
 

 

Приятелско отношение към суттите 
Джон Буллит 

 

 

"Бикку, трябва да тренирате себе си по следния начин: 'Когато тези беседи са, 

изречени от Татаагата, които са дълбоки, задълбочени по знание, отвъд-светски, 

занимаващи се с празнота, ние ще бъдем готови да се вслушаме в тях, ще ги 

слушаме, ще напрягаме нашите умове за да ги разберем; ще се отнасяме към тези 

учения като към достойни за овладяване и усъвършенстване' Така трябва да 

тренирате себе си" 

 
 - СН 20.7 

 

 

 

 

Палийският Канон съдържа хиляди сутти (беседи, лекции), от които към настоящия 

момент повечето са достъпни на различни езици в Интернет. Когато пред вас се 

разкрие такова изобилие, по естествен път възникват три въпроса: 

 

Защо да четем суттите? 

Кои сутти да четем? 

Как да четем суттите? 

 

 

Няма прост еднозначен отговор на тези въпроси. Най-добрите отговори ще бъдат тези, 

които вие откриете сами за себе си. Въпреки това, бих искал да предложа някои идеи, 

предложения и съвети, които сам считам за полезни след много години изучаване на 

суттите. Възможно е, някои от тях да се окажат полезни и за вас. 

 

 

Защо да четем суттите? 

Те са първоизточника на ученията на Теравада будизма. 

Ако ви интересуват ученията на Теравада будизма, тогава Палийският Канон със 

суттите които той съдържа е мястото към което можете да се обърнете за 

авторитетен съвет и подкрепа. Не е нужно да се притеснявате за това дали 

историческият Буда е произнесъл словата в тези сутти или не (това никой никога 

не може да докаже). Просто помнете това, че ученията от суттите са 

практикувани с очевиден успех от многобройни последователи на будизма в 

продължение на вече почни 2 600 години. Ако искате да узнаете, дали наистина 

тези учения работят или не, тогава изучавайте суттите, прилагайте техните 

учения на практика и разяснете тяхната приложимост от първа ръка, от собствен 

опит. 

 

 

 



 

 

 

Те представят цялото съдържание на ученията. 

Ученията в суттите, взети в тяхната пълнота, представляват завършена пътна 

карта упътваща последователя от неговото настоящо духовно ниво напред до 

крайната цел. Без значение какво е вашето настоящо духовно развитие (пълен 

скептик, любител, мирянин последовател или монах/ монахиня), в суттите се 

съдържа нещо, което ще ви помогне да напреднете с още една стъпка по пътя 

към крайната цел. Колкото по-надълбоко навлизате в Палийския канон, толкова 

по-малко ще имате нужда да търсите в ученията на други традиции, защото в 

суттите се съдържа повече от това, от което имате нужда да знаете. 

 

Те представляват едно непротиворечива главна част от ученията. 

Ученията в Канона са напълно съгласувани едно с друго, и се характеризират с 

единен вкус [Удана 5.5] — този на освобождението. Докато пътешествате през 

суттите, от време на време може да забележите някои учения, предизвикващи 

въпроси — или даже противоречие с вашето настоящо разбиране за Дамма. 

Докато разсъждавате задълбочено върху тези препъни камъни, конфликтите 

често откриват нови хоризонти на разбиране. Например, от четенето на една 

сутта [Сутта Нипата 4.1] може да заключите че практикувайки трябва по 

всякакъв начин да избягвате желанията. Но четейки друга сутта [СН 51.15], вие 

научавате, че желанието само по себе си е необходим фактор по пътя. Само след 

размисъл става ясно че Буда е имал в предвид съществуването на различни 

видове желания, и че някои от нещата наистина си струва да се желаят — най-

очевидното е желанието за прекратяване на всички желания. В този момент 

вашето разбиране покорява нова област която по естествен начин съгласува 

двете сутти, и очевидното противоречие изчезва. След време ще се научите да 

разпознавате тези "противоречия" не като несъответствия в самите сутти а като 

показател че те са ви отвели до границите на вашето разбиране. От вас зависи да 

преминете отвъд тези граници. 

 

Те предлагат много практически съвети. 

Във суттите вие ще откриете едно богатство от практически съвети по различни 

ежедневни теми, като: как деца и родители да живеят щастливо заедно [ДН 31], 

как да съхраните материалното си притежание [АН 4.255], за кои неща си струва 

да се говори и за кои не [АН 10.69], как да се борите със скръбта [АН 5.49], как 

да тренирате ума си дори на смъртния одър [СН 22.1] и много, много други. 

Накратко, те предлагат много практически и реалистични съвети за това как да 

откриете щастието, без значение от жизнената ви ситуация, без значение дали 

наричате себе си "будист" или не. И разбира се, вие също така ще откриете 

обширни инструкции как да медитирате [напр. в МН 118 и ДН 22]. 

 

Суттите могат да укрепят вашата вяра в ученията на Буда. 

Докато изучавате суттите ще се сблъскате с неща които от вашия собствен опит 

знаете че са истина. Сигурно вие вече знаете за опасностите от алкохолизма [ДН 

31], или вече сте вкусили от финото удоволствие които естествено възниква в 

концентрирания ум [АН 5.28]. Когато видите потвърждение на собствения си 

опит в суттите, дори и в малки случай, може да направи по-лесно възприемането 

на  възможността за това някои по-фини "възвишени" умения, описани от Буда. 

Тези умения няма да ви изглеждат пресилени изобщо, а други, които, които са 

по-сложни и предизвикващи вътрешна интуитивна съпротива, фактически ще 

престанат да изглеждат чак толкова странни. Тази проверка може да вдъхнови и 

да възстанови увереността и енергията, които ще помогнат на вашата медитация 

и вашето разбиране и ще ви позволи да навлезете в нови територии. 



 

 

Те могат да подкрепят и да внесат енергия в медитативната практика. 

Когато четете в суттите за медитативния опит на другите хора, вие може да 

разберете това което вече сте постигнали във вашата практика, и това което още 

става да направите. Това разбиране ще придаде значителен стимул да приложите 

дори повече душа в ученията. 
 

Четенето на суттите само по себе си ви носи добро. 

Инструкциите които се съдържат в суттите са изцяло с благотворна същност, и 

всички те се отнасят до развитието на добри качества като щедрост, морална 

дисциплина, търпение, концентрация, осъзнатост, и т.н. Когато четете една сутта 

вие изпълвате ума си с благотворни мисли. Ако обмисляте вредните 

впечатления с които съвременните медии ви бомбардират през целия ден, едно 

неголямо, но регулярно четене на суттите може да стане като остров на здравия 

разум насред океана. Грижете се добре за своя ум, прочетете една сутта днес и я 

приемете със сърцето си. 

 

Кои сутти трябва да прочета? 

Краткият отговор е: тези които харесвате. 

Ще е полезно да гледате на Дамма като на един многолик скъпоценен камък, като всяка 

сутта ви позволява да разгледате една или две страни от този скъпоценен камък. 

Например, има учения за Четирите Благородни истини и за Осмичния път; за данна и 

сиила; за осъзнатостта върху дишането и осъзнатостта върху смъртта; за умелия живот 

като мирянин или като ръкоположен монах. Няма единична сутта която да представя 

всичко това; всяка една е свързана с другите при рисуването на цялата картина на 

Будистките учения. Колкото повече четете суттите, толкова по-пълна ще става вашата 

картина за този скъпоценен камък. 

Като за начало, всеки изучаващ будизма трябва да изучи, да обмисли и да приложи в 

своята практика Петте предписания и Петте обекта за ежедневно съзерцание. След 

това, трябва да разгледаме Съветите на Буда към неговият син Рахула, които се отнасят 

до нашата отговорност когато предприемаме волеви действия от всякакъв вид. От там, 

можем да следваме системата на Буда на поетапно или "постепенно" обучение която 

съдържа елементите щедрост, морална дисциплина, рай, опасностите от чувствените 

желания, отказа и Четирите благородни истини. 
1
 

Ако сте заинтересовани от стабилното утвърждаване в основите на Будистките учения, 

може да прочетете следните три сутти, които са всепризнати като най-важни: 

Задвижване на Колелото на Дамма (СН 56.11), Беседа за характеристиките на Аната 

(СН 22.59) и Беседа за огъня (СН 35.28). Заедно тези три сутти, "Голямата тройка" от 

Сутта питака, описват съществените теми от Будистките учения които се повтарят в 

безкрайни вариации в Канона. В тези сутти са представени такива фундаментални теми 

като: Четирите благородни истини; същността на дукка; Благородния осмичен път; 

"средният път"; "колелото" на Дамма; принципите на анатта (не-аз) и анализ на 

нашето "мен" чрез петте групи; принципът на отхвърляне на нашата очарованост от 

чувствените удоволствия; и многото нива на съществуване от които се състои 

обширната Будистка космология. Основните принципи предоставят една стабилна 

рамка в която всички други учения на Канона могат да се поставят. 

                                                 
1
  - За всички тези теми вижте „Какво е Теравада будизъм?” на адрес: 

https://theravadabg.files.wordpress.com/2015/06/what_is_theravada_buddhism_bg.pdf 

(бележка: Теравада будизъм на български ) 

 

https://theravadabg.files.wordpress.com/2014/07/first-discourse-of-the-buddha_bg.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2014/07/second-discourse-of-the-buddha_bg.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2014/07/third-discourse-of-the-buddha_bg.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2015/06/what_is_theravada_buddhism_bg.pdf


 

 

Освен това, тези три сутти демонстрират красивото и завидно майсторство на Буда като 

учител: той организира обучителният материал по един ясен, логически и запомнящ се 

начин използвайки списъци (Четирите благородни истини, Осмичен път, петте групи и 

т.н.); той ангажира слушателите си в един активен диалог, за да им помогне да разкрият 

за себе си грешките в своите разбирания; той предава своите виждания чрез използване 

на сравнения и образи които ги правят лесно разбираеми от слушателите; и най-

важното, отново и отново той се свързва със своите слушатели толкова ефикасно, че те 

вече са в състояние да осъзнаят сами трансцедентните резултати които той обещава. 

Приемането на Буда за изключително способен учител, ни насърчава да навлезем дори 

още по-дълбоко в Канона, с увереността че неговите учения няма да ни водят към 

заблуда. 

Няколко допълнителни точки от къде да започнем изучаването на будизма: 

 Куддака никая съдържа много важни и ценни сутти в стихотворна форма. 

Например Даммапада, Сутта Нипата, Теригата и Терагата. 

 Основните инструкции на Буда за медитация върху дишането може да намерите 

в Анапанасати сутта (МН 118); за инструкции за практикуване на осъзнатост, 

вижте Маха-сатипаттана сутта (ДН 22). 

 За това как да развиете любяща доброта, вижте Карания Метта сутта (Сутта 

Нипата 1.8). 

 В Девадаха сутта (СН 22.2) Преп. Сарипутта обяснява как да представите 

ученията на Буда на любознателни и интелигентни хора — хора като вас. 

 Как човек да реши кои духовни пътища си струва да се практикуват и кои не? 

Калама сутта (АН 3.65) хвърля светлина върху тази древна дилема. 

 В Сигаловада сутта (ДН 31) Буда предлага кратка "инструкция" която показва 

как миряните могат да живеят щастливо и плодотворно. 

Когато откриете сутта която прихваща вашият интерес, потърсете друга като нея. От 

тук може да определите своя следващ път по собствено желание, скитайки се на воля, 

вземайки със себе си тези скъпоценни камъни, които откриете по пътя. 

Как би следвало да чета една сутта? 

За да извлечете максимална полза от четенето на суттите, е полезно преди да се 

захванете с четене да запомните няколко общи принципа. А докато четете една сутта, е 

полезно да поддържате в ума си няколко въпроса. 

Няколко общи принципа 

Няма такова нещо като "точен" превод. 

Не забравяйте че Пали канонът е бил записан на езика Пали, а не на български 

(или на някакъв друг) език. Нито веднъж в своя живот Буда не е говорил за 

"страдание" или "просветление"; вместо това той е говорил за дукка и ниббана. 

Запомнете също че, всеки превод на друг език е бил „преработен” и „обмислен” 

от някой преводач, в който неразривно е вградена културната среда в 

конкретният момент от време, и чиито опит и разбиране неминуемо оцветява 

превода. Британските преводи на суттите от късния 19
ти

 и раният 20
ти

 век в 

днешно време ни звучат тежки и мрачни; след сто години, днешните преводи 

несъмнено също ще звучат доста архаично. Преводът, както и опитите на 

картографа да изобрази кръглата земя на плосък хартиен лист са едно 

несъвършено изкуство.  



 

 

Вероятно най-добре е да не се чувствате прекалено комфортно с някой 

конкретен превод, дали на някоя дума или на цяла една сутта. Например просто 

защото, някой преводач изразява думата "страдание" с дукка или думата 

"освобождение" с ниббана, това не означава вие трябва да приемате тези 

преводи за истина. Прегледайте ги и вижте как те работят за вас. Позволете си 

да имате широта на ума за да може да израсне разбиране, и култивирайте 

желание да разглеждате и други преводи. Възможно е след време, вашите 

собствени предпочитания ще се променят (може например да откриете че 

"стрес" и "угасване" са по полезни за вас). Запомнете че всякакъв превод е 

просто една удобна, но временна патерица която трябва да използвате докато не 

се сдобиете с непосредствено разбиране за идеите които преводът описва. 

Ако имате наистина сериозен интерес да разберете за какво се отнасят суттите, 

на вас ще ви се наложи да научите малко езика Пали. Но има дори още по-добър 

път: четете преводите и вложете тяхното съдържание в практиката си докато не 

достигнете резултатите обещани от Буда. Доброто познаване на езика Пали не се 

явява условие за достигане на Просветление. 

Никоя сутта не съдържа всичките учения. 

За да получите най-голяма полза от Канона, е необходимо да изследвате много  

различни сутти, не само няколко подбрани. Учението за осъзнатостта например, 

въпреки че е много ценно, представя само един малък фрагмент от ученията на 

Буда като цяло. Практическото правило е: всеки път когато решите че разбирате 

всички учения на Буда, приемете това като знак че се нуждаете от разбиране на 

още подробности. 

 

Не се тревожете за това дали дадена сутта съдържа или не действителните 

думи които е произнесъл историческият Буда. 

Това не може да се докаже по никакъв начин. Просто четете суттите, приложете 

наученото на практика по най-добрия възможен начин, и вижте какво ще се 

случи. 

 

Ако харесвате една сутта, прочетете я отново. 

Понякога може да се натъкнете на сутта която ще ви грабне по някакъв начин 

когато я четете за първи път. Доверете се на тази реакция и я прочетете отново; 

това означава както, че суттата ви е дала нещо ценно за научаване, така и че вие 

сте готови да научите предложеното в нея учение. От време на време 

препрочитайки суттата която си спомняте че сте харесали преди месец или 

година. Вие може да откриете в тях някои нюанси които сте били изтървали 

преди. 

 

Ако не харесвате една сутта, прочетете я отново. 

Понякога може да се натъкнете на сутта която е просто дразнеща. Доверете се на 

тази реакция; това означава, че суттата ви е дала нещо ценно за научаване, само 

че вие не сте съвсем готови да научите предложеното в нея учение. Сложете 

бележка на суттата и я оставете настрана за сега. Вземете я след няколко 

седмици, месеци или години по-късно, и опитайте отново. Може би някой ден 

ще установите връзка с нея. 

 

 

 

 

 



 

 

Ако някоя сутта ви е скучна, объркваща или просто безполезна, просто я оставете 

настрана. 

В зависимост от вашият настоящ интерес и дълбочина на практиката, вие може 

да откриете че дадена сутта просто няма смисъл или изглежда крайно скучна и 

отегчителна. Просто я оставете настрана и опитайте с друга. Продължавайте да 

опитвате докато откриете сутта която създава една пряка, лична връзка. 

 

Добрата сутта е тази, която ви предизвиква да спрете да я четете. 

Целият смисъл от четенето на суттите е да ви вдъхнови да развиете правилен 

възглед, да водите правилен живот, и да медитирате правилно. Така че ако, 

докато четете, вие почувствате нарастващо желание да оставите книгата 

настрана, и да отидете и да седнете в един тих ъгъл, да затворите очи, и да 

обърнете внимание на дишането, тогава го направете! Тогава суттата ще е 

изпълнила своето предназначение. Тя все още ще е там когато се върнете след 

време към нея. 

 

Четете суттата на глас, от началото до края. 

Това помага по няколко начина: това ви окуражава да четете всяка отделна дума 

от суттата, това тренира вашата уста да говори правилна реч, и обучава вашите 

уши как да слушат Дамма. 

 

Слушайте ученията на различни нива. 

Много сутти излагат ученията едновременно на различни нива, и е добре да 

развиете едно ухо за това. Например, когато Буда обяснява на един последовател 

нюансите на правилната реч, забележете как самият Буда използва речта [МН 

58]. Дали Буда "прилага това което проповядва"? А вие? 

 

Не пренебрегвайте повторенията. 

Много сутти съдържат повтарящи се пасажи. Четете суттата така както бихте 

слушали музика: когато пеете или слушате една песен, вие не прескачате всеки 

припев; по същия начин, когато четете една сутта, вие не трябва да пропускате 

повторенията. Както в музиката, така и в суттите повторенията често съдържат 

неочаквани и важни вариации които не бихте искали да пропуснете. 

 

Дискутирайте суттата с приятели. 

Чрез споделяне на вашите наблюдения и реакции с приятел, двамата можете да 

развиете по-дълбоко разбиране за суттите. Обмислете сформирането на една 

неформална група за обсъждане на суттите. Ако имате възпрепятстващи 

въпроси относно определена сутта, попитайте някой опитен и доверен учител за 

напътствие. Консултирайте се с някой по-стари монаси или монахини, тяхната 

уникална гледна точка за учението често можете да ви помогне да преодолеете 

вашите спънки и обърквания. 

 

Научете малка Пали. 

След като сте прочели няколко сутти или няколко различни превода на една и 

съща сутта, вие може да се почувствате леко объркани от конкретният избор на 

думи. Например, защо този преводач е използвал думата "основи на 

осъзнатостта" докато друг е използвал "референтни рамки"? Какво наистина 

означават тези фрази? Обръщайки се към речника по Пали и намирайки думата  

сатипаттана (и нейните съставни елементи) може да ви помогне да хвърлите 

малко светлина върху тази дума, проправяйки път към още по отплащащо се 

изучаване на суттите. 

 



 

 

Прочетете какво другите са казали за суттите. 

Винаги е полезно да се прочете какво коментаторите, както съвременни така и 

древни, са казали относно суттите. Някои хора намиран класическите Типитака 

коментари, особено тези от средновековният писател Буддагоса, за полезни.  

Някои негови работи са преведени на английски език от Общество за палийски 

текстове (PTS) и Общество за Будистки публикации. Някои предпочитат 

съвременните коментатори, които са публикували своите работи в Wheel 

Publications както и в Общество за Будистки публикации. Много изключителни 

брошури и статии са написани от автори като Преп. Бикку Боди, Бикку 

Кантипало, Нанамоли Тхера, Нарада Тхера, Ниянапоника Тхера, Сома Тхера, и 

Танизаро Бикку. Може също така да ви харесат изключителните Въведения и 

пояснителни бележки на Бикку Бодхи към Средните по дължина беседи на Буда 

(Boston: Wisdom Publications, 1995) и тези на Морис Уолш към Дългите беседи 

на Буда (Boston: Wisdom Publications, 1987). Също така прочетете майсторите от 

тайландската горска традиция, тъй като те предлагат освежаващи и уникални 

гледни точки относно суттите, които са базирани на дълбоко медитативно 

преживяване. 

 

Дайте на суттите време да узреят. 

Каквото и полезно послание да сте открили в суттите, каквото и да ви е 

удовлетворило в тях го оставете, нека да израсне и да се развие в процеса на 

вашата медитативна практика и във вашия живот. С времето, идеите, 

впечатленията, и нагласите предадени от суттите постепенно ще се просмучат в 

съзнанието ви, променяйки начина по който гледате на света.  

Един ден вие дори може да се окажете в центъра на едно иначе обикновено 

всекидневно събитие, когато изведнъж споменът за дадена сутта, която сте чели 

много отдавна ще се върне в ум ви, носейки със себе си мощно Дамма учение, 

което е подходящо за този момент.  

За да улесните този процес на бавно съзряване, оставете си достатъчно място за 

суттите. Не се „тъпчете” с четене на сутти между другите дейности. Не четете 

прекалено много сутти наведнъж. Направете изучаването на суттите една 

специална, съзерцателна дейност. Това трябва да бъде едно приятно 

преживяване. Ако това стане досадно и раздразнително, оставете ги всичките 

настрани и опитайте отново след няколко дни, седмици, или месеци. 

Изучаването на суттите изисква повече от тяхното просто четене веднъж или два 

пъти и решението: "Добре. прочетох Сатипаттана сутта. Каква е следващата?" 

След като свършите с четенето на една сутта, отделете малко време за 

медитация върху дишането за да дадете шанс на учението да слезе до сърцето. 

Въпроси които да държим в ума си докато четем суттите 

Докато четете една сутта, имайте в предвид, че вие слушате Буда как учи определен 

човек или група. За разлика от много съвременници на Буда от други духовни 

традиции, които често се придържат към определена доктрина когато отговаря на всеки 

въпрос [АН 10.93], Буда прекроява учението си за да може да отговори на 

специфичните нужди на публиката си. Ето защо е важно да се развие усещане за 

контекста на суттата, да видим по какъв начин обстоятелствата около аудиторията на 

Буда са подобни на условията около нас, за да можем да преценим как най-добре да се 

прилагат думи на Буда в нашата конкретна ситуации. 

 



 

 

Докато четете, може да бъде полезно да държите в ума някои въпроси, които да се 

въртят на заден план, които ще ви помогнат да разберете контекста на суттите така и да 

различите нивата на преподаване, които често се излагат едновременно. Тези въпроси 

няма да ви направят будолог; те просто ще направят суттите живи за вас. 

Каква е обкръжаващата среда? 

В началният параграф на суттата (обикновено започващ с, "Това съм чул ...") 

определя мястото и обстановката в която се произнася суттата. Дали това се 

случва в село, в манастир, или в гората? Какъв е сезонът? Какви събития са се 

случили в това време? Запомнянето на тези детайли ви напомнят за това че тази 

сутта описва реални събития които са се случили на реални хора — като вас и 

мен. 

 

Каква е историята? 

Една сутта може да предложи нещо малко, свързано нечия с историята [АН 7.6], 

докато друга може да бъде изпълнена с патос и драма, нищо че наподобява 

кратък разказ [Махавагга (от Виная питака) 10.2.3-20]. Как историческата линия 

сама по себе си подсилва учението представено в суттата? 

 

Кой инициира произнасянето и? 

Дали по инициатива на Буда [АН 10.69], или някои е дошъл при него с 

определен въпрос [ДН 2]? Ако е второто, има ли някакви неизказани 

предположения или становища стоящи зад този въпрос? Дали някои не е дошъл 

при Буда с намерение да го победи в дебат [МН 58]? Тези съображения могат да 

ви дадат разбиране за мотивите зад ученията, и на възприемчивостта на 

слушателя към думите на Буда. С каква нагласа вие подхождате към ученията? 

 

Кой обучава? 

Буда ли е учителят [СН 15.3] или някой от неговите последователи [СН 22.85], 

или и двамата [СН 22.1]? Той или тя ръкоположени ли са [СН 35.191] или са 

светски последователи [АН 6.16]? Каква е дълбочината на тяхното разбиране 

(т.е., дали е "само" навлязъл в потока [АН 6.16], или е арахант [Теригата 5.4])? 

Имайки някаква представата за нивото на учителя можете да оцените контекста 

на ученията. Много сутти предлагат малко биографически детайли относно 

участниците. В такъв случай се обърнете към коментарите или към обучен 

монах или учен за помощ. 

 

Към кого са насочени суттите? 

Дали са адресирани към монах [СН 35.85], монахиня [АН 4.159], или светски 

последовател [АН 7.49]? Дали са адресирани към една група от хора, докато 

някой друг който е наблизо приема учението от все сърце [СН 35.197]? Дали 

групата е огромна [МН 118] или е от отделни индивиди [АН 4.184]? Дали 

слушателите като цяло са последователи на друга религия [МН 57]? Каква е 

дълбочината на тяхното разбиране? Ако публиката се състои от навлезли в 

потока стремящи се към пътя на араханта, представените учения може да са за 

значително по-напреднали отколкото ако публиката се състои от хора с 

ограничено разбиране на Будистките учения [АН 3.65]. Тези въпроси могат да 

ви помогнат да оцените доколко подходящо е конкретното учение за вас. 

 

 

 

 

 



 

 

Какъв е методът на преподаване? 

Дали това е формална лекция [СН 56.11], или беседа във вид на въпроси и 

отговори [Сутта Нипата 5.6], преразказ на стара история [АН 3.15], или са 

просто вдъхновени стихове [Теригата 1.11]? Присъстват ли ученията в тяхното 

съдържание [СН 12.2] или начинът по който учителят взаимодейства със 

слушателите е част от посланието [МН 57]? Голямото разнообразие на стиловете 

на преподаване, използвани от Буда и неговите ученици показва, че няма 

определен метод на преподаване на Дамма. Използвания метод зависи от 

конкретните изисквания на ситуацията и от духовната зрялост на публиката. 

 

Кое е основното учение? 

Къде се вписва учението в будистката тристепенна прогресивна система на 

преподаване: Дали то се фокусира основно върху развитието на морална 

дисциплина [МН 61], концентрация [АН 5.28], или мъдрост [МН 140]? Дали е 

представено в съзвучие с това, което е представено в другите сутти (т.е., Сутта 

Нипата 2.14 и ДН 31)? Как това учение се вписва във вашата собствена "пътна 

карта" на будистките учения? Вписва ли се то лесно и естествено или поражда 

въпроси по отношение на вашите основни разбирания за Дамма? 

 

Как завършва суттата? 

Дали слушателят достига Просветление точно там и тогава [СН 35.28], или пък 

му отнема известно време след като чува учението [МН 57]? Дали някой "се 

обръща" в будисткия път, както е засвидетелствано от строфата, "Великолепно! 

Великолепно! Точно както когато се постави на място нещо, което е било 

обърнато..." [АН 4.111]? Понякога обикновеното действие на загасване на свещ е 

достатъчно да доведе някого до пълно Просветление [Теригата 5.10]; понякога 

дори самият Буда не може да помогне на някого да преодолее лошата си камма 

[ДН 2]. Различните резултати описани в суттите помагат за онагледяване на 

изключителната сила и сложност на закона на камма. 

 

Какво тази сутта може да ми предложи? 

Това е най важният въпрос от всички, какво ви предизвиква да приемете 

присърце суттата. Защото именно сърцето е това което трябва да се 

трансформира от тези учения, а не интелекта. Запитайте се: Дали се 

идентифицирам с някоя от ситуациите или характерите в суттата? Дали 

въпросите повдигнати в ученията са представени подходящо за мен? Какъв е 

урокът който трябва да науча от суттата? Дали това учение ме изпълва със 

съмнение относно моята способност да постигна Просветление, или ме изпълва 

с още по-голяма вяра и доверие в Дамма? 
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