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Беседа за характеристиките на Аната 
 

 

Това съм чул. Веднъж Благословеният бил отседнал във Варанаси в Еленовия парк 

Исипатана. Там Благословеният се обърнал към група от пет монаха: 

 

“Материалната форма, монаси, е аната (не-Аз); ако материалната форма беше Аз, то 

тогава материалната форма нямаше да води до страдание и бихме могли да повлияем на 

материалната форма така: ’Нека моята материална форма бъде такава, нека моята 

материална форма не бъде такава;’ и наистина монаси, понеже материалната форма е 

аната, ето защо тя води до страдание и не можем да повлияем на материалната форма 

така: ’ Нека моята материална форма бъде такава, нека моята материална форма не бъде 

такава.’ Усещането, монаси, е аната (не-Аз); ако усещането беше Аз, тогава усещането 

нямаше да води до страдание и бихме могли да повлияем на усещането така: ’Нека моето 

усещане бъде такова, нека моето усещане не бъде такова;’ и наистина монаси, понеже 

усещането е аната, ето защо усещането води до страдание и не можем да повлияем на 

усещането така: ’Нека моето усещане бъде такова, нека моето усещане не бъде такова.’ 

 

“Възприятието, монаси, е аната; ако възприятието беше Аз, тогава възприятието нямаше 

да води до страдание и бихме могли да повлияем на възприятието така: ’Нека моето 

възприятие бъде такова, нека моето възприятие не бъде такова;’ и наистина монаси, 

понеже възприятието е аната, ето защо възприятието води до страдание и не можем да 

повлияем на възприятието така: ’Нека моето възприятие бъде такова, нека моето 

възприятие не бъде такова.’ 

 

“Менталните формации, монаси, са аната; ако менталните формации бяха Аз, тогава 

менталните формации нямаше да водят до страдание и бихме могли да повлияем на 

менталните формации така: ’Нека моите ментални формации бъдат такива, нека моите 

ментални формации не бъдат такива;’ и наистина монаси, понеже менталните формации 

са аната, ето защо менталните формации водят до страдание и не можем да повлияем на 

менталните формации така: ’Нека моите ментални формации бъдат такива, нека моите 

ментални формации не бъдат такива.’ 

 

“Съзнанието, монаси, е аната; ако съзнанието беше Аз, тогава съзнанието нямаше да води 

до страдание и бихме могли да повлияем на съзнанието така: ’Нека моето съзнание бъде 

такова, нека моето съзнание не бъде такова;’ и наистина монаси, понеже съзнанието е 

аната, ето защо съзнанието води до страдание и не можем да повлияем на съзнанието така: 

’Нека моето съзнание бъде такова, нека моето съзнание не бъде такова.’ 

 

—“Какво мислите за това монаси? Материалната форма постоянна ли е или е 

непостоянна?” 

—“Непостоянна, Благородни.” 

—“И така, това което е непостоянно, неудовлетворително ли е или е удовлетворително? 



—”Неудовлетворително, Благородни.” 

—“И така, това което е непостоянно, неудовлетворително, обект на промяна, правилно ли 

е да го разглеждаме така: ’Това е мое, това е моят Аз, това съм Аз самият?’” 

—“Наистина не е правилно, Благородни.” 

 

—“Какво мислите за това монаси? Усещането постоянно ли е или е непостоянно?” 

—“Непостоянно, Благородни.” 

—“И така, това което е непостоянно, неудовлетворително ли е или е удовлетворително?” 

—”Неудовлетворително, Благородни.” 

—“И така, това което е непостоянно, неудовлетворително, обект на промяна, правилно ли 

е да го разглеждаме така: ’Това е мое, това е моят Аз, това съм Аз самият?’” 

—“Наистина не е правилно, Благородни.”  

 

—“Какво мислите за това монаси? Възприятието постоянно ли е или е непостоянно?” 

—“Непостоянно, Благородни.” 

—“И така, това, което е непостоянно, дукка ли е или е удовлетворително?”  

—„Дукка, Благородни.”  

—“И така, това, което е непостоянно, дукка, обект на промяна, правилно ли е да го 

разглеждаме така: ’Това е мое, това е моят Аз, това съм Аз самият?’” 

—“Наистина не е правилно, Благородни.” 

 

—“Какво мислите за това монаси? Менталните формации постоянни ли са или са 

непостоянни?” - “Непостоянни 

— “Непостоянно, Благородни.” 

—“И така, това, което е непостоянно, дукка ли е или е удовлетворително?”  

—„Дукка, Благородни.” 

—“И така, това, което е непостоянно, дукка, обект на промяна, правилно ли е да го 

разглеждаме така: ’Това е мое, това е моят Аз, това съм Аз самият?’” 

—“Наистина не е правилно, Благородни.” 

 

—“Какво мислите за това монаси? Съзнанието постоянно ли е или е непостоянно?”   

 —“Непостоянно, Благородни.” 

—“И така, това, което е непостоянно, дукка ли е или е удовлетворително?”  

—„Дукка, Благородни.” 

—“И така, това, което е непостоянно, дукка, обект на промяна, правилно ли е да го 

разглеждаме така: ’Това е мое, това е моят Аз, това съм Аз самият?’” 

—“Наистина не е правилно, Благородни.” 

 

—“Затова, със сигурност монаси, каквато и да е материална форма, минала, бъдеща или 

настояща, вътрешна или външна, груба или фина, низша или възвишена, далечна или 

близка, цялата тази материална форма трябва да бъде разглеждана с истинска мъдрост, в 

съответствие с реалността, по този начин: ‘Това не е мое, това не е моят Аз, това не съм 

Аз самият’. 

 

“Затова, със сигурност монаси, каквото и да е усещане, минало, бъдещо или настоящо, 

вътрешно или външно, грубо или фино, низшо или възвишено, далечно или близко, 

цялото това усещане трябва да бъде разглеждано с истинска мъдрост, в съответствие с 

реалността, по този начин: ‘Това не е мое, това не е моят Аз, това не съм Аз самият’. 



“Затова, със сигурност монаси, каквото и да е възприятие, минало, бъдещо или настоящо, 

вътрешно или външно, грубо или фино, низшо или възвишено, далечно или близко, 

цялото това възприятие трябва да бъде разглеждано с истинска мъдрост, в съответствие с 

реалността, по този начин: ‘Това не е мое, това не е моят Аз, това не съм Аз самият’. 

 

“Затова, със сигурност монаси, каквито и да е ментални формации, минали, бъдещи или 

настоящи, вътрешни или външни, груби или фини, низши или възвишени, далечни или 

близки, целите тези ментални формации трябва да бъдат разглеждани с истинска мъдрост, 

в съответствие с реалността, по този начин: ‘Това не е мое, това не е моят Аз, това не съм 

Аз самият’. 

 

“Затова, със сигурност монаси, каквото и да е съзнание, минало, бъдещо или настоящо, 

вътрешно или външно, грубо или фино, низшо или възвишено, далечно или близко, 

цялото това съзнание трябва да бъде разглеждано с истинска мъдрост, в съответствие с 

реалността, по този начин: ‘Това не е мое, това не е моят Аз, това не съм Аз самият’. 

 

“Монаси, добре обученият благороден последовател, вижда, че е разочарован от 

материалните форми, че е разочарован от усещанията, че е разочарован от възприятията, 

че е разочарован от менталните формации, че е разочарован от съзнанието. Това 

разочарование го води до безпристрастност. Постигайки тази свобода от страстите той е 

освободен. Постигайки освобождение, възниква познанието, че е освободен. Той знае: 

раждането е изчерпано, водил е  свят живот, това, което е трябвало да бъде направено е 

направено, няма нищо повече отвъд това съществуване.” 

 

Това е което Благословеният каза. Групата от пет монаха били доволни и щастливи от 

беседата на Благословения. И докато тази беседа била още произнасяна умовете на петте 

монаси станали чисти от замърсявания, без привързаности. 

И наистина, в този момент имало шест Арахата на света. 
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За свободно разпространение. Тази работа може да бъде публикувана, преформатирана, 

препечатвана и разпространявана върху всякакъв носител. Същевременно, всякакви 

последващи публикации трябва да бъдат свободно и неограничено публично достояние; 

преводи и други допълнителни работи трябва да бъдат ясно означени като такива, както и 

Обществото за будистки публикации да се признае като оригинален издател. 

http://www.bps.lk/olib/wh/wh268.pdf

