраями, що не 
передають ніяких достовірних відомостей. 
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Однак у нашій «Бгаґавад-ґīті як вона є» 
духовну природу висвітлено згідно з 
настановами її авторитетного джерела. 

Природою називають космічний прояв, 
але є й інша, вища природа. Космічний 
прояв — це нижча природа, а поза нею — як 
у проявленій формі, так і в непроявленій — 
перебуває інша природа, яку називають 
сантана (вічна). Неважко зрозуміти, що 
все, проявлене тут, є тимчасовим, наочний 
приклад цьому — наше тіло. Якщо вам зараз 
тридцять років, то тридцять років тому ваше 
тіло ще не було проявлене, а ще через сорок 
років воно знову стане непроявлене. Такий 
закон природи — щось проявляється, а 
потім знову зникає, як морські хвилі, що 
здіймаються і падають. Але матеріалістів 
цікавить якраз це нетривке смертне життя, 
яке щомиті може перерватись. Та їх чекає 
розчарування: це тіло помре, навіть більше 
— зникне весь світ. Це велетенське 
вселенське матеріальне тіло буде знищене. І 
хоч як би вам щастило на цій чи на якійсь 
іншій планеті — все одно рано чи пізно все 
скінчиться. То чи варто, зважаючи на це, 
марнувати час, намагаючись дістатися до 
інших матеріальних планет, де на нас все 
одно чекатиме неминучий кінець? Нам слід 
намагатися досягти Кришалоки, і в цьому 
допоможе духовна наука — ми маємо 
зрозуміти її, і, оволодівши нею, звіщати її 
всьому світові. Люди, попри всю їхню пиху, 
перебувають у пітьмі невігластва, вони 
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позбавлені справжнього знання. Хіба це 
наука — після десяти років зусиль полетіти 
на Місяць і привезти звідти якийсь 
камінець? Хоча це, можливо, й дозволяє 
космонавтам дуже пишатися собою: «О-о, я 
побував там, я торкнувся його...» Але що ж 
вони насправді отримали і чого добилися? 
Навіть якщо можна було б жити там, — все 
одно це не назавжди. Смерть все одно 
знайде вас. 

Намагайтесь відшукати таку планету, 
звідки не повертаються, де життя вічне, де 
ви зможете танцювати з Кришою. В цьому 
й полягає мета свідомості Криши. 
Поставтесь до цього руху з усією 
серйозністю, бо лише він дарує вам шанс 
досягти Криши, поєднавшись із Ним у 
вічному танці. З ведичної літератури ми 
довідуємося, що матеріальний світ 
становить лише одну четверту частину 
всього Божого творіння. Три чверті Його 
творіння складає світ духовний, як про це 
каже у «Бгаґавад-ґīті» Сам Криша: 
«Матеріальний світ є лише фрагментарною 
частиною цілого». Хоч як далеко й багато 
ми бачили б — наш зір завжди буде 
обмежений одним цим усесвітом, а їх, 
зліплених докупи в матеріальному творінні, 
— безліч. Однак, як каже Господь у 
«Бгаґавад-ґīті», поза всіма цими 
скупченнями світів існує духовне небо, 
інша, вічна природа, і нема їй ні початку, ні 
кінця. 
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Поняття «вічність» вказує на те, що не має 
ні початку, ні кінця. Ведичне знання вічне, і 
ніхто не може простежити його витоку. 
Історія християнства налічує дві тисячі 
років, мусульманство також має свою 
історію, однак простежити історію й час 
виникнення ведичної релігії ми не можемо, 
саме тому ми й називаємо її вічною. 

Ми з усією певністю можемо 
стверджувати, що Бог створив матеріальний 
світ, отже, Він передує творінню. Саме 
слово «створив» вказує на Його одвічність, 
первинність щодо світу, який є Його 
творінням. Будучи вторинним, Бог не зміг 
би творити, Він був би лише одним з 
об’єктів матеріального світу. Бог не підлягає 
творенню. Бог — це Творець і тому Він 
вічний. 

Є духовне небо з незчисленними 
духовними планетами і міріадами духовних 
живих істот на них, але всі ті, хто не 
придатний до життя в духовному світі, 
потрапляють до світу матеріального. Зі своєї 
волі ми отримали матеріальне тіло, хоча 
насправді ми — духовні душі, і матеріальне 
тіло нам зовсім не личить. Коли і як ми 
отримали тіло — простежити вже 
неможливо. Існує 8 мільйонів 400 тисяч 
різновидів живих істот, до яких належать 
900 тисяч різних мешканців вод і два 
мільйони форм життя серед рослин. Це 
ведичне знання, яке, на жаль, поки що не 
викладають в університетах. Однак воно 



81 

істинне, і ботаніки та антропологи також 
можуть скористатися з цих фактів. Теорія 
Дарвіна про еволюцію органічної матерії 
дуже поширена зараз у навчальних закладах, 
хоча «Бгґавата Пура» та інші священні 
писання незрівнянної наукової вартості 
задовго до Дарвіна описували, як живі 
істоти насправді еволюціонують, 
переходячи з одних форм життя в інші. 
Отже, ідея ця не нова. Ведична література 
містить усю необхідну інформацію про 
умови життя в матеріальному світі та про 
його будову. 

Ми є лише незначною часткою серед усіх 
живих істот багатьох усесвітів 
матеріального світу, ми — ті, кого 
засуджено до ув’язнення в матеріальному 
тілі, що є складовою частиною 
матеріального світу. Мешканці в’язниці 
становлять лише незначну частку від усього 
населення країни. До в’язниці потрапляють 
лише окремі непокірливі особи. Зумовлені 
душі і є тою жменькою злочинців, що 
завинили перед Господом, порушивши Його 
закони, і тепер їх ув’язнено в матеріальному 
світі. Розумна, допитлива людина має 
задуматись і зрозуміти: «Чому й за що мене 
приречено до цього підневільного життя? Я 
не бажаю страждати!» 

Є три види страждань, включно з тими, 
що стосуються ума й тіла. На Гаваях, якраз 
перед моїм помешканням, я бачив, як якийсь 
чоловік годував звірів і птахів, щоб потім 
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забити їх. Я звернув на це увагу моїх учнів: 
«Дивіться, он звірі, і якби я гукнув їм: „Гей, 
любі мої звірі, тікайте швидше, не стовбичте 
там, бо вас піймають і заріжуть”, — вони не 
зрозуміли б мене, бо в них нема розуму». 
Страждання без його усвідомлення — це 
тваринне життя. Свідомість людини, яка не 
може збагнути свої страждання, думаючи, 
що їй дуже гарно ведеться в цьому світі, є 
проявом не людської, а тваринної 
свідомості. Людина має усвідомити троякий 
характер страждань і злигоднів цієї планети. 
Вона повинна розуміти, що народжуючись, 
вона страждає, вмираючи — страждає, 
старіючи й хворіючи — теж страждає, і їй 
слід цікавитись пошуком способу позбутися 
цих страждань. Це і є справжня 
дослідницька робота. 

Ми страждаємо від самого нашого 
народження. Спочатку плід протягом 
дев’яти місяців перебуває в герметичному 
мішку в тісному лоні матері. Там його 
жалить різна нечисть, а він не може навіть 
поворухнутися і якось протестувати. Потім 
немовля народжується — страждання 
тривають. Звичайно, мати дуже піклується 
про своє дитя, але воно плаче, воно 
страждає й далі. Його кусають комахи, в 
нього болить живіт — воно плаче, і мати 
нічого не може вдіяти. Підрісши, дитина 
страждає ще дужче: вона не хоче йти до 
школи, але її змушують, вона не хоче 
вчитися, але це мало обходить учителя — 
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він дає їй завдання. Якщо ми проаналізуємо 
наше життя, то побачимо, що воно сповнене 
страждань. Навіщо ми прийшли сюди? 
Страждати? Зумовлені душі не дуже 
кмітливі, їм слід давно замислитись: «Чому 
я страждаю?» І якщо є якийсь засіб, щоб 
позбутися цих страждань, то треба ним 
скористатися. 

Попри матеріальне оточення, яке тим чи 
іншим чином нас забруднює, наш зв’язок з 
Усевишнім Господом триває вічно. Ми 
маємо усвідомити цей зв’язок і знайти шлях, 
щоб повернутися до світу духовного. Шлях 
цей називають йоґою, що в буквальному 
перекладі означає «додавання» і позначає 
дію, протилежну до віднімання. Зараз ми є 
«мінус Бог» — мінус Усевишній. Однак, 
якщо ми приплюсуємо себе до Бога, 
з’єднавшись із Усевишнім, — наше людське 
життя стане досконале. Впродовж усього 
нашого життя нам слід намагатися досягти 
цього ступеня досконалості, й під час 
смерті, коли ми покидатимемо тіло, — 
досконалість проявиться. До смерті треба 
готуватися заздалегідь: студентів у 
навчальному закладі, наприклад, готують 
від двох до п’яти років. Потім вони 
складають іспит, і це остання перевірка 
того, чому вони навчились. Так само й у 
житті ми готуємося до іспиту під час смерті 
— успішно склавши його, ми перейдемо в 
духовний світ. Все перевіряється під час 
смерті. 
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Є одне відоме бенгальське прислів’я, суть 
якого полягає в тому, що все зроблене 
заради досконалості перевіряється під час 
смерті. «Бгаґавад-ґīтā» дає поради, що саме 
слід робити під час смерті, коли ми будемо 
покидати матеріальне тіло. Для ґйна-йоґа, 
того, хто вдається до медитації, рī 
Криша залишив такий вірш:  

йад акшара веда-відо ваданті 
віанті йад йатайо вīта-рґӷ 

йад іччханто брагмачарйа чаранті 
тат те пада саґрагеа правакшйе 

сарва-дврі сайамйа 
мано гриді-нірудгйа ча  

мӯрдгнй дгйтманаӷ прам 
стхіто йоґа-дграм 
 

«Ті, що знають Веди, промовляють склад 
ом, великі мудреці, що зреклися всього, 
входять у Брагман. Йоґ, який прагне 
досконалості, уникає шлюбу і статевого 
життя. Зараз Я розповім тобі, як можна 
досягти звільнення. Стати йоґом означає 
відмежуватися від усіх чуттів. Зробити це 
можна, зачинивши всі двері чуттів, 
зосередивши ум на серці і сконцентрувавши 
життєве повітря на маківці голови» (Б.-ґ. 
8.11 — 12). У системі йоґи цей спосіб 
називають пратйгрою, це спеціальний 
термін, що означає «протилежний». Зараз 
наші очі жадібно споглядають мерехтіння 
зовнішніх принад цього світу — слід 
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відвернути їх від цих насолод і зосередитись 
на спогляданні внутрішньої краси. Це й 
називають пратйгрою, саме у цьому стані 
людина зможе почути трансцендентний звук 
окара, що йде зсередини: 
 

о ітй еккшара брагма- 
вйгаран мм анусмаран 

йаӷ прайті тйаджан дега 
са йті парам ґатім 

 

«Якщо людина, утвердившись у цій 
практиці йоґи й промовляючи священний 
склад о, — найвище поєднання звуків — 
здатна під час смерті пам’ятати про 
Всевишнього Бога-Особу, то вона 
неодмінно досягне духовних планет» (Б.-ґ. 
8.13). Отже, зовнішня діяльність чуттів має 
бути припинена, а ум слід зосередити на 
вішу-мӯрті, формі Господа Вішу, — в 
цьому й полягає досконалість методу йоґи. 
Ум людини дуже мінливий, тому його слід 
зосередити на серці, й потім переміщувати 
життєве повітря до маківки голови. Таким 
чином можна стати досконалим йоґом. 

Досконалий йоґ отримує можливість 
самостійно обирати, куди йому піти, в які 
світи податись. Опис цих світів — 
незліченних матеріальних планет і 
духовного світу над ними — містять ведичні 
писання, і з цією інформацією знайомий 
кожен йоґ. Наприклад, перед своїм приїздом 
до Сполучених Штатів я читав про цю 
країну в книжках, так само і йоґи знають, як 
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дістатись до інших планет, причому, без 
будь-яких космічних кораблів. 

Вчені-матеріалісти вже багато років 
докладають величезних зусиль, щоб досягти 
якоїсь планети. Хтозна, можливо завдяки 
науковим досягненням через сто або тисячу 
років кілька людей і доберуться до якої-
небудь планети, однак для більшості цей 
шлях неможливий. Загальноприйнятим 
шляхом переходу на інші планети є 
практика йоґи, особливо системи ґйна. 
Систему бгакті, якої дотримуємося ми, не 
призначено для переходу на інші 
матеріальні планети. Віддані Криши не 
зацікавлені в досягненні планет 
матеріального світу, вони знають, що хоч на 
яку з планет підніметься йоґ — всюди його 
чекатимуть чотири засади матеріального 
існування. І хоча на деяких планетах 
тривалість життя значно більша, ніж на 
Землі, смерть, однак, там теж неминуча. 
Віддані Криши прагнуть вийти й виходять 
за межі матеріального життя з його 
народженням, смертю, старістю та 
хворобами. 

Духовне життя означає звільнення від 
клопотів та злигоднів. Тому розумній 
людині нічого шукати на планетах 
матеріального всесвіту. Звісно, на Місяці — 
а досягти цієї планети не так вже й легко — 
ми могли б жити довше, однак не в цьому 
тілі. В нинішньому тілі на нас там чекає 
неминуча смерть. 
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Коли хтось переміщається на певну 
планету, йому потрібне тіло, придатне для 
життя саме на цій планеті. Планети заселені 
істотами, тіла яких пристосовані до умов, 
що властиві цим планетам. Наприклад, у 
нашому тілі ми можемо увійти в воду — на 
п’ятнадцять-шістнадцять, хай навіть на 
двадцять чотири години — але жити у воді 
ми не зможемо, на відміну від риб, що 
живуть там постійно. Однак витягніть рибу 
на сушу, й вона неодмінно загине. Цілком 
очевидно, що навіть на цій планеті існують 
різноманітні тіла для життя в різних умовах. 
Отже, бажаючи потрапити на інші планети, 
треба підготуватися й отримати відповідне 
тіло. 

Якщо хтось перенесе себе на Місяць, 
переселивши туди  за допомогою йоґи свою 
душу, — він житиме там досить довго, адже 
один день на вищих планетах, як про це 
свідчить ведична література, дорівнює 
шести місяцям на нашій планеті. Однак, 
навіть після десяти тисяч, а то й навіть після 
мільйонів років життя все одно прийде 
смерть. 

Насправді смерть не владна над нами. 
Цим твердженням розпочинається 
«Бгаґавад-ґīтā»: на ганйате ганйамне 
арīре (Б.-ґ. 2.20). «Ми — душі, і тому ми 
вічні». Навіщо ж тоді ми бажаємо смерті та 
нових народжень? Мислити таким чином — 
це дуже розважливо. Людина, що перебуває 
у свідомості Криши, дуже розумна, адже її 
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не цікавить підняття на жодну з планет, бо 
смерть неминуче чекає на неї на кожній з 
них, попри можливе надзвичайно довге 
життя на деяких. Така людина думає: а чи не 
краще здобути собі тіло, як у Бога? Īвараӷ 
парамаӷ кришаӷ, сач-чід-нанда віґрагаӷ 
(«Брагма-сагіта» 5.1). Тіло Бога є сач-чід-
нанда. Сат означає «вічний», чіт — 
«сповнений знання», нанда — «сповнений 
блаженства». 

Криша — джерело вищої насолоди, і, 
потрапивши в духовний світ, на планету 
Криши або ж на будь-яку іншу духовну 
планету, ми отримуємо тіло, подібне до тіла 
Бога — воно сач-чід-нанда, тобто вічне, 
сповнене знання та блаженства. Господь 
Криша каже з цього приводу: мӯрдгнй 
дгйт-манах прам стхіто йоґа-
дграм — «Досконалість йоґи полягає в 
тому, щоб потрапити в духовний світ» (Б.-ґ. 
8.12). Отже, мета життя відданих Криши 
повністю відмінна від мети, до якої 
прагнуть ті, хто цікавиться планетами з 
кращими матеріальними умовами. 

Душа — це найтонша частка в тілі, ми не 
можемо бачити її, однак система йоґи, яку 
практикують упродовж життя, дозволяє 
підняти цю частку до маківки голови, й 
після цього досконалий йоґ виходить 
назовні та досягає бажаної планети, 
наприклад Місяця, а потім ще вищих планет 
— як той мандрівник, що вирушає в Європу, 
США, Канаду чи в якусь іншу країну. 
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Однак, для таких мандрівок треба мати візу 
та пройти митний контроль. Так само, 
відповідна підготовка потрібна і для 
подорожі на інші планети. 

Відданих Криши не цікавлять тимчасові 
планети, навіть якщо перебування на них 
обіцяє довгі роки життя. Йоґ, який під час 
смерті промовляє о, стислу форму 
трансцендентного звуку, й водночас 
пам’ятає про Кришу чи про Вішу (мм 
анусмаран) — стає досконалим. Це і є мета 
всієї системи йоґи — зосередити ум на 
Вішу. Імперсоналісти лише уявляють, що 
вони бачать форму Вішу, чи Господа. Але 
персоналіст не уявляє цього — він насправді 
бачить форму, образ Усевишнього Господа. 
Однак в обох випадках, щоб досягти успіху 
— в уяві чи в дійсності — треба 
зосереджуватись на формі Вішу. Слово 
мм означає «на Всевишнього Господа, 
Вішу». Кожен, хто покидає тіло, 
зосереджуючись на Вішу — входить у 
духовне царство. Справжній йоґ не бажає 
переходити на жодну тимчасову планету з її 
тимчасовим життям — його не цікавить усе 
це. Це прояв розуму. 

З погляду «Бгаґавад-ґīти» усі ті, хто 
задоволений тимчасовим щастям у 
тимчасовому житті з його тимчасовими 
можливостями, — не вельми розумні люди. 
Антават ту пхала теш тад бгаватй 
алпа-медгасм, — «Ті, кому бракує розуму, 
цікавляться тимчасовими речами» (Б.-ґ. 
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7.23). Такий погляд «рīмад Бгаґавад-Ґīти». 
Я вічний, чому ж я повинен цікавитись 
минущим? Хто бажає собі тимчасового 
існування? Ніхто. Якщо ми довгий час 
живемо у квартирі, і власник пропонує нам 
звільнити її, нам стає прикро, але якщо ми 
переїжджаємо в краще помешкання, то нам 
не прикро. Ось такі наші схильності. Отже, 
ми не хочемо вмирати якраз тому, що ми 
вічні. 

Матеріальна атмосфера грабує нас, 
позбавляючи вічності. У «рīмад-
Бгґаватам» сказано: «Кожен день Сонце 
сходить і заходить, зменшуючи тривалість 
нашого життя». Сонце, зійшовши о п’ятій 
ранку, сідає о п’ятій вечора — і дванадцяти 
годин нашого життя не стало. Отак щодня 
поволі спливає наше життя, і ніякий учений 
нам його не поверне. Це неможливо, навіть 
якщо пропонувати йому мільйони доларів за 
одну годину. Тому «Бгґаватам» і каже, що 
від сходу до заходу Сонця час нашого життя 
спливає. 

Час — минулий, майбутній, теперішній — 
називають клою. Те, що триває зараз, — 
завтра буде минулим, а те, що зараз ми 
називаємо «майбутнім» — завтра стане 
теперішнім. Однак це «теперішнє», 
«минуле» і «майбутнє» стосується лише 
тіла. Наша істинна сутність не є минулою, 
теперішньою чи майбутньою, бо ми — вічні. 
Це треба зрозуміти і саме цього — вічності 
— слід прагнути. І свою розвинену людську 
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свідомість люди мають використовувати не 
для задоволення тваринних нахилів у їді, 
сні, зляганні та самообороні, а для пошуків 
шляху, що веде до вічного життя. Як було 
вже сказано, сонце відбирає час нашого 
життя щохвилини, щогодини, щоденно, але 
якщо ми заглибимося в теми про Уттама-
локу, тобто про Господа, цей час ніхто не 
зможе у нас відібрати. Час, коли ми 
служимо у храмі свідомості Криши, не 
минає даремно. Це вже наш вічний актив, 
наш «плюс», а не «мінус». Тривалість 
нашого життя з тілесного погляду можливо і 
зменшується, однак ми не можемо бути 
позбавлені духовного знання, якого ми 
набуваємо у свідомості Криши. Ніхто не 
може відібрати його в нас — ні час, ні 
Сонце. Це наш надійний актив. 

Зовсім неважко співати Гаре Криша, 
Гаре Криша, Криша Криша, Гаре Гаре  / 
Гаре Рма, Гаре Рма, Рма Рма, Гаре 
Гаре, і час, що присвячений співу імен 
Усевишньої Особи, на відміну від часу, 
витраченого на тілесні потреби, у вас 
неможливо буде забрати. П’ятдесят років 
тому я був юнаком, однак ті часи сплинули і 
вже не повернуться, та духовне знання, яке я 
отримав від свого духовного вчителя, не 
зникне  — воно завжди зі мною. Навіть коли 
я покину це тіло, воно піде зі мною, і якщо 
воно досконале в цьому житті — воно 
допровадить мене до вічної обителі. 

Ми нічим не володіємо — все є власністю 
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Всевишного Господа. І матеріальні, і 
духовні світи належать Криші, так само, як 
уся держава, зокрема і в’язниці, — належать 
урядові. Зумовлене життя в матеріальному 
світі подібне до життя у в’язниці. В’язень не 
може залишити одну камеру й перейти до 
іншої. Вільна людина може без перешкод 
міняти місця свого перебування, але не 
в’язень. В’язень мусить сидіти у своїй 
камері. Всі планети матеріального світу — 
це такі камери. Ми намагаємося полетіти на 
Місяць за допомогою космічних кораблів, 
але що з того вийде? Хоч ким би ми були — 
американцями, індійцями, китайцями чи 
росіянами — ми мешканці цієї планети, і 
просто так, за допомогою якихось 
механічних пристроїв, залишити її ми не 
зможемо. Існують мільйони й мільярди 
планет, на які можна полетіти, і справа, 
зрештою, не в літальних апаратах. Річ у тім, 
що нас зумовлюють закони природи, Божі 
закони. Людина, яку ув’язнено у відповідній 
камері, не вільна залишити її за власним 
бажанням — потрібен дозвіл вищого 
начальства, дозвіл наглядача. Тому Криша 
і вчить нас у «Бгаґавад-ґīті», щоб ми не 
силкувались міняти «камери», бо це не 
зробить нас щасливими. В’язень дуже 
помиляється, вважаючи, що стане 
щасливим, домігшись від наглядача 
переходу до іншої камери. Неможливо бути 
щасливим у тюремних стінах, навіть 
міняючи камери, хоч як би ми їх називали 



93 

— комунізмом, капіталізмом, чи ще якимось 
«ізмом». Щасливим можна стати лише 
повністю звільнившись від усіх «ізмів» 
матеріалізму. В цьому полягає мета і 
програма свідомості Криши. 

Ми приймаємо поради Всевишньої Істоти, 
Криши. Він каже: «Мій любий Арджуно, 
ти можеш досягти найвищої планетної 
системи — Брагмалоки, такої бажаної 
завдяки довгому життю на ній». Важко 
навіть уявити собі, як довго триває там 
навіть півдоби — це поза будь-якими 
обрахунками. Однак смерть є й там. Тому 
Криша веде далі: «Не гай даремно часу в 
намаганнях переходити з однієї планети на 
іншу». 

Люди, яких я бачив в Америці, 
непосидючі: вони дуже полюбляють 
переїжджати з одного помешкання до 
іншого, з однієї країни в іншу. Я певен, що 
ця їхня невгамовність зумовлена тим, що 
вони шукають свій справжній дім. Але їхні 
переїзди не зроблять їх вічними. Вічне 
життя можливе тільки поруч із Кришою. 
Тому Криша і каже людям: «Все належить 
Мені, і Я мешкаю в невимовно прекрасній 
обителі, яку називають Ґолока Вриндвана». 
Якщо ви бажаєте потрапити туди, вам слід 
усвідомити Кришу і зрозуміти, як Він 
з’являється і зникає, яке Його істинне 
становище, яке наше становище, в чому 
полягають наші стосунки з Ним і як треба 
будувати своє життя. Спробуйте усвідомити 
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все це, науково усвідомити, адже свідомість 
Криши — це не якась фікція, примха, гра 
уяви чи сентиментальний фанатизм — це 
реальна дійсність, істина, факт. Потрібно 
зрозуміти Кришу насправді. 

Вам згодом доведеться покинути це тіло, 
хочете ви того чи ні. Прийде день, ви 
підкоритесь законам природи і покинете 
його. Навіть президент Кеннеді під час 
свого туру був змушений підкоритись 
законам природи й перейти до іншого тіла. 
Він не зміг сказати: «Я президент, я містер 
Кеннеді, я не хочу покидати це тіло...» Його 
змусили це зробити, бо саме так діє 
природа. 

Мета нашої розвиненої людської 
свідомості — зрозуміти, як діє природа. 
Крім людської свідомості існує свідомість у 
собаках, котах, хробаках, деревах, птахах та 
інших формах життя. Але ми не призначені 
жити в такій свідомості. «рīмад-
Бгґаватам» каже, що ми отримали цю 
людську форму тіла після багатьох-багатьох 
народжень, тому зараз нам не слід її 
марнувати. Будь ласка, використайте своє 
життя для розвитку свідомості Криши і 
будьте щасливі! 
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ПРО АВТОРА 

 
Його Божественна Милість А.Ч. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� 
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