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BHAGAVADGĪTĀ. CHAPTERS 16–17 /
TRANSLATION FROM THE SANSKRIT, INTRODUCTORY ARTICLE 
AND COMMENTARIES BY D. BURBA

D. Burba 
A. Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies, NAS of Ukraine 
4, Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine 
boorba@gmail.com 

This publication presents the Ukrainian translation of the sixteenth and seventeenth chapters 
of Bhagavadgita, composed perhaps in the 1st or 2nd century CE that is the most famous Hindu 
Scripture.

The sixteenth chapter is entitled The Yoga of Division, between the Divine and the Demonical. 
This chapter notes that there are two kinds of beings in the world – the divine and the demon-like. 
The first three verses of the sixteenth chapter list virtues of persons born with divine endowment. 
Then the chapter lists vices of demonic people. The divine nature is conductive to liberation and 
the demoniac leads to bondage. There are three gates of hell, leading to ruin of soul – desire, anger, 
and greed. The eighth verse condemns the philosophical views of the ancient Indian hedonists. 
Such persons “perform sacrifices only in name, with ostentation, disregarding spiritual ordinances”. 
The chapter ends with an appeal to know the ordinances of Scriptures and act accordingly.

The seventeenth chapter is entitled The Yoga of Division of the Threefold Faith. The chapter is 
almost entirely devoted to the three gunas or modes of material nature through which its manifes-
tation and functioning takes place. This topic was partially disclosed in the fourteenth chapter 
which describes the influence of the three gunas on a person’s psyche and behavior, as well as on 
the character of his posthumous life. The seventeenth chapter gives a threefold classification of 
faith, penance, food, sacrifice and gifts. The last verses of the seventeenth chapter interpret the 
Om Tat Sat mantra.

The concepts and realities considered in these chapters are explained by the translator in notes, 
with quotations from the Mahabharata, as well as by citing the Yoga Sutras, Laws of Manu, Sam-
khya Karika, Upanishads, and other classical texts of Hinduism.

Keywords: Bhagavadgita, Hinduism, India, Mahabharata, meditation, religion, Sanskrit, trans-
lation, yoga

БГаҐаВадҐІТа. ГлаВи 16–17 / 
ПЕРЕКЛАД ІЗ САНСКРИТУ, ВСТУПНА СТАТТЯ ТА КОМЕНТАРІ Д. В. БУРБИ 

Продовжуємо публікацію перекладу найвідомішої священної книги індусів – 
“Бгаґавадґіти”. Цей номер журналу містить глави 16–17, які перекладалися із сан-
скритського тексту критичного видання шостої книги “Магабгарати”1 [The Mahab--
harata… 1947]. (Глави 1–15 див. у попередніх номерах журналу). Інші фрагменти 
“Магабгарати”, процитовані в примітках, перекладалися з відкоректованого сан-
скритського тексту, який теж базується на цьому виданні2. Санскритська терміноло-
гія передана згідно з рекомендаціями, викладеними в статті “Практична транскрип-
ція санскритських власних назв та термінів в українській мові” [Бурба 2018].

Глави 16–17 цілком написані віршовим розміром шлока (śloka, два рядки по 
шістнадцять складів, розділені цезурою навпіл).
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Шістнадцята глава має назву “Йоґа розрізнення божественного й демонського”. 
Для Арджуни зміст глави мав не лише теоретичне, а й безпосередньо практичне 
значення, адже, як ми зазначали у вступній статті до першої глави, битва Пандавів 
з Кауравами, описана в “Магабгараті”, розглядається нею як продовження боротьби 
богів з демонами, тобто як вияв конфлікту космічних сил, втілених на землі.

Вірші 1–3 перелічують чесноти тих, хто народжений для божественної долі, а в 
четвертому вірші названі вади народжених для демонської долі. Далі пояснюється, 
що є два види істот: божественні й демонські. Перших чекає спасіння, а других очі-
кує поневолення. Тут маємо цікаву паралель із вченням про приречення, якого до-
тримуються низка течій християнського протестантизму. Згідно з цим вченням, Бог 
споконвіку присудив одних людей до спасіння, а інших – до погибелі3. Чимало до-
слідників зазначають, що значну роль у розбудові США як наддержави відіграло 
саме бажання тамтешніх прибічників кальвіністських версій протестантизму стати 
“успішними” – не заради матеріальних статків самих по собі, а тому, що успішність 
індивіда, на погляд вірян, доводить (насамперед самому індивіду) його належність 
до богообраних, яких очікує спасіння. В індуїзмі прибічником вчення про прире-
чення був засновник вішнуїтської школи двайта-веданта Мадгва (1281–1360), 
який вчив, що частина душ є “вічно поневоленими” (nitya-baddha). Щоб роздуми 
над плином свого життя не довели Арджуну до депресії, Кришна каже йому в п’я-
тому вірші: “Не журися, ти народжений для божественної долі!”

З сьомого по двадцять перший вірш детально перелічуються ознаки людей з де-
монською натурою, які доходять до найнижчого стану існування. Однак в описі від-
верто негативних рис характеру (головними з яких у 21-му вірші названі бажання, 
гнів і жадібність) привертає увагу восьмий вірш, що засуджує філософські погляди 
давньоіндійських гедоністів. Із сімнадцятого вірша ми дізнаємося, що вони “лице-
мірно й не за правилами здійснюють номінальні жертвопринесення”. З погляду про-
фесійних жерців, ігнорування приписів священних книг (особливо при здійсненні 
релігійних ритуалів) неприпустиме (оскільки знецінює професію священнослужи-
теля), тому у вірші 24 сказано, що праволомникам не буде щастя. Закінчується гла-
ва закликом знати правила, встановлені Писанням (śāstra), і діяти відповідно до 
них. Тут можна вбачити певний реванш ритуалістів, незгодних з віршами 2.52–53: 
“Коли твій інтелект вибереться з хащі омани, тоді станеш байдужим до почутого й 
того, що має бути почутим. Коли твій інтелект, збитий з пантелику Писанням, 
утвердиться в непохитному самадгі й [стане] нерухомим, тоді досягнеш йоґи”.

Сімнадцята глава майже вся присвячена трьом ґунам природи. Поняття ґуна 
(guṇa) ми пояснювали, зокрема, у вступній статті до перекладу глав 14–15. Уперше 
в “Бгаґавадґіті” ґуни згадуються у вірші 45 другої глави, потім – у віршах 3.5, 3.27–
29, 3.37, 4.13–14, 13.19, 13.21, 13.23. А чотирнадцята глава взагалі має назву “Йоґа 
розрізнення трьох ґун”. Здавалося б, додаткові віші, присвячені ґунам, варто було 
додати до 14 глави, але давній колективний редактор “Бґаґавадґіти” пішов іншим 
шляхом: скомпонував їх в окрему главу-додаток. Плавний перехід від шістнадця-
тої глави до наступної забезпечує перший вірш сімнадцятої глави, у якому Арджу-
на запитує, під впливом якої з трьох ґун перебувають ті, що з вірою здійснюють 
жертвопринесення, але роблять це, ігноруючи правила Писань. Схоластики дуже 
полюбляють усе класифікувати, тому за поясненням щодо трьох різновидів віри 
далі йде трояка (за ґунами) класифікація аскези, їжі, жертвопринесень, дарунків. 
Вірші 17.14–16 уточнюють, що аскеза поділяється ще й на тілесну, мовну та розу-
мову.

Останні шість віршів сімнадцятої глави (яких замало, щоб бути виділеними в ок-
рему главу) інтерпретують мантру Ом Тат Сат. Санскритський займенник tat (“те”) 
нерідко використовується для позначення абсолюту. Активний дієприкметник тепе-
рішнього часу sat утворений від кореня as (“бути”). Його додаткові значення доволі 
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адекватно описані у віршах 26–27. Такого роду пояснення свідчать, що далеко не 
всі терміни “Бгаґавадґіти” були зрозумілими для давніх індійців, тому було б не 
правильно вимагати від українського перекладача знаходити для усіх санскрит-
ських термінів слова, “зрозумілі простому читачеві”, тим паче що для деяких термі-
нів в українській мові немає прийнятних відповідників4.

ГлаВа 16. ЙОҐа рОЗрІЗНеННЯ
БОЖеСТВеННОГО Й деМОНСЬкОГО

Господь сказав:
1 – Безстрашність, чистота існування5, перебування в джняна-йозі6, роздача да-

рунків, самовладання, офіра, вивчення Вед, аскеза, щирість7,
2 ненасильство8, правдивість, негнівливість, відцурання, умиротворення, нелихо-

слів’я, співчуття до істот, відсутність жадібності, м’якість, скромність, немінли-
вість,

3 енергійність, толерантність, стійкість, чистота9, доброзичливість, відсутність 
зарозумілості – [усім цим]10 наділений [той], хто народжений для божественної до-
лі, нащадку Бгарати.

4 Партхо11, лицемірство, зарозумілість, пиха12, гнів, грубість і невігластво – [ри-
си]13 народженого для демонської долі.

5 Божественна доля [веде] до спасіння, а демонська, вважається, – до поневолен-
ня. Не журися14, Пандаво15, ти народжений для божественної долі.

6 У цьому світі два види істот: божественні та демонські16. Божественні описані 
докладно17, почуй, Партхо, від Мене про демонських.

7 Демонські люди не знають ні діяльності, ані утримання від діянь18. Немає в 
них ні чистоти, ні гідної поведінки, ані правди.

8 Вони кажуть: “Немає Бога, немає основи19 у світу, [він] неістинний20 і виник не 
від чого іншого, як від взаємного [потягу]21. Причина [виникнення Всесвіту] – ба-
жання22”.

9 Дотримуючись цих поглядів, недоумкуваті, пропащі душі постають як вороги 
Всесвіту, коячи жахливі дії йому на погубу.

10 Плекаючи ненаситні бажання23, сповнившись лицемірства, пихи й безумства, 
засвоївши в омані24 хибні уявлення25, вони ведуть нечистий спосіб життя.

11 Поглинуті незліченними клопотами, кінець яким покладає [лише] смерть, 
вважаючи найвищою метою удоволення бажань, упевнені, що так і треба,

12 пов’язані сотнями пут надій26, перебуваючи під владою бажання і гніву27, [во-
ни] заради вдоволення своїх бажань прагнуть неправедно збити статки28.

13 “Це отримано мною сьогодні, і те бажання я [теж] здійсню; це моє, і те багат-
ство теж буде моїм29.

14 Той ворог убитий мною, та й інших я теж уб’ю. Я владар, я насолоджуюся, я 
успішний, сильний і щасливий30.

15 Я багатий і високородний. Хто ще рівня мені?31 Я буду приносити жертви32, 
роздавати дари, веселитися”, – так [кажуть] уведені в оману невіглаством33.

16 Збиті з пантелику багатьма подумами34, заплутані в сітях омани, зайняті вдо-
воленням бажань, [вони] падають у нечисте пекло35.

17 Самовдоволені, вперті, сп’янілі від багатства й пихи36, [вони] лицемірно й не 
за правилами37 здійснюють номінальні жертвопринесення38.

18 Покладаючись на его, силу, зарозумілість, бажання і гнів, заздрісники ненави-
дять Мене у своїх і чужих тілах39.

19 Їх, жорстоких ненависників, найгірших з людей40, негідників, Я постійно ки-
даю в демонські лона41, у сансару42.

20 Каунтеє43, із народження в народження потрапляючи в демонські лона, дýрні, 
не досягнувши Мене, ідуть до нижчого стану.
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21 Троїста ця брама пекла, що занапащає душу; бажання, гнів44 і жадібність45 
[– ось ця брама]. Тому слід відмовитися від такої трійці.

22 Людина, яка позбулася цих трьох брам темряви, робить те, що для неї благо-
творне, і тому, Каунтеє, іде до Вищої Мети46.

23 Хто, ігноруючи веління Писання, живе за [своїми] примхами, той не досягає 
ні досконалості, ні щастя47, ані Вищої Мети.

24 Тому для тебе мірило у визначенні того, що треба робити і чого робити не 
слід, – Писання. Ти маєш діяти48 тут, знаючи правила, встановлені Писанням49.

Глава 17. ЙОҐа рОЗрІЗНеННЯ ТрЬОХ ВидІВ ВІри
Арджуна сказав: 
1 Кришно, який стан – саттва чи раджас [і] тамас50 – тих, хто, ігноруючи правила 

Писань, з вірою51 здійснює жертвопринесення?
Господь сказав:
2 Троякою буває віра втілених. Породжена [їхньою] свабгавою52, вона саттвóва, 

або раджасóва, або тамасóва. Почуй про неї.
3 Нащадку Бгарати, віра кожного відповідає характеру його існування. Людина 

складається з віри: у кого яка віра, така й та [людина]53.
4 Саттвóві поклоняються богам54, раджасóві – якшам і ракшасам55, а тамасóві 

люди поклоняються небіжчикам56 і сонмищу духів.
5 Люди, які дотримуються жахливої, не встановленої Писанням аскези57, – лице-

мірні, егоїстичні, приваблені силою бажань і пристрастей,
6 терзають сукупність [фізичних] елементів58 тіла й Мене, у [їхньому] тілі при-

сутнього, нерозумні – у них, знай, демонська рішучість.
7 Їжа, приємна кожному, теж буває трьох видів, так само як і офіра, аскеза й роз-

дача дарунків59. Почуй про відмінності між ними.
8 Соковиті, ніжні, поживні й приємні [різновиди] їжі, які дають довголіття, жит-

тєздатність, силу, здоров’я, радість і вдоволення, подобаються саттвóвим60.
9 Раджасóві полюбляють гірку, кислу, солону, занадто гарячу, гостру, суху й пе-

кучу їжу, яка є причиною проблем, страждань і хвороб.
10 Непридатна61 [для для споживання], смердюча, учорашня їжа, що втратила 

смак, недоїдки й нечисте подобається тамасóвим.
11 Та офіра, яка відповідно до вказівок Писань здійснюється тими, хто, зосере-

дивши розум [на думці] “треба офірувати”, не бажає [її] плодів62, – саттвóва.
12 Але, о найкращий з нащадків Бгарати, те, що офірується з лицемірством63 і 

думкою про плід, – те жертвоприношення, знай, раджасóве.
13 Жертвопринесення, [що здійснюється] не за правилами [Писань]64, без роз-

дачі їжі, без мантр65, без винагороди [брагманам] і без віри66, розглядається як 
тамасóве67.

14 Поклоніння богам68, двічінародженим, духовним учителям69 і мудрецям, чи-
стота70, щирість, брагмачар’я71 і ненасильство72 називаються аскезою тіла73.

15 Промовляння слів, які не розтривожують, правдиві74, приємні й благотворні, а 
також регулярне читання Вед називаються аскезою мови.

16 Ясність розуму, м’якість, мовчазність75, самовладання, чистота76 життя – це 
називається аскезою розуму77.

17 Ця потрійна аскеза, що здійснюється з найвищою вірою зосередженими78 
людьми не заради [куштування її] плоду, розглядається як саттвóва.

18 Аскеза, що лицемірно й самовдоволено79 здійснюється тими, хто бажає, щоб 
[їх] шанували й поклонялися [їм], названа тут раджасóвою, хиткою, несталою.

19 Аскеза, що здійснюється з дурості, із самокатуванням або заради усунення ін-
шої [людини], називається тамасóвою80.
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20 Подане з думкою “маю роздавати” у [відповідний] час і в [належному] місці 
гідній людині, від якої не чекаєш відплати, – цей дарунок вважається саттвóвим81.

21 Але що дається неохоче, щоб отримати щось навзаєм і знову ж таки заради 
плоду, – цей дарунок вважається раджасóвим82.

22 Той дарунок, який дається в невідповідний час і в неналежному місці, негід-
ним людям, без поваги і з презирством, називається тамасóвим83.

23 Ом Тат Сат – так подане потрійне позначення Брагмана. Ним віддавна наді-
лені84 брагмани, Веди й офіра.

24 Тому приписані [Ведами] офіра, роздача дарунків та аскеза прихильників Вед 
завжди починаються з проголошення Ом85.

25 [Зі словом] Тат86 без думки про плід здійснюються різна офіра, аскеза й роз-
дача дарунків тими, хто прагне спасіння87.

26 Сат – [це слово] використовується як характеристика реального й доброго88. 
Також, Партхо, слово сат вживається стосовно діяльності, гідної хвали. 

27 Сумлінність в офірі, аскезі й роздачі дарунків теж називається сат. І діяль-
ність, присвячена Тому89, також позначається [словом] сат.

28 Офіра, роздача дарунків та аскеза, що здійснюються без віри, називаються 
асат90. Партхо, вони [не приносять справжньої користі91] ні тут, ані після смерті.

1 Слід мати на увазі, що нумерація віршів у різних виданнях не завжди збігається.
2 The electronic text of the Mahābhārata. Based on John Smith’s revision of Prof. Muneo 

Tokunaga’s version of the text, it was subjected to detailed checking by a team of assistants based 
in the Bhandarkar Oriental Research Institute (BORI) in Pune, and is made available with BORI’s 
agreement. http://bombay.indology.info/mahabharata/statement.html

3 Вихідною точкою цього вчення зазвичай вважають послання апостола Павла до ефесян 
(1.4–5): “…вибрав у Ньому Він нас перше закладення світу, щоб були перед Ним ми святі й 
непорочні, у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для Себе Ісусом Христом, 
за вподобанням волі Своєї…”

4 Наприклад, в українській мові неможливо знайти відповідник для слова індрії (indriya), 
яке означає “зір, слух, нюх, смак, тактильне чуття, мовний апарат, руки, ноги, органи випо-
рожнення і розмноження”.

5 Шянкара тлумачить слово sattva-saṃśuddhi як “чистота розуму й інтелекту”, тобто від-
сутність брехні, лицемірства, чесність у торгівлі тощо. Див. також вірш 17.16 і цитату в 
примітці до вірша 17.8.

6 Перебування в джняна-йозі – можливий також переклад “перебування в знанні та 
йозі”.

7 “Роздача дарунків, обітниці (vrata), брагмачар’я, дотримання обітниць у тому сенсі, у 
якому вони були виголошені (yathokta-vrata-dhāraṇa), стриманість (dama), спокій, співчуття 
(anukampana) до істот, зосередженість (saṃyama), незлостивість (anṛśaṃsya), відмова від 
привласнення того, що належить іншим (para-svādāna-varjana), неспричинення страждань 
(vyalīkānā) ніяким істотам на землі, послух матері й батькові, шанування богів і гостя, ша-
нування вчителя, чуйність (ghṛṇā), чистота, постійне стримування індрій, гаряче співчуття, 
здійснення сприятливого (śubhāna) – [це] називається поведінкою праведних” (Магабга-
рата 14.18.14–17a). “Стриманість (dhṛti), толерантність (kṣamā), самовладання (dama), не-
присвоєння чужого, чистота, приборкання чуттів, розумність (dhī), знання (vidyā), чесність 
(satya), негнівливість – дгарма з десятьма ознаками” (Закони Ману 6.92). “Назву тобі озна-
ки тих [людей], які набули самовладання (dama): відсутність малодушності й поривчатості 
(asaṃrambha), вдоволеність, віра (śraddadhānatā), негнівливість, постійна щирість, небала-
кучість, негоноровитість, шанування ґуру, неворожість, співчуття до істот, нелихослів’я, 
відстороненість від пліток (jana-vāda), брехні (mṛṣā-vāda) звеличування і ганьблення. Серед 
людей [така людина] хоче бути праведною і не прагне здійснення бажань” (Магабгарата 
12.213.9–11).

Пор. також із якостями, описаними у віршах 13.7–11.
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8 У “Йоґа-сутрах” (2.29) ненасильство, поряд із правдивістю (satyā), “некрадійкуватіс-
тю” (asteya), цнотливістю (brahmacarya) і відмовою від накопичення (aparigraha), входить 
до складу п’яти заборон першого щабля, що має назву яма (yama). “Ненасильство – уся 
дгарма, а насильство при жертвопринесенні не санкціоноване (asamāhitā)” (Магабгарата 
12.264.19). Див. також вірші 13.7 та 17.14.

9 “Мудреці (vidvas) називають Те вічним, чистим. Тому будь чистим” (Магабгара-
та 12.306.98e).

10 “Відцурання, роздача дарунків, співчуття до істот, брагмачар’я, правдивість, чуйність, 
стійкість, толерантність – це вічна основа вічної дгарми” (Магабгарата 14.94.31).

11 Партха (pārtha “син Притхи”) – ім’я Арджуни по матері.
12 “Людина, яка зневажає інших (parāvamānin), потрапляє в пекло (niraya)” (Магабгара-

та 12.190.5c).
13 “Гнів, бажання, жадібність, омана, цікавість (vivitsā), жорстокість, заздрість, пиха, 

смуток, жага, нетолерантність і ненависть – це людські вади. Цих дванадцяти завжди треба 
уникати” (Магабгарата 5.43.8).

14 Підбадьорливий заклик “Не журися!” повторюється у вірші 18.66.
15 Пандава (pāṇḍava “син [раджі] Панду”) – ім’я Арджуни.
16 У “Бригадараньяка-упанішаді” (1.3.1) сказано: “Воістину, від Праджапаті походять два 

види істот: боги (deva) та демони (asura)”.
17 Крім перших віршів цієї глави, див. також вірші 2.55–61, 2.68–71, 6.7–9, 12.13–19, 

13.7–11, 14.22–25.
18 Дві головні інтерпретації: 1) не знають ні [належної] діяльності, ані утримання від [за-

боронених] діянь; 2) не знають ні [матеріальної] діяльності, ані [трансцендентного] недіян-
ня (див. 4.20).

19 Рамануджа зазначає, що “вони” (опоненти) не бачать істинного (satya) Брагмана, який 
є основою світу.

20 “Усесвіт неістинний” (тобто нереальний) – теза послідовників Шянкари. Сам він у ко-
ментарі твердить, що в цьому вірші описані погляди давньоіндійських матеріалістів-ло-
каятиків.

21 Складне слово a-paras-para-saṃbhūta перекладене згідно з поясненнями більшості ін-
дійських коментаторів (“не від чого іншого, як від взаємного [потягу]”), але можливе інше 
прочитання: “Усесвіт виник не внаслідок послідовного, [відповідного плану Всевишнього 
й причинно-наслідковому ланцюгу], [вияву]; його причиною є бажання – що ж ще?” (Зо-
крема, так перекладає С. Радгакришнан [Bhagavadgītā 1963, 336]).

22 Про бажання (kāma) як причину світовияву сказано, зокрема, у “Тайттірія-упаніша-
ді” (2.6.1): «Він побажав (akāmayata): “Хай Я стану численним! Хай буде в Мене потом-
ство!” <…> Створивши це, Він проник у це. Проникнувши в це, Він став виявленим і 
невиявленим, розпізнаваним і нерозпізнаваним, істинним (satya) і неістинним (anṛta), та-
ким, що можна описати й не можна описати, що має притулок і не має притулку» (Тайттірія-
упанішада 2.6.1).

23 Див. примітку до вірша 3.39, а також вірш 2.70.
24 “Священні гімни (chandas) не рятують від гріха (vṛjina) того, хто оманює (māyāvin) і 

живе оманою (māyayā)” (Магабгарта 5.43.3a).
25 Тут гра слів: gṛhītvā (“засвоївши”) grāhān (“уявлення”). Пор. з 18.32.
26 Про марні надії див. також вірш 9.12.
27 Kāma-krodha-parāyaṇa – дослівно “той, у кого головне зосередження – бажання і гнів”. 

Як частина складного слова parāyaṇa зустрічається також у віршах 4.29, 5.17, 5.28, 9.34, 
13.25.

28 Тут гра слів: bhogārtha (“заради вдоволення”) та artha-saṃcayān (“накопичення ба-
гатств”).

29 «“Це зроблю сьогодні, [те] зроблю завтра”, – так [кожен] каже. Але плин часу відно-
сить [усіх], наче течія ріки – човен. “Як же це він помер? Я ж його нещодавно бачив!” – та-
кий лемент чути від людей, яких відносить час» (Магабгарата 12.220.98–99). “В одного 
багача гойно нива вродила була. І міркував він про себе й казав: Що робити, що не маю 
куди зібрати плодів своїх? І сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, і просторіші по-
ставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу я душі своїй: Душе, 
маєш багато добра, на багато років складеного. Спочивай, їж та пий і веселися! Бог же до 



Переклади

114                                                                                                          Східний світ, 2020, № 4

нього прорік: Нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе, і кому позостанеться 
те, що ти був наготовив?.. Так буває і з тим, хто збирає для себе, та не багатіє в Бога” (Єван-
геліє від Луки 12.16–21).

30 «Нерозумного оманює бажання завжди жити заможно. Воно відносить його свідомість 
[подібно до того], як вітер [жене] осінні хмари. Так його охоплюють думки про тіло й ба-
гатство. “Я високородний, я успішний, я непересічна людина”, – цими трьома аргументами 
відноситься його свідомість. І з такими відхиленими думками, схильний до усолод, він роз-
тринькує статки, збиті батьком, і думає, що взяти чуже (parasva) – це добре» (Магабгара-
та 12.170.16–18).

31 «Хоча він не бачить Зрячого, який за ним спостерігає… він вважає: “Немає нікого, ви-
щого за мене”» (Магабгарата 12.306.70e–71a).

32 Про один з мотивів принесення жертв див. цитату з “Веданта-сутр” у примітці до вір-
ша 9.21.

33 “Завдяки адгармі він деякий час процвітає, потім йому таланить, потім він перемагає 
ворогів, але [врешті-решт] гине з коренем” (Закони Ману 4.174).

34 “Адже кожен вважає себе найрозумнішим у світі, зарозуміло підносить себе над усі-
ма… Але якими б не були в різний час думки однієї людини, зіткнувшись із мінливістю 
плину часу, вони починають суперечити одна одній. Та чи інша думка народжується в дум-
ливих людей через неможливість [істинного] осягнення, особливо при спотвореному розу-
мінні” (Магабгарата 10.3.4–8).

35 “Хто тут лихе коїть, той потрапляє в пекло” (Магабгарата 14.17.34a). “Людське існу-
вання сповнене великих страждань, а падіння в пекло ще гірше” (Магабгарата 12.292.35c). 

36 Складне слово dhana-māna-madānvitāḥ (“сп’янілі від багатства й пихи”) можна пере-
класти інакше (за зразком dambha-māna-madānvitāḥ із вірша 16.10): “Ті, хто керується ба-
гатством, пихою й безумством”.

37 Пор. з 9.23.
38 Див. також вірш 17.12.
39 “Ті сп’янілі від сили дýрні, які вважають себе найкращими, не можуть осягнути Віш-

ну в [його] невиявленому образі” (Магабгарата 12.202.12).
40 “Найгірші з людей” (narādhama) згадувалися також у вірші 7.15.
41 “Яке кому лоно визначив Творець, саме там той і народжується знов і знов, а не за 

власним бажанням” (Магабгарата 12.219.11). “Інші народжені в поганих умовах (dustīrtha), 
під демонськими (āsura) сузір’ями, у несприятливий час доби. Позбавлені того, що поро-
джується офірою (yajña-prasava), [вони] потрапляють у демонські лона” (Магабгара-
та 12.173.44). Але зазначається, що народження визначене не сліпим фатумом чи свавіллям 
Бога, а прив’язаностями індивіда (див. 13.21) та його вчинками: “Кармою раніше просякну-
тий, кармою перетворюється [на іншу істоту]: створеною ним кармою переміщується в 
інше тіло. Одне тіло полишивши, отримує інше” (Магабгарата 12.203.42–43). “Чистими 
(śubha) вчинками здобувають боговитість (devatva), змішаними – людське народження, а 
[хто відзначився] нечистими [діями], [той] примусово (avaśa) отримує низьке, [тобто тва-
ринне], народження” (Магабгарата 12.316.25). “У кого вчинки чисті, ті прямують до наро-
дження в чистій (puṇya) формі життя (yoni). Грішники прямують до народження в нечистій 
формі життя. І стають грішники хробаками (kīṭa) й мушкóю (pataṃga). О шляхетний, біль-
ше мені немає що сказати” (Магабгарата 1.85.19).

42 В оригіналі слово saṃsāra стоїть у множині, що доволі незвично. Однак варто зазначи-
ти, що в “Юкта-діпіці”, найдавнішому коментарі до “Санкх’я-каріки” Ішваракришни, зга-
дується (у поясненні каріки 56) адепт санкх’ї Пауріка, який твердив, що оскільки пуруш 
(puruṣa “дух, душа”) багато, то кожному з них має відповідати своя матеріальна природа 
(prakṛti).

43 Каунтея (kaunteya “син Кунті”, старшої дружини раджі Панду) – ім’я Арджуни.
44 У “Магабгараті” (12.25.36c) сказано, що коли життя живих істот добігає кінця, за на-

казом Брагми персоніфікована Смерть (mṛtyu), збиваючи їх з пантелику та насилаючи на 
них бажання-гнів, знищує їх. “Наче дві риби, обплутані густоплетеною сіттю, бажання і 
гнів, що перебувають у тілі людини, крадуть її мудрість (prajñāna). Адже двійця, через яку 
боги зачиняють браму небес навіть перед безпристрасними, – це бажання-гнів” (Магабга-
рата 5.127.30–31).

45 “П’ять індрій – води страшного потоку, через який важко перебратися. Він бере поча-
ток із жадібності” (Магабгарата 12.227.11).
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“Магабгарата” (12.232.4) називає бажання, гнів, жадібність, страх, сонливість п’ятьома 
перепонами на шляху йоґи. Тому, “відмовившись (parityajya) від бажання, гніву, жадібності, 
страху та, п’ятої, сонливості, хай [йоґ] дотримується (niṣeveta) йоґічної садгани” (Магабга-
рата 12.266.14).

46 Слова іде до Вищої Мети вже були використані у віршах 6.45 та 13.28. Див. також 
вірш 9.32.

47 Див. вірш 5.22.
48 Наказ “ти маєш діяти” вже звучав у вірші 3.20.
49 «Нехай мудрий поводиться так, як належить, оцінюючи [все] оком Писання. При від-

сутності бажання джнянендрії (“пізнавальні чуття”) не тягнуться до об’єктів чуття» (Ма-
габгарата 12.206.20). Однак у вірші 2.46 авторитет Писання не абсолютизується.

50 Саттва чи раджас [і] тамас – цей переклад базується на змісті попередньої глави й 
вірші “Магабгарати” (12.209.18), у якому сказано: «“Саттва, раджас і тамас – якості богів 
(deva) і демонів (asura)”, – так [кажуть] знавці. Саттву треба знати як властивість богів, дві 
інші [ґуни] – як якості демонів». Але зазвичай перекладають “саттва, раджас чи тамас”.

51 Див. також 9.23.
52 Про свабгаву див. примітку до вірша 5.14.
53 Друга половина цього вірша повторюється в “Мокшадгармі”: “Що ж він мав би здій-

снити аскезою, [належною] поведінкою чи Атманом? Людина складається з віри: у кого яка 
віра, така й та [людина]” (Магабгарата 12.256.14).

54 Богам – хоча “покоління богів нараховує загалом тридцять три тисячі, тридцять три 
сотні й тридцять три” (Магабгарата 1.1.39), найчастіше називають імена тридцяти трьох 
богів. У давньослов’янській літературі теж зафіксований інтерес наших предків до чисел 3 
і 30. Зокрема, у стародавній пам’ятці “Бесіда трьох Святителів” сказано, що земля трима-
ється на 3 китах великих і на 30 малих; останні закривають 30 морських віконець [Іларіон 
1994, 35–36]. “Бригадараньяка-упанішада” (3.9.1–9) містить цікавий діалог (запитує Ві-
даґдга, син Шякали, відповідає Яджнявалк’я):

– Скільки [є] богів?
– [Стільки], скільки згадано в літургійному заклику (nivid) [гімну, присвяченого] вішве-

девам: три й три сотні, і три, і три тисячі.
– Добре. А насправді скільки богів?
– Тридцять три.
– Добре. А насправді скільки богів?
– Шість.
– Добре. А насправді скільки богів?
– Три.
– Добре. А насправді скільки богів?
– Два.
– Добре. А насправді скільки богів?
– Один з половиною.
– Добре. А насправді скільки богів?
– Один.
– Добре. Які ж ці три і три сотні, і три, і три тисячі?
– Це лише їхні прояви, насправді ж богів тридцять три… Вісім васу, одинадцять рудр, 

дванадцять адітьїв – тридцять один; з Індрою та Праджапаті – тридцять три…
– Який один Бог?
– Життя (prāṇa). Це Брагман. Його звуть Те (tyad)”.
55 Про якшів і ракшасів див. примітку до вірша 10.23.
56 Тут ідеться не про здійснення поминальних обрядів (див. 1.42), а про поклоніння злим 

духам, привидам (preta).
57 “Аскеза для брагмана – [отримання священного] знання, аскеза для кшатрія – захист 

[народу], аскеза для вайш’ї – господарська діяльність, аскеза для шюдри – служіння” (Зако-
ни Ману 11.235).

58 Фізичні елементи ([mahā]bhūta) – “земля, вода, вогонь, повітря, ефір” (Бгаґавадґіта 7.4).
59 Далі (по вірш 22) наводиться класифікація за ґунами їжі, офіри, аскези й роздачі да-

рунків. (Про ґуни див. примітку до вірша 2.45.).
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60 “З чистою їжею чиста натура (sattva-śuddhi); з чистою натурою міцна пам’ять; коли 
пам’ять залишається [міцною], тоді [можливе] вивільнення з усіх пут” (Чхандог’я-упані-
шада 7.26.2).

61 Словом “непридатна” перекладено санскритське yāta-yāma. Yāma – восьма частина 
доби (3 години), а також “припинення, кінець”; пасивний дієприкметник милого часу yāta 
(від кореня yā) – “те, що пройшло, сталося”. Отже, yāta-yāma – “несвіже, зіпсоване”, проте 
в коментарях Шянкари це складне слово пояснюється як “недоварене” (mandapakva). “За-
кони Ману” (11.95) твердять: “[Міцні] алкогольні напої (madya), м’ясо й пиво (surāsava) – 
їжа якшів, ракшасів, пішячів: брагмани не повинні їсти цього…” В “Ануґіті” опис дій, що 
шкодять Атману, починається з харчових звичок: “Він то переїдає, то зовсім не їсть, [їсть] 
зіпсовану їжу (duṣṭānna), незвичну їжу (viṣamānna); [їсть] таке, що одне з одним несумісне, 
або їсть важку чи одноманітну [їжу], або [їсть], коли ще не цілком перетравлене (nāti-jīrṇa) 
[те, що з’їв раніше]” (Магабгарата 14.17.9c–10). “Поїдання того, що не можна їсти, і пия-
цтво його вбивають. Він цю їжу вбиває і, вбивши цю їжу, він нею вбивається” (Магабгара-
та 14.25.10). Перераховуючи нечисту їжу, часто першим називають саме м’ясо (К. М. Ґанґулі 
перекладає слова duṣṭānna та viṣamānna з процитованого вище вірша 14.17.9 “Магабга-
рати” як bad food та bad meat [Śanti Parva… 1883–1896].) Натомість “чистий душею йоґ, 
який неухильно, постійно й повністю утримується від м’яса, набирає силу” (Магабгара-
та 12.289.46). (Ґанґулі наполягає, що в останньому з процитованих віршів треба читати 
саме māṃsa (“м’ясо”), а не māsa (“місяць”); власне, саме так надруковано в критичному 
виданні “Магабгарати”, хоча в транслітерованому тексті анусвара (ṃ) іноді втрачається).

62 Не бажає її плодів – пор. з 25-м віршем цієї глави.
63 Про лицемірство див. також вірш 16.17.
64 “Краще зовсім не запалювати вогню, ніж проводити вогняну церемонію без обрядів” 

(Магабгарата 12.281.21c). Див. також вірш 16.23.
65 Мантра – вірш із Вед або заклинання чи священна формула.
66 Див. 17.28.
67 “У кого є хиби (vicikitsā) в дгармі, аскезі й роздачі дарунків, той, накоївши гріхів, по-

трапляє в пекло” (Магабгарата 12.284.30).
68 Про поклоніння богам сказано також у віршах 3.11–12, 4.25.
69 Шанувати духовного учителя наказує і вірш 13.17.
70 Про чистоту див. примітку до 13.7.
71 Брагмачар’я (brahmacarya) – цнотливість, целібат; послушенство, спосіб життя цнот-

ливого учня. Слово deva-pūjana можна розуміти також як “служіння Богу” (а не “служіння 
богам”).

72 “Хто не коїть насильства живим [істотам] ні ділом, ні словом, ні помислом, той не 
зв’язується кармою, руйнівною для пожитку (artha) й [самого] життя (jīvita)” (Магабгарата 
12.169.25). Про ненасильство див. примітку до 10.5, а також 13.7 і 16.2.

73 “Брагмачар’я й ненасильство – аскеза тіла” (Магабгарата 12.210.17a).
74 “Треба казати правду (satya), казати приємне, не слід казати неприємну правду, не слід 

казати приємну брехню (ānṛta) – така вічна дгарма” (Закони Ману 4.138). Автор “В’яса-
бгаш’ї” в коментарі до сутри 2.30 («Яма – [це] ненасильство, правдивість, “некрадійкува-
тість”, брагмачар’я й відмова від накопичення») пояснює, що правдивість не має призводити 
до порушення принципу ненасильства: “Якщо ж слова можуть завдати шкоди живим істо-
там, то [такі слова] не будуть правдою, [вони] будуть лише гріхом (pāpa)”.

“Хто бажає, аби [його] слова були добрими (sadvākya), і хоче дотримуватися тонкої 
(sūkṣma) дгарми, хай промовляє правдиве, ненасильницьке слово, без образ” (Магабгарата 
12.208.9c–9e). “Сказано, що не говорити – краще, ніж говорити. Хай говорить правдиві 
слова – це друге. Хай говорить слова дгарми – це третє. Хай говорить приємні слова – це 
четверте” (Магабгарта 12.288.38). “Аскеза, якої ти дотримувався і якої дотримувався б со-
тні і тисячі років, не перевершить Істини (satya). Істина – єдиний невмирущий (ekākṣara) 
Брагман. Істина – єдина невмируща аскеза. Істина – єдина невмируща офіра. Істина – єди-
не невмируще Писання. Істина у Ведах бадьориться (jāgarti). Сказано, що в Істині – вищий 
плід. Від Істини – дгарма й стримування (dama). Усе вкорінене в Істині. Істина – Веди та 
доповнення до них (vedāṅga). Істина – офіра, а також приписи (vidhi). Дотримання обіт-
ниць – також Істина. І, звісно, Істина – [священний склад] Ом. Дихання живих істот – Істина. 
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Істина – продовження [роду] (saṃtati). Істиною віє вітер, Істиною пече сонце, Істиною го-
рить вогонь. Небеса стоять на Істині. Істина – офіра, аскеза, Веди, гімни, мантри, [богиня 
вченості] Сарасваті… Де дгарма, там Істина. Усе Істиною зростає” (Магабгарата 12.192.62–
69a).

75 “Якщо ніхто не питає або ставить питання не так, як треба, то навіть освічений му-
дрець нехай залишається [мовчазним], наче нерозумний” (Магабгарата 12.276.34; аналогіч-
но Законы Ману 2.110). Див. також вірш 12.19.

76 Про чистоту див. також вірш 16.1.
77 “Стримування мови й розуму, урівноваженість – аскеза розуму” (Магабгарата 

12.210.17c).
78 Слово yukta (“зосереджений”) має також інші значення, наприклад: “возз’єднаний”, 

“йоґ”, “побожний”, “стриманий”.
79 Лицемірно й самовдоволено – пор. з віршем 16.4
80 “Аскеза – це непогано, навчання – непогано, приписи Вед щодо кожної касти – непо-

гано, статки, зароблені старанням, – непогано. Але коли це все робиться, щоб нашкодити, – 
[тоді це все] погано (kalka)” (Магабгарата 1.1.210).

81 “Треба подавати гідній особі те, що чисте й зароблене чесно. Потрібно подавати, від-
кинувши гнів, не жалкуючи [за відданим], не вихваляючись” (Магабгарата 12.297.13). “Да-
рунок, даний згідно з приписами вченій людині, є для дарувальника й обдарованого плід-
ним у цьому світі й після смерті” (Закони Ману 3.143). “Те, що подано з власної ініціативи, 
охоче, називають вельми похвальним [дарунком]” (Магабгарата 12.282.18a). “Від радості 
до радості, від небес до небес, від щастя до щастя ідуть наділені вірою дарувальники 
(dānta) – багаті, добродійні” (Магабгарата 12.174.4).

82 “Те, що подано у відповідь на прохання, мудрі називають середнім [типом дарунка]” 
(Магабгарата 12.282.18c). “Гнів знищує заслугу дарування, пожадливість унеможливлює 
потрапляння на небо. Проте той, хто живе праведно, знаючи, щó таке дарування, аскезою 
здобуває небо” (Магабгарата 14.93.77).

83 “Те, що подане з неповагою, без віри, мудреці, які кажуть правду, називають найниж-
чим [типом] дарунка” (Магабгарата 12.282.19). “Те, що піднесене необізнаними людьми 
богам і предкам, гине, коли здуру дане дарувальниками таким брагманам, які є попелом 
(bhasmībhūta), [тобто нікчемні]” (Закони Ману 3.97).

84 Варіант перекладу: “Ним від початку створені брагмани, Веди й офіра”. Про похо-
дження Вед див. також вірш 3.15.

85 “Завжди – на початку й при завершенні [читання] Веди – треба промовляти склад Ом; 
якщо склад Ом не передує [читанню], [урок] зникає [з пам’яті], якщо не завершує – пропа-
дає” (Закони Ману 2.74).

Про ставлення до приписів Вед див. вірш 16.24.
86 Tat – “те”. Див. також примітку до вірша 17.27.
87 Ідеться про вивільнення з пут сансари.
88 Словом “добре” перекладено санскритський термін sādhu, який означає також “релі-

гійний подвижник, аскет”.
89 Тут Тому – давальний відмінок займенника середнього роду. У текстах індуїзму Вища 

Реальність часто позначається займенником Те, наприклад: tat tvam asi – “Ти є Те” 
(Чхандог’я-упанішада 6.8.7).

Інший варіант перекладу: “І діяльність, присвячену [всьому] цьому, також називають 
[словом] сат”.

90 Асат – протилежність поняття сат (тобто “нереальне”, “неістинне”, “недобре”).
91 Шянкара пише, що в цьому світі від такої діяльності немає користі, бо садгу її не схва-

люють, а на потойбічне життя вона не вплине.
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БГаҐаВадҐІТа. Глави 16–17 /
Переклад із санскриту, вступна стаття та коментарі Д. В. Бурби

У цій публікації представлено український переклад шістнадцятої та сімнадцятої глав 
найвідомішої священної книги індусів – “Бгаґавадґіти”, яка сформувалася в сучасному ви-
гляді, імовірно, у I–II ст.

Шістнадцята глава має назву “Йоґа розрізнення божественного й демонського”. Зазна-
чається, що є два види істот: божественні й демонські. Перші три вірші глави перелічують 
чесноти тих, хто народжений для божественної долі, а далі йде перелік вад демонських 
осіб. Перших чекає спасіння, а других очікує поневолення. Серед опису відверто негатив-
них рис характеру, головними з яких названі бажання, гнів і жадібність, привертає увагу 
вірш, що засуджує філософські погляди давньоіндійських гедоністів, які “лицемірно й не за 
правилами здійснюють номінальні жертвопринесення”. Закінчується глава закликом знати 
правила, встановлені Писанням, і діяти відповідно до них.

Сімнадцята глава (“Йоґа розрізнення трьох видів віри”) майже вся присвячена трьом ґу-
нам – аспектам матеріальної природи, через посередництво яких відбуваються її вияв і 
функціонування. Частково ця тема була розкрита в чотирнадцятій главі (“Йоґа розрізнення 
трьох ґун”), де описаний вплив трьох ґун на психіку та поведінку людини, а також на ха-
рактер її посмертного існування. У сімнадцятій главі наводиться трояка (за ґунами) класи-
фікація віри, аскези, їжі, жертвопринесень і дарунків. Останні вірші сімнадцятої глави 
інтерпретують мантру Ом Тат Сат (auṃ tat sat).

Розглянуті в главах поняття та реалії роз’яснені перекладачем у примітках із залученням 
цитат з інших книг “Магабгарати”, а також “Йоґа-сутр”, “Законів Ману”, “Санкх’я-каріки”, 
упанішад та інших класичних текстів індуїзму.

ключові слова: Бгаґавадґіта, Індія, індуїзм, йоґа, Магабгарата, медитація, переклад, ре-
лігія, санскрит
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