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ТЕЗИ 

 

Релігійно-філософська проблематика Бгаґавата пурани, великого і 

змістовного індійського середньовічного тексту, не так часто привертає увагу 

дослідників. А якщо і привертає, то їй властива вибірковість, а не 

всеохопність. Тобто в дослідницьке поле зору насамперед потрапляють 

окремі шлоки і розділи, рідше окремі книги і вкрай рідко весь текст. 

Натомість ми пропонуємо зосередитися на поступовому аналізі всієї 

Бгаґавата пурани, виокремивши в ній йоґічну проблематику. У фокусі уваги 

дослідження опиняються терміни, в яких присутня основа yoga, а також 

суміжна йоґічна лексика.  

Нами проаналізована перша книга, в якій були виявлені десять 

відповідних слів. Це – yoga (йоґа), bhaktiyoga (бгактійоґа), yogin (йоґін), 

yogeśvara (Йоґешвара), mahāyogin (магайоґін), kuyogin (куйоґін), yoganidrā 

(йоґанідра), kriyāyogа (кріяйоґа), viyoga (війоґа) та yama (яма). Усі вони разом 

вживаються в першій книзі тридцять разів. 

Аналіз вказаних термінів враховує кілька контекстів, зокрема: 

композиційний, лінгвістичний, релігійно-філософський, статистичний. 

Про що свідчать згадані слова? Чи вдалося помітити ту чи іншу 

закономірність в їхньому вживанні? Що таке йоґа? Чи зустрічається 

систематичний виклад вчення йоґи? Хто такий йоґін? Відповіді на ці та інші 

питання піднімаються в доповіді.  

Розгляд першої книги Бгаґавата пурани передбачає звернення і до 

інших індійських релігійно-філософських текстів. 
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