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…Непочуте стає почутим, 

непомічене — поміченим, 

незнане — знаним… 

«Чхандог’я-упанішада» (6.1.3) 

 

Цією статтею я хочу віддячити нашій робочій групі, що утворилась після авторських 
річних курсів традиційної граматики санскриту в літературному клубі «Пломінь» у м. Київ, 2019–
2020 р. Саме завдяки наполегливості та зацікавленості випускників цих курсів наш командний 
переклад «Нандікешвара-кашіки» був завершений і побачив світ. Дякую Юрію Завгородньому та 
Микиті Самсоненко за співпрацю в цьому й інших, ще не завершених, проєктах. 

Андрій Скібіцький 

 

 

 

Мова здавна вважається явищем магічним. Коли надаються імена, вони висвітлюють певні 
аспекти досвіду, роблять його свідомим та визначеним, а тому фактично створюють явища. Знати 
істинну назву речі, її сутнісне ім’я, означає мати над нею владу. Вживання мовних структур, таким 
чином, є майже ритуальною дією: людина, яка розмовляє, стає творцем. Саме тому виникнення 
звуку з тиші та розгортання його різноманітних форм у просторі завжди зачаровували мислителів-
містиків та забезпечували їхні споглядання багатим символічним та метафоричним матеріалом. 

Ця публікація присвячена першому українському перекладу трактату «Нандікешвара-кашіка», 
якому виповнюється більше 2500 років. Переклад супроводжується оригінальним текстом та 
коротким вступом-коментарем у вигляді цієї статті з метою полегшити сучасному читачеві, не 
ознайомленому з контекстом та мотивами індійської містичної традиції, зустріч з цим ще 
непопулярним шедевром. 

Авторство трактату «Нандікешвара-кашіка» належить Нандікешварі. Дуже імовірно, що він був 
старшим сучасником Паніні, знаменитого граматика санскриту, а тож напевно жив і творив 
приблизно у 5 ст. до н.е. Як передає традиція, саме Нандікешвара пояснив іншим мудрецям сенс 
містичного упорядкування звуків санскритської абетки, які постали від звучання ритуального 
барабанчика під час появи танцюючого Шіви: 

 

Нандікешвара-кашіка: 

नतृ्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्ाां नवपञ्चवारम ्। 
उद्धतुु्ामस्सन्ािदिसद्धानेतििमरे्श िर्शवसतू्रजालम् ॥१॥ 



nṛtyāvasāne naṭarājarājo nanāda ḍhakkāṃ navapañcavāram | 

uddhartukāmassanakādisiddhānetadvimarśe śivasūtrajālam ||1|| 

 

 

Шіва на білому бику Нанді: втілення мотиву в народній творчості 

1. Наприкінці танцю Цар танцю Натараджа вдарив у барабанчик дев'ять і п'ять разів, 
бажаючи надихнути Санаку з іншими досконалими майстрами — над цією збіркою «Шіва-сутр» я 
і поміркую.  

«Нандікешвара-кашіка» є єдиним відомим нам твором цього автора. Як може свідчити назва 
цього трактату, він був створений у Каші, «місті світла», відомому як Варанасі або Бенарес, автором, 
ім’я якого відсилає до персонажа шіваїтського епосу — білого бика Шіви. 

 

Зазвичай цей трактат супроводжується коментарем «Таттва-вімаршіні», що був написаний автором 
на ім’я Упаманью не раніше 9 ст. н. е. та не пізніше 11–12 ст. н. е. Ці тексти й дотепер є настільки 
визначними для розуміння традиційної граматики санскриту, що входять до видання «Магабгаш’ї», 
фундаментального коментаря Патанджалі на «Аштадг’яї» Паніні та «Варттіку» Катьяяни. Всупереч 
сумнівам деяких дослідників, трактат Нандікешвари міг виражати або навіть закладати принципи 
окремого раннього вчення в рамках шіваїтської традиції, з якого пізніше постало все багатство 
традиції кашмірського шіваїзму1. 

                                                                 
1
 Мається на увазі філософсько-містична традиція на території Кашміру з розквітом у 8-12 стт. н.е., ключовими 

представниками якої є майстри: Васугупта, Каллата Бгата, Сомананда, Утпаладева, Абгінаваґупта, Кшемараджа.  
Див. серію видань The Kashmir Series of Texts and Studies, ed. by J.C. Chatterji, Srinagar, Kashmir, since 1911.   
Щодо доступних історіографічних даних по авторству та обставинам «Нандікешвара-кашіка» див.: Padoux, A. Vac, the 
Concept of the Word in Selected Hindu Tantras. State University of New York Press, 1990, p. 225; Pandey, K.C. An Outline of 
History of Saiva Philosophy. Motilal Banarsidass, 1954 (reprint 1986), pp. 49–51. 



 

Перші два аркуші пізнього рукопису «Нандікешвара-кашіки» з коментарем Упаманью (вступ коментатора та перша 
шлока тексту) з колекції Dharmartha Trust (храм Рагунатх, Джамму, Джамму й Кашмір) 

Кашмірський шіваїзм детально розроблює метафору звукоутворення, яка традиційно 
залучалась задля містичного пояснення процесу виникнення та проявлення всього існуючого. 
Етапи, або рівні такого проявлення позначаються дещо штучним терміном татова («тожність»; 
вказівний займенник tat + суфікс tva), аналогічним за своєю структурою, але не завжди за 
значенням, латинському схоластичному терміну haecceitas (вказівний займенник haec + суфікс - 
tas). Зазвичай цей термін перекладають як «елемент» або «великий елемент» (в нашому перекладі 
«першоелемент»), тут я залишаю його технічне значення за складом. Таких таттв в традиції 
кашмірського шіваїзму нараховується тридцять шість. Двадцять п’ять з них запозичуються однієї з 
найстарших (з 7 ст. до н.е.) та найвпливовіших традиційних даршан («точок зору» або «вчень») — 
санкх’ї («обчислення»/«рахування»), яка структурно «обчислювала»/«міркувала» про елементи або 
рівні людського досвіду та свідомості. Інші одинадцять таттв додаються задля пояснення 
«надбудованих» рівнів, властивих суто кашмірському шиваїзму. У такій інтерпретації класи 
таттви санкх’ї ідеально накладаються на квадрат 5х5, утворений класами зімкнених приголосних, 
скорочену граматичну матріку, «матінку», перехресний «вимірювач» звуку, укладений за ознаками 
місця (рядки) та зусиль для творення звуку (стовпчики) в ротовій порожнині людини: 



Класична скорочена матріка зімкнених приголосних 

Проте підхід Нандікешвари відрізняється тим, що він розподіляє таттви не за ознаками місця 
(рядки), а за зусиллями для творення звуку (стовпці) та додає до опису п’ять пран («вітрів», видів 
«дихання»), і тому вимушений додавати до опису великих елементів напівголосні, через що його 
тлумачення має дуже нетиповий вигляд: 

 

Скорочена матріка Нандікешвари 

 

Подібні мотиви зв’язку та походження видимого з невидимого можна дуже часто зустріти в 
традиційних текстах, наприклад, в «Айтарейя-упанішаді» (1.1.4): 

मखु िनरििद्यत यथाण्ड मखुािाग्वाचोऽिग्ननाुिस्े िनरििद्येताां नािस्ाभ्या प्राण प्राणािायरुििणी 

िनरििद्येतामििभ्या चिशु्चिुष आिदत्यः ्णौ िनरििद्येता ्णाुभ्या श्रोत्र श्रोत्राििर्शस्त्वङ् िनरििद्यत 

त्वचो लोमािन लोमभ्य ओषिधवनस्पतयो रृदय िनरििद्यत रृदयान्मनो मनसश्चन्रमा नािििनुरििद्यत 

नाभ्या अपानोऽपानान्मतृ्यःु िर्शश्न िनरििद्यत िर्शश्नारोतो रेतस आप 

mukha nirabhidyata yathāṇḍa mukhādvāgvāco’gnirnāsike nirabhidyetāṃ nāsikābhyā prāṇa 



prāṇādvāyurakṣiṇī nirabhidyetāmakṣibhyā cakṣuścakṣuṣa ādityaḥ karṇau nirabhidyetā 

karṇābhyā śrotra śrotrāddiśastvaṅ nirabhidyata tvaco lomāni lomabhya oṣadhivanaspatayo 

hṛdaya nirabhidyata hṛdayānmano manasaścandramā nābhirnirabhidyata nābhyā 

apāno’pānānmṛtyuḥ śiśna nirabhidyata śiśnādroto retasa āpa || 

 

Рот розкрився неначе яйце, з рота — мова, з мови — вогонь. Ніздрі розкрились, з ніздрів — 
дихання, з дихання — вітер. Очі розкрились, з очей — зір, з зору — сонце. Вуха розкрились, з 
вух — слух, з слуху — сторони світу. Шкіра розкрилась, з шкіри — волосся, з волосся — трави 
та дерева. Серце розкрилось, з серця — думка, з думки — місяць. Пуп розкрився, з пупа — 
нижнє дихання, з нижнього дихання — смерть. Статевий орган розкрився, з статевого 
органу — сíм’я, від сімені — води. 

 

Тож санкх’я теж не обмежується простим лінійним переліком таттв, а розробляє складну 
деталізовану систему їх походження і взаємної обумовленості. Динаміка цієї системи 
забезпечується грою дисбалансу гун («якостей») пракриті, або прадгани («прадії», або 
«передуючої»), яких три: саттва, «сутність» (білий колір), раджас, «палання» (червоний колір), 
тамас, «темрява» (чорний колір). На ці кольори звертає увагу вже «Брігадараньяка-упанішада» 
(2.2.3): 

तमेताः सप्तािितय उपितष्ठन्ते तद्या इमा अिन्लोिहन्यो राजयस्ताििरेनां रुरोऽन्वायत्तोऽथ या 

अिन्नापस्ताििः पजुन्यो या ्नीन्ा तयािदत्यो यत््ृष्णां तेनािग्नयुच्छुकलां तेनेन्रोऽधरयैनां वतुन्या 

पिृथव्यन्वायत्ता द्यौरुत्तरया 

tametāḥ saptākṣitaya upatiṣṭhante tadyā imā akṣanlohinyo rājayastābhirenaṁ 
rudro’nvāyatto’tha yā akṣannāpastābhiḥ parjanyo yā kanīnakā tayādityo yatkṛṣṇaṃ 
tenāgniryacchuklaṃ tenendro’dharayainaṃ vartanyā pṛthivyanvāyattā dyauruttarayā 

 

Ці сім нетлінних чекають на нього: ці червоні прожилки в оці — у них йому відповідає Рудра, 
ці води в оці — у них йому відповідає Парджанья, зіниця ока — у ній йому відповідає Сонце, 
райдужка ока — у ній йому відповідає Агні, біле ока — в ньому йому відповідає Індра, у 
нижніх віях йому відповідає Земля, у верхніх віях йому відповідає Небо. 

 

Більш сфокусовано — «Чгандог’я-упанішада» (6.4.6): 

यद ुरोिहतिमवाििूदित तेजसस्तरूपिमित तििदाांचकु्रयुद ुर्शकुलिमवाििूदत्यपाां रूपिमित तििदाांचकु्रयुद ु

्ृष्णिमवाििूदत्यन्नस्य रूपिमित तििदाांचकु्रः 

yadu rohitamivābhūditi tejasastadrūpamiti tadvidāṃcakruryadu śuklamivābhūdityapāṁ 
rūpamiti tadvidāṃcakruryadu kṛṣṇamivābhūdityannasya rūpamiti tadvidāṃcakruḥ || 

 

Подібне до червоного вони пізнали як форму жару, подібне до білого вони пізнали як форму 
води, подібне до чорного вони пізнали як форму їжі. 

 



А також, мабуть, найбільш відомий текст про цей мотив з «Шветашватара-упанішади» (4.5): 

अजामे्ाां लोिहतर्शकुल्ृष्णाां 
बह्ीः प्रजाः सजृमानाां सरूपाः । 
अजो हे्य्ो जषुमाणोऽनरेु्शते 
जहात्येनाां िकु्तिोगामजोऽन्यः 

ajāmekāṃ lohitaśuklakṛṣṇāṃ 

bahvīḥ prajāḥ sṛjamānāṃ sarūpāḥ | 

ajo hyeko juṣamāṇo’nuśete 

jahātyenāṃ bhuktabhogāmajo’nyaḥ || 

 

З козою *або: з неродженою+, єдиною, червоно-біло-чорною, що народжує багато 
нащадків свого виду, один козел *або: нероджений+, який насолоджується, поєднується; 
та її ж, чия ціль — насолода, інший козел *або: нероджений+ полишає. 

 

Задля ілюстрації цієї гри гун традиційно залучається метафора виступу танцівниці перед своїм 
спостерігачем — пурушею, «особистістю». З кінцем танцю, щойно цей баланс відновлюється, 
виявлений світ зникає або ж «згортається» . Той же самий взаємний зв’язок спостерігається і на 
нижчому рівні — при формуванні виявлених елементів та органів від першоелементів під впливом 
якостей пракріті . Однак, подібні мотиви походження можна знайти й у більш спрощених, лінійних 
формах: боги — дощ — рослини — сíм’я — людина (Айтарейя-араньяка 2.1), земля — вода — 
рослини — квіти — плоди — людина — сíм’я (Брігадараньяка-упанішада 6.4.1) тощо. Нандікешвара, 
на відміну від санкх’ї та кашмірської традиції, присвячує гунам як окремим таттвам шумні шиплячі: 

 

Нандікешвара-кашіка: 

सत्त्वांरजस्तम इित गुणानाां ित्रतयां परुा ।  

समािश्रत्य महादेवः र्शषसक्रीडित प्रिःु ॥२५॥ 

sattvaṃrajastama iti guṇānāṃ tritayaṃ purā | 
samāśritya mahādevaḥ śaṣasarkrīḍati prabhuḥ ||25|| 

 

25. Здавна вдавшись до трійки якостей — сутності саттви, палання раджасу, темряви 
тамасу — могутній великий Бог Магадева грається з śa ṣa sa r. 

र्श्ाराराजसो ििूतः ष्ारात्तामसो िवः ।  

स्ारात्सत्त्वसांििूतररित ित्रगुणसम्िवः 

śakārādrājaso bhūtiḥ ṣakārāttāmaso bhavaḥ | 
sakārātsattvasaṃbhūtiriti triguṇasambhavaḥ ||26|| 



26. «Від літери श [śa] — існування палання раджасу, від літери ष [ṣa] — буття темряви 

тамасу, від літери स [sa] — відповідне існування сутності саттви» — таке відповідне 

буття трьох якостей. 

 

Що ж до співвідношення решти звуків — голосних, напівголосних та шумних — до 
надбудованих таттв, тут містичні тлумачення кашмірських авторів можуть суттєво різнитися: 
розроблюються різні послідовності літер, класифікація звуків керується вибірковими фонетичними 
критеріями, літери розуміються як скорочення назв для понять або навіть як піктограми тощо. Тут 
можна лише вказати на два основні види таких підходів. Перший зазвичай спирається на класичну 
граматичну матріку, з якою ми вже познайомились вище. Другий — на містичні маліні, «гірлянди» 
літер з на перший погляд випадковим упорядкуванням, закономірність яких відома лише 
обмеженому колу посвячених в його таємний смисл. 

 

Класична повна матріка абетки санскриту, укладена за ознаками місця (рядки) та зусиль для 
творення звуку (стовбці) в ротовій порожнині людини 

При будь-якому підході, камшірські автори не обмежують ієрархію татів такими поняттями, 
санкх'ї, як пракріті та пуруша, а починають з дещо аналогічних, теж різностатевих, втім ще вищих 
Шіви (чоловічий принцип) та Шакті (жіночий принцип), що походять з найвищого Парамашіви — 
Абсолютного Принципу за межами таттв. Зазвичай у містичних тлумаченнях Шіві та Шакті 

відповідають коротке та довге «а»: अ [a] та आ [ā]. Як на традиційне походження цього мотиву можна 

вказати, серед багатьох інших подібних (Тайттірія-араньяка 2.3.6.14, Бгаґавадґіта 10.33), на такий 
текст: 

अ्ारो वै सवाु वा्् सैषा स्पर्शोष्मििव्युज्यमाना बह्ी नानारूपा िवित 

akāro vai sarvā vāk saiṣā sparśoṣmabhirvyajyamānā bahvī nānārūpā bhavati || 

Літера «а» є всією мовою, розгорнута за допомогою зімкнень та шумів, вона постає в 
різноманітних формах. 

अिराणाम्ारोऽिस्म 

akṣarāṇāmakāro’smi 



Серед складів Я — літера «а». 

 

Нандікешвара-кашіка: 

अ्ारः सवुवणाुग्र्यः प्र्ार्शः परमेश्वरः ।  

आद्यमन्त्येन सांयोगात् अहिमत्येव जायते ॥४॥  

akāraḥ sarvavarṇāgryaḥ prakāśaḥ parameśvaraḥ | 

ādyamantyena saṃyogāt ahamityeva jāyate ||4|| 

4. Передуюча  усім  літерам,  літера  अ  [a]  *є+  самосяйним Всевишнім Господом 

Парамешварою. Навіть Сам (अहम् aham «Я») народжується від союзу *цієї+ першої *літери+ з 

останньою. 

 

Цим двом формам звука «а» наслідують три наступних таттви: Садашіва (втілення шакті волі), 
Ішвара (втілення шакті знання) та Садвід’я (втілення шакті дії), які так чи інакше розподіляють 
поміж собою інші голосні та, іноді, шумні. З них же, за посередництвом Майї як окремої таттви, 
походять п’ять канчук, «оболонок», котрими в дзеркальному упорядкуванні обмежуються та 
стримуються первісні чисті сили: Калá (обмеження дії), Від’я (обмеження знання), Рага (обмеження 
волі), Кáла (час як обмеження блаженства) та Ніяті (простір як обмеження свідомості), які в свою 
чергу розподіляють поміж собою напівголосні. Як бачимо, у такій більш розгорнутій системі таттв 
своєрідним «посередником» між чистою абсолютною парою Шіва-Шакті та нечистою 
обумовленою парою Пуруша-Пракріті виступає обмежувальна обумовлена пара Ішвара-Майя. 

 

У цілому, походження світу як відомого з невідомого, а пізніше — як приголосних з голосних, 
відоме ще в традиційних текстах (Риґведа 10.129.4): 

 

्ामस्तदग्र ेसमवतुतािध मनसो रेतः प्रथमां यदासीत् । 

सतो बन्धमुसित िनरिवन्दन ्रृिद प्रतीष्या ्वयो मनीषा ॥४॥  

kāmastadagre samavartatādhi manaso retaḥ prathamaṃ yadāsīt | 
sato bandhumasati niravindan hṛdi pratīṣyā kavayo manīṣā |4|| 

Спочатку постало бажання, що було першим сíм’ям думки, спорідненість існуючого в 
неіснуючому відкрили мудреці, шукаючи умом в серці. 

 

Нандікешвара-кашіка: 

जगत्रषु्टमििूाञ्छा यदा ह्यासीत्तदािवत ्। 
्ामबीजिमित प्राहुमुुनयो वेदपारगाः ॥८॥ 

jagatsraṣṭumabhūdvāñchā yadā hyāsīttadābhavat | 

kāmabījamiti prāhurmunayo vedapāragāḥ ||8|| 

 



8. Існувало бажання створити світ. Коли воно постало, тоді він став існуючим. Ті, що 
усвідомили Веди, прозвали *його+ « насіниною бажання». 

 

Деякі дослідники зауважують, що, наприклад, «Сута-самгіта» (4.4) зі «Сканда-пурани» надає 
детальний символічний опис того, як виникають шістнадцять голосних (коротких та довгих), з яких 
постають п’ять груп приголосних та дві форми напівголосних та шумних. 

Але навіть у такому різноманітті підхід Нандікешвари лишається унікальним, тому що його 
система, по-перше, ще не знає витонченої системи додаткових одинадцяти таттв (принаймні не 
називає та не описує їх такими, якими вони зустрічатимуться пізніше) та, по-друге, спирається не на 
класичну граматичну матріку (хоча знає про неї і має її на увазі, про що свідчить двадцята шлока 
нашого трактату, де згадуються «літери, що є четвертими в класах»), а на унікальну містичну й 
водночас граматичну маліні — «Шіва-сутри», які Паніні залучив для розробки та пояснення своєї 
системи граматики санскриту: 

 

Нандікешвара-кашіка: 

अत्र सवुत्र सतेू्रष ुह्यन्त्यां वणं चतुदुर्शम ्।  
धात्वथं समपुािदष्टां पािणन्यादीष्टिसद्धये ॥२॥ 

atra sarvatra sūtreṣu hyantyaṃ varṇaṃ caturdaśam | 
dhātvarthaṃ samupādiṣṭaṃ pāṇinyādīṣṭasiddhaye ||2|| 

2. Тут і всюди в «Сутрах» чотирнадцять кінцевих літер задля складів приєднані заради 
досягнення бажаного Паніні з іншими. 

«Шіва-сутри» Паніні є послідовністю літер (приголосні озвучені за допомогою звуку «а»), 
згрупованою в 14 сутр, яку Паніні використовує у своїй граматиці для зручного для пам’яті 
залучення необхідних довгих переліків звуків, так званих пратьягар (pratyāhāra), «скорочень» або 
«стяжок», при поясненні тих чи інших граматичних правил: 

 

Зображення Царя танцю Натараджі та «Шіва-сутр» 



Кожна сутра закінчується на так звану анубандгу, «замикальну» літеру, яка використовується 
лише для формування потрібної пратьягари, яка теоретично може починатись з будь-якої літери, 
але має закінчуватись виключно на одну з замикальних. Саме про них згадує Нандікешвара у 

другій шлоці. Тож, наприклад, до пратьягари अच ् [ac] входять всі літери від अ [а] до технічної 

літери च ् [c], тобто всі голосні (сутри 1-4). Саме про ці технічні літери згадується в другій шлоці 

нашого трактату. Із всіх можливих варіантів, Паніні в своїй граматиці використовує лише 41, про 
ще йдеться в традиційному для граматиків вислові: 

ए्स्मान ्ङञणवटा िाभ्याां षििभ्य एव ्णमाः स्यःु ।  

जे्ञयौ चयौ चतुभ्यो रः पञ्चभ्यः र्शलौ षड्भ्यः ॥  

ekasmān ṅañaṇavaṭā dvābhyāṃ ṣastribhya eva kaṇamāḥ syuḥ 
| jñeyau cayau caturbhyo raḥ pañcabhyaḥ śalau ṣaḍbhyaḥ || 

 

Існує по одному *скороченню+ із закінченням на *технічні літери+ ङ ञ ण व ट [ṅa ña ṇa va ṭa], 

два — на ष [ṣa], по три — на क ण म [ka ṇa ma], та мають бути знані *скорочення+ по чотири 

— на च य [ca ya], п’ять — на र [ra] та по шість — на श ल [śa la]. 

Тобто: 5*1 + 1*2 + 3*3 + 2*4 + 1*5 + 2*6 = 41: 

एङ् / य्ञ ्/ अण ्/ छव ्/ अट्      eṅ / yñ / aṇ / chav / aṭ 

झष ्िष ्       jhaṣ bhaṣ 

अ्् इ्् उ्् यण ्/ अण ्इण ्ङम ्अम ्यम ्   ak ik uk yaṇ / aṇ iṇ ṅam am yam 

अच ्एच ्ऐच ्इच ्/ मय ्झय ्खय ्यय ्    ac ec aic ic / may jhay khay yay 

र्शर ्यर ्झर ्खर ्चर ्       śar yar jhar khar car 

झर्श ्जर्श ्बर्श ्अर्श ्हर्श ्वर्श ्/ अल ्हल ्सल ्वल ्रल ्झल ्jhaś jaś baś aś haś vaś / al hal sal val ral jhal 

Також підхід Нандікешвари значно раніше, ніж кашмірський шіваїзм, наслідує вченню про 
поступове втілення, або виявлення всього існуючого, що пояснюється за допомогою опису 
втілення або виявлення мови: 

 

Нандікешвара-кашіка: 

सवं परात्म ा्ं  पवूं ज्ञिप्तमात्रिमदां जगत् ।  

ज्ञपे्तबुिवू पश्यन्ती मध्यमा वा्् ततः स्मतृा ॥५॥  

sarvaṃ parātmakaṃ pūrvaṃ jñaptimātramidaṃ jagat | 
jñapterbabhūva paśyantī madhyamā vāk tataḥ smṛtā 
||5|| 

 

5. Спочатку увесь цей світ, самостю якого *є+ вища Парá, *існував+ у мірі відома. Від відома 
постала свідча *мова+, від якої вже — мова, відома як середня. 



वकते्र िवर्शदु्धचक्राख्ये वैखरी सा मता ततः । 
सष्ृ्टयािविाुवमात्रात्मा मध्यमावत् समायतुम ्॥६॥  

vaktre viśuddhacakrākhye vaikharī sā matā tataḥ | 

sṛṣṭyāvirbhāvamātrātmā madhyamāvat samāyutam ||6|| 

 

6. Від тої — відточена *мова+ вайкхарі, яка вважається такою, що *постає+ в місці 
промови під назвою «чисте коло» — «вішуддга-чакра». У власній сутності — у міру того, 
як вона наочно існує як виникле — вона тісно пов’язана із середньою мовою. 

 

Традиційно це вчення походить від доктрини Шабда-Брагмана, «Розповсюдженого Абсолюту-
Звуку», яка пізніше в кашмірському шіваїзмі здобуде форму доктрини Паравак, «Вищої Мови». 
Класичним міркуванням на цю тему є наступний текст з «Риґведи» (1.164.45):  

चत्वारर वाकपररिमता पदािन तािन िवदरु्ब्ाुह्मणा ये मनीिषणः ।  

गुहा त्रीिण िनिहता नेङ्गयिन्त तुरीयां वाचो मनषु्या वदिन्त ॥ 

catvāri vākparimitā padāni tāni vidurbrāhmaṇā ye manīṣiṇaḥ| 
guhā trīṇi nihitā neṅgayanti turīyaṃ vāco manuṣyā vadanti || 

 

Виміряні чотири міри мови; знавці-брагмани їх знають: три, що сховані в таїні, не 
розмічають, а четвертою розмовляють люди. 

 

Більш детально цей мотив проробляється вже в «Мандук’я-упанішаді», де священна пранава, 
«празвук» АУМ тлумачиться як три проявлених стани існуючого — з точки зору світу, свідомості та 
тілесності. Четвертий стан виходить за межі проявленого як трансцендентна тиша, родюче 
мовчання, та одночасно втілює в собі всі три рівні породженого звучання («Мандук’я-упанішада», 
12): 

अमात्रश्चतुथोऽव्यवहायुः प्रपञ्चोपर्शमः 

amātraścaturtho’vyavahāryaḥ prapañcopaśamaḥ 

Четверте не вимірюється, невимовне, спокій для виявленого. 

 

Або, як це підсумовується наприкінці «Майтрі-упанішади»: 

भन् कामाग्ननभाहग्तत स प्रेयमतत भारुतभ ्। 

भारुतस्तूयसस चयतभतरं जनमतत स्वयभ ्।। 

खजाग्ननमोगाद् रृदद सम्प्प्रमुक्तभणोर्हमयणुद्यववयणु् कण्ठदेश े।  

ग्जर्हवाग्रदेश ेत्र्मणुकं च वववि ववतनगयतं भातकृभेवभाहु् ।।  



न ऩश्मतभतृमुं ऩश्मतत न योगं नोत दु् खताभ ्। 

सव ंदह ऩश्मतऩश्मतत सवयभाप्नोतत सवयश् ।। 

चाऺुष् स्वप्नचायी च सुप्त् सुप्तातऩयश्च म् ।  
बेदाश्चतैेऽस्म चतवायस्तेभ्मस्तुम ंभहततयभ ्।। 

त्रिष्वेकऩाच्चयेद्रर्हभ त्रिऩाच्चयतत चोततये । 

manaḥ kāyāgnimāhanti sa prerayati mārutam | 
mārutastūrasi caranmandraṃ janayati svaram || 

khajāgniyogād hṛdi samprayuktamaṇorhyaṇurdviraṇuḥ kaṇṭhadeśe | 
 jihvāgradeśe tryaṇukaṃ ca viddhi vinirgataṃ mātṛkamevamāhuḥ || 

 na paśyanmṛtyuṃ paśyati na rogaṃ nota duḥkhatām | 
sarvaṃ hi paśyanpaśyati sarvamāpnoti sarvaśaḥ || 

cākṣuṣaḥ svapnacārī ca suptaḥ suptātparaśca yaḥ |  
bhedāścaite’sya catvārastebhyasturyaṃ mahattaram || 

triṣvekapāccaredbrahma tripāccarati cottare | 

Ум збільшує вогонь в тілі, той же робить так, щоб дихання рухалось. Дихання, рухаючись у 
грудях, робить так, щоб народжувався глибокий голосний звук. Від поєднання з вогнем у 
серці, як від колотівки, найменший з найменшого, він стає подвійним в горлі та знай, що на 
кінчику язика він потрійний; коли ж він виходить, його звуть матрікою. Хто бачить це все, 
не бачить ані смерті, ані хвороби, ані страждання, він, свідок, бачить все, отримує все. 
Хто в оці, хто рухається уві сні, хто завмирає в глибокому сні та хто поза цим — це чотири 
стани, та серед них четверте — найвище. Однією чвертю Брагман рухається в трьох і 
трьома чвертями — в останній. 

 

 

Пізніше це вчення доповниться аналізом кош, «оболонок», з опорою на тексти, які ми вже мали 
можливість розглянути («Таттва-бодга» Шанкари), та рівнів мови (кашмірський шіваїзм), але ще до 
цього Бгартрігарі напише («Вак’япадія» 1.143) про граматичну традицію так: 

 

वैखयाु मध्यमायश्च पश्यन्त्याश्चैतददु्भतम ्।   

अने्तीथुिेदायािय्या वाच पर पदम ्।। 

vaikharyā madhyamāyaśca paśyantyāścaitadadbhutam | 
anekatīrthabhedāyāstrayyā vāca para padam || 

Це вища та неперевершена чверть мови, потрійна як відточена, середня та свідча, та з 
різноманітними шляхами. 

 

 

 



 

Назва 

Стани 

Рівні тіла 

Назви кош, 

Рівні мови  
Свідомості «оболонок»     

ॎ  Тур’я, «четвертий стан»  Парá, «вища» 

अ a 

Праджня, 

Сушупті,    

«глибокий сон, Причинне тіло Блаженство Свідча 
«мудрість»  

без сновидінь» 
   

     

उ u 

Теджас, Свапна, «сон зі 

 Мудрість  

Тонке тіло Розум Середня 
«сяйво» сновидіннями»   

Дихання 
 

     

म ्m 

Вайшванара, 

Джаграт, 

   

«людина- Цупке тіло Їжа Відточена 
«бдіння»  

всесвіт» 

   
     

 Порівняльна таблиця рівнів вияву існуючого з неіснуючого  

 

На цьому ми завершуємо наш короткий вступ-коментар із сподіваннями, що більшість 
ключових тем та мотивів були хоча б поверхово висвітлені для проникливого читання цього 
унікального трактату. 



 

॥ नन्दिकेश्वरकाशिका ॥ 

Нандікешвара-кашіка 

 

नतृमावसान ेनटयाजयाजो ननाद ढक्कां नवऩञ्चवायभ ्। 

उितुयकाभस्सनकाददससिानेतद्ववभशे सशवसूिजारभ ्॥१॥ 

nṛtyāvasāne naṭarājarājo nanāda ḍhakkāṃ navapañcavāram | 

uddhartukāmassanakādisiddhānetadvimarśe śivasūtrajālam ||1|| 

1. Наприкінці танцю Цар танцю Натараджа вдарив у барабанчик дев'ять і п'ять разів, 
бажаючи надихнути Санаку з іншими досконалими майстрами — над цією збіркою «Шіва-
сутр» я і поміркую. 
 

अि सवयि सूिषे ुर्हमततमं वण ंचतुदयशभ ्। 

धातवथ ंसभुऩाददष्टं ऩाणणतमादीष्टससिमे ॥२॥ 

atra sarvatra sūtreṣu hyantyaṃ varṇaṃ caturdaśam | 

dhātvarthaṃ samupādiṣṭaṃ pāṇinyādīṣṭasiddhaye ||2|| 

2. Тут і всюди в «Сутрах» чотирнадцять кінцевих літер задля складів приєднані заради досягнення 
бажаного Паніні з іншими. 

 

(1) अ इ उ ण ्

अकायो रर्हभरूऩ् स्माग्तनगुयणस्सवयवस्तुषु । 

चचतकराभ ्इं सभाचितम जगरऩू उण ्ईश्वय् ॥३॥ 

a i u ṇ 

akāro brahmarūpaḥ syānnirguṇassarvavastuṣu | 

citkalām iṃ samāśritya jagadrūpa uṇ īśvaraḥ ||3|| 

3. Скажімо, літера अ [a] є формою розповсюдженого Брагмана без властивостей, що [існує] в усіх 

речах; вдавшись до [літери] इ [i] як здібності свідомості, [вона є] उण ्[uṇ] — Господом у формі світу.  

 

अकाय् सवयवणायग्र्म् प्रकाश् ऩयभेश्वय् ।  

आद्मभततमेन संमोगात ्अहसभतमेव जामते ॥४॥ 

akāraḥ sarvavarṇāgryaḥ prakāśaḥ parameśvaraḥ | 

ādyamantyena saṃyogāt ahamityeva jāyate ||4|| 



4. Передуюча  усім  літерам,  літера  अ  [a]  *є+  самосяйним Всевишнім Господом Парамешварою. 

Навіть Сам (अहम् aham «Я») народжується від союзу *цієї+ першої *літери+ з останньою. 

 

सव ंऩयातभकं ऩूव ंऻग्प्तभािसभदं जगत ्। 

ऻप्तेफयबूव ऩश्मतती भध्मभा वाक् तत् स्भतृा ॥५॥ 

sarvaṃ parātmakaṃ pūrvaṃ jñaptimātramidaṃ jagat | 

jñapterbabhūva paśyantī madhyamā vāk tataḥ smṛtā ||5|| 

5. Спочатку ввесь цей світ, самостю якого [є] вища Парá, [існував] мірою знання. Від знання 
постала свідча [мова], від якої вже — мова, відома як середня. 

 

वक्ि ेववशुिचक्राख्मे वैखयी सा भता तत् । 

सषृ््माववबायवभािातभा भध्मभावत ्सभामुतभ ्॥६॥ 

vaktre viśuddhacakrākhye vaikharī sā matā tataḥ | 

sṛṣṭyāvirbhāvamātrātmā madhyamāvat samāyutam ||6|| 

6. Від тої — відточена [мова] вайкхарі, що вважається такою, що [постає] в місці промови під 
назвою «чисте коло» — «вішуддга-чакра». У власній сутності — у міру того, як вона наочно існує 
як виникле — вона тісно пов’язана із середньою мовою. 

 

अकायं सग्तनधीकृतम जगतां कायणतवत् । 
इकायस्सवयवणायनां शग्क्ततवात ्कायणं भतभ ्॥७॥ 

akāraṃ sannidhīkṛtya jagatāṃ kāraṇatvataḥ | 
ikārassarvavarṇānāṃ śaktitvāt kāraṇaṃ matam ||7|| 

7. В якості наміру літера इ [i] існує поруч з літерою अ [a] тому, що втілює [у собі] причинність 

світів. Літера इ [i], завдяки тому, що [є] втіленням сили, вважається причиною всіх літер. 

 

जगतरष्टुभबूद्वाञ्छा मदा र्हमासीततदाबवत ्। 

काभफीजसभतत प्राहुभुयनमो वेदऩायगा् ॥८॥ 

jagatsraṣṭumabhūdvāñchā yadā hyāsīttadābhavat | 

kāmabījamiti prāhurmunayo vedapāragāḥ ||8|| 

8. Існувало бажання створити світ. Коли воно постало, тоді він став існуючим. Ті, що усвідомили 
Веди, прозвали *його+ «насіниною бажання». 

 

अकायो ऻग्प्तभाि ंस्माददकायग्श्चतकरा भता । 

उकायो ववष्णुरयतमाहुर्वमायऩकतवातभहेश्वय् ॥९॥ 



akāro jñaptimātraṃ syādikāraścitkalā matā | 

ukāro viṣṇurityāhurvyāpakatvānmaheśvaraḥ ||9||  

9. [Отже,] скажімо, літера अ [a] існує мірою знання, літера इ [i] вважається здібністю свідомості, 

літера उ [u] звана «всюдисущим Вішну» і — завдяки всеприсутності — «великим Господом 

Магешварою». 

 

(2) ऋ ऌ क् 

ऋऌक् सवेश्वयो भामां भनोवगृ्ततभदशयमत ्। 

ताभेव र्वमग्क्तभाचितम जगरऩूभजीजनत ्॥१०॥ 

ṛ ḷ k 

ṛḷk sarveśvaro māyāṃ manovṛttimadarśayat | 

tāmeva vyaktimāśritya jagadrūpamajījanat ||10|| 

10. Господь усього Сарвешвара як ऋऌक् [ṛ ḷ k] зробив так, щоб магічна Майя стала видимою як 

видозміна ума, а вдавшись до прояву — народила форму світу.    

 

वगृ्ततवगृ्ततभतोयि बेदरेशो न ववद्मते । 

चतरचग्तरकमोमयद्वत ्तथा वागथयमोयवऩ ॥११॥ 

vṛttivṛttimatoratra bhedaleśo na vidyate | 

candracandrikayoryadvat tathā vāgarthayorapi ||11|| 

11. Між видозміною і тим, де вона стається, не знайти навіть мізерної різниці. Як [немає її між] 
місяцем та [його] сяйвом — так само між мовою та [її] значенням. 

 

स्वेच्छमा स्वस्म चचच्छक्तमा ववश्वभुतभीरमतमसौ । 

वणायनां भध्मभक्रीफभऌृवणयद्वम ंववदु्  ॥१२॥ 

svecchayā svasya cicchaktyā viśvamunmīlayatyasau | 

varṇānāṃ madhyamaklībamṛḷvarṇadvayaṃ viduḥ ||12|| 

12. Своєю волею та Своєю здібністю свідомості Він робить так, що всесвіт пробуджується. Ті, хто 

відає, знають пару літер ऋ [ṛ] та ऌ [ḷ] як тих, що є середніми посеред літер. 

 

(3) ए ओ ङ् 

एओङ् भामेश्वयातभैक्मववऻानभ ्सवयवस्तुष ु। 

साक्षऺतवातसवयबूतानां स एक इतत तनग्श्चतभ ्॥१३॥ 

e o ṅ 



eoṅ māyeśvarātmaikyavijñānam sarvavastuṣu | 

sākṣitvātsarvabhūtānāṃ sa eka iti niścitam ||13|| 

13. एओङ् [e o ṅ] є знанням про внутрішню єдність ілюзорної Майї та Господа Ішвари в усіх речах. 

Завдяки [Його] свідченню всього існуючого [про нього] визнано: «Він — Єдиний». 

 

(4) ऐ औ च ्

ऐऔच ्रर्हभस्वरूऩस्सन ्जगतस्वाततगयत ंतत् । 

इच्छमा ववस्तयं कतुयभाववयासीत ्कृऩातनचध् ॥१४॥ 

ai au c 

aiauc brahmasvarūpassan jagatsvāntargataṃ tataḥ | 

icchayā vistaraṃ kartumāvirāsīt kṛpānidhiḥ ||14|| 

14. ऐऔच ्[ai au c] є власною формою розповсюдженого Брагмана, тим, всередині кого міститься 

світ, і хто тому став океаном милосердя, щоб за власною волею створити протяжність. 

(5) ह म व य ् 

बूतऩञ्चकभेतस्भात ्हमवयण ्भहेश्वयात ्। 

र्वमोभवाय्वम्प्फुवर्हतमाख्मबूतातमासीतस एव दह ॥१५॥ 

ha ya va ra ṭ 

bhūtapañcakametasmāt hayavaraṇ maheśvarāt | 

vyomavāyvambuvahnyākhyabhūtānyāsītsa eva hi ||15|| 

15. Від цього великого Господа Магешвари हमवय् [ha ya va ra ṭ] — п’ятірка першоелементів, бо 

Він і справді став першоелементами: простором, повітрям, водою, вогнем, землею. 

 

हकायाद् र्वमोभसंऻश्च मकायाद् वामुरुच्मत े। 

यकायाद्वग्र्हनस्तोमं त ुवकायाददतत शैवया्॥१६॥ 

hakārād vyomasaṃjñaśca yakārād vāyurucyate | 

rakārādvahnistoyaṃ tu vakārāditi śaivarāṭ||16||  

16. [Як каже] провідний послідовник милосердного Шіви: «Від літери ह [ha] — те, що визначене як 

простір і від літери म [ya] — те, що зветься повітрям, від літери य [ra] — вогонь, від літери ж व [va] 

— вода». 

 

(6) र ण ्

आधायबूतं बूतानाभतनादीनाभ ्च कायणभ ्। 



अतनारेतस्ततो जीव् कायणतवात ्रण ्ईरयतभ ्॥१७॥ 

la ṇ 

ādhārabhūtaṃ bhūtānāmannādīnām ca kāraṇam | 

annādretastato jīvaḥ kāraṇatvāt laṇ īritam ||17|| 

17. Буття — основа існуючого та причина їжі та іншого, від їжі — сíм’я, від сімені — життя, 

завдяки причинності вимовляється як रण ्[la ṇ]. 

 

(7) ञ भ ङ ण न भ ् 

शब्दस्ऩशौ रूऩयसगतधाश्च ञभङणनभ ्। 

र्वमोभादीनां गुणा र्हमेत ेजानीमात ्सवयवस्तुषु ॥१८॥ 

ña ma ṅa ṇa na m  

śabdasparśau rūparasagandhāśca ñamaṅaṇanam | 

vyomādīnāṃ guṇā hyete jānīyāt sarvavastuṣu ||18|| 

18. Слух, дотик, зір, смак та нюх — ञभङणनभ ्[ña ma ṅa ṇa na m]. Тож, належить знати, що вони — 

якості простору та іншого в усіх речах. 

 

(8 ) झ ब ञ ्

वाक्ऩाणी च झबञ्ञासीद्ववयाड्रूऩं चचदातभन् । 

सवयजततुषु ववऻेमं स्थावयादौ न ववद्मते ॥१९॥ 

jha bha ñ 

vākpāṇī ca jhabhaññāsīdvirāḍrūpaṃ cidātmanaḥ | 

sarvajantuṣu vijñeyaṃ sthāvarādau na vidyate ||19|| 

19. झबञ ्[jha bha ñ], мова та руки, є формою сяйного Вірата, свідомої сутності. Вона має бути 

знаною в усьому народженому, окрім нерухомого. 

 

(9) घ ढ ध ष ्

वगायणां तुमयवणाय मे कभेग्तरम गणा दह त े। 

घढधष ्सवयबूतानां ऩादऩामू उऩस्थक् ॥२०॥ 

gha ḍha dha ṣ 

vargāṇāṃ turyavarṇā ye karmendriya gaṇā hi te | 

ghaḍhadhaṣ sarvabhūtānāṃ pādapāyū upasthakaḥ ||20|| 



20. Літери, що є четвертими в класах, є якостями органів дії. घढधष ्[gha ḍha dha ṣ] в усьому 

існуючому є ногами, анусом, статевим органом. 

 

(10) ज फ ग ड द श ्

िोितवङ्नमनघ्राणग्जर्हवादीग्तरमऩञ्चकभ ्। 

सवेषाभवऩ जततूनाभीरयत ंजफगडदश ्॥२१॥ 

ja ba ga ḍa da ś 

śrotratvaṅnayanaghrāṇajihvādīndriyapañcakam | 

sarveṣāmapi jantūnāmīritaṃ jabagaḍadaś ||21|| 

21. Вухо, шкіра, око, ніс, язик та інше — п’ятірка органів усього народженого — вимовляється як 

जफगडदश ्[ja ba ga ḍa da ś]. 

 

(11) ख प छ ठ थ च ट त व ्

प्राणादद ऩञ्चकं चवै भनो फुवियहङ्कृतत् । 

फबूव कायणतवने खपछठथचटतव ्॥२२॥ 

kha pha cha ṭha tha ca ṭa ta v 

prāṇādi pañcakaṃ caiva mano buddhirahaṅkṛtiḥ | 

babhūva kāraṇatvena khaphachaṭhathacaṭatav ||22|| 

22. П’ятірка [видів дихання] — прана та інше, — а також ум, розум і его завдяки причинності стала 

खपछठथचटतव ्[kha pha cha ṭha tha ca ṭa ta v]. 

 

वगयद्ववतीमवणोतथा् प्राणाद्मा् ऩञ्च वामव् । 

भध्मवगयिमाज्जाता अतत्कयणवतृतम् ॥२३॥ 

vargadvitīyavarṇotthāḥ prāṇādyāḥ pañca vāyavaḥ | 

madhyavargatrayājjātā antaḥkaraṇavṛttayaḥ ||23|| 

23. П’ять вітрів дихання та іншого є тими, що походять від літер другого класу, а видозміни 
внутрішньої діяльності — породженими з трійки середнього класу. 

 

(12) क ऩ म ्

प्रकृतत ंऩुरुषं चवै सवेषाभेव सम्प्भतभ ्। 

संबूतसभतत ववऻेम ंकऩाभ्मासभतत तनग्श्चतभ ्॥२४॥ 

ka pa y 



prakṛtiṃ puruṣaṃ caiva sarveṣāmeva sammatam | 

saṃbhūtamiti vijñeyaṃ kapābhyāmiti niścitam ||24|| 

24. Потрібно знати, що загальноприйняте відповідне співіснування прадії Пракриті та особистості 

Пуруші в усьому визнається як те, що [походить] від क [ka] та ऩ [pa]. 

 

(13) श ष स य ्

सततवंयजस्तभ इतत गुणानां त्रितम ंऩुया । 

सभाचितम भहादेव् शषसक्रीडतत प्रबु् ॥२५॥ 

śa ṣa sa r 

sattvaṃrajastama iti guṇānāṃ tritayaṃ purā | 

samāśritya mahādevaḥ śaṣasarkrīḍati prabhuḥ ||25|| 

25. Здавна вдавшись до трійки якостей — сутності саттви, палання раджасу, темряви тамасу — 
могутній великий Бог Магадева грається з śa ṣa sa r. 

 

शकायाराजसो बूतत् षकायातताभसो बव् । 

सकायातसततवसंबूततरयतत त्रिगुणसम्प्बव् ॥२६॥ 

śakārādrājaso bhūtiḥ ṣakārāttāmaso bhavaḥ | 

sakārātsattvasaṃbhūtiriti triguṇasambhavaḥ ||26||  

26. «Від літери श [śa] — існування палання раджасу, від літери ष [ṣa] — буття темряви тамасу, від 

літери स [sa] — відповідне існування сутності саттви» — таке відповідне буття трьох якостей.  

 

(14) ह र ्

तततवातीत् ऩय् साऺी सवायनुग्रहववग्रह् । 

अहभातभा ऩयो हर ्स्माददतत शम्प्बुग्स्तयोदधे ॥२७॥ 

ha l 

tattvātītaḥ paraḥ sākṣī sarvānugrahavigrahaḥ | 

ahamātmā paro hal syāditi śambhustirodadhe ||27||  

27. «Вищий Свідок, який перевершує елементи, чинність усієї доброчинності, вища сутність Я, має 

бути हर ्[ha l]» — [на цьому] сповнений спокою Шамбгу зник.  

॥ इतत नग्तदकेश्वयकृता कासशका सभाप्ता ॥ 

|| iti nandikeśvarakṛtā kāśikā samāptā || 

Так завершена «Кашіка», створена Нандікешварою 


