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УПАНІШАДИ 

Упанішади (букв.: «сидіти поруч, внизу, біля ніг вчителя, одержуючи повчання») — 
заповітне знання, таємниче вчення, філософські частини Вед. Упанішади приєднуються до 
будь-якої з чотирьох Вед і створюють веданту «Кінець Вед». Упанішади поділяють на 
стародавні, середні і пізні. Канон складається з 108 упанішад. Найавторитетніші упанішади 
— стародавні, часом створення яких вважають IX—VI ст. до н. є. 

Розвиваючи космологічні уявлення, ідею єдності усього і сущого, наявні у Ведах 
упанішади посилюють моністичні ідеї.  

Разом з тим, на відміну від Вед, центром філософських роздумів в упанішадах стає 
обмірковування питань про призначення людини, спосіб її життя і характер психіки, і її 
пізнавальні здібності, норми поведінки тощо. Звідси і зменшення ролі ритуалу, підкреслення 
«шляху знання». Метою людини здебільшого стає не прагнення досягти і земного 
благоденства, а звільнення від світського існування. 

Найважливішими питаннями упанішад в: «Звідки ми 
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прийшли, де ми живемо і куди ми рухаємось?» (Шветишвара — V). В Упанішадах 

остаточно формулюються два основних поняття індійської філософії — брахман і ат-ман. 
Брахман — невиразний (безособовий) абсолютний початок, позаналежний проявленому 
світові, довічний і невисловлений, який наповнює Всесвіт і народжує все, що в ньому 
міститься. Атман (букв.: зворотний займенник «себе») проявляється в якості 
всепронизуючої суб'єктивної реальності. Частіше мислиться як абсолютний суб'єкт, але 
слово вживається і в значенні «емпіричне я». Всесвіт є брахман, а брахман є атман. 
Брахман-атман розглядається як духовний абсолют, внутрішня сутність усіх виявів світу. 

Упанішади відіграли величезну роль в індійській філософії, будучи для індійської думки 
невичерпним джерелом натхнення. В Упанішадах визначені основні світоглядні концепції та 
ідеї, сформульовані основні поняття індійської філософії. 

«ЧХАНДОГ'Я-УПАНІШАДА» 

(ПОВЧАННЯ САНАТКУМАРИ) VII, 1-26 

(ІМ'Я) 

1.1. Нарада наблизився до Санаткумари; «Навчи мене, володарю!» Той сказав йому: «З 
тим, що ти знайдеш, прийди до мене. Потім я повідаю тобі те, що вище за це». Він сказав: 

2. «Я знаю, володарю, Ріїведу, Яджурведу, Самаведу; по четверте, Атхарваведу; по п'яте, 
перекази і сказання, (а також) Веду Вед, правила вшанування предків, лічби, мистецтво 
передбачення, літочислення, мистецтво полеміки, правила поведінки, вчення про богів, 
вчення про Врахмана, вчення про істоти, військове мистецтво, астрологію, вчення про змій і 
про божі творіння. Ось що я знаю, володарю». 

3. «Але я, володарю, знаю мантри ', але не знаю атмана. І чув я від тобі подібних, що 
той, хто знає атман, здолає смуток. Я, володарю, засмучений. Допоможи ж мені, володарю, 
переступити межу смутку». Той промовив йому: «Насправді те, що ти вивчав, є лише ім'я». 

1 Мантра — священний вислів, над яким треба замислюватися. 
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(МОВА) 

2.1. «Мова насправді більше, аніж ім'я». 
(ДУМКА) 

3.1. «Насправді думка більше, аніж мова». 

(ЗАДУМ) 

4.1. «Насправді задум більше, аніж думка. Так, бо коли хто-небудь замислює щось, він 
думає, він збуджує мову, він збуджує її в імені. В імені приходять у єдність мантри, в 
мантрах (приходять в єдність) обряди» 

2. «Вони насправді приходять в єдність у задумі; задум — їхня опора». 

(РОЗУМ) 
5.1. «Насправді розум більше, аніж задум». 

(РОЗДУМ) 
6.1. «Насправді роздум більше, аніж розум». 

(ПІЗНАННЯ) 

7.1. «Насправді пізнання більше, аніж роздум». 

(СИЛА) 

8.1. «Насправді сила більше, аніж пізнання. Адже один сильний сповнює жахом сто тих, 
хто пізнає. Якщо хто-небудь стає сильним, то він стає тим, хто піднімається. Той, хто 
піднімається,—стає мандруючим. Мандруючий — стає сідаючим. Сідаючий — стає зрячим, 
стає тим, хто розуміє, стає діючим, стає тим, хто пізнає». 

(ПАМ'ЯТЬ) 

13.1. «Насправді пам'ять більше, аніж простір. Тому, якби багато сиділи тут, то нічого б 
не пізнавали. Одначе, щоби вони мали пам'ять, то вони насправді чули б, мислили б, 
пізнавали б». 
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(НАДІЯ) 

14.1. «Насправді надія більше, аніж пам'ять. Зігріта надією пам'ять вивчає мантри, 
чинить обряди, бажає собі синів і скотини, бажає собі цього і того світу». 

(ДИХАННЯ) 

15.1. «Насправді дихання більше, аніж надія. Насправді подібно до того, як на колесі 
закріплено шпиці, так і на цьому подиху закріплено все. Подих рухомий подихом, подих дає 
подих. Дихання — це батько, дихання — мати, дихання — брат, дихання — сестра, дихання 
— вчитель, дихання — брахман. 

(ІСТИНА) 

16.1. «Той насправді перемагає в суперечках, хто перемагає в суперечках за допомогою 
істини».— «Я хочу, володарю, перемагати в суперечках за допомогою істини! Одначе треба 
прагнути пізнавати істину, володарю. Я прагну пізнавати істину, володарю». 

(ДУМКА І ВІРА) 

19.1. «Насправді якщо хто-небудь вірує, то він мислить. Не віруючи, не мислять. Лише 
віруючи, мислять. Одначе треба прагнути пізнати віру».— «Я прагну пізнати віру, 
володарю». 

(ВІРА І СТІЙКІСТЬ) 

20.1. «Насправді якщо хто-небудь стійкий, то він вірує. Той, хто не стійкий, не вірує. 
Лише той, хто стійкий, вірує. Одначе треба прагнути пізнати стійкість».— «Я прагну пізнати 
стійкість, володарю». 

(ЩАСТЯ І БЕЗМЕЖНО ВЕЛИКЕ) 

23.1. «Насправді (безмежно) велике є щастя. Немає Щастя в малому. Лише (безмежно) 
велике є щастя. Одначе потрібно прагнути пізнати (безмежно) велике».— «Я прагну пізнати 
(безмежно) велике, володарю». 
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(«Я» І АТМАН) 

25.1. Це (безмежно велике) —долі, воно нагорі, воно позаду, воно попереду, воно 
праворуч, воно ліворуч. Бон по — увесь цей світ. Далі повчання відносно «я». Я — долі, я — 
нагорі, я — позаду, я — попереду, я — праворуч, я — ліворуч. Я — увесь цей світ. 

2. Далі повчання про атмана. Атман — долі, атман — нагорі, атман — позаду, атман — 
попереду, атман — праворуч, атман — ліворуч. Атман — увесь цей світ. 

«ЧХАНДОГ'Я-УПАНІШАДА», VIII, 7-12 
(ПРАДЖАПАТІ ПРО СУТНІСТЬ АТМАНА) (ПРО ЗНАЧЕННЯ ПІЗНАННЯ АТМАНА) 

7.1. «Атман, позбавлений зла, нестаріючий, невмирущий, несумуючий, неголодуючий, 
непрагнучий, з істинними бажаннями, з істинними задумами — його потрібно шукати, його 
потрібно прагнути пізнати. Всіх світів і (здійснення) усіх бажань досягає той, хто вивчає і 
пізнає цей атман»,— так сказав Праджапаті. 

(АТМАН І СОН) 

10.1. «Цей мандруючий уві сні є атман,—сказав він.— Він безсмертний, він 
безстрашний, він — Брахман». 

2. «Він не знищується, коли умертвляють це (тіло ) ,  він не пошкоджується через 
пошкодження цього (тіла) і все ж таки його неначебто умертвляють, позбавляючи (тілесної) 
оболонки. Він мовби пізнає неприємне. Він начебто плаче. Я не бачу в цьому нічого 
відрадного»,— сказав він. 

(АТМАН І ГЛИБОКИЙ СОН) 

11.1. «Якщо хто-небудь спить міцно і спокійно, він не бачить ніяких снів. Це атман,— 
сказав він.— Він безсмертний, він безстрашний, він — Брахман». Він із спокійним серцем 
пішов. Ще не дійшовши до богів, він побачив цю небезпеку: «Воістину не впізнає він тепер 
ні, самого себе: «це я», пі інших істот. Він стає знищеним. Я не бачу в цьому нічого 
втішного». 
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(БЕЗТІЛЕСНИЙ АТМАН) 

12.1. «Воістину, Магхаван, смертне це тіло; смерть тримає його, (одначе) воно — житло 
цього безсмертного, безтілесного атмана. Воістину приємне тримає тілесний (атман). 
Воістину тілесному немає спокою від приємного і неприємного. Не стосується воістину 
приємне і неприємне того, хто безтілесний. 

2. Вітер —безтілесний. Хмара, блискавка, грім — безтілесні. Піднімаючись з того 
простору і досягаючи найвищого сяйва, кожен з них набуває свого вигляду. 

«БРІХАДАРАН'ЯКА-УПАНІШАДА» 

(АТМАН ПІСЛЯ СМЕРТІ) 

7. «Якщо серце смертного позбавлене усіх бажань, він стає безсмертним, він досягає тут 
Брахмана». Подібно до зміїної шкури, що лежить на мурашнику, непотрібна, покинута, 
лежить це тіло. Але це безтілесне, безсмертне дихання насправді є Брахман, жар». 

8. «На старезний вузенький шлях, який веде вдалечінь, натрапив я, знайшов його». 
Мудрі люди, знавці Брахмана, відчужені, йдуть по цьому шляху, з цього світу вгору, в 

небесний світ. 
10. «У цілковиту пітьму вступають ті, хто не шанує пізнання. Неначебто у ще в більшу 

темряву (вступають ті), хто насолоджується знанням». 
11. «Безрадісними називаються світи, оповиті непроглядною темрявою, до яких 

приходять, померши, ці незнаючі, нерозумні люди». 
12. «Якщо людина пізнає атман «Я є це», то, прагнучи до чогось, маючи якісь бажання, 

чи стала б вона сумувати за цим тілом?» 
13. «Той, чий атман знайдений, розбуджений, увійшов У цю гущу,— той творець 

Всесвіту, оскільки він створив усе, йому належить світ, він сам воістину цей світ». 
 
15. «Коли ясно бачать цього атмана як бога, як володаря минулого і майбутнього, не 

відвертаються від нього». 
16. «Те, перед чим рухається по колу рік своїми днями, боги вшановують як сяйво слів, 

як безсмертне життя». 
19. «Лише за допомогою думки можна його передбачити; немає тут ніякої різниці». 
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20. «Як єдиного треба сприймати цього незмірного, непохитного (Брахмана). Він не 

заплямований, перебуває над простором, ненароджений атман, великий і непохитний». 
22. «Воістину він, котрий складається з пізнання пран, є цей великий ненароджений 

атман. У просторі, що всередині серця, покоїться володар над усім, володар усього, 
верховний володар усього. Він не стає більшим від гарних вчинків, але й не стає меншим від 
лихих вчинків. Він ' вседержитель, він верховний володар істот, він той, хто ці істоти 
охороняє. Він перешкода, що роз'єднує світи. Брахмани намагаються пізнати його вивчення 
Вед, жертвоприношенням, дарами, тапасом, пощенієм. Той, хто пізнає його, стає муні'». 

23. «Ця споконвічна велич Брахмана не стає більшою від вчинків (і) не стає меншою. 
Тому той, хто знає це, позбавляється пристрастей, уміє володіти собою, стає спокійним, 

терплячим, зосередженим, він бачить атман у самому собі, він бачить, що все в атман. Не 
бере лихо над ним гору, він перемагає все зло, він виснажує зло, він захищений від лиха, 
чистий, стає він Брахманом. Це — світ Брахмана, о великий правителю». 

«ТАЙТТІРІЯ-УПАНІШАДА» 

(ПРО ЗНАЧЕННЯ ПІЗНАННЯ БРАХМАНА) 

ТАЙТТІРІЯ-УПАНІШАДА, II, 1 — 9 

1.1. «Ом2. Знавець Брахмана досягає найвищого... Про це мовиться: «Той, хто знає 
Брахмана як істину, знання і безмежне, як перебуваючого в криївці серця і в найвищому небі, 
той домагається здійснення всіх бажань разом з всевидющим Брахманом». 

Воістину з нього, з цього атмана, виник простір, з простору — вітер, з вітру — вогонь, із 
вогню — води, з вод — і земля, з землі — рослини, з рослин — страва, зі страв — людина. 

3.1. «Відповідно до дихання дихають боги, а також люди і тварини. Оскільки дихання — 
це життя істот. То- 

1 Муні — мудрець, мислитель. 
2 Ом — священне слово (АУМ). 
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му воно зветься життям усього. Глибокої старості досягають ті, хто визнає дихання як 

Брахмана, оскільки дихання — це життя істот, тому його називають життям усього». 
Воістину його тілесний атман є (атман) попереднього. Від цього атмана, який 

складається з дихання, воістину відрізняється внутрішній атман, який складається з думки. 
Ним наповнений цей (атман). Воістину він має вигляд людини. Згідно з його людською 
подобою має подобу людини цей Яджур (веда) — його голова, Ріг (веда) — правий бік, Сама 
(веда) — лівий бік, повчання — атман, пісні Атхарва і Ангіраса — нижня частина, опора. 

5.1. «Пізнання спрямовує жертвоприношення, і воно спрямовує вчинки. Всі боги 
вшановують пізнання як найдостойнішого Брахмана. Той, хто знає пізнання як Брахмана і не 
відхиляється від нього, досягає (здійснення) усіх бажань, залишивши в тілі все зло». 

(ПРО ШЛЯХИ ПІЗНАННЯ БРАХМАНА) ТАЙТТІРІЯ-УПАНІШАДА, III, 1 — 9 

4.1. «Думка — це Брахман, адже з думки воістину народжуються ці істоти; народжені, 
живуть вони завдяки думці, входять у думку, покидаючи (цей світ)». 

«КАТХА-УПАНІШАДА» 

(ВНУТРІШНІЙ АТМАН УСІХ ЄСТВ) КАТХА-УПАНІШАДА, II, 2; II, З 

8. Цей пуруша, що не спить, у тих, хто спить, породжує велику кількість бажань і 
справді є чистим. Він — Брахман. Воістину його називають невмирущим. На ньому лежать 
усі світи, і ніхто не переступає через нього. Це воістину ток. 

9. Як єдиносущий вогонь, котрий входить у світ, погоджуючи свій образ із різними 
образами, ось так і великий всеєдиний атман у всіх єствах, пристосовуючи свій образ до 
(різних) образів, (залишається) поза ними... 

11. Як сонце, голос усього світу, яке не має брудних місць, (які існують) поза баченням, 
ось так і єдиний атман у всіх єствах не має брудних місць, залишаючись поза ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 



 
12. Єдиний атман у всіх ествах, єдиний володар той, хто єдине сім'я робить 

різноманітним,— мудрі бачать його в собі. Довічне благо для них, а не для інших. 
13. Неперехідний серед перехідних, той, хто думає серед тих, хто не думає, єдиний серед 

багатьох, той, хто наділений бажаннями,— мудрі бачать його в самих собі. Довічний мир для 
них, а не для інших. 

(ПІЗНАННЯ БРАХМАНА) 

4. Якщо хто-небудь зможе досягти найвищого пізнання до того, як розпадеться тіло, той 
у світах творіння може втілюватися. 

5. Пізнавши власний світ чуттів, (їхній схід та захід), їхнє особливе походження, 
мудрець не знає горя. 

9. Його образ не можна осягти, його ніхто не бачив па власні очі, його сприймають 
серцем, розумом та думкою, той, хто знає його, стає невмирущим. 

10. Якщо зникають п'ять знань разом із думкою, якщо не працює розум, то це, кажуть, 
найвищий стан. 

11. Це, гадають, є йога, це сильне приборкання почуттів, і (людина) стає зосередженою, 
тому що йога — це початок і кінець. 

12. Ані річчю, ані думкою, ані зором не можна досяг-ЇЙ ЙОГО. ЯК можна досягти його 
інакше, ніж через слова: «Він є»? 

13. «Він є». Воістину його треба досягати двояко, як єство, та в його справжній природі. 
«Він є». Коли його досягають, (його) єство і справжня природа стають зрозумілими. 

14. Коли вмираючий звільняється від усіх бажань, той, хто перебуває в його серці, стає 
невмирущим і досягає Брахмана. 

15. Коли розсікаються всі вузли, які обплутують його серце в цьому світі, вмираючий 
стає невмирущим. Таке вчення. 

16. У серці є сто одна жила, одна з них іде до голови. Той, хто іде цим шляхом, стає 
невмирущим. Інші (шляхи) ведуть у різні боки. 

17. Пуруша розміром з перст, внутрішній атман, завжди пребуває в серці людини. Його 
треба спокійно втішати, виймати зі свого тіла, як серцевину з стеблини очерету. Його треба 
досягати як чисте і невмируще — так говорять. 
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