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仏説摩訶般若波羅蜜多心
経

Бус-сецу ма ка хан ня ха
ра мі та шін ґьо

Будда проповідує сутру 
серця досконалості 
мудрості

観自在菩薩行深般若波羅
蜜多時。照見五蘊皆空。
度一切苦厄。

Кан джі дзаї бо сацу ґьо 
джін хан ня ха ра мі та 
джі шьо кен ґо ун каї ку 
до іс-саї ку яку

Коли Авалокітешвара 
Бодхісатва практикував 
глибоку досконалість 
мудрості,1 він побачив 
природу П’яти Сканд2 і 
побачив, що всі вони 
порожні, і подолав усі 
страждання.

舎利子。色不異空。空不
異色。色即是空。空即是
色。受想行識亦復如是。

Шя рі ші шікі фу і ку ку 
фу і шікі шікі дзоку дзе 
ку ку дзоку дзе шікі джю 
со ґьо шікі яку бу ньо 
дзе

Шаріпутра,3 форма не 
відрізняється від 
Шуньята,4 а Шуньята не 
відрізняється від 
форми. Сама форма є 
Шуньята, а сама 
Шуньята є формою. 
Такими є також відчуття,
сприйняття, розумова 
діяльність, свідомість

舎利子。是諸法空相。不
生不滅。不垢不浄。不増
不減。

Шя рі ші дзе шьо хо ку 
со фу шьо фу мецу фу 
ку фу джьо фу дзо фу 
ґен

Шаріпутра, усі явища є 
Шуньята: вони не 
створені і не знищені, не
осквернені і не чисті, і 
вони не збільшуються і 
не зменшуються.

1 Досконалої Мудрості (Prajñāpāramitā, Праджняпараміта) – одна з центральних концепцій буддизму Махаяни, 
що принципово описує доктрини дгарми та пустотності (шуньяти), уявної реальності та шляху бодгісаттв.

2 П’яти Сканд - п'ять складових, необхідних для формування особистості, відповідно до феноменології 
буддизму: форма, відчуття, сприйняття, розумова діяльність, свідомість

3 Шаріпутра - один з двох головних учнів Будди Шак'ямуні..
4 Шуньята - відсутність власної природи речей та феноменів, зважаючи на їхню відносність, зумовленість та 

взаємозалежність



是故空中。無色無受想行
識。無眼耳鼻舌身意。無
色声香味触法。無眼界。
乃至無意識界。無無明。
亦無無明尽。乃至無老
死。亦無老死尽。無苦集
滅道。

Дзе ко ку чю му шікі му 
джю со ґьо шікі му ґен-ні
бі дзе-шін і му шікі шьо 
ко мі соку хо му ґен каї 
наї ші му і шікі каї му му 
мьо яку му му мьо джін 
наї ші му ро ші яку му 
ро ші джін му ку шу 
мецу до

Це тому, що в 
Шуньята немає ні 
форми, ні відчуттів, ні 
сприйняття, ні 
розумової діяльності, 
ні свідомості. Немає 
очей, вух, носа, язика, 
тіла чи думок. Немає 
форм, звуків, запахів, 
смаків, відчуттів чи 
явищ. Немає поля 
зору і немає сфери 
думок.

無智亦無得。以無所得
故。菩提薩埵。依般若波
羅蜜多故。心無 礙。無罜

礙故。無有恐怖。遠離罜
一切顛倒夢想。究竟涅
槃。 

му чі яку му току і му 
шьо ток-ко бо даї сат-та 
е хан ня ха ра мі та ко 
шін му ке ґе му ке ґе ко 
му у ку фу он рі іс-саї 
тен до му со ку ґьо не 
хан

Немає незнання чи 
усунення невігластва, 
навіть аж до старості й 
смерті включно, а також
усунення старості й 
смерті. Немає 
страждання, його 
накопичення, його 
усунення чи шляху. 
Немає розуміння і 
досягнення.

三世諸仏。依般若波羅蜜
多故。得阿耨多羅三藐三
菩提。 

сан дзе шьо буцу е хан 
ня ха ра мі та ко току а 
ноку та ра сам мяку сан 
бо даї

Оскільки всі будди 
минулого, сьогодення та
майбутнього 
покладаються на 
Досконалість мудрості, 
вони досягають 
«Ануттара 
Самьяксамбодхі».5

5 Ануттара Самьяксамбодхі – буддійський термін для повного просвітлення.



故知。般若波羅蜜多。是
大神呪。是大明呪。是無
上呪。是無等等呪。能除
一切苦。真実不虚故。説
般若波羅蜜多呪。

ко чі хан ня ха ра мі та 
дзе даї джін шю дзе даї 
мьо шю дзе му джьо шю
дзе му то до шю но 
джьо іс-саї ку шін джіцу 
фу ко ко сецу хан ня ха 
ра мі та шю

Тому знайте, що 
«Досконалість 
мудрості» — це велика 
духовна мантра, велика 
блискуча мантра, 
неперевершена мантра 
і неперевершена 
мантра. Мантра 
досконалості мудрості 
вимовляється, тому що 
вона усуває всі 
страждання.

即説呪曰。羯諦羯諦波羅
羯諦波羅僧羯諦菩提薩婆
訶。般若心経 

соку сецу шю вацу:

ґя те ґя те ха ра ґя те 
хара со ґя те бо джі со 
ва ка хан ня шін ґбо

Мантра читається так:6

    gate gate pāragate 
pārasaṃgate bodhi 
svāhā

6 Це спеціальна мантра, яка міститься в кінці сутри. Його значення можна перекласти як «Пійшли, пішли, всі 
пішли на той берег, просвітлення, вітання!».  Санскрит показаний нижче, але японською він вимовляється трохи
інакше.


