
Джерело: Читанка з філософії: У 6 книгах. – К.: Довіра, 1992. – Т. 1: Філософія стародавнього 
світу. – С. 15 – 16. 

«ШАТАПАТХА-БРАХМАНА» 

14. (ДУМКА ЯК ПЕРШОПОЧАТОК) X, 5, З 

1. Воістину, спочатку це ніби не було ані не-сущим, ані сущим. Спочатку це воістину 
немов би було і наче не було. Це було лише думкою. 

2. Тому мудрецем сказано: «Не було тоді ані не-сущого, ані сущого», оскільки думка 
начебто не є ані суща, ані не-суща. 

3. Вона, думка, будучи ствердженою, забажала стати явною, більш ясно вираженою, з 
чіткішим обрисом. Вона шукала атман '. Вона віддалась тапасу. Вона набула чіткого вигляду. 
Вона побачила тридцять шість тисяч вогнів ( свого) атмана, промені, що складалися з думки, 
витворені думкою. Вони були розпалені лише думкою, витворені думкою. Думкою вчинялись 
жертвоприношення, за допомогою думки співали вони, за допомогою думки складали вони 
подяку. Те, що здійснюється звичайно під час обряду жертвоприношення, було здійснено 
одною лише думкою в них, які суть думка, вибудовані думкою, у вигляді 
(жертвоприношення), яке складалось із думки. 

4. Ця думка створила мову. Вона, мова, будучи створеною, забажала стати явпою, 
ясніше висловленою, з більш чітким виглядом. Вона шукала атман. Вона віддалась тапасу. 
Вона набула чіткого вигляду. 

5. Ця мова створила дихання. Воно, дихання, будучи створеним, забажало стати явним, 
більш ясно вираже- 

_______________________________ 
1 Атман — зворотний займенник «себе», з часів Упанішад набув субстанційного 

значення, близького до значення «суб'єкти». Найчастіше мислиться як абсолютний суб'єкт. 
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ним, з більш чітким виглядом. Воно шукало атман. Воно віддалось тапасу. Воно набуло 

чіткого вигляду. 
6. Це дихання створило зір. Він, зір, будучи створеним, забажав стати явним, більш ясно 

вираженим, з більш чітким виглядом. Він шукав атман. Він віддався тапасу. Він набув 
чіткого вигляду. 

7. Цей зір створив слух. Він, слух, будучи створеним, забажав стати явним, більш ясно 
вираженим, з більш чітким виглядом. Він шукав атман. Він віддався тапасу. Він набув 
чіткого вигляду. 

8. Цей слух створив дію. Вона набула чіткого вигляду (і стала) правами', їх сплетінням, 
тілом, що складається з їжі. Воістину недосконала дія без пран, саме так воістину 
недосконалі прани без дії. 

9. Ця дія, будучи створеною, забажала стати явною, більш ясно вираженою, з більш 
чітким виглядом. Вона шукала атман. Вона віддалась тапасу. Вона набула чіткого вигляду. 

10. Ця дія створила вогонь. Воістину вогонь — більш явний, ніж дія. Бо дією створюють 
його, дією розпалюють його. 

12. Вони ж, ці вогні, воістину розламаються знанням. Воно, знання, будучи створеним, 
забажало стати явним, більш ясно вираженим, з більш чітким виглядом. Воно шукало атман. 
Воно віддалося тапасу. Воно набуло чіткого вигляду. Наскільки велике розгортання знання, 
наскільки велике творіння знання в окремому, настільки велике знання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 


