
 

Ангуттара Никая 
 

 

 

Ангуттара Никая е четвъртия основен сборник, влизащ в състава на Сутта Питака 

на Палийския Канона. Този раздел на Канона е построен в съответствие с 

педагогическата техника, често използвана от Буда, а именно, като база за 

изнесената от него беседа, той използва числова схема. В древна Индия, за да се 

съхранят духовните учения, същите не са били записвани, а са заучавани наизуст, 

за което много добре са подхождали числата. 

 

Обобщаващата строфа в края на последната книга говори за това, че в Ангуттара 

Никая се съдържат 9 557 сутти. Трудно е да се посочи точното количество на 

суттите, тъй като не е съвсем ясно, трябва ли да се счита че някои групи от 

текстове представляват отделни сутти или една цяла сутта. Такова голямо число, 

очевидно е получено при броенето на суттите, които се повтарят в края на всяка 

от книгите. Ако не се броят тези сутти-повторения, то в Ангуттара се съдържат     

3 872 сутти, много от които, обаче, също се повтарят една с друга. Така че даже 

тази цифра е относителна. 

 

Думата "Ангуттара" е съставна, и може да бъде преведена като "нарастващи-с-

един-фактор." Коментарите понякога посочват този сборник като Екуттараникая, 

"сборникът увеличаващ се с единица", а също и като Ангуттарагама. Това 

предполага, че по време на съставянето на Коментарите е имало няколко варианта 

за обръщение към този раздел на Канона. В северната будистка традиция, този 

сборник е известен като Екоттарагама или Екоттарикагама, (агама означава 

"наследство"). Една пълна версия на Екоттарагама в Китайския превод е включен в 

Китайската Типитака. Периодичното използване на думата "агама" в Коментарите 

на езика пали показва, че тя не се използва единствено в северното направление на 

Будизма. 

 

Името Ангуттара е дадено на този сборник, защото той е подреден по схема, при 

която броят на обектите в суттите на всяка следваща част се увеличава 

постепенно спрямо броя на обектите на предходната част.  Сборникът съдържа 

единадесет нипати или "книги", наречени просто на тяхната числена основа: 

Екаканипата, Книгата на единиците; Дуканипата, Книгата на двете; и така нататък 

до Екадасаканипата, Книгата на единадесетте. 

 

Изглежда, че суттите в Ангуттара Никая първоначално не са имали заглавия. В 

съвременните издания на Канона суттите са озаглавени, но тези заглавия са дело 

на скорошни редактори. 

 

 

 



 

Едва ли може да се твърди, че суттите, влизащи в състава на Ангуттара, са 

подбрани по някакъв доктринален критерии. Тук се съдържат материали от Виная, 

списъци с видни последователи, космологични идеи и прочее. Това, което може да 

се каже със сигурност, е, че задълбоченото проучване на съдържанието му разкрива 

преобладаването на текстове, занимаващи се с будистката практика. Темите им 

варират от основните етични правила, препоръчани към заетите светски 

последователи, през стълбовете на умственото обучение, до най-висшите 

медитативни състояния на концентрация при араханта. 

 

 

АН 1: Екака Нипата - Книга с единиците 

АН 2: Дука Нипата - Книга с двете 

АН 3: Тика Нипата - Книга с трите 

АН 4: Чатукка Нипата - Книга с четирите 

АН 5: Панчака Нипата - Книга с петте 

АН 6: Чакка Нипата - Книга с шестте 

АН 7: Саттака Нипата - Книга със седемте 

АН 8: Аттака Нипата - Книга с осемте 

АН 9: Навака Нипата - Книга с деветте 

АН 10: Дасака Нипата - Книга с десетте 

АН 11: Екадасака Нипата - Книга с единадесетте 
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