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Дългата беседа за причинността  

  

Взаимнозависимо възникване 

1. Това съм чул. Веднъж Благословеният бил отседнал сред народа Куру, в техен град 

наречен Каммасадамма. Тогава Почтеният Ананда приближил Благословения, отдал му 

почит и седнал от едната му страна. Сядайки, казал на Благословения: 

“Прекрасно и чудесно е, Благородни, как зависимото възникване е толкова дълбоко и 

изглежда толкова дълбоко, докато на мен ми изглежда напълно ясно.” 

“Не говори така, Ананда! Не говори така, Ананда! Учението за зависимото възникване 

[патичасамуппада], Ананда, е дълбоко и изглежда дълбоко. Защото това поколение, 

Ананда, ако не разбере и не проникне в тази Дамма, ще се превърне в бъркотия, като 

навързана топка с конци, като спластена слама и тръстика и няма да премине отвъд 

самсара с нейното нещастно съществуване, жалко предназначение и долни нива на 

съществуване. 

2. “Ананда, ако някой попита: ’Стареенето и смъртта предизвикани ли са от определени 

условия?’- следва да се отговори така: ’Да.’ Ако някой попита: ’Кои са условията, водещи 

до стареене и смърт?’- следва да се отговори така: ’Раждането е условието, водещо до 

стареене и смърт.’ 

“Ананда, ако някой попита: ’Раждането предизвикано ли е от определени условия?’- 

следва да се отговори така: ’Да.’ Ако някой попита: ’Кои са условията, водещи до 

раждане?’- следва да се отговори така: ’Съществуването е условието, водещо до раждане.’ 

“Ананда, ако някой попита: ’Съществуването предизвикано ли е от определени условия?’ 

- следва да се отговори така: ’Да.’ Ако някой попита: ’Кои са условията, водещи до 

съществуване?’- следва да се отговори така: ’Привързването е условието, водещо до 

съществуване.’ 

“Ананда, ако някой попита: ’Привързването предизвикано ли е от определени условия?’ - 

следва да се отговори така: ’Да.’ Ако някой попита: ’Кои са условията, водещи до 

привързване?’- следва да се отговори така: ’Желаенето е условието, водещо до 

привързване.’ 

“Ананда, ако някой попита: Желаенето предизвикано ли е от определени условия?’ - 

следва да се отговори така: ’Да.’ Ако някой попита: ’Кои са условията, водещи до 

желаене?’ - следва да се отговори така: ’Усещането е условието, водещо до желаене.’ 

“Ананда, ако някой попита: ’Усещането предизвикано ли е от определени условия?’ - 

следва да се отговори така: ’Да.’ Ако някой попита: ’Кои са условията, водещи до 

усещане?’- следва да се отговори така: ’Контактът е условието, водещо до усещане.’ 

 



“Ананда, ако някой попита: ’Контактът предизвикан ли е от определени условия?’- следва 

да се отговори така: ’Да.’ Ако някой попита: ’Кои са условията, водещи до контакт?’ -

следва да се отговори така: ’Психо-физическият организъм е условието, водещо до 

контакт.’ 

“Ананда, ако някой попита: ’Психо-физическият организъм предизвикан ли е от 

определени условия?’- следва да се отговори така: ’Да.’ Ако някой попита: ’Кои са 

условията, водещи до възникването на психо-физическия организъм?’- следва да се 

отговори така: ’Съзнанието е условието, водещо до появата на психо-физическия 

организъм.’ 

“Ананда, ако някой попита: ’Съзнанието предизвикано ли е от определени условия?’ -

следва да се отговори така: ’Да.’ Ако някой попита: ’Кои са условията, водещи до 

съзнание?’- следва да се отговори така: ’Психо-физическият организъм е условието, 

водещо до съзнание.’ 

3. “Така, Ананда, с психо-физическия организъм като условие има съзнание; със 

съзнанието като условие възниква психо-физически организъм; с психо-физическия 

организъм като условие възниква контакт; с контакта като условие възниква усещане; с 

усещането като условие възниква желаене; с желаенето като условие възниква 

привързване; с привързването като условие възниква съществуване; със съществуването 

като условие възниква раждане; с раждането като условие, възникват стареене, смърт, 

тъга, плач, болка, скръб и отчаяние. Това е произходът на всички форми на страдание. 

Стареене и смърт 

4. “Беше казано: ’С раждането като условие има стареене и смърт.’ Това, Ананда, следва 

да се разбира така: Ако изобщо нямаше никакво раждане под каквато и да било форма и 

където и да било – богове, божества, духове, демони, човешки същества, четириноги, 

крилати създания и влечуги, всеки в собственото си ниво на съществуване – ако нямаше 

раждане като същества от различен вид и ниво на съществуване, тогава при отсъствието 

на раждане под каквато и да било форма и където и да било, ще има ли стареене и смърт?”  

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ето защо, Ананда, това е причината, източника, произхода и условието за стареенето и 

смъртта, а именно, раждането. 

Раждане 

5. „Беше казано: ’Със съществуването като условие има раждане.’ Това, Ананда, следва да 

се разбира така: Ако изобщо нямаше никакво раждане под каквато и да било форма и 

където и да било — нито в чувстващата сфера на съществуване, нито в материалната 

сфера на съществуване, или пък в нематериалната сфера на съществуване — тогава, при 

пълното отсъствие на съществуване, с прекратяване на съществуването, ще има ли 

раждане?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ето защо, Ананда, това е причината, източника, произхода и условието за раждането, а 

именно, съществуването. 

 



Съществуване 

6. „Беше казано: ’С привързването като условие има съществуване.’ Това, Ананда, следва 

да се разбира така: Ако изобщо нямаше никакво привързване под каквато и да било форма 

и където и да било — привързване към сетивни удоволствия, привързване към възгледи, 

привързване към правила и ритуали, или привързване към догмата за „Аза” — тогава, при 

пълното отсъствие на привързването, с прекратяване на привързването, ще има ли 

съществуване?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ето защо, Ананда, това е причината, източника, произхода и условието за 

съществуването, а именно, привързването. 

Привързване 

7. „Беше казано: ’С желаенето като условие има привързване.’ Това, Ананда, следва да се 

разбира така: Ако изобщо нямаше никакво желаене под каквато и да било форма и където 

и да било — желаене на визуални форми, желаене на звуци, желаене на миризми, желаене 

на вкусове, желаене на допир или желаене на мисловни обекти — тогава, при пълното 

отсъствие на желаене, с прекратяване на желаенето, ще има ли привързване?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ето защо, Ананда, това е причината, източника, произхода и условието за привързването, 

а именно, желаенето. 

Желаене 

8. „Беше казано: ’С усещането като условие има желаене.’ Това, Ананда, следва да се 

разбира така: Ако изобщо нямаше никакво усещане под каквато и да било форма и където 

и да било — усещане от контакта с очите, усещане от контакта с ушите, усещане от 

контакта с носа, усещане от контакта с езика, усещане от контакта с тялото или усещане 

от контакта с ума — тогава, при пълното отсъствие на усещане, с прекратяване на 

усещането, ще има ли желаене?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ето защо, Ананда, това е причината, източника, произхода и условието за желаенето, а 

именно, усещането. 

В зависимост от желаенето 

9. “По този начин, Ананда, вследствие на усещанията има желаене; вследствие на 

желаенето има стремеж [преследване на цели]; в следствие на стремежа има придобиване; 

вследствие на придобиването има разграничаване [аз/ другите, мое/ чуждо]; вследствие на 

разграничаването има жадуване и страстно желание; вследствие на жадуването и 

страстното желание има привързване; вследствие на привързването има притежание; 

вследствие на притежанието има скъперничество; вследствие на скъперничеството има 

охраняване; вследствие на охраняването има различни зли, вредни явления и възникват — 

въоръжаване с тояги и оръжия, конфликти, кавги, и спорове, обидна реч, злословие, и 

лъжи. 



 

10. „Беше казано: ’Вследствие на охраняването възникват различни зли вредни явления — 

въоръжаване с тояги и оръжия, конфликти, кавги и спорове, обидна реч, злословие и 

лъжи.’ Това, Ананда, следва да се разбира така: Ако изобщо нямаше никакво охраняване 

под каквато и да било форма и където и да било, тогава при пълното отсъствие на 

охраняване, с прекратяване на охраняването, ще има ли различни зли, вредни явления?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ето защо, Ананда, това е причината, източника, произхода и условието за различните 

зли, вредни явления, а именно, охраняването. 

11. „Беше казано: ’Вследствие на скъперничеството има охраняване.’ Това, Ананда, 

следва да се разбира така: Ако изобщо нямаше никакво скъперничество под каквато и да 

било форма и където и да било, тогава при пълното отсъствие на скъперничеството, с 

прекратяване на скъперничеството, ще има ли охраняване?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ето защо, Ананда, това е причината, източника, произхода и условието за охраняването, 

а именно, скъперничеството. 

12. „Беше казано: ’Вследствие на притежанието има скъперничество.’ Това, Ананда, 

следва да се разбира така: Ако изобщо нямаше никакво притежание под каквато и да било 

форма и където и да било, тогава при пълното отсъствие на притежание, с прекратяване на 

притежанието, ще има ли скъперничество?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ето защо, Ананда, това е причината, източника, произхода и условието за 

скъперничеството, а именно, притежанието. 

13. „Беше казано: ’Вследствие на привързването има притежание.’ Това, Ананда, следва 

да се разбира така: Ако изобщо нямаше никакво привързване под каквато и да било форма 

и където и да било, тогава при пълното отсъствие на привързване, с прекратяване на 

привързването, ще има ли притежание?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ето защо, Ананда, това е причината, източника, произхода и условието за притежанието, 

а именно, привързването. 

14. „Беше казано: ’Вследствие на жадуването и страстното желание има привързване.’ 

Това, Ананда, следва да се разбира така: Ако изобщо нямаше никакво жадуване и 

страстно желание под каквато и да било форма и където и да било, тогава при пълното 

отсъствие на жадуването, с прекратяване на жадуването и страстното желание, ще има ли 

привързване?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ето защо, Ананда, това е причината, източника, произхода и условието за привързването, 

а именно, жадуването и страстното желание. 



15. „Беше казано: ’Вследствие на разграничаването има жадуване и страстно желание.’ 

Това, Ананда, следва да се разбира така: Ако изобщо нямаше никакво разграничаване под 

каквато и да било форма и където и да било, тогава при пълното отсъствие на 

разграничаване, с прекратяване на разграничаването, ще има ли жадуване и страстно 

желание?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ето защо, Ананда, това е причината, източника, произхода и условието за жадуване и 

страстно желание, а именно, разграничаването. 

16. „Беше казано: ’Вследствие на придобиването има разграничаване.’ Това, Ананда, 

следва да се разбира така: Ако изобщо нямаше придобиване под каквато и да било форма 

и където и да било, тогава при пълното отсъствие на придобиване, с прекратяване на 

придобиването, ще има ли разграничаване?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ето защо, Ананда, това е причината, източника, произхода и условието за 

разграничаването, а именно, придобиването. 

17. „Беше казано: ’Вследствие на стремежа има придобиване.’ Това, Ананда, следва да се 

разбира така: Ако изобщо нямаше стремеж под каквато и да било форма и където и да 

било, тогава при прекратяване на стремежа, ще има ли придобиване?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ето защо, Ананда, това е причината, източника, произхода и условието за 

придобиването, а именно, стремежа. 

18. „Беше казано: ’Вследствие на желаенето има стремеж.’ Това, Ананда, следва да се 

разбира така: Ако изобщо нямаше желаене под каквато и да било форма и където и да 

било — желаене за сетивни удоволствия, желаене за съществуване или желаене за 

несъществуване — тогава при пълното отсъствие на желаене, с прекратяване на 

желаенето, ще има ли стремеж?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ето защо, Ананда, това е причината, източника, произхода и условието за стремежа, а 

именно, желаенето. 

“По този начин Ананда, тези две явления, в двойственост, се събират в едно - усещане. 

Усещане 

19. „Беше казано: ’С контакта като условие има усещане.’ Това, Ананда, следва да се 

разбира така: Ако изобщо нямаше никакъв контакт под каквато и да било форма и където 

и да било — без контакт с очите, контакт с ушите, контакт с носа, контакт с езика, контакт 

с тялото или контакт с ума — тогава при пълното отсъствие на контакт, с прекратяване на 

контакта, ще има ли усещане?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ето защо, Ананда, това е причината, източника, произхода и условието за усещането, а 

именно, контакта. 



Контакт 

20. „Беше казано: ’С психо-физическия организъм като условие има контакт.’ Това, 

Ананда, следва да се разбира така: Ако тези качества, черти, признаци и показатели, чрез 

които има описание на психичното тяло [психичните дейности], напълно липсват, ще има 

ли контакт чрез материалното тяло?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ако тези качества, черти, признаци и показатели, чрез които има описание на 

материалното тяло [физическите свойства], напълно липсват, ще има ли контакт чрез 

психичното тяло?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ако тези качества, черти, признаци и показатели, чрез които има описание на психичното 

и материалното тяло, напълно липсват, ще има ли контакт-описание или контакт-

въздействие?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ако тези качества, черти, признаци и показатели, чрез които има описание на психо-

материалното тяло, напълно липсват, ще има ли контакт?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ето защо, Ананда, това е причината, източника, произхода и условието за усещането, а 

именно, психо-физическият организъм. 

Психо-физически организъм 

21. „Беше казано: ’Със съзнанието като условие има психо-физически организъм.’ Това, 

Ананда, следва да се разбира така: Ако съзнанието не се беше спуснало в утробата на 

майката, щеше ли психо-физически организъм да придобие форма в утробата?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ако след спускането в утробата, съзнанието си беше заминало, щеше ли психо-

физически организъм да бъде създаден в настоящото състояние на съществуване?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ако съзнанието на младо момче или момиче беше извадено, щеше ли психо-физически 

организъм да порасне, да се развие и да достигне зрялост?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ето защо, Ананда, това е причината, източника, произхода и условието за психо-

физически организъм, а именно, съзнанието. 

 

 



Съзнание 

22. „Беше казано: ’С психо-физическият организъм като условие има съзнание.’ Това, 

Ананда, следва да се разбира така: Ако съзнанието не беше встъпило в психо-физически 

организъм, щеше ли да има начало страданието – във бъдещо раждане, стареене и смърт?” 

“Безспорно не, Благородни.” 

“Ето защо, Ананда, това е причината, източника, произхода и условието за съзнанието, а 

именно, психо-физическият организъм. 

До тази степен има раждане, стареене, смърт, преминаване и прераждане. Това е степента, 

до която има средства за определяне, изразяване и описание. Това е степента, в която има 

сфера на мъдростта, до тази степен се върти кръга на проявление на това ниво на 

съществуване, когато има психо-физически организъм заедно със съзнание. 

Описания на Аз 

23. “По какъв начин, Ананда, някой описва себе си? Описвайки себе си като имащ 

материални форми и като ограничен, той се описва по следния начин: ’Аз имам 

материални форми и съм ограничен.’ Или описвайки себе си като имащ материални 

форми и като неограничен, той се описва по следния начин: ’Аз имам материални форми 

и съм неограничен.’ Или описвайки себе си като имащ нематериални форми и като 

ограничен, той се описва по следния начин: ’Аз имам нематериални форми и съм 

ограничен.’ Или описвайки себе си като имащ нематериални форми и като неограничен, 

той се описва по следния начин: ’Аз имам нематериални форми и съм неограничен.’ 

24. “Тук, Ананда, някой, който описва себе си като имащ материални форми и ограничен 

или описва себе си [като съществуващ само] в настоящето, или описва този Аз [като 

съществуващ] някъде в бъдещето, или си мисли: ’Това, което не е по този начин, Аз ще 

преобърна да бъде по този начин.’ Ако беше така, то уместно е да се каже, че тази гледна 

точка [за Аза] като имащ материална форма и като ограничен е основателна. 

“Някой, който описва себе си като имащ материални форми и е неограничен или описва 

този Аз [като съществуващ само] в настоящето, или описва този Аз [като съществуващ] 

някъде в бъдещето, или си мисли: ’Това, което не е по този начин, Аз ще преобърна да 

бъде по този начин.’ Ако беше така, то уместно е да се каже, че тази гледна точка [за Аза] 

като имащ материална форма и като неограничен е основателна. 

“Някой, който описва себе си като имащ нематериални форми и е ограничен или описва 

този Аз [като съществуващ само] в настоящето, или описва този Аз [като съществуващ] 

някъде в бъдещето, или си мисли: ’Това, което не е по този начин, Аз ще преобърна да 

бъде по този начин.’ Ако беше така, то уместно е да се каже, че тази гледна точка [за Аза] 

като имащ нематериална форма и като ограничен е основателна. 

“Някой, който описва себе си като имащ нематериални форми и е неограничен или описва 

този Аз [като съществуващ само] в настоящето, или описва този Аз [като съществуващ] 

някъде в бъдещето, или си мисли: ’Това, което не е по този начин, Аз ще преобърна да 

бъде по този начин.’ Ако беше така, то уместно е да се каже, че тази гледна точка [за Аза] 

като имащ нематериална форма и като неограничен е основателна. 

“По този начин, Ананда, някой описва себе си. 



Липса на описания Аз 

25. “По какъв начин, Ананда, някой не описва себе си? Не описвайки себе си като имащ 

материални форми и като ограничен, той не се описва по следния начин: ’Аз имам 

материални форми и съм ограничен.’ Или не описвайки себе си като имащ материални 

форми и като неограничен, той не се описва по следния начин: ’Аз имам материални 

форми и съм неограничен.’ Или не описвайки себе си като имащ нематериални форми и 

като ограничен, той не се описва по следния начин: ’Аз имам нематериални форми и съм 

ограничен.’ Или не описвайки себе си като имащ нематериални форми и като 

неограничен, той не се описва по следния начин: ’Аз имам нематериални форми и съм 

неограничен.’ 

26. “Тогава, Ананда, някой, който не описва себе си като имащ материални форми и е 

ограничен или не описва този Аз [като съществуващ само] в настоящето, или не описва 

този Аз [като съществуващ] някъде в бъдещето, или не си мисли: ’Това, което не е по този 

начин, Аз ще преобърна да бъде по този начин.’ Ако беше така, то уместно е да се каже, 

че тази гледна точка [за Аза] като имащ материална форма и като ограничен не е 

основателна. 

“Някой, който не описва себе си като имащ материални форми и е неограничен или не 

описва този Аз [като съществуващ само] в настоящето, или не описва този Аз [като 

съществуващ] някъде в бъдещето, или не си мисли: ’Това, което не е по този начин, Аз ще 

преобърна да бъде по този начин.’ Ако беше така, то уместно е да се каже, че тази гледна 

точка [за Аза] като имащ материална форма и като неограничен не е основателна. 

“Някой, който не описва себе си като имащ нематериални форми и е ограничен или не 

описва този Аз [като съществуващ само] в настоящето, или не описва този Аз [като 

съществуващ] някъде в бъдещето, или не си мисли: ’Това, което не е по този начин, Аз ще 

преобърна да бъде по този начин.’ Ако беше така, то уместно е да се каже, че тази гледна 

точка [за Аза] като имащ нематериална форма и като ограничен не е основателна. 

“Някой, който не описва себе си като имащ нематериални форми и е неограничен или не 

описва този Аз [като съществуващ само] в настоящето, или не описва този Аз [като 

съществуващ] някъде в бъдещето, или не си мисли: ’Това, което не е по този начин, Аз ще 

преобърна да бъде по този начин.’ Ако беше така, то уместно е да се каже, че тази гледна 

точка [за Аза] като имащ нематериална форма и като неограничен не е основателна. 

“По този начин, Ананда, някой не описва себе си. 

Обмисляне на Аза 

27. “По какъв начин, Ананда, някой обмисля [идеята за] Аза? Обмисляйки [идеята за] Аза 

той разглежда усещанията като Аз и твърди: ’Усещанията са моя Аз.’ Или разглежда: 

’Усещанията не са моя Аз; Азът ми не изпитва усещания.’ Или разглежда: ’Усещанията не 

са моя Аз, но моят Аз изпитва усещания. Азът ми усеща; Азът ми е обект на усещания.’ 

28. “Тогава, Ананда, този, който казва: ’Усещанията са моя Аз’ следва да бъде попитан: 

’Приятелю, има три вида усещания — приятни усещания, болезнени усещания и 

неутрални усещания. От тези три вида усещания, кое считаш, че е твоят Аз?’ 

 



“Ананда, в конкретен случай, когато някой изпитва приятно усещане, в същият този 

момент той не изпитва нито болезнено усещане, нито неутрално усещане; в този момент 

той изпитва само приятно усещане. В конкретен случай, когато някой изпитва болезнено 

усещане, в същия този момент той не изпитва нито приятно усещане, нито неутрално 

усещане; в този момент той изпитва само болезнено усещане. В конкретен случай, когато 

някой изпитва неутрално усещане, в същият този момент той не изпитва нито приятно 

усещане, нито болезнено усещане; в този момент той изпитва само неутрално усещане. 

29. “Ананда, приятното усещане е временно, обусловено, възникнало от причини, и 

подлежи на унищожение, отпадане, замиране и преустановяване. Болезненото усещане е 

временно, обусловено, възникнало от причини, и подлежи на унищожение, отпадане, 

замиране и преустановяване. Неутралното усещане е временно, обусловено, възникнало 

от причини, и подлежи на унищожение, отпадане, замиране и преустановяване. 

“Ако по време на изпитване на приятно усещане, някой мисли: ’Това е моят Аз,’ тогава с 

прекратяването на това приятно усещане той мисли: ’Моят Аз изчезна.’ Ако по време на 

изпитване на болезнено усещане, някой мисли: ’Това е моят Аз,’ тогава с прекратяването 

на това болезнено усещане той мисли: ’Моят Аз изчезна.’ Ако по време на изпитване на 

неутрално усещане, някой мисли: ’Това е моят Аз,’ тогава с прекратяването на това 

неутрално усещане той мисли: ’Моят Аз изчезна.’ 

“Този някой, който казва: ’Усещането е моят Аз’ , разглежда като Аз нещо, което дори тук 

и сега е временно, смесица от удоволствие и болка, обект е на възникване и отминаване. 

Ето защо, Ананда, поради тази причина не е приемливо да се смята, че: ’Усещането е моят 

Аз.’ 

30. “Ананда, този, който казва: ’Усещането не е моят Аз; моят Аз не изпитва усещания’ — 

следва да бъде попитан: ’Приятелю, където няма абсолютно нищо, което да се усеща, 

възможно ли е идеята “Аз съм” да възникне там?’ 

“Определено не, Благородни.” 

“Ето защо, Ананда, поради тази причина не е приемливо да се смята, че: ’Усещането не е 

моят Аз; моят Аз не изпитва усещания.’ 

31. “Ананда, този, който казва: ’Усещането не е моят Аз, но моят Аз изпитва усещания. 

Азът ми усеща; моят Аз е обект на усещания’ — следва да бъде попитан: ’Приятелю, 

когато усещането трябва да се прекрати напълно и окончателно без остатък, тогава, при 

пълното прекратяване на усещането, с прекратяването на усещането, може ли [идеята] “Аз 

съм това” да възникне там?’ 

“Определено не, Благородни.” 

“Ето защо, Ананда, поради тази причина не е приемливо да се смята, че: ’Усещането не е 

моят Аз, но моят Аз изпитва усещания. Азът ми усеща; моят Аз е обект на усещания.’ 

32. “Ананда, когато един монах не разглежда усещанията като Аз и не разглежда себе си 

без изпитване на усещания, също така не счита: ’Моят Аз усеща; моят Аз е обект на 

усещания’ — тогава, бидейки без тези разсъждения, той не е привързан към нищо в света. 

Тъй като не е привързан, той не е развълнуван, не е разтревожен. След като не е 

развълнуван, той лично е достигнал Ниббана. Той разбира: ’Приключено е с ражданията, 

живян е свят живот, това което е трябвало да бъде направено е направено, няма повече 

завръщане към съществуването.’ 



“Ананда, ако някой би казал на монах, чийто ум е бил освободен по този начин, че той 

поддържа схващането, че ’Татаагата съществува след смъртта’ — това няма да бъде 

приемливо; или че той поддържа схващането, че ’Татаагата не съществува след смъртта’ 

— това няма да бъде приемливо; или че той поддържа схващането, че ’Татаагата както 

съществува, така и не съществува след смъртта’ — това няма да бъде приемливо; или че 

той поддържа схващането, че ’Татаагата нито съществува, нито не съществува след 

смъртта’ — това няма да бъде приемливо. Поради каква причина? Защото този монах е 

освободен чрез директно познание на: ограничението на названието и ограничението на 

средства за определяне, изразяване и описание, обхвата на мъдростта и обхвата на сферата 

на мъдрост, степента, до която се върти кръга на проявление на това ниво на 

съществуване. Да се каже на един монах, който е освободен чрез директно познание това, 

че той поддържа схващането, че ’Той не знае и не вижда’—това не би било приемливо. 

Седемте Спирки за Съзнанието 

33. “Ананда, има седем спирки и две сфери за съзнанието. Кой са тези седем спирки? 

“Ананда, има същества които са различни в тялото и различни във възприятията, като 

например човешките същества, някои богове и някои същества от по-ниските сфери на 

съществуване. Това е първата спирка на съзнанието. 

“Има същества, които са различни в телата, но идентични във възприятията, например 

като боговете на нивото на Брахма, които са създадени чрез първа [джана]. Това е втората 

спирка на съзнанието. 

“Има същества, които са идентични по тяло, но различни по възприятия, например 

боговете на потока от сияние. Това е третата спирка на съзнанието. 

“Има същества, които са идентични по тяло и идентични по възприятия, например 

боговете на сияйната красота. Това е четвъртата спирка на съзнанието. 

“Има същества, които чрез пълното преодоляване на възприятията на материални форми, 

чрез кончината на възприятията на въздействията и не обръщайки внимание на 

възприятията на разнообразието, [съзерцавайки] ’Пространството е безкрайно,’ достигат 

до нивото на безкрайното пространство. Това е петата спирка на съзнанието. 

“Има същества, които чрез пълното преодоляване на нивото на безкрайното пространство, 

[съзерцавайки] ’Съзнанието е безкрайно,’ достигат до нивото на безкрайното съзнание. 

Това е шестата спирка на съзнанието. 

“Има същества, които чрез пълното преодоляване на нивото на безкрайното съзнание, 

[съзерцавайки] ’Там няма нищо,’ достигат до празнотата. Това е седмата спирка на 

съзнанието. 

“Сферата на съществата, които не възприемат, и сферата на нито-възприемане, нито 

невъзприемане — [това са двете сфери]. 

 

 

 



34. “Тогава, Ананда, ако някой разбира първата спирка на съзнанието, в която съществата 

се различават в телата и се различават във възприятията, и ако той разбира техния 

произход, тяхната преходност, тяхната удовлетворителност, тяхната неудовлетворител-

ност и изхода от това ниво, удачно ли е той да търси удовлетворение в това ниво?” 

“Определено не, Благородни.” 

“А ако някой разбира останалите спирки на съзнанието ... , сферата на невъзприемащите 

същества ... сферата на нито-възприемане-нито-невъзприемане, и ако той разбира техният 

произход, тяхната преходност, тяхната удовлетворителност, тяхната неудовлетворител-

ност и изхода от тях, удачно ли е той да търси удовлетворение в тях?” 

“Определено не, Благородни.” 

“Ананда, когато един монах — притежава разбиране за тяхната реалност, произхода им, 

преходността им, удовлетворителността им, неудовлетворителността им и изхода по 

отношение на тези седем спирки и тези две сфери на съзнанието — освободен чрез не-

привързване, тогава той е наречен монах, освободен чрез мъдрост. 

Осемте Освобождения 

35. “Ананда, има следните осем освобождения. Кои са тези осем освобождения? 

“Някой, притежаващ материална форма, вижда материалните форми. Това е първото 

освобождение. 

“Някой, невъзприемащ материалните форми вътрешно, вижда материалните форми 

външно. Това е второто освобождение. 

“Някой, който е освободен от идеята за красивото. Това е третото освобождение. 

“Чрез пълното преодоляване на възприятията на материалните форми, чрез отминаването 

на възприятията на въздействието и необръщане на внимание на възприятията на 

разнообразието, [съзерцавайки] ’Пространството е безкрайно,’ той навлиза и пребивава в 

сферата на безкрайното пространство. Това е четвъртото освобождение. 

“Преодолявайки напълно сферата на безкрайното пространство, [съзерцавайки] 

’Съзнанието е безкрайно,’ той навлиза и пребивава в сферата на безкрайното съзнание. 

Това е петото освобождение. 

“Преодолявайки напълно сферата на безкрайното съзнание, [съзерцавайки] ’Там няма 

нищо,’ той навлиза и пребивава в сферата на празнотата. Това е шестото освобождение. 

“Преодолявайки напълно сферата на празнотата, той навлиза и пребивава в сферата на 

нито-възприемане-нито-не-възприемане. Това е седмото освобождение. 

“Преодолявайки напълно сферата на нито-възприемане-нито-не-възприемане, той навлиза 

и пребивава в преодоляване на възприятията и усещанията. Това е осмото освобождение. 

 

 



36. “Ананда, когато един монах постигне тези осем освобождения по низходящ ред и по 

възходящ ред, както и в двете посоки; когато ги постига и когато излиза от тях - от където 

си пожелае, по какъвто и начин си пожелае, и за толкова продължително за колкото си 

пожелае, и когато, чрез унищожаване на умствените заблуди, той тук и сега навлиза и 

пребивава в тихо освобождение на ума, освобождение чрез мъдрост, осъзнал себе си чрез 

директно познание, тогава той е наречен монах, който е освободен и в двете посоки. И, 

Ананда, няма друго освобождение от тези две посоки, което да е по-висше или по-

Благословено от това освобождение.” 

Това каза Благословеният. Почтеният Ананда, беше доволен и зарадван от думите на 

Благословения. 
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