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Това съм чул. Веднъж Благословеният бил отседнал в Саватти в горичката Джета, в 

парка на Анатапиндика. 

По това време Почитаемият Молия Паггуна твърде често общувал с монахини
1
. Той 

толкова често общувал с монахини, че ако някой монах порицаел тези монахини в 

негово присъствие, той ставал зъл и недоволен, защитавайки ги. Ако някой монах 

порицаел Почитаемият Молия Паггуна в присъствието на тези монахини, те ставали 

зли и недоволни, защитавайки го. Толкова често Молия Паггуна общувал с 

монахините. 

Тогава един монах отишъл при Благословения, и след като му отдал почит, седнал от 

едната му страна и казал на Благословения какво се случвало. 

Тогава Благословеният се обърнал към този монах така: "Бикку, кажи на монахът 

Молия Паггуна от мое име, че Учителят го вика." - "Да, Благородни," отговорил той, 

отишъл при Почитаемия Молия Паггуна и му казал: "Учителят те вика, приятелю 

Паггуна." - "Добре, приятелю," отговорил той, и отишъл при Благословения, и след 

като му отдал почит, седнал от едната му страна. Благословеният го попитал: 

"Паггуна, вярно ли е, че ти се срещаш твърде често с монахините, че толкова често се 

срещаш с монахините, че ако някой монах порицава тези монахини в твое присъствие, 

ти се ядосваш и огорчаваш докато ги защитаваш. И ако някой монах те порицава в 

присъствието на тези монахини, те се ядосват и огорчават докато те защитават. Толкова 

ли често се срещаш с тези монахини, както изглежда [на другите]?" - "Да, Благородни." 

- "Паггуна, нима ти не си представител на рода, който е излязъл от домашния живот във 

бездомен живот, подтикнат от вяра?" - "Да, Благородни." 

"Паггуна, не е правилно за теб, един представител на рода, който е излязъл от дома във 

бездомен живот подтикнат от вяра, да се срещаш прекалено често с монахини. Ето 

защо, ако някой порицава тези монахини в твое присъствие, ти трябва да изоставиш 

всички желания и мисли, базирани на семейния живот. И в този момент ти трябва да 

тренираш така: 'Моят ум няма да бъде засегнат, и аз няма да говоря зли думи; Аз ще 

пребивавам в състрадание за негово добро, с ум обзет от любяща доброта, без вътрешна 

омраза.' Така трябва да тренираш, Паггуна. 

"Ако някой удари тези монахини със своята ръка, с камък, с пръчка или с нож в твое 

присъствие, ти трябва да изоставиш всички желания и мисли, базирани на семейния 

живот. И в този момент ти трябва да тренираш така: 'Моят ум няма да бъде засегнат...' 

Ако някой порицава в твое присъствие, ти трябва да изоставиш всички желания и 

мисли, базирани на семейния живот. И в този момент ти трябва да тренираш така: 

'Моят ум няма да бъде засегнат...' Ако някой те удари със своята ръка, с камък, с пръчка 

или с нож, ти трябва да изоставиш всички желания и мисли, базирани на семейния 

живот. И в този момент ти трябва да тренираш така: 'Моят ум няма да бъде засегнат, и 

аз няма да говоря зли думи. Аз ще пребивавам в състрадание за негово добро, с ум 

обзет от любяща доброта, без вътрешна омраза.' Така трябва да тренираш, Паггуна. 

 

                                                 
1
 - В СН 12.12 той задава въпроси на Буда, които Буда определя като неправилно зададени. В СН 12.32 се 

споменава, че той в крайна сметка е свалил монашеската роба и се е върнал към живота на мирянин. 



 

Тогава Благословеният се обърнал към монасите така: "Монаси, имаше един случай, 

когато монасите удовлетвориха моят ум. Тогава аз се обърнах към тях така: 'Монаси, аз 

ям по един път на ден. Правейки това, аз съм свободен от болести и заболявания, и се 

радвам на здраве, сила и приятно пребиваване. Хайде, монаси, яжте по един път на ден. 

Правейки това, вие ще сте свободни от болести и заболявания, и ще се радвате на 

здраве, сила и приятно пребиваване. 'И нямаше нужда да повтарям инструкциите си 

към тези монаси; Трябваше само да събудя осъзнатост в тях. Представете си, че тук 

имаше една карета на прав път до кръстовище, с впрегнати чистокръвни коне, чакащи с 

остен да бъдат подкарани, така че един умел треньор, един минаващ колесничар 

укротяващ коне, да се качи върху нея, да поеме юздите в лявата си ръка, и остенът в 

дясната, да отиде и да се върне по който път пожелае. По същия начин, аз нямаше 

нужда да повтарям инструкциите си към тези монаси. Трябваше само да събудя 

осъзнатост в тях. 

"Затова, монаси, изоставяйте това, което е неблаготворно и се посветете на развитието 

на това, което е благотворно, така вие ще израснете, ще се развиете, и ще се изпълните 

с тази Дамма и Дисциплина. Представете си, че има една голяма гора от салови дървета 

близо до едно село или град, и тя е била задушавана от рицинови плевели, но се 

появява един човек желаещ доброто на горичката, нейното благополучие и защита. Той 

ще подреже и изхвърли кривите фиданки които изпиват нейните соковете, ще почисти 

вътрешността на горичката и ще остави правите, добре оформени фиданки, така че 

горичката от салови дървета в последствие да израсне, да се развие и да се изпълни. По 

същия начин, монаси, изоставете това, което е неблаготворно и се посветете на 

развитието на това, което е благотворно, така вие ще израснете, ще се развиете, и ще се 

изпълните с тази Дамма и Дисциплина. 

 

Историята за Ведехика 

"Преди време, монаси, в същият този Саватти живееше една домакиня на име 

Ведехика. И добра мълва се разнасяше за тази госпожа Ведехика, а именно: 'Госпожа 

Ведехика е великодушна, госпожа Ведехика е любезна, госпожа Ведехика е спокойна.' 

При госпожа Ведехика имаше една прислужница на име Кали, която беше умна, 

пъргава и изящна в работата си. Слугинята Кали си помислила: 'За моята господарка се 

разнася следната славна мълва: "Госпожа Ведехика е великодушна, госпожа Ведехика е 

любезна, госпожа Ведехика е спокойна." Интересно, дали докато не показва гняв, 

гневът въпреки това присъства в нея, или отсъства в нея? Или просто защото моята 

работа е изящна поради това моята господарка не показва гняв, въпреки че същият 

присъства в нея? Нека да тествам господарката.' 

"И тогава прислужницата Кали станала късно. Госпожа Ведехика казала: 'Хей, Кали!' - 

'Какво има, госпожо?' - 'Какво става с теб, защо стана толкова късно?' - 'Нищо не е 

станало, госпожо.' - 'Нищо не е станало, а ти проклето момиче си станала толкова 

късно!' и тя била гневна, огорчена и намръщена. Тогава слугинята Кали си помислила: 

"Факт е, че докато моята госпожа не показва гняв, той реално съществува в нея, не е 

изоставен; и просто защото моята работа е изящна, поради това моята господарка не 

показва гняв въпреки че същият присъства в нея? Нека да тествам господарката още 

малко.' 

"И тогава прислужницата Кали станала късно през деня. Госпожа Ведехика казала: 

'Хей, Кали!' - 'Какво има, госпожо?' - 'Какво става с теб, защо стана толкова късно през 

деня?' - 'Нищо не е станало, госпожо.' - 'Нищо не е станало, а ти проклето момиче си 

станала толкова късно през деня!' и тя била гневна, огорчена и намръщена. Тогава 

слугинята Кали си помислила: "Факт е, че докато моята госпожа не показва гняв, той 



реално съществува в нея, не е изоставен; и просто защото моята работа е изящна, 

поради това моята господарка не показва гняв въпреки че същият присъства в нея? 

Нека да тествам господарката още малко.' 

"И тогава прислужницата Кали станала още по-късно през деня. Госпожа Ведехика 

казала: 'Хей, Кали!' - 'Какво има, госпожо?' - 'Какво става с теб, защо стана толкова 

късно през деня?' - 'Нищо не е станало, госпожо.' - 'Нищо не е станало, а ти проклето 

момиче си станала чак толкова късно през деня!' и тя била толкова гневна и сърдита, че 

взела една точилка, ударила я по главата и разбила нейната главата. 

"Тогава прислужницата Кали, с кървяща глава, показала на съседите на господарката: 

'Вижте, дами, делото на великодушната госпожа! Вижте, дами, делото на любезната 

госпожа! Вижте, дами, делото на спокойната госпожа! Как може да стане ядосана и 

недоволна само защото прислужницата и е станала по-късно? Как може да вземе 

точилка, да я удари по главата и да и разбие главата?' Впоследствие следната лоша 

мълва се разпространила: 'Госпожа Ведехика е груба, госпожа Ведехика е жестока, 

госпожа Ведехика е безмилостна.' 

"По същия начин, монаси, един монах е изключително великодушен, изключително 

любезен, изключително спокоен, дотогава, докато неприятни потоци на речта не 

стигнат до него. Но когато неприятни потоци на речта го докоснат тогава може да се 

разбере дали този монах наистина е великодушен, любезен и спокоен.  

 

Този, когото е лесно да бъде поучаван  

Аз не наричам един монах лесен за поучаване, когато той е лесен за поучаване и прави 

така, че да бъде лесен за поучаване само за да получи роби, дарена храна, жилище, и 

медицински принадлежности. Защо е така? Защото този монах не е лесен за поучаване 

нито прави себе си лесен за поучаване когато не получи роби, дарена храна, жилище, и 

медицински принадлежности. Но когато един монах е лесен за поучаване и прави така, 

че да бъде лесен за поучаване защото почита, уважава и тачи Дамма, него аз наричам 

лесен за поучаване. Ето защо, монаси, вие трябва да тренирате следното: 'Ние ще бъдем 

лесни за поучаване и ще правим така, че лесно да бъдем поучавани защото почитаме, 

уважаваме и тачим Дамма.' Така трябва да тренирате, монаси. 

 

Петте потока на речта 

"Монаси, има следните пет потока на речта които другите могат да използват когато се 

обръщат към вас: тяхната реч може да бъде навременна или ненавременна, вярна или 

лъжовна, внимателна или груба, свързана с добро или със зло, изказана с ум обзет от 

любяща доброта или с вътрешна омраза. Когато другите се обръщат към вас, тяхната 

реч може да бъде навременна или ненавременна; когато другите се обръщат към вас, 

тяхната реч може да бъде вярна или лъжовна; когато другите се обръщат към вас, 

тяхната реч може да бъде внимателна или груба; когато другите се обръщат към вас, 

тяхната реч може да бъде свързана с добро или със зло; когато другите се обръщат към 

вас, тяхната реч може да бъде изказана с ум обзет от любяща доброта или с вътрешна 

омраза. Затова, монаси, вие трябва да тренирате така: 'Нашият ум ще остане незасегнат, 

и ние няма да говорим зли думи; ние ще пребиваваме състрадателни за тяхното 

благополучие, с ум обзет от любяща доброта, без вътрешна омраза. Ние ще 

пребиваваме обхващайки този човек с ум пропит с любяща доброта, и започвайки с 

него, ние ще пребиваваме обхващайки целият обкръжаващ ни свят с ум пропит с 

любяща доброта, обилни, възвишени, неизмерими, без враждебност и без 

недоброжелание.' Така трябва да тренирате себе си, монаси. 

 



"Монаси, представете си човек, който идва с мотика и кошница и казва: 'Аз ще направя 

тази голяма земя да бъде без земя.' Той ще копае тук и там, ще разпръсква почвата тук 

и там, ще плюе тук и там, ще уринира тук и там, казвайки: 'Въди без земя, бъди без 

земя!' Как мислите, монаси? Ще може ли този човек да направи тази голяма земя без 

земя?" - "Не, Благородни". Защо е така? Защото тази голяма земя е дълбока и огромна; 

не е възможно тя да бъде направена без земя. В крайна сметка този човек ще пожъне 

само умора и разочарование." 

"По същия начин, монаси, има следните пет потока на речта ... 
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 ... Затова, монаси, вие 

трябва да тренирате така: 'Нашият ум ще остане незасегнат, ... , и започвайки с него, 

ние ще пребиваваме обхващайки целият обкръжаващ ни свят с ум подобен на земя, 

обилен, възвишен, неизмерим, без враждебност и без недоброжелание.' Така трябва да 

тренирате себе си, монаси. 

"Монаси, представете си един човек, който идва с червено, жълто, лилаво или 

карминово и казва: 'Аз ще нарисувам картини, и ще ги накарам да се появят върху 

празно пространство.' Как мислите, монаси? Ще може ли този човек да нарисува 

картини и да ги накара да се появят върху празно пространство?" - "Не, Благородни". 

Защо е така? Защото празното пространство е безформено и невидимо; той не може да 

нарисува картини там или да накара картините да се появят там. В крайна сметка този 

човек ще пожъне само умора и разочарование." 

"По същия начин, монаси, има следните пет потока на речта ... Затова, монаси, вие 

трябва да тренирате така: 'Нашият ум ще остане незасегнат, ... , и започвайки с него, 

ние ще пребиваваме обхващайки целият обкръжаващ ни свят с ум подобен на празно 

пространство, обилен, възвишен, неизмерим, без враждебност и без недоброжелание.' 

Така трябва да тренирате себе си, монаси. 

"Монаси, представете си един човек, който идва с горяща сламена факла и казва: 'Аз ще 

нагрея и ще изгоря река Ганг с тази горяща сламена факла.' Как мислите, монаси? Ще 

може ли този човек да нагрее и да изгори река Ганг с тази горяща сламена факла?" - 

"Не, Благородни". Защо е така? Защото река Ганг е дълбока и огромна; не е възможно 

тя да бъде нагрята и изгорена с горяща сламена факла. В крайна сметка този човек ще 

пожъне само умора и разочарование." 

"По същия начин, монаси, има следните пет потока на речта ... Затова, монаси, вие 

трябва да тренирате така: 'Нашият ум ще остане незасегнат, ... , и започвайки с него, 

ние ще пребиваваме обхващайки целият обкръжаващ ни свят с ум подобен на река 

Ганг, обилен, възвишен, неизмерим, без враждебност и без недоброжелание.' Така 

трябва да тренирате себе си, монаси. 

"Монаси, представете си че има една чанта от котешка кожа която е била щавена, добре 

ощавена, много добре ощавена, мека, копринена, без шумолене, без пращене, и човек 

идва с една пръчка или с парче от глинен съд и казва: 'Тази чанта от котешка кожа, 

която е щавена ... без шумолене, без пращене. Аз ще я направя да шумоли и да трещи.' 

Как мислите, монаси? Ще може ли този човек да я направи да шумоли и да трещи с 

тази пръчка или с това парче от глинен съд?" - "Не, Благородни". Защо е така? Защото 

тази чанта от котешка кожа която е била щавена ... без шумолене, без пращене, е 

невъзможно да бъде направена да шумоли и да трещи с тази пръчка или с това парче от 

глинен съд. В крайна сметка този човек ще пожъне само умора и разочарование." 
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 - Повтаря се целият по-предишен параграф. 



"По същия начин, монаси, има следните пет потока на речта които другите могат да 

използват когато се обръщат към вас: тяхната реч може да бъде навременна или 

ненавременна, вярна или лъжовна, внимателна или груба, свързана с добро или със зло, 

изказана с ум обзет от любяща доброта или с вътрешна омраза. Когато другите се 

обръщат към вас, тяхната реч може да бъде навременна или ненавременна; когато 

другите се обръщат към вас, тяхната реч може да бъде вярна или лъжовна; когато 

другите се обръщат към вас, тяхната реч може да бъде внимателна или груба; когато 

другите се обръщат към вас, тяхната реч може да бъде свързана с добро или със зло; 

когато другите се обръщат към вас, тяхната реч може да бъде изказана с ум обзет от 

любяща доброта или с вътрешна омраза. Затова, монаси, вие трябва да тренирате така: 

'Нашият ум ще остане незасегнат, и ние няма да говорим зли думи; ние ще пребиваваме 

състрадателни за тяхното благополучие, с ум обзет от любяща доброта, без вътрешна 

омраза. Ние ще пребиваваме обхващайки този човек с ум пропит с любяща доброта, и 

започвайки с него, ние ще пребиваваме обхващайки целият обкръжаващ ни свят с ум 

пропит с любяща доброта, обилни, възвишени, неизмерими, без враждебност и без 

недоброжелание.' Така трябва да тренирате себе си, монаси.  

 

Примерът с триона 

"Монаси, дори ако бандити режат безпощадно вашето тяло част по част с двуръчен 

трион, този който зароди в съзнанието си омраза спрямо тях няма да изпълни моето 

учение. Затова, монаси, вие трябва да тренирате така: 'Нашият ум ще остане незасегнат, 

и ние няма да изричаме зли думи; ние ще пребиваваме състрадателни за тяхното 

благополучие, с ум обзет от любяща доброта, без вътрешна омраза. Ние ще 

пребиваваме обхващайки този човек с ум пропит с любяща доброта, и започвайки с 

него, ние ще пребиваваме обхващайки целият обкръжаващ ни свят с ум пропит с 

любяща доброта, обилни, възвишени, неизмерими, без враждебност и без 

недоброжелание.' Така трябва да тренирате себе си, монаси. 

"Монаси, ако пазите този съвет за примера с триона постоянно в ума си, виждате ли 

някакъв поток на речта, незначителен или груб, който да не можете да издържите?" - 

"Не, Благородни." - "Затова, монаси, трябва да пазите този съвет за примера с триона 

постоянно в ума си. Това ще доведе до вашето благополучие и щастие за дълго време." 

 

Това е което Благословеният каза. Монасите били доволни и се насладиха на думите на 

Благословения. 
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