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Кірісне

Вайш навизм идеясы Казахстан жерінде соң ғ ы  жылдары пайда 
бо.лып.тарай бастады. Идеяны таратуш ы 1990 жылы Алматы да ресми тү рде 
тіркелген. “Криш на Санасы” қ оғ амы. Осы оқ улы қ та вайш навизмнін  діни 
іліміне. “Криш на Санасы ’’ қ оғ амының  миссионерлік жүмы сы на жан-жақ ты 
дінтануш ылық  бағ а беруге талпыныс жасалады.

Криш наизмнің  алғ аш  Қ азақ сганга таралуы Ресей миссионерлері аркылы 
орыс тілінде басталды. “Криш на Санасы” когамы вайш иавизм идеяларын 
батыска тарату мақ сатында жазган А.Ч. Бһ активеданта Свами Прабһ упад- 
аныц кітаптарын орыс тіліне аударып, таратты. Осы окулы қ та бұ л кітаптар 
вайш навизмнің  сенім символдары, ілімнің  срекш еліктері, діни әдет- 
гұ рыптары туралы мәселереге тоқ талганда колданылып отырады.

Криш на Санасы козғ алысына байланысты әртү рлі қ арама-қ айш ы кө з- 
караста жазы лган әдебиеттер оте коп. Бү л жұ мы ста криш наизм туралы 
обьективті багы т ү станылады да, бү л дін ежелгі ү нділік дәстү рдің  жалгасы 
деп карастырылады, Олар дәріптейтін Бһ агавад-Гита кітабы барлық  халык 
ү шін мәдени мұ ра, ал Криш на қ ұ дайга сену ежелден бар ү нділік дәстү р деп 
дәлелденеді.

Кітаптың  ү ш інш і тарауында Қ азакстан жү ртш ы лы ғ ы ны ң  криш наизмді 
қ абылдау себептері айкындалады және оның  әлеуметтік кү .рылым мен рухани 
ө мірге әсері талкы ланады . Дінді кабылдагападардын ұлттык кү рам 
ерекш еліктері, интеллектуалды к дең гейлері, діни әдет-ғ ү ры птарды  сактау 
ерекш еліктері туралы  әң гімеленеді. Криш нага берілгендердің  діни 
козкарастарына, оларды ң  ішкі жан-дү ниелеріне әлеуметтік-саяси 
кө зкарастарына талдау жасалынады. Автор осы мәселелерге байланысты 5-6 
жыл бұ рынғ ы Алматыдағ ы  “Криш на Санасы” когамында жүргізілген 
әлеуметтік зерттеулердің  материалдарын колданганын ескертеді.

Оқ улы кта қ азіргі кезең дегі Қ азакстандағ ы  криш наизмнің  даму 
ерекш еліктері жан-жақ ты  зерттеледі. Осы зерттеулердін  негізінде Қ азакстан 
Республикасының  дін туралы саясатының  басты бағ ыттары мен принциптері 
кө рсетіледі.

Оку қ ү ралы ны ң  бірінш і және екінш і тараулары нда вайшнавизмнің  
касиеп і кітабы Бхагават-Гитадан ү зінділер беріліп отырады. Оқ улыктағ ы 
мысалы ( Б-Г 8.12-16) сияқ ты  берілген қ ы сқ аш а сілтемелер Бхагавад- 
Гитаның  тараулары н- бірінш і сан, екіш і, ү ш інш і сандар сол тараудың  
ө леіш ерін кө рсетеді
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1. Вайшнавизм діні
1.1 Вайш навизмніц идеялық  негіздері

“Криш на Санасы ” қ оғ амы ны ң  сенімі мен діни практикасы  ежелгі діни 
мәдени дәстү р деп аныкталады. Бү л дәстү рді гаудия-вайш навизм деп атайды. 
Санскрит тіліндегі “Веда” тү бір етістігін  әр тү рлі тү сіндіруге болады, бірак 
оның  тү пкі мәні біреу. Веда дегеніміз -  білім. Кез келген білім веда болып 
табылады, ө йткені Веда ілімі -  білім атаулының  ең  бастапкы  кө зі болып 
табылады. Ведалар адам даналығ ынын туындысы емес. Бү л білім рухани 
әлемнен, Криш на Иеміздің  Ө зінен келген деп тү сіндіреді вайш навтар.

Веданың  баскалай атауы -  шрути. Бір сө збен айтканда, - ш рути деп 
тың дау аркылы алынатын білімді айтады. Ш рутиді анаға ү ксатуғ а болады, 
себебі осы білімді бірінш і болып қ абылдағ ан Браһ маны -  ата-бабамыз деп 
атайды. Жараты лы с таң ындағ ы  алғ аш кы тірі жан Браһ ма болды. Ол осы Веда 
білімін кабылдап алып ө зінің  ү лы Нарадағ а және басқа да ш әкірттері мен 
ү лдарына, ал олар ө з кезегінде оны ө здерін ін ш әкірттеріне берді. Сө йтіп 
Веда ілімі ш әкірттік мирас қ абылдау тізбегімен беріліп отырады. Веда 
тың дау аркылы алы натын ілім. Егер біз трансценденттік ғ ылымды тү сінгіміз 
келсе, онда бү л саладан хабардар адамды ты ң дауымыз керек деп ү йретеді 
Ведалар. Трансценденттік білім бізден тыс ғ аламнан келеді. Бү л ғ аламдағ ы 
білім біз тү сінер білім -  материалдық  білім, ал одан тыскары білім 
трансценденттік білім. Рухани әлемді айтпағ анны ң  ө зінде, біз осы ғ алам 
ш екарасына да жете алмаймыз. Демек, толы қ  білім алу мү мкін емес. 
“Материалдык табиғ ат гуналарынан арылғ ан, толығ ымен трансцендентгік 
білімге берілген адамныц іс-әрекеті толы ғ ы мен рухани ө мірге 
лайы к”(Б.Г.4.23.).

Вайш навтар ү ш ін рухани элем ш ынында да бар. Бейнеленген және 
бейнеленбеген табиғ атты ң  ш егінен тыскары баска табиғ ат бар. Бірақ  мү ндай 
ө лемніц бар екенін және планеталар мен оларды мекендеуш ілердің  мө нгілік 
болатынын калай білуге болады? Бү лардың  барлығ ы шын, бірак оган 
эксперимент жасау мү мкін емес. Сондық тан адамдар Ведағ а сү йенулері 
керек. Бү л ілімді адамдарды ң  барлы к категориясы мойындайды. Олардын 
бір категориясы -  майавадилер, яғ ни импресоналистер. Ә детрте оларды 
Ш анкарачарйа мектебін ін  ведантистері деп атайды.

Тағ ы бір категориясы -  вайш навтар. Бү ларғ а Рамануджачарйа, 
Мадһ вачарйа, Виш нусвами жатады. Бү л ү стаздардың  іліміне келесі бө лімде 
толы ғ ы рак тоқ таймы з.

Барлық  трансценденталисгер Криш наны Қ ү дай Тағ аланың 'Гү лғ асы деп 
мойындайды. Криш на санасын кабылдағ андардың  бәрі білімді Криш нанын 
тікелей ө зінен тү скен “Бһ агавад-Гитадан” алады. Оны “Қ аз калпындағ ы 
Бһ агавад-Гита”- деп жариялайды, ө йткені олар Криш наның  сө зін еш кандай 
бү рмалаусыз кабылдайды. Веда білімі деген осы, ол кірш іксіз таза, 
сондық тан Криш нанын айтқ анынның  барлығ ын кабылдау керек. 
Криш натану деген іміз осы.
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“Алғ аш ында бір ғ ана Веда болды, және оны оқ уды ң  да қ ажеті жоқ  еді. 
Адамдар ол кезде парасатты болғ андығ ы  сондай, рухани ү стаздың  аузыкан 
ш ыккан сө зді бірден қ абы лдайты н болғ ан. 5000 жыл бүрын Вйаеадева 
Веданы осы ғ асырдың  адамдарына арнап жазды. Ол уакыт оте келе адам 
ғ ү мырының  қ ыскаратынын, қ абілеттерін ің  наш арлап, ақы лдары  азаятынын 
алдын-ала білген, сондыктан Веда даналығ ы н жазы п алып, ада.мдарды 
оқ ытуды мақ сат етеді. Осы максатпен ол Веданы “Риг”, “Сама”, “Атһ арва” 
және Иаджур” деп тө ртке боліп, ө з ш әкірттеріне тапсы рады ” . Ү ндістанның  
гарихын “Маһ абһ арата” жоне он сегіз “Пурандар” кү растырады. Осылардың  
барлығ ы “пурандар”, “маһ абһ арата, тө рт “Веда” және “Упаниш адтар” Веда 
әдебиеттерін  кү райды .

“Упаниш адтар Веданың  бір ғ ана бө лігі болып саналады. Содан соң  
Вйасаведа барлы к Всда білімдерін жинактап мү ны “Веданта-сутра” деп 
агайды ” (1). Вайш навтар “Бһ агавад-Гитаны ” барлы к ведалы қ  жазулардың  
жалпы корытындысы және де барлы к “Упаниш адтарды и” мәні, “Веданта- 
сутралардың ” алдын-ала тү сіндірмесі деп кабылдайды. Сонымен, бір ғ ана 
“Бһ агавад-Гитаның ” ө зінен “В едаларды ң ” мө нін тү сінуге болады, ө йткені 
оны Тәң ір Шри Криш на баян етеді. Ол антиматериалды қ дү ниеден бү л 
материалдық  әлемге энергняның  жоғ аргы формасы жө нінде толық  хабар 
беру ү ш ін тү скен деп тү сіндіріледі.

Кез-келген жазуды веда жазбаларына жатқ ы зу ү ш ін, ол жазудың  
мақ саты осы веда жазбаларынын мақ саты мен бір болуы керек. Веда 
жазбалары (ш астралар) ү йлесімділігі сакталғ ан философиялык 
корытындылар (сидцһ анта). Сондыктан кейбір жазбалар тү п нү сқ а болмаса 
да ведалык сиддһ антағ а негізделген болса оларды ведалы қ  әдебиетке 
жаткызуғ а болады. Ведалы қ  дәстү р бойынш а қ асиетті жазбалардың  ө сиетін 
заман ағ ымына сай жеткізетін  жаң а беделді кітаптар ш ығ ып отыруы керек.

Ведалы қ  әдебиет ескін ің  қ алдығ ы  емес және де ө згеріссіз, дамусы з 
дү ние емес. Ә йтсе де кез-келген кене жазба болсы н, қ азіргі жазба болсын, 
стер ол ведалы қ  сидцһ антадан ауы тқ ы са ол ведалы к әдебиет деп 
есептелмейді. Сондыктан да вайш навтар буддизм, джайнизм, сикхизм 
жазбалары веда жазбаларынан бастау алса да, оларды веда ілімі деп 
карастырудан бас тартады. Тіпті индуизмнін  кейбір концепцияларынын ө зі 
уакыт отс ведалардың  коры ты нды ларына қ айш ы келгенін кө реміз. 
Индуизмнан вайш навтардың  бө лініп ш ығ уы да осы себептен болар.

Веда жазбаларынын колемі ө те ү лкен. Бір Риг Веданы ң озі 1017 ілімнен, 
Маһ абһ арата 110000 ш умактан, негізгі 18 Пурандар жүз мың нан астам 
ө лендерден тү рады. Осы жазбалар неге кажет? Бү ларды кімдер жазды? 
Максаттары неде? -  деген сү рактар еріксіз туады.

Веда әдебиеттерін ін негізгі кызметі -  рухани таным ілімін таратып, 
адамдарды азаптың  торынан босатып алу деп тү сіндіреді вайш навтар. Бү л 
ойды коптеген ғ алымдар да колдайды. Олар бір ауыздан ү нділіктердің  
ойының  мақ саты, - ш ы нды кка жету, яғ ни Ведалар бостанды кка жеткізетін 
білім жиынтығ ы. «Ү нділердің  ілімі -  бү л ш ы нды кты  іздеу, білімділік ү ш ін 
жинайтын академиялы қ  білім емес, адамғ а жол кө рсететін ш ындық  » (2).
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Барлы қ  ү нді діндерін ің  ерекш елігі -  ол адамдардын ішкі дү ниесіне 
бағ ьпталғ ан, мү нда жеке адам ізденісіне талап койылады. Ә р адам максатына 
жетіп, азаптан қ ү ты луда ө з жолын табуы  керек.

Бһ агавад-Гита бойынш а білім деген “ө зін-ө зі жетілдірудің  және 
Абсолю ттік Акиқ ат жолындағ ы философиялы к ізденістің манызын 
мойындау” (Б-Г.13.8-12). Бірак адамдар материалды к жетістік аркылы 
бакытты боламыз деген ойдан арылмай, олар ө здерін  өзгерту жолы к іздей 
алмайды. Сонды ктан олар тағ ы бір ш ындыкты  тү сінулері керек: ол “туу, 
кәрілік, ауру, ө лім -  барлығ ы зү лы мды қ ” (Б-Г.13.8-12). Осылайш а Веда 
әдебиеттері, материалды қ  ө мірдің  берер ләззаты ны ң  бәрі азап деген 
кө зқ арасты ү станады.

“Материалды к әлемнің  ең  жоғ арғ ы планетасынан бастап, ен тө менгі 
планетасына дейін  -  бү л туу мен ө лім қ айталаны п отыратын азаптың  мекенГ  
(Б-Г.8.16).

Веда жазбалары қ айталанып отыратын туу, қ артаю , аурудан баска да 
азаптың  ү ш тү рі туралы айтады. Олар: тәннің  калауымен болатын азап, баска 
тірш ілік иелерін іің  кесірінен болатын және табиғ ат жағ дайына байланысты 
(катты суык, ыстык, таскын, жер сілкін іс) болатын азап. Ведалық  
ү стаздардын ойы бойынш а бү л азаптардың  болмағ анының ө зінде де ешкім 
бү л ө мірде бақ ы тқ а жете алмайды, Уакы т пен ө лім талабы әркімді жер 
бетінен кетуге мәжбү р етеді. Санскрит тілінде жерді Мартйулока (ө лім 
тү рағ ы) деп атайды. Бһ агавад-Гита осығ ан ү ксас “духкхалайам” -  азаптың  
және “аш атватам” - ө тпелі, (ө ткінш і) мекен деген анық тамалары бар.

Материалды қ  әлемдегі омірге жасалғ ан осындай талдаудан кейін 
Альберт Ш вейцер Веда философиясын “әлемдік және ө мірді жокка 
ш ығ аруш ы” философия деп атайды.

Кейбір зерттеуш ілердің  ойынш а Ведалар писсимизмге, мойынсү нуга 
және бағ ы ны ш ты лыкка ү йретеді.

“Егер біз кү дайларды мадактамасак не болады? Тозак бар ма? Аслан тек 
таза ниетті адамдарғ а ғ ана арналғ ан болса, зү лымдар ө лі.ммен оздерін ің  
тірш ілігін аяктай алмайды, аспанғ а да бара алмайды. Тозақ тың  еріксіз 
кажеттілігі туады. Онда кү нәһ арларды кайтып келмес азаптың  тү ң ғ иығ ы 
кү тіп тү р”(3). Яғ ни таза ниетті болсаң  да, зү лым болсан да жер бетінде адам 
еш  уакытта рахат сезімге белене алмайды. « Ш ығ ыс философиясын зерттеген 
Гегельдің  концепциясы Ү ндістан бейнесін ің  айналасында беріледі. Гегель 
бү л бейнені ө те кайғ ылы кабылдайды. Бірінш іден ө мірден бас тарткан кү дай 
жолындағ ы такуа жақ сы лы к пен зү лымдыктың  ш екарасынан алыстап, озінің  
тү лғ алык касиетінен айырылады. Ал кү дайғ а кү лш ы лы қ  етпей корш ағ ан 
ортада жаны мен тәнін қ орғ аныш сыз қ алдырғ андар жаксы лы к йен 
зү лымдыктьщ  қ арапайым тү рін айырудан да макү рым калады. Адам ө зін 
болмыстың  бір тозаң ындай карастырады » (4).

Бү л ілімдерде жеке тү лғ а такуалык, кө ніл кетеруден бас тарту сиякты 
әрекет батыс адамдары ү ш ін адамның  тоқ ырауына ө зіндік касиетінен 
айырылуына әкеледі деп есептеді. Ал жалпылай Ведалык ілімге терең  ү ніліп 
Караганда, олар керісінш е ойды айтатынын кө реміз. Бү л жазбалар ө мірдің

7



мақ еаты оны ң  азабына кө ну емес, мө ң гілік бақ ы т ү ш ін кү ресу деп 
тү сіндіреді. В еда іліміне ерген адам ү ш ін, ө мір деген ө лімді жең уге жасалғ ан 
жағ дай. Веда ү ғ ымы бойы нш а адам ө зш  тәимен алмастырып, нағ ыз ш ындық  
тек материалдык. әлем деп ойлағ анда ғ ана ө мірді жокқ а ш ығ арады. Бү ндай 
адам ө зіне кү дай туралы білуге берілген мү мкіндікті жіберІп алады.

Ведалар адамдарды ң  кө зін азаптан кү тылу жолын іздеу керектігіне 
жеткізді. Бенгалдарды ң  берілу туралы уағ ы здары ны ң  бірінде мынандай 
сездер бар ‘Тауранга Тәң ір ш ақ ырады: ү йкыдағ ы  жандар оянындар! Қ аш анғ а 
дейін сендер жалмауы з Маианың  (материалды к қ иял) күш ағ ында жата 
бересің дер” (5).

Ведалар кү ткары луды  тірі жандардың  іш інде адамғ а ғ ана берілген 
артыкш ылы к деп суреттейді. Сондық тан да адам денесі кайта туу мү хитын 
кесіп ө тетін кемемен салыстырылады. Ведаларды  мең герген тө жірбиелі ү стаз 
кеменің  басш ы сы , ал ведалық  гимндер жолш ыбай соккан жел. Мү хитгы 
кесіп отпеген, мәң гілік қ ү тылуғ а жетпеген адамды Ведалар ақ ылсыз деп 
атайды, егер білім адамды азаптан қ ү ты луғ а жеткізбесе онда оның  мағ анасыз 
болғ аны.

“Кімде-кім ө мірдің  мәселелерін адамғ а лайы кты  ш еш песе соң ғ ы 
кү пдерін мы сы к немесе ит болып аяктайды, озін-ө зі жетілдіретін  ғ ылымды 
нгермей -  бакы тсы з адамдардың  бірі болады. Кейбіреулердің  акылы 
материалдық  тілекпен ш ырмалады да, ө здерінн ің  қ ү лш ылығ ын жартылай 
Қ ү дайларғ а арнап, табиғ аты на сай ө мір алады ” (Б-Г.8.20).

Сонда бақ ы тты  болу ү ш ін не істеу керек? В едалы қ  ө дебиеттер бізге 
кандай бағ ытты керсетеді?- деген сү ракка жауап алуға талпыныс жасасак. 
Барлык В едалы к әдебиеттің  тү йін і не, олар жалпы не деп корытынды 
жасайды? Санскрит тілінде бү л "сиддһ анта” деп аталатыны жоғ арыда 
аіітылып кетті.

Сырттай Караганда ш астралар кө птеген философиялы к жү йелердің 
жиынтығ ы сиякты . Олар сиынудын, медитацияның  ө р тү рлі формаларын 
ү сынады. Ш ынымен де ш астраларды н ө зі ведалы к ө дебиеттердің  тарихын-
нақ ты бере ала ма?

Ғ алымдардың  ойы нш а хронологиялы к есепке сү йену керек. Осыдан 
келіп Ригведа, Упаниш ад пен Пурандардан бү рын пайда болды деген теория 
ш ыкқ ан. Жү здеген, мың дағ ан жылдар ө тті. Ә рине адамдардың  кө зкарасы 
ө згерді, әр тү рлі философиялы к жү йелер мен тармақ тар дамыды. Кө птеген 
ғ алымдар монотеистік кө зкарас біздің  ғ асырғ а дейінгі 200 жылдары пайда 
болды деген тү жы ры мғ а келді. Осы кө зқ араска токталсак Веда 
әдебиеттерін ің  негізінде жалпы ғ а ортақ  бір ой жоқ  сияқ ты  болады. Бірақ  
Веда әдебиеттері ө здерін ің  тү жырымын ү сынады, Біздің  негізгі 
максатымыздың  бірі касиетті кітаптардың  ө зінде кандай ой айтылғ ан, соны 
білу болғ андық тан, біз Веда жазбаларының  ө здеріне токталамыз.

Ведалык сиддһ антканы кайдан іздеуге болады? Ә р тү рлі такырыптарды 
жинактағ ан, тү сіндірген, корытындылағ ан кітап бар ма? Бү л барлы к Ведалык 
достү рді беретін  жө не ү нді ойш ылдарының  барлы к мектептері мойындағ ан 
кітап болуы керек. Қ анш ама жылдар зерттеулердің  нө тижесінде осындай



талапқ а жауап берген “Бһ агавад-Гита” болып отыр. Сөзіміз дәлірек болу 
ү ш ін осы кітаптың  зерттелу тарихына біраз тоқ талы п ө тсек.

Бһ агавад-Гита -  “кү дайдын ән і” -  Криш наның  ілімі он сегіз тараудан 
тү ратын діни поэма. Поэманың  жазы лғ ан уақ ы ты на байланысты мамандар 
бір ү йғ ары мғ а келмейді. Ә р-тү рлі уакытты  кө рсеткен зерттеуш ілердін іш інде 
кө пш ілік мойындайтын ү ш  авторды атауғ а болады. ” 1882 жылы Д. Дэвис бү л 
кітап біздін ғ асы рымы здағ ы  3 ғ асырғ а дейін  жазы лғ ан десе, 1932 жылы У. 
Хилл біздін ғ асырымызғ а дейінгі 3-2 ғ асырларда жазылғ ан деп уакытты 
ш егеріп тастады. Ал 1932 жылы жары к корген Дасгуптаның  зерттеуінде Гита 
біздің  ғ асырымызғ а дейінгі 7-6 ғ асырларда жазылғ ан деп тү жырымдалады” 
(6). Жалпы ү нділіктердің  ө дебиетінде “Бһ агавад-Гитада” жазылғ андай 
тү сіндірмелер еш  кітапқ а жазылмағ ан. Жогарыда аталған С. Дасгуптаның  
зерттеуінде “Бһ агавад-Гитағ а” санскрит тілінде орта ғ асырлык 50-ден астам 
тү сіндірмелер аталынады. Бү л тү сіндірмелерді жазғ ан философтар әр-тү рлі 
мектептердін ө кілдері. Автор оларды 5 мектепке жинақ тайды. Олар: 
Адвайта-веданта Ш анкара, Каш мирлык мектеп, Виш нуиттер мектебі -  
виш иш та -  адвайта, адвайта-веданта, ш уддха-адвайта.

Бһ агавад-Гитаны адамдар баска ведалык ш ығ армалардан гө рі жаксы 
біледі және оны ө те кө п тілге аударғ ан. Ш ындығ ында да академиялык 
ғ алымдар мен ведалы к ачариялардың  (рухани ү стаздар) бір-бірімен келісімге 
келуі ө те сирек кездесетін жағ дай. Ш анкара ' ‘Бһ агавад-Гитаньт” “барлык 
ведалык ілімін ің  квинтэссенциясы” деп атаса, Рамануджа Гита-бхаш йуды 
(Гитағ а тү сіндірме) ө з философиясының  ірге тасы  етті. Гитаны 
Падманабхидан (Бһ агавад Шри Криш на) лотосы аузынан ш ыкан касиетті сө з 
деп тү сіну керек. Баска кө птеген жазбалардан кандай пайда? деп жазады 
Ш ридхарана Свами.

Томас Гопкинс ө зінің  “Ү нділердін діни дәстү рі” атты кітабында 
Бһ агавад-Гитаның  дү ние жү зідік мө ні бар кітап екенін кө рсетеді. Гитаның  
кү діреттілігі мен жоғ алмайтын кү ндылығ ының  себебі онда кү рделі және коп 
бағ ыттағ ы мақ саттарды ң  жинақ талуы .

Соң ғ ы кездегі ең  белгілі коментатор Шри Ш римад А.Ч. Бхактиведанта 
Свами Прабхупада: “Бү нда ведалык ілімінің  негізгі мәні берілген. Себебі 
Бһ агавад-Гита жогарғ ы Тү лғ аның  Қ ү дайдан берілген, баска ведалык 
ш ығ армаларды окуды ң  кажеті жок”-деп жазады.

Прабхупаданың  ойынш а Гитаны окығ анда адам ө зінің  жеке басын 
ойлаудан тартынса, ол ө лш емсіз биік жетістіктерге жете алады. Яғ ни барлык 
касиетті жазбапарды окығ анда, барлык Ведалы к одебиетті мең гергенде 
алмағ ан даны ш панды қ  ақ ылды кабылдайды.

Прабхупаданың  бү л ойын Е.П. Блаватскаяның  діни сө здігіндегі 
Бһ агавад-гита рухани философиянын жоғ арғ ы мәртебелі сү рактарын 
талкылайтын, ерекш е оккульттік немесе эзотериялы к енбек деген 
аныктамасымен жалғ асты руғ а болады.

Кейбір зерттеуш ілер Гитаны бір бү тін толы к ш ығ арма емес, әртү рлі 
даналар мен акындардың  акылды ойларының  жинактамасы деген тү жырым 
айтады. Бү лай ойлауғ а да себеп бар. Ш ыгарманын кө мескілі, кайталана
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беретін іш тей карама-қ айш ы лы қ  Гитаны окуш ы ны  бірден таң  қ алдырады. 
Бірак біздің  поэтикалы к ш ығ армағ а философиялы қ  трактаттарғ а қ оятын 
катал талаптарды  қ ою ғ а какы мы з бар деген іміздің  ө зі дү ры с емес.

Лл іш тей карама-кайш ы лы қ а тоқ талсақ , ол ш ын мәнінде сырттайғ ы 
кө рінісі, тек алаң ғ асыр кө зқ арас ғ ана “Бһ агавад-Гитаны ң ” рухының  бір жө не 
бү тін екенін байқ амауы мү мкін деген ойды айтады А. Мень.

Бһ агавад-Гита санскрит тілінде жазылғ ан діни поэмалардыц іш індегі ең  
коп тарағ аны. Бү л ш ығ армада философиялык, діни және этикалы қ  мәселер 
котеріледі. Кө птеген Ү ндістан ғ алымдары Гитаны (Ш рутри) касиетті кітап 
реіінде емес, (смрити) аң ыз әң гіме ретінде қ арастырады. Ал бү л кітапты 
адамдардыц акы л-ойы на эсер ету кү діретіне байланы сты  карастырсак, онда 
біз Гита ү нді тарихандығ ы  ең  таң даулы ш ығ арма екеніне кө зіміз жетеді. 
Бү ның  себебі бү рын “бай адам кү рбанды к ш алып кү дайды ң  мейірімін алады, 
окымысты біліміне сү йеніп, кү дай жолына гү седі. Ал Гита кез-келген адамка 
кү дайғ а берілудің  женіл жолын кө рсетіп береді. Ол - бһ акти, кү дайғ а 
берілгендік деп аталады.

Поэмада Криш на тек діни ү стаз ретінде ғ ана емес, жауынгер-кш атри 
бейнесінденгі кү дай. “Упаніш іад” Криш наны Вйасадева мен Девакидің  ү лы -  
даныш пан адам деп атайды.

Арилардын пантеонында бү ндай кү дай жоқ , ал соң гы кезең дегі 
индунзмнің  аң ыздарында Криш на жартылай қ ү дай ретінде бейнеленеді.

Криш нағ а сыйыну ескі діни сенімдерге кө рсеткен қ ү рмег қ ана емес. 
Бү дан кү дайғ а жетудің  ерекш е жолын іздеуге талпынысты  кө реміз.

Ү нді жерін ің  езінде “Гитағ а” ерекш е кө ң іл бө ліп, талқ ы лауғ а тү сіргенін  
корсету ү ш ін бірнеш е ойш ылдардың  ең бектерін атап ө ткен дү рыс болар. Бал 
Гангарадхар Тилак (1857-1920) маратхи тілінде “Бһ агавад-Гитаны ң  кү пиясы 
немесе қ имыл йогасы туралы ілім” атты 1000 беттен тү раты н ең бек жазды. 
Ол Гитаны Ү ндістанны ң  игілігі ү ш ін жазылғ ан ілім, тіпті бү кіл адамзат осы 
кітаптан озін кай бағ ы тта кимыл жасау керектілігін  ү йренеді деп тү сінді. Ал 
Ауробиндо Гхош  “Йога туралы” (1921), “Гита туралы  очерктер” (1922), 
“Қ ү дай ө мір” (1935) ең бектерінде Криш наның  уағ ыздарынан таза 
рухапилық тың  ү лгісін табуғ а тырысады. Криш наизмді А. Гхош  
сектанттық тан ада, ү лтты қ  мәдениеттің  корін ісімен ерекш еленетін  дін деп 
бағ алайды.

Мохандас Корамчанд Ганди (1869-1948) “Анасакти-йога” 
(Қ ү ш тарлыктан ада йогасы ең бегін жазып біткеннен сон “Гита-мата” (Ана- 
Гита) жиы нты к ш ығ армасын жары кка ш ығ арды. Гандидың  ойынш а 
"Гитаның ” ілімінің  негізі -  анасакти, яғ ни адал іс-ө рекет. Бү л идеямен тең  
тү сетін әрекет -  ахимса (киянатсыздық ). Адал іс-әрекет болу ү ш ін ең  бірінш і 
кажет нәрсе қ иянатсыздық . “Еш қ андай тірі жанғ а киянат жасамау туралы 
уагызын тараткан Гандиге "Бһ агавад-Гитаны ң  мазмү ны сіздін 
уағ ыздарың ызғ а кайш ы келеді ғ ой деген сү ракты  адамдар кө п қ оятын. Бү л 
сү ракка Ганди: “Гитадағ ы соғ ыстың  суреттемесі тарих емес, бірак символ. 
Пандавтар мен Куравтардың  арасындағ ы соғ ыс жаксы лы қ пен зү лымдык 
арасындағ ы кү рестің , драматургиялы к суреттемесі. Бүндағ ы “майданга
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аттан! деген сияқ ты  ү рандардың  бәрін  зү лы мды кка карсы кү реске ш акыру 
деп, рухани мағ ынада тү сіну керек” (7) .

“Ү ндістанды  аш у” деген кітабында Джавахарлал Неру поэмадағ ы 
тү нғ иы кка тірелген адамның  жағ дайын атап кө рсетеді. Токырау кезең інде, 
адамның  ақ ы я -  ойын кү мән басып, кайш ы лы кка толы міндеттер кинағ анда 
ол адам “Гитағ а” келеді. Адам Гитадан жары к жол мен дү рыс бағ ыгты 
іздейді, себебі бү л поэма саяси және әлеуметтік токьтрау кезінде, тіпті жалпы 
адамзат рухының  тоқ ы рау кезең інде пайда болғ ан .

Сонымен коса Джавахарлал Неру “Бһ агавад-Гитадағ ы” белсенді әрекет 
жасау туралы  ілімге ерекш е назар аударады. Қ азіргі Ү ндістанда ерекше 
тү ң ілуш ілік сезімі басым. Поэмадағ ы  әрекет жасауғ а ш акырғ ан ү ранныц 
ерекш е рухтандыратын кү ші бар. Бү л белсенді әрекетті казіргі кезде 
әлеуметтік жағ дайды жаксартуғ а бағ ытгауғ а, патриотизм мен коғ амғ а деген 
ізгілікті кызметтің  бастамасы етуге болады дейді.

Енді біз “Бһ агавад-Гитаны н” Европа есігін  ең  алғ аш  калай ашканына 
жө не оның  таралуы на кімдер себеп болганына біраз токталсак. Поэманың  ен 
алғ аш кы аудармасын 1789 жылы Ч. Уилкнис ш ығ арды. Осыдан кейін 
Августин Вильгельс фон Шлегель (1823 ж.) латын тілінде, Вильгельм фон 
Гумбольд (1826ж.). Р. Пейпер (1834ж.), Дж. Томсон (1855ж.), Джон Дэвис 
(1882ж.) аудармалары ағ ылш ын тілінде жары к корді. Ф. Лоринзер 1869 
жылы “Гитаны ң ” пайда болуы туралы теориясын ү сынды. Ол поэма христиан 
дін ін ің  идеяларынын әсерінен туғ ан деген ой айтты. Бү л моселе 1800 
жылдарғ а дейін ш еш ілмей келді де, тек 1875 жылы ш ыккан К. Телангтың  ең  
алғ аш қ ы әдеби аудармасынан кейін Лоринзердің  ойы жокка шығ арылды.

XIX ғ асырдын екінш і жартысынан бастап мамандардың  арасында 
Гитаның  текстеріне кө птеген ө згерістер мен бү рмалаулар бар деген он 
калыптасты. Бү л туралы М. Вебер, А. Холцман, 3 . Хопкин т.б. жазды.

1905 жылы ш ы ккан Р. Гарбеннің  аудармасы мен зерттеу енбегінде 700 
олең  ш умактарының  172-сі нактылы “Гптаны кі” емес, кейіннен косылган 
дсген тү жырым жасалды. Гарбенің  бү л теорнясын белгілі мамандар 
М.Винтерниц, Г .Якоби, Дж. Григорсон, Э. Паволони т.б. колдады. Сонымен 
қ оса батыл қ арсы ш ығ аруш ылар да болды. Олардын іш інде де П.Дейссен, 
Г.Олденбург, Л. Де ля Валле Пуссен сиякты ғ алымдар болды. Поэманың  
бү тіндігін, ежелден ө лең  ш умақ тары сакталып келеді деген ойды Э. Сенар 
(1922), У. Халл (1928) және Ф. Эджертон (1844) жактады.

1929 жылы Этьен Ламоттаның  зерттеуі шыкты. Бү нда да біз неміс 
индологтарының  колы нда касиетті поэманың  бірітіндеп ө з бағ асынан 
айырылып бара жатканын кө реміз. 1948 ж. С. Радхаркриш нан ағ ылшын 
тілінде поэманың  аудармасын берді. Сонымен коса ө з ең бектерінде бү л автор 
“Гитаның ” релін жан-жакты  кө рсетіп, бү кіл адамзаттык бағ асы бар мәдени 
мү ра, екенін дәлелдейді. ‘Тита -  бү л кө терген мәселелерін ің  бәрін кү шагына 
тегіс камти алғ ан ш ығ арма. Ол кө п тарағ ан индуизмнін философиялык негізі. 
Гитаның  авторы ө ткір акылдылығ ынынан гө рі, мәселелерді кең  кө лемді 
камтулығ ымен ерекш еленеді. Ол жанаш а бір козғ алысты баскармайды, 
еш кандай сектага жанаспайды, еш кандай мектепті аш пайды, керісінше кітап
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“соқ қ ан желдің  бө ріне аш ылады”. Автор қ ү дайды  мадақтауды ң  кез-келген 
формасын қ абы лдайды , сондық тан да нағ ыз индуизмнің  рухы н береді” -деп  
жазады С. Радхакриш нан ө зін ің  « Ү нді философиясы» ең бегінде .

Бһ агавад-Гита туралы Ресей ғ алымдары Уилкинсты ң  ағ ылш ын тіліндегі 
аудармасынан кейін ш ы кқ ан А.А. Петровты ң  1888 жылғ ы аудармасынан 
білді. Қ азіргі зерттеуш ілердің  айтуына Караганда поэма орыс қ оғ амына 
европалық тардағ ы сиякты  еш қ андай эсер калдырмағ ан. 1909 ж. А.П. 
Казначееваның , 1914 ж. Каменская мен Манциарпиды ң  аудармалары жарық  
кө ргенмен, ғ ылыми ортада бү л ең бектерге байланы сты  ерекш е талкылау 
немесе пікірлер жоқ ты ң  қ асы.

1950-1960 жылдарда Аш хабадта Б.Смирновтың  Бһ агавад-Гитағ а жасағ ан 
санскрит тілінен орыс тіліне аудармасы ш ық ты. Бү л орысш а окитын 
окармандарғ а ү сынылғ ан поэманың  әдеби ү лгісі ғ ана емес, философиялық  
сө здікпен берілген ү лкен жү мыс болды. 1995 жылы Москвада профессор 
В.А. Ш ариевты ң  басқ арумен “Криш на туралы  аң ы здар” атты  ү лкен кітапта 
Криш на жайлы тү п нү скалы қ  текстер жинакталып ш ыкты. Осы бө лімде 
вайш навизмнің  идеялы қ  бастауын кө рсету максаты  болғанды ктан осы 
мәселеге байланысты жары қ  кө рген барлы к ең бектер аталып отыр. Жоғ арыда 
аталғ аи кітапқ а Лаллу джи Лалдын “Прем Сагар” атты  Криш на туралы ө деби 
мү расы кіреді. Бү л ХҮ ІП-ХІХ ғ ғ . ш ыккан Криш на жайлы аң ыздардың  
кысқ аш а жиынтығ ы. Бү л орыс тіліне хинди тілінен аударылғ ан ең  алғ аш қ ы 
ү лкен ш ығ арма болып отыр. Академик А.П. Баранников аударма тү п 
нү сканың  мағ ынасын пакты  берумен қ оса, авторды ң  озіндік баяндау тәсілін  
де сақ тауғ а талпыныс жасайды.

“Прсм Сагар” екі бө ліктен тү рады. Бірінш і бө лімге 50 тарау, екінш і 
бө лімгс 40 тарау кіреді. Бү лай бө лінудің  ө зінде тарихи және психологиялык 
неііз бар. Бірінш і бө лімде Криш на-бакташ ы ның  ө мірі берілсе, екінш і 
тарауда жауынгер-саясатш ы Криш наның  ө рекеті сө з болады. Криш на 
Виш нудың  аватарасы (екінш і толы к бейнесі, ү лгісі) болғ анды қ тан ведалык 
қ ү дайлардың  барлығ ын жең іп, бө ріне ө зін мойындатады. Осылайш а “Прем 
Сагар” бірітіндеп ө з оқ уш ысын монотеизм идеясы на алын келеді. 
Криш наньщ  мақ саты  -  адамдарды азаптан қ ү ткару. Оғ ан бө гет тек адамньш  
тәкәпиарлығ ы. “Кім бү л ө мірде кандай болса, ол соншалыкты  осы ө мірдің  
қ ызығ ын аз кө реді” . Қ ү тқ арылудьщ  ен дү ры с жолы “бһ акти” -  Криш нағ а 
деген махаббат пен берілгендік деген тұ жы ры мны ң  жасалуы “Прем Сагар” 
мен “Бһ агавад-Гита” идеясының  бірлігін  кө рсетеді”. (8)

Бһ агавад-Гита ілімін ің  қ алыптасу кезен ікде Ү ндістанда брахманизм, 
буддизм, джайнизмнің  діни -  философиялы қ  бағ ы ттары  болды. Нак осы 
кезенде санкхья және йога мектептері пайда бола бастады. Сондық тан да 
Гитанын осы ағ ы мдарды ң  кейбір тү жырымдарын кабы лдаганы н кө реміз. 
Ә йтсе де Гита ө зін ің  ерекш е кө зқ арастар жиынтығ ы , жеке, еш кімге тәуелсіз 
бағ ыт екенін кө рсетті. Бү л әлеуметтік және рухани өмірдегі озгерістерге сай 
брахманизм идеяларының  ортодоксалды дәетү р ш ең берінде қ алыптасуы десе 
болады.
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Гитадан ежелгі Веда дө стү рлерін ің  жиы нтығ ын да кө руге болады. Веда 
қ ү дайларына кү рмет кө рсетіледі, кү рбанды к шалу қ ажет деп кабылданады. 
Сонымен қ оса Гитада самхиттерге (Ведалардын бір белігі, жарым 
қ ү дайларды мадақ тау) тікелей қ арсы  ш ығ атын жерлері бар. Самхиттердегі 
ілім азаптан кү ты лы п, рухани тазаруды ң  нақ ты  жолын кө рсете алмайды 
дейді. “Акы лсы здар Ведалардың  сө зіне жү гін іп, кө пірме сө здер айтады. 
Тілектерің ді жү мақ қ а қ арай бағ ыттап, кармадан қ ү тылу ү ш ін әр-тү рлі жол- 
жоралғ ылар жасаң дар, байлық  пен билікке жетесіндер”(Б.Г.З-26).

Бү л келтірілген Ведалар тек материалды к жетістікке жетуге ғ ана 
кө мектесетін ін кө реміз. Жер бетінде байлы қ  пен билікке о дү ниеде жү макка 
жеткізеді. Ведаларды ң  текстері материалды к ү ш гунаның  әсерінен тү скен 
ө лемнің  табиғ и бір бө ліктері ретінде қ арастырылады. Ведалар ү ш гунаның  
патш алыгында тү р. Арджуна осы ү ш  гунадан басынды босат (Б.Г.2-45). Бү л 
нирванағ а сенуден бас тарту “босаты луды ң ” бірден-бір шарты.

Бірақ  поэмада Ведалардың  текстерін  қ асиетті деп мойындайтын тү стары 
да кездеседі. Бү ндай кезде самхиттарғ а карсы тү рмай, оларды ө зінің  ілімінін 
бө лш ектері ретінде қ абылдайды. Поэмада дө ріптелетін Бһ агавад Ведалардың  
білгірі, Упаниш адтардың  негізін салуш ы, дәстү рлі текстердің  аяқ тауш ысы. 
“Ә ркімнің  жү регінде мен бармын, менен -  ақ ыл, білім, ойлау. Барлық  
Ведалар мойындайтын -  жалғ ыз мен. Мен Ведалардың  білгірімін және 
Ведаларды аяқ тауш ы Қ ү даймын” (Б.Г.15-15). Бү дан біз Гитаны бү кіл 
ведалык дәстү рдің  жиынтығ ы  ретінде кө рсетуге талпынысты , сонымен коса 
брахманизмді мойындауш ыларды ө з жағ ы на ш ығ ару мақ сатын кореміз.

Гитадағ ы жү мак пен тозак. ү ғ ымы да Ведалардан кірген. Ол туралы 9-шы 
жө не 16-шы тарауларда айтылады, тек бү л Гитадағ ы бар жү мак ләзаттан 
“Босатылу” идеясы мен тоғ ысып кетеді. Сонымен коса поэмада Ведалық  
қ ү дайлар, рухтар, даныш пандар мен батырлар аталып отырады.

Гитада “санхья” және “йога” деген сө здер кө п кездеседі. Бү л 
философиялық  жү йелермен поэманың  кандай катысы бар деген сү рак еріксіз 
туады.

Санкхья философияның  негізін салуш ы Капиланы ң  есімі 10-шы тарауда 
бір-ак рет аталады, әйтсе де поэмада бү л ілімнін  кейбір тезистерін беретін 
жолдар бар. Ол әлемнің  пайда болуы және оны қ ү райтын элементтер туралы 
ой. Яғ ни материалды к болмыстың  ү ш  гунадан тү ратындығ ы  сонымен коса 
Пуруш а -  таза санағ а жататындығ ы Пракрити материалдык табиғ аттын 
карсылығ ы туралы  дуалистік кө зқ арас.

“Пуруш аньщ  да, Пракритидын да бастамасы жок Сананың ө згерісі, іс- 
әрекеттің  мақ сатты лы ғ ы , себебі бәрі -  Пракритиден. Жақ сылык пен 
жамандық ка берілудің  барлық  бастамасы Пуруш а. Себебі Пуруш а 
Пракритиден туғ ан гуналармен лө ззаттанады. Сондыктан гуналарғ а берілу 
жаксы лы к пен жаманды кты ң  басты себептері” (Б.Г. 18.21-30).

Санкхья ілімінде жеке тү лғ адағ ы  Қ ү дай, барлы к тірш іліктің  
Жаратуш ысы жок. Гитадағ ы дуализмге Пуруш а мен Пракрити бір-біріне 
карсы қ ойы лғ анмен де оларды басқ аратын бір Жоғ арғ ы  Бастама бар.
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“Йога”деген термин Жоғ арғ ы  Қ ү дайғ а жол аш атын, рухани табиғ атты 
тану тәсілдерін ің  жалпы атауы. Бү л тәсілдерге біз толығ ымен токталы п 
ө теміз.

Қ азір Гитадағ ы  йога мен “йога-сутра” арасындағ ы айырмаш ылыкты  
айтып ө тсек. Патанджали іліміндегі йогада Гитадағ ы  сиякты жү йелі текстік 
кө зкарас жок. Бү л әрине атеистік жү йе емес, әйтсе де жеке тү лғ адағ ы 
Қ ү дайды мадактау болмайды Бү л бір ерекш елік. Екінш і айту керек нө рсе 
“йога сутра” іс-әрекеттен бас тартуғ а, мү лде токтауғ а ш акырады. Ал Гитада 
керісінше белсенді іс-әрекетке ш ақ ы рады . Себебі адамның  бү л ө мірдегі 
табиги міндеті алғ а карай ү мтылу, ө су.

“Бһ агавад-Гитада” буддизм туралы еш теме айтылмайды, дегенмен 
Гитаның  авторыны ң  Будда ілімімен жаксы  таныс екенін сө зсіз байкауғ а 
болады. “Адамгерш ілікті адам” бейнесі буддизм мен “Гитада” бірдей 
материалдық  ләзаттан толы к бас тартып, туудан, ө лімнен, картаю дан және 
осыларғ а байланы сты  болатын азаптан қ ү ты лы п, таза рухани денгейге 
котерілуі керек. Адамғ а екі дінде де Қ ү даймен бірігуге жол аш ылады. Кейбір 
этикалық  мө селелер бірдей ш еш іледі. Жақ сы  касиеттерді кө рсететін 
нирвайра -  жауласпау, адвеш а -  жеккө руш ілктің  болмауы, нарупа -  
аяуш ылык, майтри -  достасты к ү ғ ымдары буддизм канондары мен Бһ агавад- 
Гитада бірдей мағ ы на береді. Жер бетінде тірш ілік буддизм бойы нш а ү здіксіз 
бакытсыздық  деп тү сіндірілуі Гитада ө мір-азап деген кө зкараспен ү ндеседі. 
Упаниш адтағ ы ш ектеп ш ы ккан аскетизмді (гакуалы қ ) жою  Гитада да, 
буддизмде де жү йелі тү рде жалғ асын табады. Тәннің  кү марлығ ына тиым 
салудың  да ш егін білу керек. Себебі тән ін  дү ры с ү стай білмеген адам нағ ыз 
йог болуы мү мкін емес. Сонымен коса дінде “Ведадағ ы діни дәстү рлерге 
карсы тө ң керіс жасалады. Некелесуге жол аш ылып, ракатқ а батуғ а шек 
кою ғ а тиым салынды. Жарыктан гө рі караң ғ ы ны  куаныш тан гө рі кайғ ыны 
алғ а қ оятын пессимизмге карсы кү ресті “Гита” жанды кинамай, тәнді 
ө лтірмей-ак азаптан кү ты луга болады деп ү йретті” (9).

Бһ агавад-Гитада берілген жаң а ілімнің  ен бастапкы максаты -  
сенуш ілердің  негізгі діни мақ сатка жету жолдары н табу және кө рсетіп беру. 
Бү л жолдар сенуш ін і азаптан толы к босатады. Гитаны ң ерекш елігі бү нда 
“босатылудың  жолдары ” (марга) мойындалып қ ана коймайды. Поэма ү ш 
жолдын: “білім жолы ” (джаняна марга), іс-ө рекет жолы (карма-марга), діни 
ма.чаббат жолын (бһ акти марга) жан-жакты  жетілдіріп береді. Гитада бү л ү ш  
жолдың  еш кайсы сы на арты кш ы лы қ  берілмейді. Автор Бһ агавад-Криш нанын 
Жогаргы Қ ү дай екенін керсетуге тырысады. Ал оғ ан жету ү ш ін ү ш жолдын 
да ө з маң ыздары бар.

Гитада кү дайғ а берілгендердің  “Жоғ арғ ы  Тү лғ ағ а” жетудегі кү дігін 
жоятын, жолын аш атын “даны ш панды к канжары ” туралы айтылады. 
Білімнің  кү ш і ерекш е оны “ кү пия” деп атайды  . Жогарғ ы  кү пияны екі 
жолмен аш уғ а болады: ол әлемнің  алдамш ы екендігіне ойды аудару және 
Бһ агавадтың  абсолю ттік ш ы нды қ  екендігін  қ абылдау.

Джняна-марга екі ойлыктан, әлемге деген қ ү ш тарлы қ  пен “мен” деген 
эмпиризмнен арылумен аяқ талады.
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Ал карма-марга концепциясы толы ғ ы мен Гита авторларынын жаң алығ ы. 
Еш кандай мү ддесіз іс-ө рекет жолы туралы тезисі Гитаньщ  Ү ндістандағ ы 
басқ а философиялы к жү йелерден ө згеш елігін  корсетеді. Барлы к жү йелер 
“босатылу” (мокш а, нирвана) адам тірш ілігін ің  жалгыз максаты деп 
тү жырым жасаса, Гитаны ң  бү л тезисі жалпы ү нділіктердің  рухани мү расына 
енгізген улесі деп айтуғ а болады. (Радхакриш нан С., Бонгард-Левин Г., 
Герасимов А.В ., М ень А.)

“Іс-әрекет жолы ” мен “білім жолы ” Гитада бірдей. “Бү л ө мірде екі 
кезкарас бар: ойлану -тан ы м йогасы, йогтардын іс-орекет йогасы” . Йог деген 
әрекеттегі адам ү ғ ымды білдіреді. Бү л жердегі Гитаның  бағ ыты тагы да 
ерекш е. Себебі барлы к діни қ озғ алыстар бас тартуғ а ш ақ ырып жатқ анда Гита 
іс-әрекеттен бас тарту кү нәмен тең , белсенділік таныту адамдьщ  парыз деп 
жар салады. Бү л жердегі белеенділікті карапайым жергілікті ү ғ ыммен 
тү сінбеу керек. Гитаны н іліміндегі белсенділік жер бетіндегі азаптан қ ү тылу 
ү ш ін қ ажет принциппен жалғ асып жатыр. Жер бетінде тірш ілікте болып 
болмыспен араласпау мү мкін емес. “Ә рекетсіз отырсан денең нің  ө зін о 
дү ниеге ө ткізе алмайсы ң ” (Б.Г.3.8) дейді Криш на Арджунағ а айтқ ан 
уағ ыздарының  бірінде.

Қ ы зметтен қ аш у -  акымактык, ол рухани кү ш тілік емес. Қ ызмет, әрекет 
бү л емірдің  белгісі, ал одан қ аш у ө зің ді-озің  алдау.

Осы лайш а бү рынғ ы  такуалы кка негізделген ілімнің  орнына баска мәселе 
койғ ан ілім пайда болды. Ол діни идеяғ а ү мты лғ ан индивидтің  кызметі 
кандай болуы  керек деген сү рак. Жауап ете карапайым: егер адам қ ызметті 
еш кандай мү ддесіз, бірақ  кажетті парыз деп атқ арса, онда оның  қ ызметі еш 
бө гетсіз іске асадьт. Бү нда адам бір нәрсеге колым жетеді -  ау немесе “менің  
ө зімнің  жетістігім болады ” деген ойдан аулақ  болуы  керек.

Гита текстерінде Жогарғ ы Қ ү дай туралы ерекш е орын алады. Гита 
Упаниш адтардағ ы  тү лғ асы з Абсолю тті Жоғ арғ ы  Қ ү даймен біріктіреді. 
Бһ агавад-Васудева, Криш на, Виш ну деп аталады және бү лар Нариянмен тен. 
Криш наның  мифологиялы к образы (Нараяна-Виш ну) Қ ү дай болып та, 
Абсолю тті Тү лғ а болып та кө рінеді. Бү л жерде біз теизм мен пантеизмнің  
арласуын кө реміз. Ү ндістандағ ы  әлеуметтік және рухани даму осы кезең де 
тоқ ырау кезенін бастан ө ткеріп жатканы айтылып ө тті. Гитанын авторлары 
нак осы кезең дегі рухани ш ө ліркеуді Криш на уағ ыз басады деп ү міттенсе 
керек.

Қ ол жетпейтін  Абсолю т туралы ілім кө пш ілікті коркытты, тіпті озінен 
алыстатты. Адамдар қ ү дайдың  барлығ ын сезінгілері келді. осылайш а жерде 
саяхаттап жү ретін, адамдардың  сү рақ -тілектеріне жауап беретін Қ ү дай- 
Криш на пайда болды. Криш на адамдарғ а жакындап, олардың  досына 
айналды. Криш наның  ө сиетін тың дауш ы -  Арджуна жалпы адамзат бейнесі.

Арджуна қ ү дайғ а “Қ алай ө мір сү ру керек? Қ иын кезендерде калай дү рыс 
шеш ім қ абы лдауғ а болады? Азаптан қ алай кү тылып, бакы тқ а қ алай жетеді?” 
-  деген сү рақ тар қ ояды.

Осы сү рақ тарғ а байланысты жауап кітаптың  екінш і тарауында 
философиялык тү жырым жасалады.
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Адамдағ ы  ен маң ызды нө рсе тө н емес, сезім де емес, оның  рухы . Ә лемде 
Жоғ арғ ы рух Атманнан баска мәнгілік еш нәрсе жоқ . Атман эр адамда бар, 
сондық тан ө луге де, біреуді ө лтіруге де болмайды. Адамны ң  тө ні ө леді, ал 
оның  негізі -  мө ң гілік рух калады. Осы ш ындық ты  адам тү сін іп, влімнен 
корық пай, ө зін ің  адамды қ  міндетін  оры ндауы  керек. Яғ ни адам ең  бірінш і 
ө зін-ө зі тү сінуі керек. Бү ндай ү ндеулер әсіресе халы кқ а кауіп тө нгенде, 
мәдениеттің  тоқ ы рау коркыныш ы туғ ан кезде кү ш ейе түседі. Сократ пен 
Платонның  заманы нда да, рим ө ркениетін ің  қ ү лдырау кезең інде де осылай 
болды. Стоиктер даньш ш андьщ тын максаты  ө зін-^ө зі тану дсп жарш ш аса, 
христиандар жанны ң  ш ексіз кү ндылығ ы  “озіміздің  іш імізде” деп 
уағ ыздайды. Тура осы ндай бағ ытты  біз Ү ндістаннан да кө реміз. Жер 
бетіндегі тірш іліктің  қ айғ ысы жаулап алуш ы лы к соғ ыстардьщ  кесірінен 
бү кіл патш алы қ ты ң  жойылу каупі тонгенде кө рінеді. Осы Атман туралы 
терең  ой пайда болды. Ол Бһ агавад-Гитадағ ы  “ө зін-ө зі тану” идеясы. Сол 
тарихи ырғ ақ , сол диалектика біздіц ғ аеы рымы зда да корін іс табуда. 
Жалпылама токы рау жағ дайда “ө зін-ө зі тану” мәселесі адамзат рухының  
барлы қ  саласы на кайта койы лып отыр.

Қ азіргі кезде адамдар материалды к байлы қ ты ң  қ ү лына айналып, рухани 
всуге мү лде кө ң іл бө лмейді. Олар оз тө ндерін ід қ ү марлы ғ ы на ш ек коя 
алмауының  кесірінен не бір сорақ ы  жагдайларғ а тү сіп, азап шегуде. 
Сондық тан “Бһ агавад-Гитадағ ы  жасалғ ан философиялы к тү жырым осы 
кү нде де мәнін жойғ ан жок. Азап ш егудін себебін тү сіну ең  бірінш і ө зінді ү к, 
сонда ш ы нды кка жетесің . Ал ш ьш ды кка жетудің  баспалдактары 
материалды к тірш іліктен бас тартудан басталады. Егер адам материалдык 
әлемнен қ ол ү зе алмаса, ол еш қ аш ан ш ы нды кка жетпейді. Материалдык 
әлем ү ш  сападан (гуннан) тү рады: ізгі-игілік, кү марлы к, наданды к (саттва, 
раджас, тамас).

Ізгілікті болсаң ыз, білім алуғ а кабілетің із бар. Сіз Қ ү дайды ң  бар екенін 
және Оның  бү л әлемдІ калай жаратканын тү сіне аласыз. Мәселен табиғ ат 
кү былыстары жө не баска да кө птеген нө рсе жө йлі нақ ты білім қ абылдауғ а 
кабілеттісіз. Білімділік, аса жетік болмаса да, ізгілік гунасы ны ң  белгісі, 
Қ ү марлы қ  гунасы ны ң  ыкпалындағ ы  адам ө зін материалды тәнмен тең естіріп, 
ө з сезімдерін қ анағ аттанды руғ а ты рысады. Бү л кү марлык. Ал надандык 
дегеніміз -  хайуанны н кү йі. Наданды к гунасы ны ң  ы қ палындағ ы  тірі жандар 
Қ ү дайдың  не екенін, бакытты ө мір қ андай екенін , бү л дү ниеге кайдан 
келгенін тү сінбейді” (Б.Г .2.18).

Адамны н іс-әрекетін ің  арамдануы, оны ң  табиғ атты ң  қ ай гунасының  
әсерінде болуына байланысты . Адам кандай гунаның  ы қпалы нда болса, 
соғ ан сай, жоғ арғ ы  не тө менгі ө мір тү рін  алады.

Қ ү дайғ а берілгендер ізігіліктен де жоғ ары ш уддһ а-саттваны ң  ы қ палында 
болады. Олар материалды дү ниеден тысқ ары. Бү л жайлы “Бһ агавад-Гитада” 
былай делінген: “Кімде-кім ө з ө мірін  беріліп кү лш ы лы қ  етуге арнаса, кез -  
келген қ иы нш ы лы қ та жолынан таймаса, сол сәтте материалды к табиғ аттың  
кү наларының  ыкпалынан босап, Браһ манны ң  дең гейіне жетеді” . Қ ү дайғ а
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берілгендер ізгілікте де, кұ марлы кта да, надандық та да емес. Олар бү л 
кү наларғ а ірансцендетті.

Адамдар азаптан қ алай кү тылады? -  деген сү рақ қ а Криш на 
брахманизмнің  басты тезисімен жауап береді. Азаптан кү тылудың  бірден-бір 
жолы жоғ арғ ы  кү ш ті тану. Ө зінің  кү марлы қ тары н тежемегендер карма заң ы 
бойынш а қ айта туады.

Тірі жан ө з табиғ аты  тү рғ ысынан алганда мәң гілік, бірак материалдык 
тірш іліктін  тү тқ ы ны нда болгандыктан, ол тән калпын кайта-кайта 
ауыстыруғ а мәжбү р. Бү л процесс жанны ң  кө шуі деп аталады. Мү ны карма- 
бандһ ана, яғ ни ө з іс-әрекетін ің  кү лы болу дейді. Тірі жан ө зін асырау ү шін 
жү мыс істеуге мө жбү р, ө йткені материалды к табиғ аттың  заң ы осылай, егер 
ол осы занғ а сай қ ойылғ ан міндеттерінен бас тартатын болса, табиғ ат заң ын 
бү зып, туу мен ө лім айналымында одан да бетер ш ырмалады.

Карма, акарма және викарма кағ идалары жәйлі “Бһ агавад-Гитада”ө те 
айқ ын жазы лғ ан. Қ ү дай жазбаларыида корсетілетін міндеттерге сәйкес 
аткарылатын кызметті карма дейді. Туу мен олімнің  айналымынан босататын 
іс-ө рекстгі акарма деп атайды. Ал адамның  бостандығын теріс 
пайдалануынан, оны тірш іліктің  тө менгі сатысына тү сіретін әрекетті викарма 
дейді.

Ал Саналы Қ ү дай жолы на тү скен адам осы ү ш тү рлі әрекеттің  іш інен 
ө зін карма бү ғ ауынан босататынын тандайды. Ал білім жағ ы таяз жай адам 
осы омірде болмаса аспан әлемінде танымал болуды, не жоғ ары мәртебеге 
жетуді коксеп, жаксы  істер ү мтылады. Алайда, рухани санасы  жоғ ары 
дең гейдегі адамдар жаман я жаксы  болсын, Қ ү даймен байланыспаган 
әрекеттердің  нетижесі азап болатынын тү сінеді. Сондық тан, олар жаксы да, 
жаман істердін  зардабы нан кү ткаратын амал іздейді.

“Бһ агавад-Гитада” (3,9-16) Қ ү дайдын, ө зі айтады. Адам бірте-бірте бар 
билік Жоғ арғ ы  Жанны ң  қ олында екенін ү тады, Егер адам жалғ ыз жоғ ары 
билеуш і Қ ү дай екенін  тү сіне алса, онда ол пайдалы білім денгейіне 
кө терілгені, Тазаруды ң  бү л сатысында материалдык табиғ ат гуналары 
(сапалары): (ізгі-игілік, қ ү марлы қ  және надандық ) адамғ а эсер ете алмайды., 
сондыктан ол туу мен ө лу айналымына тү спейтін найш карма дең гейіне 
кетеріледі,

Криш наизмнің  брахманизмнен айырмаш ылығ ы Қ ү дайғ а котерілу ү шін 
медитация ғ ана емес, “Бһ акти” -  махаббат, кү дайғ а деген сенім кажет. 
Қ ү дайғ а ш ын ниетімен келген адамның  жаны азаптан күтылады. Онын 
тү кы мдық  ерекш елігі, коғ амдағ ы  орны бірітіндеп жогалып, қ ү дай алдындагы 
ерекш е пендеге айналады.

Криш наизмнін негізгі максаты - ө мірдің  қ ырлы-сырлы мәселелерін 
ш еш етін дү рыс жолдарды  кө рсету. “Бһ агавад-Гита” бү л йога жолы деп атап 
ө теді. Йога аркыльг адам Қ ү даймен байланысты рухани толғ аныста дү рыс 
жолды ө зі таба алады.

“Бһ агавад-Гитада” Криш на арджунағ а йог ш ың ына шығ у тәсілін 
ү йретеді. Йоганың  ш ың ы жайлы соғ ыс аланында баяндалғ анын айрыкш а 
атап кө рсеткен жө н. Криш на оны ағ айындар арасындағ ы кантө гіс ш айкасқ а
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қ атысуы тиіс болатын жауы нгер Арджунағ а әң гімелейді. Арджуна ү ш 
кү надан бас тарт. Карма -  кайш ы лы қ тан еркін  бол, ш ынды қ тан каш па, иелік 
етуге ү мтылма, Атманғ а беріл деп ү йретеді Криш на ш әкіртін . Бү кіл 
адамзат тарихы нда рухани тоқ ы рау болғ анда “Қ ү дай Ө зің  ш ынш ылдарды 
қ орғ ау, зұ лымдарды қ ұ рту ү ш ін жасайды (Б.Г. 14.27). Ө стіп ғ асы р сайын 
Қ ү дай адамдарғ а келіп тұ рады.

Осылайш а ‘Тита”рухани тоқ ы рау кезінде ө зін-ө зі тану ү ш ін ұ сынылғ ан 
кез-келген қ ызмет адамды ақ ыры Криш на санасы на әкеліп, Криш наны 
ү мытпайтындай дең гейге жеткізеді деп корытынды жасайды.

Сұ рақ тар мен тапсырмалар
1. Тындау арқ ылы алы натын білім -  ш рутидің  мәні не?
2. Ведалық  әдебиеттердің  негізгі мақ сатын аш ьщ ыз.
3. Веда жазбаларында адам ө міріндегі азаптың  қ андай тү рлері туралы 

әң гімеленеді?
4. Ведалық  әдебиеттердің  тұ жы ры мдары ны ң  қ оры ты нды сын қ айдан 

іздеуге болады?
5. Бһ агавад-Гита азаптан кұ ты луды ң  кандай жолдары н ү сынады.

Баяндамалар мен рефераттар тақ мрыбы
1. Вайш навизмдегі рухани әлем тү сін ігі.
2. Ведалардың  ілімі және индуистік діни дәстү р.
3. Бһ агавад-Гита тағ ылымы.
4. Бһ агавад-Гитадағ ы  карма-марга концепциясы .

Ә дебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:
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Қ осымша здебиеттер:
1. Сыркин А.Я. Некоторые проблемы изучения Упанишад. М.: Наука, 1971.
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1.2 Сенім символдары

Етене жакын туы стары на деген аяныш ты сезім билеген Арджуна: “Мен 
ө з туы стары ммен не ү ш ін ш айқ аспакпы н осы” -  деп ойлайды. Криш на оның  
козін ш ы нды кқ а жеткізу ү ш ін, ойын елесті сағ ымнан сейілту ү шін 
“Бһ агавад-Гитамен” таныстырады. “Майдан алаң ында can тү зеген әскерлер 
бір сағ аттан аспай басталатын ш айкасты тағ атсыздана кү тіп тү рады. Осы бір 
сағ аттың  іш інде Шри криш на досы  Арджунағ а “Бһ агавад-Гитаны ’’ баяндап, 
йоганың  бү кіл тү рлерін ің  жақ сы жактарын тү сіндіріп береді. Осы ү лы 
сү хбаттың  соны нда Арджуна бү рынғ ы райынан қ айтып, нык сеніммен 
ш айқ асқ а енеді” (1).

Осы әң гіме бары сы нда Арджуна медитациялық  йогамен шү ғ ылдану 
ү ш ін оң аш а оры нда белді тік жазы п отырып, баеқ а еш нәрсеге кө ң іл бө лмей, 
назарды тек мү ры нның  ү ш ы на аудару керек екенін біледі. Соны естіп ол 
былай дейді: “Уа Мадһ усудана, менінш е, казір сен сипаттағ ан йогамен 
ш ү ғ ылдануғ а еш кімнің  кабілеті жете қ оймас, ө йткені адамның  ойы алып 
ү ш па да тү раксы з ғ ой” (Б.Г.6.33) - дейді.

Бү л ө те маң ызды тү с. Себебі адам ойы ш ынымен де ү немі мазасыз 
кү йде болатын материалды к әлемде болады. Материалдык әлем адамнын 
ү немі арпалысып ғ ү мыр кеш уіне лайық талып жаратылғ ан. Кезекті бір 
мө селені ш еш уге жаны мы зды  салып талпынғ анымызбен алдымыздан тагы 
бір бө гет бой кө рсетумен болады.

Арджунаның  жоғ арыда келтірілген ө лең  ш умағ ында Кришнаны 
Мадһ усудана деп атағ аны  назар аударады. Бү л атау “пері Мадһ уды ө лтіруш і” 
деген ү ғ ымды білдіреді.” (2). Осы тү ста әрекетіне қарай Қ ү дайдын сансыз 
кө п аттары бар екенін  ескерте кеткен жон. Бү ндай Қ үдайғ а ш ексіз кө п есі.м 
беру басқ а діндерде де бар, әсіресе Ислам дін інде Алланың  токсан тоғ ыз аты 
белгілі.

Арджунанын -  Қ ү дайды осы жерде Криш на демей Мадһ усудана 
атауының  ө з сыры бар. Себебі Арджуна ойды Марһ у сиякты ү лы періге 
тең ейді. Демек егер Криш на “ой” деген періні жең е алса Арджуна да йоганы 
мең гере алады.

“Ой ты ны ш сы з, кыныр-қ исык, тәкаппар, әрі аса екпінді “Оу Кришна, 
менің  ойымды ауы здық таудан горі желді токтату жең іл ш ығ ар” (Б.Г.6.34).

Расында да ой адамның  ө р әрекетін жетелеп, қ айда барып, не істеу 
қ ажет екенін нү скап отырады. Сол себепті йогамен ш үгылданудағ ы максат- 
алас-ү ран ойды ауыздық тау болып табылады. Йог медитация (назарды 
ш оғ ырландыру) кезінде о й ы і і ө зіне бағ ындырады да, тек оны “Жоғ арғ ы 
Жанғ а” бағ ыттау арқ ылы йоганың  мақ сатына жетеді.

Бірақ  Арджуна Криш на сипаттағ ан йоганы кабылдай алмайды себебі ол 
ө з ойын ауы здыктауғ а ш арасызбын ден ойлайды.

Егер Қ ү дайды н “адал жоне ец жакын досы ” осылайш а ойласа, біз 
кайтпекпіз?-деп сү рақ  кояды вайш навтар. Қ азір еш пенденің  де 
медитациялық  йогамен ш ү ғ ылдануғ а қ абілеті жепейді. Медитациялық  
йогамен кол жететін дең гейге бү л кезең де бһ акти-йоганын, мантра-йоганың
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кемегімен яки һ аре криш на мантрасын кайталау арқ ы лы жетуге болады. Бү л 
тө сіл Веда жазбаларында ү сынылғ ан және оны рухани үстаз Чайтанйа 
Маһ апрабһ у енгізген. Бү л туралы екінш і тарауда толығ ы рак әң гіме 
қ озғ аймыз.

“Бһ агавад-Гита” нағ ыз йог “ө зін бү тіндей мағ ан арнағ ан адам”-деп 
тү сіндіреді Криш на. Иоганы колдану мен материалды қ  омірден кол 
ү згендердіи (саниаси) арасында еш кандай айы рмаш ы лы қ жоқ .

“Материалды қ  әмірден кол ү зудін йогадан айырмаш ылығы  жок немесе 
Қ ү дай Тағ алағ а қ осы лғ анғ а тең , себебі ө з сезімдерін қ анағ аттандыру 
тілегінен бас тартпағ андар шын йог бола алмайды ” (Б.Г.6.2).

“Бһ агавад-Гитада” карма-йога, джнана-йога жө не бһ акти-йога ретінде 
йоганың  басты ү ш  тү рі сипатталғ ан. Йоганы ң  әр тү рлі жү йелерін 
баспалдакқ а тең еуге болады. біреулер оны ң  алғ аш қ ы  сатысында болуы 
мү мкін, екінш і бір адам ортанш ысына жетуі, калғ андары тө бесіне кө терілуі 
мү мкін. Рухани дамуды ң  тиісті дең гейіне жаткен адам карма-йога, джнана- 
йога және т.б. деп аталады. Йогтардың  бәрі де Жоғ арғ ы Жаратуш ы ғ а кызмет 
етіп, тек жеткен дең гейлеріне қ арай ерекш еленеді.

Йога баспалдағ ы ны ң  алғ аш кы сатысындағ ы  адамдар дамылсыз енбек 
етуі керек. Криш на “Бһ агавад-Гитада” Арджунаны ц йог болуына кө зін 
жеткізу кезінде оны ш айқ аска катысудан бас тартуғ а ш акырмайды. 
Арджунаның  йог болуымен катар канқ ү йлы соғ ысқ а қ атысуын ө тінеді. 
Бһ агавад-Гитаны зерттеуш ілер иоэманың  осы тү сын “ бү л Бһ агавад- 
Гитаның ” ү лы қ ү пиясы -  жауынгерлік сапта калғ ан адам мінсіз йог та, 
санниаси да болады. Бү ғ ан қ алай жетеді? Криш на санасының  комегімен. 
Долірек айтқ анда Криш на ү ш ін ш айкасу, Криш на ү ш ін үйыктау -  демек адам 
ө зін ің  бү кіл әрекетін  Криш нағ а арнауы керек. Мү ны істеген адам асқ ан йог 
әрі асқ ан саннийаси болады. табыс кілті міне осы нда жатыр (Б.Г.62.12).

Йоганың  алғ аш қ ы  сатысында тү рғ ан адам дамы лсы з ең бек еткені жон 
деген кең ес беріледі. Мү ндай жан ү ш ін бір сәтке де әрекетсіз қ алу кауіпті 
болғ андық тан ү немі іс ү стінде болуы керек. Ал осы жолмен рухани 
дамудың  бірш ама жоғ арылау дең гейіне жеткен адам жү мыс істемей-ак тек 
Криш на жайлы ойлануғ а кабілетті болады. Бірак әлі тәжірибесі аздарғ а ө з 
сезімдерін Криш нағ а кызмет ету аркылы тізгіндеп ү стау ү сынылады. 
Криш нағ а қ ү лш ы лы қ  ете отырып аткара беруге болатын кы змет тү рлері кө п. 
Сол себепті “Халы каралы к Криш на санасы ’' қ оғ амы ны ң  максаты -  кү дайғ а 
кызмет еткісі келетіндерге осындай мү мкіндік тудыру. Материалды к әлемде 
кү ндіз-тү ні жү мыс істейтін адам ілезде-ак ш арш ап қ алса, Криш на 
санасындағ ылар һ аре Криш на мантрасын қ айталап, тәулік бойы қ ү лш ы лы к 
етіп жү рсе де, болдыруды білмейді деп айтады Криш нағ а берілгендер.

“Ой ауыздық талмағ ан адам ү ш ін ө зін-ө зі тану - ауыр азап” (Б.Г.6.36) 
Ү йретілмеген сәйгү лікке мінудін қ ауіпті екенін  әркім-ак біледі. Оның  кез- 
келген жақ қ а алып каш уы мү мкін ғ ой. Сол себепті Криш на адам ойы 
ауыздық талмайынш а йогамен ш ү ғ ылдану ө те кауіпті дейді. “Ал ойын ө зіне 
бағ ындырып, - дейді одан әрі Криш на, мақ сатка тура жолмен келе жаткан 
адамның  табы ска жететін і сө зсіз. Менің  пікірім осы ндай” (Б.Г.6.36).
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Қ азіргі кезде Криш на санасындағ ылар Веда жазбаларындағ ыдай йогамен 
ш ү ғ ылдану аркы лы  рухани орлеуге жағ дай жок деп есептейді. Йогамен 
ш ү ғ ылдану ү ш ін онаш а орын тауып, жерге куш а ш обін тө сеп, оғ ан немесе 
барыс тересі мен жү мсақ  мата жабу керек. Йогтың  кө ңілі бө лінбеуі ү ш ін 
барлық  алғ ы ш арттар жасалынады. Тө сеген барыс терісіне ү сак-тү йек 
жәндіктер де жоламайды. Енді касиетті кітаптардағ ы талаптарды 
орындамаса, тіпті йогамен ш ү ғ ы лданбай-ак ш ектелуге болмас па?-деген 
сү рак еріксіз туады.

Бү л сү ракты ң  жауабы  бізді тағ ы  да киелі кітаптардың жалпылама 
тағ лымдарына қ айтіп оралгады. Тірі жанны ң  максаты материалдык дү ниеден 
алдамш ы ләззат табудан босап, тек Криш на санасына шынайы бақ ытка 
кенелуге мү мкіндік алу. Бү л бақ ы тка кенелу ү ш ін адам ойын бір калыпта 
байыпты ү стауы  керек. Ал ойдың  сө л ғ ана толкуы  сананы ө згертіп жібереді. 
Сондыктан адамдар ө з санасын бағ ындыру ү ш ін йогамен ш ү ғ ылдануы керек. 
“Йогамен ш ү ғ ы лданғ ан адам ойын ауыздық тап, материалды қ  ниеттерден 
босап трансцендетті денгейге кө терілсе, оны кемелді йог деп санау керек” 
(Б.Г.6.18).

Адам Криш нага арнаган қ ызметін  ү збей жалғ астыру нәтижесінде 
самадһ и дө режесіне кө теріледі. Самадһ и кү йінде болганда іш іп-жеу, 
ү йық тау, ең бек ету дегенді, рахат сезімге берілуді білмейді деп ойлау кате. 
Бү л дө режеге жеткендер ө зіне жү ктелген міндеттерді мү лтіксіз орындап әрі 
ү немі Криш наны ойлап жү реді.

Ал қ азіргі жағ дайда дү рыс жолда тү рғ ан адам негізгі тө рт реттеуш і 
шартты басш ы лы кка алады: онда кжетінш е ең бектенеді, кажетінш е іш іп- 
жейді, сезімін қ анағ аттанды ру жағ ын ш ектеуі және мүмкін болғ анш а 
тыныш сыз, мазасыз, ү рейлі жерлерден аулак жү реді. Осы талаптарды 
ү станып йогамен тү рақ ты  ш ү ғ ылдануғ а мү мкінш ілік алады.

Ец тәтті ләззат дәмін  кемелді йог кана алады. Лө ззатты ш ексіз сезінсең , 
шынайы бақ ы т деген осы. Бү л Криш на санасындағ ылар үш ін әрине 
материалдык емес, рухани сипатта. Криш на Санасына берілгендердің  
тәжірбиесі әр тү рлі. Йогамен ш ү ғ ылдануғ а, талпыныс жасаудың  озі ү ш -тө рт 
жылдан кейін басталады. Бү ғ ан уақ ы т кажет бір нәтижеге жету ү ш ін 
кажырлы ең бектену кажет ететіні сиякты , бү л да бірітіндеп болатын нәрсе. 
Адамнан кайтпас жігерлікті талап етеді. Алматыдағ ы  храмда тү ратын 
монахтармен әң гімелескенде де, жалпы ө здерін берілгендерміз деп 
есептейтін 150 адаммен сө йлескенде де бірде-бір адам йога аркылы ш ексіз 
ләззат сезімін бастан кеш тім деп айта алмады. Бірак кейбіреулері 
медитациядан соң  ерекш е сергіп, денелерінде кү ш пайда болатынын айтады. 
Бү л алғ аш қ ы кезендер ш ығ ар, болаш акта ү збей ш ү ғ ы лдансак йоганың  биік 
ш ың ына біз де жетеміз деп ү міттенеді. Ә ң гімелескендердің  бәрі оздерінің  
киелі кітаптарының  талабын толы к орындай алмайтындарын мойындайды. 
Оның  ең  бірінш і себебі -  Кали-ю га -  казіргі токы рау заманда ө мір сү руіміз. 
Қ орш ағ ан коғ амның  тірш ілігінен бө лін іп шығ у мү мкін емес. Ә р аттағ ан 
кадамыц осы қ оғ амны ң  заң ына тәуелді. Сонымен коса op адамнын 
материалдык табиғ аттың  торынан арыла алмауы. Оның  себебі біздін
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жанымыз тәнде орналасқ ан. Жан лө ззаттануды  кажет егеді. Сол себепті 
ләззаттану сезімін  қ ы спақ қ а алудың  қ ажеті жок, тек оны тиісті арнағ а 
бағ ыттау керек. Маһ а -  мантрағ а енетін кү дай аттарының  бірі -  “Рама” сө зі 
рухани ө мірмен ләззаттану деген ү ғ ымды білдіреді. Осыдан біз 
берілгендердің  рухани ләззат алу мақ саттары ның  себебі Криш на санасында 
бакытка кенелу екенін кө реміз.

Прабхупада материалды қ  ө лем-жазғ ы аптап ы сты к пен қыскы  ү скірік аяз 
алмасатын, бакыттан соң  бакы тсы зды к келетін, данк пен атак абыройдан 
жү рдай болуғ а ү ш тасатын аумалы-тө кпелі, айнымалы ғ алам” (Б.Г .62-35) - 
деп жазады.

Метариалды к ө тпелі дү ниеде не нәрсе болмасын оғ ан кайш ы ү ғ ы ммен 
салыстырмалы тү рде танылады. Даң кты  болудың  не екенін абырой 
тө гілгеннсн кейін терең ірек тү сінетін боларсыз. “Бакы тты ң  мәнін білмей 
тү рып зардап тартуды ң  не екенін тү сіне алмайсыз. Сол сияқ ты ө зім зардап 
ш еккеннен кейін ғ ана бакытты дү рыс бағ алай аламын. Біз осындай екі ү дай 
кү былыстардың  ыкпалынан жоғ ары тү руғ а тиіспіз. Алайда әзірш е осы 
дегеніміз бар кезінде біз бү ларғ а жанаса береміз. Өзін тәнмін деген 
тү йсіктен, ө зін денеге балаудан арылғ ысы келген жан жаң ағ ы агалғ ан екі 
ү дай қ ү бы лы старғ а ш ыдамдылық пен тө зе білуді ү йрену керек” (3).

Криш на “Бһ агавад-Гитаны ң ” екінш і тарауы нда арджунаға бакытпен 
бақ ы тсы зды к сиякты  екі ү дай кү бы лы стар материалды қ  денеде ғ ана 
болатынын ескертеді. Ал емірде кездесетін кү былмалы кү былыстарғ а калай 
тө теп беруге болады. бү л сү рақ ка біз жауапты  6 тараудан табамыз. Онда 
“кім білім алып, оны ө мірінде канағ ат тапса ол озін-езі тану денгейіне 
жеткен йог (мистик) саналады. Трансцендентті дең гейдегі мү ндай адам ө з 
сезімдерін ін  қ ожасы  болады. Ол ү ш ін ш ыны, тас жө не алтынның  кү ны 
бірдей” -  деген. Сонда адам рухани білім алғ аннан кейін оны практикада 
қ олдана білуі керек. Веда ілімін теория жү зінде ө те жаксы білетін, ал 
кү нделікті ө мірде ш ылым шегіп, ш арап іш іп баска да дене кү марлыктарын 
калағ анш а канағ аттанды раты н ғ алымдар ө те кө п. Бү л ғалымдардың  білімінен 
пайда жок. Себебі олар рухани емес кы зметпен ш ү ғ ылданады. Теориялы к 
білім-джнана, ал практикалы қ  білім-виджнана деп аталады. Теориялы қ  білім 
адамнын рухани осуі ү ш ін жеткіліксіз. Сондыктан джнананы виджананамен 
ү ш тастырғ анда ғ ана адам нағ ыз канағ ат сезіміне бө ленеді.

Рухани ө зін-ө зі тану тәсілін  іс жү зінде колдана білген адам кемелді йог 
саналады. Иогамен ш ү ғ ылданғ ан жан ө зін де, ө мірін  де ө згертуі тиіс және 
алғ ан білімін жү зеге асыруы керек. Білімін іс жү зінде колданғ ан адам калай 
ерекш еленеді? Оның  ойы байып тауып, материалды к әлемге еліктеуін кояды. 
Мү ндай адам ө зін толы к мең геріп, материалды к дү ниенін  қ ызығ ына ермей, 
ол ш ынығ а, тасқ а, алтынғ а бірдей карайтын болады. Материалистік коғ ам 
сезімді канағ аттандыру максатымен кыруар заттар ш ыгарады, ал мү ны 
адамдар материалды к ө ркениеттің  белгісі деп біледі. Ал кемелді йогтар ү ш ін 
мү ндай заттар жолда жаткан қ оқ ыспен тен. Тек бү л ғ ана емес Бһ агавад- 
Гитаның  алтынш ы тарауы нда йогтар тағ ы  да мынандай талап қ ояды: “Кім 
барлык адамдарғ а ізгілік тілеуш іге де, досы  мен қ асына да, ө секш і
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