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«ТІПІТАКА» 

І. Восьмеричний шлях. Чотири благородні істини: 
1. Так, я чув: колись владика жив у Бенаресі в парку оленів Ісіпітона. 
2. Одного разу він звернувся до п'яти бхіккху ' з такими словами: «Є, бхіккху, два крайні 

(шляхи), якими той, хто покинув людський світ, не повинен іти. Які ж це два (шляхи)? 
3. Той, ідучи яким люди прагнуть лише насолоди, 
_________________________________ 
1 Бхіккху — жебраючий монах. 
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нижчий, грубий, (він) для простолюддя, неблагородний, марний, той, який веде до 
умертвіння плоті, приносить страждання, є також неблагородний, марний... 

4. Що ж це, о бхіккху, за середній шлях, знайдений Татхагатою, що дає бачення, дає 
знання, яким слід іти, (бо) він веде до надзнання, просвітлення, до нірвани? Це благий 
восьмеричний шлях, а саме: правильне бачення, правильна думка, правильна мова, 
правильна дія, правильний спосіб життя, правильне прагнення, правильна увага, правильне 
зосередження. 

5. А це, о бхіккху, благородна істина про страждання: народження — страждання, 
старість — страждання, хвороба — страждання, смерть — страждання, з'єднання з 
неприємним — страждання, розлука з приємним — страждання, досягнення чого-небудь 
бажаного — страждання, коротше кажучи, п'ятерична прив'язаність до існування 

є страждання. 
6. А це, о бхіккху, благородна істина про походження страждання: це спрага, що 

призводить до нових народжень, супроводжувана задоволеннями і пристрастями, та, що 
знаходить задоволення тут і там, а саме: спрага насолоди, спрага існування, спрага загибелі. 

7. А це, о бхіккху, благородна істина про знищення страждання: це повне безслідне 
знищення цієї спраги, відмова (від неї), відкидання, звільнення. 

8. А це, о бхіккху, поки не пізнав до кінця це трициклічне, дванадцятичленне істинне 
знання про ці чотири благородні істини, доти, о бхіккху, я не знаю, як я в цьому світі богів, 
смертних і брахманів, у цьому народженні разом з самітниками, брахманами, з богами і 
людьми досягну найвищого, повного просвітлення. 

14. Коли ж, о бхіккху, я пізнав до кіпця це трициклічне, дванадцятичленне істинне знання 
про ці чотири благородні істини, тоді, о бхіккху, я бачив, що в цьому світі, 

в світі богів, смертних і брахманів, у цьому народженні ї разом з самітниками, 
брахманами, з богами і людьми досягну найвищого, повного просвітлення. І тоді виникло у 
мене бачення і знання: непорушне просвітлення моєї свідомості; це моє останнє народження; 
більш немає нових народжень. 

15. Так сказав владика. Радісно вітали промову владики п'ятеро бхіккху. 
II. (Закон залежного виникнення). 
1. … Одного разу високоповажний Ананда подався ту- 
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ди, де мешкав владика, і, прийшовши до нього і привітавши його, сів поряд з ним. І 

сидячи поряд з ним, Ананда так сказав владиці: «Як дивно і незвичайно, о благий! Який 
глибокий, о благий, цей закон залежного виникнення і яким глибоким він уявляється. І все ж, 
я гадаю, він дуже зрозумілий». «Не говори так, Анандо, не говори так! О Анандо, це закон 
залежної появи і глибоким він уявляється. О Анандо, через незнання і нерозуміння цієї 
дхамми це народження заплутане подібно до клубка ниток і покрите пліснявою, подібне до 
стебел трави, (тому) не можна уникнути хибного шляху, шляху зла, цієї юдолі страждань, 
сансари. 

2. Коли запитують, о Анандо, чи зумовлені чимось старість і смерть, слід відповідати: 
«Зумовлені». Тому, хто запитує, чим зумовлені старість і смерть, треба відповідати: 
«Старість і смерть зумовлені народженням». 

Коли запитують, о Анандо, чи обумовлено чимось народження, треба відповідати: 
«Зумовлено». Тому, хто запитує, чим зумовлено народження, потрібно відповідати: 
«Народження зумовлено становленням». 

Коли запитують, о Анандо, чи зумовлено чимось становлення, потрібно відповідати: 
«Становлення зумовлено прив'язаністю». 

Коли запитують, о Анандо, чи зумовлена чимось прив'язаність, слід відповідати: 
«Прив'язаність зумовлена спрагою». 

Коли запитують, о Анандо, чи зумовлена чимось спрага, слід відповідати: «Зумовлена». 
Тому, хто запитує, чим зумовлена спрага, слід відповідати: «Спрага зумовлена почуттям». 

Коли запитують, о Анандо, чи обумовлено чимось почуття, слід відповідати: 
«Обумовлено». Тому, хто запитує, чим обумовлено почуття, слід відповідати: «Почуття 
обумовлено зіткненням». 

Коли запитують, о Анандо, чи обумовлено чимось зіткнення, слід відповідати: 
«Обумовлено». Тому, хто запитує, чим обумовлено зіткнення, слід відповідати: «Зіткнення 
обумовлено іменем і формою». 

Коли запитують, о Анандо, чи обумовлені чимось ім'я і форма, слід відповідати: 
«Обумовлені». Тому, хто запитує, чим обумовлені ім'я і форма, слід відповідати: «Ім'я і 
форма обумовлені свідомістю». 

Коли запитують, о Анандо, чи обумовлена чимось сві- 
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домість, слід відповідати: «Свідомість обумовлена іменем і формою». 
3. Таким чином, о Анандо, свідомість обумовлена іменем і формою, ім'я і форма 

обумовлені свідомістю, іменем і формою обумовлене зіткнення, зіткненням обумовлено 
почуття, почуттям обумовлена спрага, спрагою обумовлена прив'язаність, прив'язаністю 
обумовлено становлення, становленням обумовлено народження, народженням обумовлені 
старість і смерть, старістю і смертю обумовлено виникнення скорботи, жалості, страждання, 
печалі, відчаю. Таке джерело всієї цієї частки страждань. 

4. «Старість і смерть обумовлені народженням»,— так говориться. В якому ж розумінні 
старість і смерть обумовлені народженням? Це, Анандо, слід розуміти таким чином. Якщо б, 
о Анандо, ніколи і ніде не виникало б народження, тобто у богів бога, у гандхарвів 
гандхарви, у якшей якші, у бхут бхута, у людей людини, у четвероногих четвероногого, у 
птахів птаха, у плазунів плазуна, і коли у такої-то чи такої-то істоти в такому-то чи в такому-
то стані не виникло б народження, при припиненні народження, Анандо, звідки б було б 
взятися старості й смерті? «Нізвідки, о благий». У цьому, Анандо, і криється причина й 
основа походження і обумовленості старості й смерті — це народження. 

5. Далі говориться: «Народження обумовлено становленням». В якому: ж розумінні 
народження обумовлено становленням? Це, Анандо, слід розуміти так. Якщо б, о Анандо, 
ніяким чином, ніколи й ніде не виникало б становлення, тобто становлення потягу, 
становлення, яке має форму, становлення, яке не має форми, тобто при повній відсутності 
якого б то не було становлення, при припиненні становлення, Анандо, звідки було б взятися 
народженню? «Нізвідки, о благий». 

 
6. Далі говориться: «Становлення обумовлено прив'язаністю». Коли б, Анандо, ніяким 

чином, ніколи і ніде не виникло б прив'язаності..., що виникає від потягу, від роздумів, від 
віри в обряди ..., від віри в існування власної душі, тобто при повній відсутності якої б то не 
було прив'язаності, при зникненні прив'язаності, Анандо, звідки було б взятися 
становленню? «Нізвідки, о благий». 

7. Далі говориться: «Прив'язаність обумовлена спрагою». Коли б, о Анандо, ніяким 
чином, ніколи і ніде не виникало спраги, тобто спраги форми, спраги звуку, спра- 
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ги запаху, спраги смаку, спраги дотику, спраги дхамми ', тобто при повній відсутності 

якої б то не було спраги... Анандо, звідки б узятися прив'язаності? «Нізвідки, о благий». 
8. Далі говориться: «Спрага обумовлена почуттям». Це, Анандо, слід розуміти так. Коли 

б, о Анандо, ніяким чином, ніколи і ніде не виникало б почуття, тобто почуття, що виникає 
від зіткнення вух, почуття, що виникає від зіткнення носа, почуття, що виникає від зіткнення 
язика, почуття, що виникає від зіткнення розуму, тобто при повній відсутності якого б то не 
було почуття, при припиненні почуття, Анандо, звідки було б взятися спразі? «Нізвідки, о 
благий». У цьому, Анандо, і криється причина й основа походження і зумовленість спраги — 
це почуття. 

9. Таким чином, о Анандо, спрага виникає від почуття, від спраги виникає пошук, від 
пошуку виникає досягнення, від досягнення виникає твердження, від твердження виникає 
придбання, від придбання виникає захват, від захвату виникає ненаситність, від ненаситності 
виникає охорона, від охорони виникає багато гріхів, (виникають) горезвісні дхамми, 
(виникає) хапання за палицю і хапання за зброю, сутички і розбрат, сварки і чвари, наклеп і 
брехня. 

19. Далі говориться: «Почуття обумовлено зіткненням». В якому ж розумінні почуття 
обумовлено зіткненням? Це, Анандо, слід розуміти так. Коли б, о Анандо, ніяким побитом, 
ніколи і ніде не виникало б зіткнення, тобто зіткнення очей, зіткнення вух, зіткнення носа, 
зіткнення язика, зіткнення тіла, зіткнення розуму, тобто при повній відсутності якого б то не 
було зіткнення, при припиненні зіткнення, звідки було б узятися почуттю? «Нізвідки, о 
благий». 

20. Далі говориться: «Зіткнення обумовлено іменем і формою». В якому ж розумінні 
зіткнення обумовлено іменем і формою? Це, Анандо, слід розуміти так. Якщо, о Анандо, 
через зовнішність, характерні прикмети, ознаки, визначення зроблено опис (усієї) групи 
імен, то при повній відсутності цієї зовнішності, цих характерних прикмет, цих ознак, цих 
визначень, звідки було б узятися 

1 Дхамма - те ж саме, що й дхарма. Буддійське вчення взагалі. 
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зіткненню зі (всією) групою форм, що сталося через називання? «Нізвідки, о благий».  
21. Далі говориться: «Ім'я і форма обумовлені свідомістю». В якому ж розумінні ім'я і 

форма обумовлені свідомістю? Це, Анандо, слід розуміти так. Коли б, о Анандо, свідомість не 
входила в материнське лоно, то звідки було б узятися в материнському лоні імені й формі? 
«Нізвідки, о благий». А якщо, Анандо, свідомість, потрапивши в материнське лоно, знову з 
нього була б вилучена, звідки було б узятися імені й формі в цьому народженні? «Нізвідки, о 
благий». 

А якщо, Анандо, свідомість хлопчика чи дівчинки була б знищена, поки вони ще 
маленькі, то звідки було б узятися росту, збільшенню, повному розквіту імені і форми? 
«Нізвідки, о благий». У цьому, Анандо, і полягає причина й основа походження і 
зумовленості імені й форми — це свідомість. 

22. Далі говориться: «Свідомість обумовлена іменем і формою». В якому ж розумінні 
свідомість обумовлена іменем і формою? Це, Апандо, слід розуміти так. Коли б, о Анандо, 
свідомість не знаходила опори в імені й формі, то звідки б у майбутньому виникло 
страждання через народження, старість й смерть? «Нізвідки, о благий». У цьому, Анандо, і 
криється причина і основа походження й зумовленість свідомості — це ім'я і форма. 

IV (НІРВАНА) 

...«Дві речі в світі, о царю, не народжені камою не народжені причиною, не народжені 
матеріальною причиною. Ось ці дві (речі): простір, о царю, не народжений камою, не 
народжений причиною, не народжений матеріальною причиною; нірвана, о царю, не 
народжена камою, не народжена причиною, не народжена матеріальною причиною». 

...«Тепер, о благий Нагасано, доведи, поясни мені за допомогою доказу, аби я зрозумів, 
(що значить) «існує причина досягнення нірвани, але не існує причини утворення 
нірвани».— «Гаразд, о царю, слухай уважно, слухай старанно, і я викладу тобі ці докази. Чи 
може людина, о царю, володіючи тією силою, що дана їй від природи, піднятися звідси на 
шпиль цариці гір Гімалаїв?» 

1 Кама — те ж саме, що й карма. 
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«Так, о благий». «А чи може ця людина, о царю, володіючи тією силою, що дана їй від 
природи, принести сюди царицю гір Гімалаїв?» — «Ні, о благий».— «Так само, о царю, 
можна пояснити шлях до досягнення нірвани, але не можна вказати причину утворення 
нірвани... Чому це так? Через необумовленість (природи) дхаммн». «О високоповажний 
Нагасано, значить, нірвана не обумовлена? Вона ніким не створена, про нірвану, о царю, не 
можна сказати ні того, що вона виникла, ні того, що вона не виникла, ні того, що вона 
повинна виникнути, що вона минуле, майбутнє або теперішнє, що її можна сприймати зором, 
слухом, нюхом, смаком, дотиком». «Якщо, о високоповажний Нагасано, нірвана не виникла, 
не невиникла і не повинна виникнути, (якщо вона) не минуле, не майбутнє, не теперішнє, 
(якщо вона) не може бути сприйнята ні зором, ні слухом, ні нюхом, ні смаком, ні дотиком, 
тоді ти, високоповажний Нагасано, говориш про нірвану як про неіснуючу дхамму, (тоді ти) 
стверджуєш: «нірвана не існує». «Нірвана існує, о царю, її можна сприйняти розумом. 
Праведний учень, що йде по правильному шляху, з чистим розумом, піднесений і щирий, 
який не має перешкод, вільний від почуттєвих бажань, бачить нірвану». «Що ж воно таке, ця 
нірвана, о благий? Як вона може бути пояснена з допомогою порівнянь?..» «Чи існує, о царю, 
те, що називається вітром?» «Так, о благий». «Тоді, о царю, покажи мені вітер, що має колір, 
форму, маленький або великий, довгий або короткий»... «Це неможливо...» «Але якщо, о 
царю, неможливо показати вітер, то значить, вітру не існує?» «Я знаю, о благий Нагасано, 
що вітер існує, це (знання) запало мені в серце, але я не можу показати вітер». «Так само, о 
царю, існує нірвана, а я не можу показати нірвану ні за допомогою кольору, ні за допомогою 
форми». 
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