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ПРЕДГОВОР 

 
С. Н. Гоенка казва: „Освобождението може да бъде придобито само чрез практика, 

никога само чрез беседа”. Курсът по Випассана медитация е една възможност да се 
предприемат конкретни стъпки към освобождението. В този курс участникът научава как да 
освободи съзнанието си от напрежението и предразсъдъците, които пречат на потока на 
ежедневния живот. По този начин човек започва да открива, как да живее всеки един момент 
спокойно, ползотворно, щастливо. В същото време започва да напредва към най-висшата цел, 
към която човечеството може да се стреми: чистота на съзнанието, свобода от всички 
страдания, пълно просветление. 

Нищо от това не може да бъде постигнато само чрез мисли или желания за него. Човек 
трябва да предприеме стъпки, за да достигне целта. Поради тази причина, в хода на Випассана 
фокусът винаги е поставен върху реалната практика. Не са разрешени философски дебати, няма 
теоретични аргументи, няма въпроси, които не се отнасят към собствения опит. Доколкото това 
е възможно, медитиращите са насърчавани да намерят отговорите на своите въпроси в себе 
си. Учителят дава, необходимите насоки относно практиката, но в ръцете на всеки човек 
остава, прилагането на тези насоки: всеки сам трябва да се бори, да се развива в собственото 
си спасение. 

Въпреки този фокус, все пак е необходимо да се осигури някакво обяснение по 
отношение на практиката. Затова всяка вечер на курса Гоенкаджи изнася "Дамма-беседа", с 
цел да опише преживяванията от деня, и да изясни различните аспекти на техниката. Той 
предупреждава, че тези беседи не са предназначени за интелектуално или емоционално 
забавление. Тяхната цел е просто да се подпомогне медитиращия да разбере какво да прави и 
защо, така че да работи по подходящ начин и да постигне подходящи резултати. 

Именно тези беседи в съкратен вид са представени тук. 
Единадесетте беседи осигуряват широк преглед върху учението на Буда. Подходът към 

това учение обаче, не е научен или аналитичен. Вместо това учението е представено по начин, 
по който то се разкрива пред медитиращия: като динамично, единно цяло. Всичките му 
аспекти са представени, за да разкрие скритата хармония: опитът от медитацията. Този опит е 
вътрешният огън, който дава истинския живот и блясък на скъпоценната Дамма. 

Без опитът от медитацията не може да се разбере пълното значение на това, което се 
казва във беседите, същността на учението на Буда. Но това не означава, че няма място за 
интелектуално разбиране на учението. Интелектуалното разбиране е ценно като подкрепа за 
медитативната практика, макар и медитацията сама по себе си да е един процес, който отива 
отвъд границите на интелекта. 

Поради тази причина тези резюмета са подготвени с цел да дадат по-накратко 
основните пунктове на всяка беседа. Те са предназначени главно да предложат вдъхновение и 
насоки за тези, които практикуват Випассана, както се преподава от С. Н. Гоенка. За другите, 
които просто ги четат, се надяваме, че те ще наберат кураж да участват в Випассана курс и ще 
усетят това, което е описано тук. 

Резюметата не трябва да се третира като „направи си сам” ръководство за обучение по 
Випассана, като заместител на един десетдневен курс. Медитацията е сериозен въпрос, 
особено техниката на Випассана, която се занимава с дълбините на ума. Към нея никога не 
трябва да се подхожда лекомислено и несериозно. Правилният начин да научите Випассана е 
само като се присъедините към един официално курс, където има подходяща среда за 
подкрепа на медитиращия, както и обучен водач. Ако някой реши да пренебрегне това 
предупреждение и се опитва да научи техниката само от четене на текст, той предприема това 
на свой собствен риск. 

За щастие сега се провеждат курсове по Випассана медитация, както се преподава от С. 
Н. Гоенка редовно в много части на света. 

 



 

Резюметата се основават предимно на беседите, изнесени от Гоенкаджи в 
медитативния център Випассана, Масачузетс, САЩ през август 1983. Изключение е резюмето от 
беседата на десетия ден, което се основава на беседа изнесена в Центъра през август 1984. 

Въпреки, че Гоенкаджи погледна този материал и го одобри за публикуване, той не е 
имал време да провери внимателно текста. В резултат на това читателят може да намери някои 
грешки и несъответствия. Те са отговорност не на учителя, нито на обучението, а на мен. 
Критиката ще бъде добре дошла, и ще може да помогне за коригиране на такива грешки в 
текста. 

 
Нека тази работа, да помогне на много хора в тяхната практика на Дамма. 
 
Нека всички същества бъдат щастливи 
 

Уилям Харт 
 

БЕЛЕЖКИ КЪМ ТЕКСТА 

 
Ученията на Буда и неговите ученици, които са цитирани от Гоенкаджи са взети от 

Сборника за дисциплината (Виная питака) и Сборника за беседите (Сута питака) на 
Палийския канон. (Цитати се правят и от двата сборника, въпреки че тук са дадени само 
препратки към Сута питака). Има и няколко цитата от пост-каноничната Пали литература. Във 
беседите си, Гоенкаджи обяснява тези откъси по-скоро в свободен, отколкото от дословен 
превод от Пали. Намерението е да се даде есенцията на всеки откъс, на разговорен език, 
подчертавайки неговото значение за практиката на Випассана медитацията. 

Когато в настоящото резюме се появи пасаж от Пали, то е поради това че, Гоенкаджи е 
дал разяснение върху него във беседата си. На гърба на тази книга, в раздела с превод на 
български език на Пали, е направен опит да се даде по-точни интерпретации на цитираните 
пасажи, като все пак се набляга на гледната точка на медитацията. 

В текста, използването на Пали думи е сведен до необходимия минимум. Когато такива 
думи се използват, значението им в множествено число е дадено на Пали. 

 
 

 

Превод от английски език – Теравада будизъм на български – 2015 

Източник – http://www.vridhamma.org/The-Discourse-Summaries 

 

За безплатно разпространение. Тази работа може да бъде преиздавана, 

преформатирана, препечатвана и разпространявана на всякакви носители. При 

условие, че всяко такова преиздаване и разпространение е обществено достояние при 

свободен и неограничен достъп, както и преводи и други производни произведения 

трябва да бъдат ясно обозначени като такива. 

 

 

http://www.vridhamma.org/The-Discourse-Summaries
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ДЕН ПЪРВИ 
 
Първоначални трудности; цел на тази медитация; защо дишането е избрано като обект 

на медитацията; естеството на ума; причини за трудностите и как да се справим с тях; 
опасности, които трябва да се избягват 

 
Първият ден е изпълнен с големи трудности и неудобства, отчасти защото човек не е свикнал 

да седи по цял ден и да се опитва да медитира, и най-вече от вида на медитацията, която започва да 
практикува: осъзнаване на дишането, нищо друго освен дишането. 

Ще е по-лесно и по-бързо - ума да се концентрира без всички тези неудобства, ако заедно с 
осъзнаване на дишането, медитиращият започне да повтаря някоя дума, мантра, името на бог или 
ако започне да визуализира образа на някое божество. Но от вас се изисква да наблюдавате самото 
дишане, такова, каквото е, без да го регулирате, без да добавяте думи или въображаеми форми. 

Тези неща не са разрешени, защото крайната цел на тази медитация не е концентрация на 
ума. Концентрацията е само помощната стъпка, която води до по-висока цел: пречистване на ума, 
изкореняване на всички умствени замърсявания - негативности в рамките на ума, и по този начин 
постигане на освобождение от всички страдания, постигане на пълно просветление. 

Всеки път, когато едно замърсяване възникне в ума, като гняв, омраза, страст, страх и т.н., 
човек става нещастен. Всеки път, когато се случи нещо нежелано, човек става напрегнат и започва да 
плете възел в себе си. Всеки път, когато нещо което иска да се случи - не се случи, отново се генерира 
напрежение в ума. През целия живот се повтаря този процес, докато цялата умствена и физическа 
структура стане един Гордиев възел. Но човек не задържа това напрежение ограничено в себе си, 
вместо това – напрежението се разпространява към всички с които той влиза в контакт. Разбира се, 
това не е правилният начин да се живее. 

Вие сте дошли на този курс по медитация, за да се научите на изкуството на живот: как да 
живеете спокойно и хармонично със себе си, и да генерирате мир и хармония за всички останали, как 
да живеете щастливо ден след ден, докато напредвате към най-висшето щастие на един напълно чист 
ум, ум изпълнен с искрена любов, със съчувствие, с радост от успеха на другите, със самообладание. 

За да се научите на изкуството на хармоничния живот, първо трябва да намерите причината за 
дисхармонията. Причината винаги се намира във вас, и затова трябва да изследвате действителността 
вътре в себе си. Тази техника помага да направите това, за да изследвате собствената си умствена и 
физическа структура, към която има толкова много привързаност, причиняваща напрежение, 
нещастие. На нивото на опита трябва да разберете собствената си природа, умствена и физическа; 
само тогава може да изпитате, какво може да има отвъд ума и материята. Това е техника на 
осъзнаване на истината, себеосъзнаване, изследване на действителността на това, което наричате 
“аз”, “мен”. 

Прекият, непосредствен опит на действителността е от съществено значение. Човек трябва да 
опознае себе си - от повърхностната, видимата, общата реалност, до фините реалности и най-
неуловимите реалности на съзнанието и материята. След като опознае всички тези неща, той може да 
отиде по-далеч в преживяване на Крайната реалност, която е отвъд разума и материята. 

Дишането е правилната точка, от която да започне това пътуване. Използването на създаден 
от нас въображаем обект на вниманието, дума или форма ще доведе само до по-голяма фантазия, 
по-голяма илюзия, това няма да помогне да открием по-фините истини за себе си. За да проникнем 
до фините истини, трябва да започнем с очевидната истина, една всеобща реалност, като дишането. 
Освен това, ако се използва дума или форма на божество, то техниката става сектантски. Думата или 
формата ще бъде свързана с определена култура, една или друга религия, и тази ситуация може да се 
окаже неприемлива. Нещастието е универсална болест. Лекарството за тази болест не може да бъде 
сектантско, то също трябва да бъде универсално. Осъзнаването на дишането отговаря на това 
изискване. Дишането е обичайно за всички: наблюдението му е приемливо за всички. Всяка стъпка по 
пътя трябва да бъде напълно свободна от сектантство. 

Дъхът е инструментът, с които да проучим истината за себе си. Всъщност, на нивото на опита, 
хората знаят много малко за тялото си. Вие познавате, само външния си вид, определени части и 
функции на тялото, които може да контролирате съзнателно. Вие не знаете нищо за вътрешните 
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органи, които действат извън вашия контрол, нито на клетките, от които се състои цялото тяло, и 
които се променят всеки момент. Неизброими биохимични и електромагнитни реакции се случват 
постоянно в цялото тяло, но вие нямате познание за тях. 

Но този път, всичко което е неизвестно за вас самите, трябва да ви стане известно. Дишането 
ще ви помогне за постигането на тази цел. То действа като мост от известното към неизвестното, 
защото дишането е функция на тялото, която може да бъде както съзнателна, така и несъзнателна, 
направлявана или автоматична. Вие започвате със съзнателно, контролирано дишане, и в 
последствие преминавате към естествен, нормален дъх. И от там ще се придвижите към все по-
фините истини за себе си. Всяка стъпка е стъпка в реалността, всеки ден ще прониквате все по-
нататък, за да откриете фините реалности за себе си, за тялото и ума си. 

Днес бяхте помолени да наблюдавате само физическата функция на дишането, но 
същевременно, всеки един от вас наблюдаваше ума си, тъй като естеството на дишането е силно 
свързано на психичното състояние. Веднага когато някакво замърсяване възникне в съзнанието, 
дишането става необичайно - човек започва да диша малко по-бързо, малко по-силно. Когато 
замърсяването отмине, дишането отново става меко. Така дъхът може да помогне за опознаването на 
реалността не само на тялото, но също така и на ума. 

Реалността на ума, която започнахте да изпитвате днес, е неговия навик винаги да скача от 
един обект към друг. Той не иска да остане върху дишането, или на друг обект на концентрацията, 
вместо това - препуска диво. 

И когато умът се отклонява, къде отива? От вашата практиката, вие сте видели, че той се лута 
или в миналото или във бъдещето. Това е шаблонен навик на ума, той не иска да остане в настоящия 
момент. Всъщност, човек трябва да живее в настоящето. Каквото и да е миналото, то е необратимо; 
бъдещето е недостъпно, докато не стане настояще. Спомените за миналото и мислите за бъдещето са 
важни, но само до степен, до която помагат да се справим с настоящето. Но поради вкоренения 
навик, умът постоянно да се опитва да избяга от настоящата реалност в миналото или във бъдещето, 
които са недостижими, този див ум остава възбуден и нещастен. Техниката, която изучавате тук се 
нарича изкуството да се живее, а животът наистина може да се живее само в настоящето. Затова 
първата стъпка е да се научим как да живеем в настоящия момент, чрез задържане на ума в 
настоящата реалност: дъх, който в настоящия момент е влизащ или напускащ ноздрите. Това е 
реалността на този момент, макар и повърхностна. Когато умът се залута, човек приема факта с 
усмивка, без никакво напрежение, за това, че умът по стар поведенчески модел се е скитал. Веднага 
след като осъзнаете че умът се е скитал, естествено, автоматично, ще го върнете към осъзнаване на 
дишането. 

Днес лесно разпознахте тенденцията на ума да се лута в мисли за миналото или за бъдещето. 
От какъв тип са тези мисли? За себе си сте видели, че от време на време мислите възникват без 
всякаква последователност, умът играе някаква игра на ези/ тура. Такова психическо поведение 
обикновено се счита като знак на лудост. Сега, обаче, всички сте открили, че сте също толкова луди, 
загубени в невежество, илюзии, заблуди - моха. Дори когато има последователност в мислите, те 
имат за цел нещо, което е приятно или неприятно. Ако е приятно, човек започва да реагира с 
харесване, което се развива в жажда, привързаност - рага. Ако то е неприятно, човек започва да 
реагира с нехаресване, което се развива в отвращение, омраза - доша. Умът постоянно се изпълва с 
невежество, жажда, и отвращение. Всички други замърсявания произтичат от тези три основни 
замърсявания, също така - всяко замърсяване, ни прави нещастни. 

Целта на тази техника е да пречисти ума, за да го освободи от страдание чрез постепенно 
премахване на негативните нагласи. Това е операция дълбоко в собственото подсъзнание, 
извършвана с цел разкриване и премахване на комплексите, скрити там. Дори първата стъпка на 
техниката трябва да пречисти ума. Чрез наблюдаване на дишането, започнахте не само да 
концентрирате ума си, но също така и да го пречиствате. Може би днес имаше само няколко минути, 
когато умът ви е бил напълно концентриран върху дишането, но всеки такъв момент е много силен за 
промяната на поведенческия модел на ума. В този момент, вие сте наясно с настоящата реалност, 
дъх, влизащи или напускащи ноздрите, без никакви илюзии. Вие не може да жадувате за повече дъх, 
или да изпитвате отвращение към дишането си: можете просто да го наблюдавате, без да му 
реагирате. В такъв момент, умът е свободен от трите основни замърсявания, това е, елементарно. 
Този момент на чистота на съзнателно ниво има силно влияние върху старите замърсявания, 
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натрупани в несъзнаваното. Контактът между тези положителни и отрицателни сили поражда 
експлозия. Някои от замърсяванията, скрити в подсъзнанието излизат на съзнателно ниво, и се 
проявяват като различни умствени или физически неудобства. 

Когато човек е изправен пред такава ситуация, има опасност да се разтревожи, и да умножи 
неудобствата. Въпреки това, би било разумно да се разбере, че това което изглежда като проблем 
всъщност е знак за успех в медитацията, индикация че в действителност техниката е започнала да 
работи. Операцията в подсъзнанието е започнала, и че част от гнойта скрита там е започнала да 
излиза от раната. Въпреки че процесът е неприятен, това е единственият начин да се отървете от 
замърсяванията. Ако продължавате да работите по правилния начин, всички тези трудности, 
постепенно ще намалеят. Утре ще ви бъде малко по-лесно, на следващия ден още по-лесно. Ако 
продължите да работите, малко по малко, всички проблеми ще отминат. 

Никой друг не може да свърши работата вместо вас, вие трябва да работите. Вие трябва да 
изследвате реалността вътре в себе си, вие трябва да се освободите. 

 
Някои съвети за това как да работите: 
По време на часовете за медитация, винаги медитирайте на закрито. Ако се опитате да 

медитирате навън в пряк контакт със светлина и вятър, не ще бъдете в състояние да проникнете в 
дълбините на ума си. През почивките може да се излиза навън. 

Вие трябва да останете в границите на курса. Вие сте в процес на извършване на операция на 
ума си, остане в операционната зала. 

Вземете решение да останете за целия период на курса, независимо с какви трудности може 
да се сблъскате. Когато възникнат проблеми по време на операцията, запазете тази решителност. 
Може да бъде вредно да напуснете по средата на курса. 

По същия начин, изградете силна решимост да спазвате всички правила на дисциплината, от 
тях най-важното е благородното мълчание. Също така изградете решимост да следвате графика, и по-
специално да бъдете в залата за трите часа на групова медитация. 

Да се избягва опасността от преяждане, което води до сънливост, както и до ненужно 
говорене. 

Работете точно както се иска от вас да работите. По време на курса оставете настрана всичко, 
което сте прочели или научили другаде. Смесването на различни техники е много опасно. Ако някой 
пункт на техниката не ви е ясен, обърнете се към учителите за изясняване. Но дайте реален шанс на 
тази техника; ако направите това, то вие ще получите прекрасни резултати. 

Използвайте по най-добрия начин времето на курса, и възможностите на техниката, за да се 
освободите от робството на страстното желание, омразата, заблудата и да се насладите на истински 
мир, истинска хармония, истинско щастие. 

 
Истинското щастие на всички вас. 
 
Нека всички същества бъдат щастливи! 
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ДЕН ВТОРИ 
 
Универсална дефиниция на греха и благочестието; Благородния осмичен път: шиила и 

самаади 
 
Вторият ден приключи. Въпреки че беше малко по-добре от първия ден, трудностите все още 

остават. Умът е толкова неспокоен, объркан, див като див слон който създава хаос когато влезе в 
нечие жилище. Когато едно диво животно се тренира и опитоми от мъдър човек, тогава с всичките 
сили които е използвало за деструктивни цели, сега започва да служи на обществото по 
конструктивен начин. По същия начин съзнанието, което е далеч по-мощно и опасно от един див 
слон, трябва да бъде опитомено и обучено, тогава огромната му сила ще започне да ви служи. Но 
трябва да се работи много търпеливо, упорито и непрестанно. Непрекъснатостта на практика е 
тайната на успеха. 

Вие трябва да извършите тази работа, никой друг може да го направи вместо вас. С цялата си 
любов и състрадание един просветлен човек може да покаже начина по който да се работи, но той не 
може да носи никого на раменете си до крайната цел. Вие самите трябва да вървите, да водите 
собствена битка, да развивате собственото си спасението. Разбира се, след като започнете да 
работите, ще получите подкрепа от всички сили на Дамма, но все пак трябва да работите. Вие сами 
трябва да извървите целия път. 

Разберете какво представлява пътят, по който сте тръгнали. Буда, го е описал с прости думи: 
 
Въздържайте се от всякакви грешни, зловредни действия,  
извършвайте само благочестиви, благотворни деяния и 
не спирайте да пречиствате съзнанието си,  
това е учението на Просветлените. 
 
Това е универсален път, приемлив за хора с различен произход, раса или състояние. Но 

проблемът идва при определянето на греха и благочестието. Когато същността на Дамма се изгуби, тя 
се превръща в секта, а всяка секта дава различно определение на благочестието, например с 
определен външен вид, или извършване на определени ритуали, или поддържането на някои 
вярвания. Всички тези сектантски определения, са приемливи за някои, но за други не. Дамма обаче 
дава универсална дефиниция на греха и благочестието. Всяко действие, което вреди на другите, като 
нарушава техния мир и хармония, е грешно, нездравословно, неблаготворно действие. Всяко 
действие, което помага на другите, като допринася за техния мир и хармония, е благочестиво, 
благотворно действие. Това е определението, дадено в съответствие не с някаква догма, а по-скоро 
със закона на природата. А според законите на природата, човек не може да извърши действие, 
което вреди на другите, без първо да генерира замърсяване в съзнанието си - гняв, страх, омраза и 
т.н.; и всеки път, когато човек генерира психично замърсяване, тогава става нещастен, той изпитва 
страданията на ада, вътре в себе си. Също така, човек не може да извърши действие, което помага на 
другите, без първо за генерира любов, състрадание, добра воля, и веднага след като започне да 
развива такива чисто духовни качества, той започва да се радва на небесен мир вътре в себе си. 
Когато помагате на другите, едновременно можете да помогнете на себе си, когато навредите на 
другите, едновременно вредите на себе си. Това е Дамма, истината, закона - универсалния закон на 
природата. 

Пътят на Дамма се нарича Благороден осмичен път. Благороден в смисъл че всеки който 
върви по него неминуемо ще се превърне в светец с благородно сърце. Пътят е разделен на три 
раздела: шиила, самаади, и пання. Шиила, това е моралът - да се въздържаме от неблаготворните 
дела на тялото и речта. Самаади е благотворното действие за развитие на господство над човешкия 
ум. Упражняването на двата раздела е полезно, но нито шиила, нито самаади може да изчисти 
всички замърсявания, натрупани в ума. За тази цел трябва да се практикува третият раздел на пътя: 
пання, развитието на мъдрост, прозрение, което напълно пречиства ума. 
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В рамките на шиила попадат три части от Благородния осмичен път: 
1) Самма вача - правилна реч, чистота на словесното действие. За да се разбере какво е 

чистота на словото, човек трябва да знае какво е нечистота на словото. Говорейки лъжи за да се 
заблудят другите, говорейки тежки думи за да се наранят другите, злословене и клеветнически 
разговори, бърборене и безцелно говорене, всичко това са замърсявания на словесното действие. 
Когато човек се въздържа от тях, това което остава е правилна реч. 

2) Самма камманта - правилно действие, чистота на физическо действие. На пътя на Дамма 
има само един критерий за измерване на чистотата или нечистотата на действието, било то 
физическо, словесно, или психическо, и това е дали действието помага или вреди на другите. Така 
например, убийство, кражба, изнасилване или прелюбодеяние, изпадане в нетрезво състояние, така 
че човек не знае какво прави, представляват действия, които вредят както на другите, също така и на 
самия извършител. Когато човек се въздържа от тези нечисти физически действия, това, което остава, 
е правилното действие. 

3) Самма аджива - правилно препитание. Всеки трябва да има някакъв начин, за да издържа 
себе си и тези, които са зависими от него, но ако начина на препитание е вреден за другите, тогава 
това не е правилно препитание. Може човекът не изпълнява погрешни действия по отношение на 
поминъка си, но да насърчава други да го правят, тогава отново не практикува правилно препитание. 
Така например, продажбата на алкохол, работа в хазарта, продажба на оръжие, продажба на живи 
животни или животинска плът не са правилен поминък. Дори и при най-висшата професия, ако 
мотивацията е само да се възползваме от другите, тогава не се практикува правилен поминък. Ако 
мотивацията на човек е да изпълнява своята част, като член на обществото да допринася със 
собствени умения и усилия за общото благо, в замяна на което получава едно справедливо 
възнаграждение, чрез което да издържа себе си и тези, които са зависими от него, тогава такъв човек 
практикува правилен поминък. 

Стопанинът се нуждае от пари, за да се издържа. Опасността обаче е в това, че печеленето на 
пари става средство за увеличаване на егото: човек се стреми да натрупва колкото е възможно повече 
за себе си, и изпитва презрение към тези, които печелят по-малко. Такава нагласа обижда другите, а 
също така вреди и на самия него, защото засилвайки егото си, той се отдалечава от освобождението 
си. Ето защо един от основните аспекти на правилното препитание е да се извършва 
благотворителност, споделяне на част от това, което сме спечелили с другите. Тогава човек печели не 
само за собствено благо, но също така и за благото на другите. 

Ако Дамма се състои само от съвети за въздържане от действия, които вредят на другите, 
тогава от нея не би имало ефект. Интелектуално човек може да разбере опасността от извършване от 
неблаготворни действия и ползите от извършване на благотворни такива, или може да приеме 
важността на шиила от преданост към тези, които го проповядват, и все пак да продължава да 
извършва погрешни действия, защото няма контрол над ума си. Оттук пристъпваме към втория 
раздел на Дамма, самаади - развитие на господство над собствения ни ум. В рамките на този раздел 
има три части на Благородния осмичен път: 

4) Самма ваямо - правилно усилие, правилна практика. Чрез практиката си ще видите колко 
слаб и болен е умът, който винаги се колебае от един обект към друг. Такъв ум изисква упражнение 
за неговото укрепване. Има четири упражнения за укрепване на ума: премахване на неблаготворните 
качества които той може да има, затваряне за нови неблаготворни качества, които той няма, 
запазване и умножаване на тези благотворни качества, които се намират в съзнанието и отваряне 
към всички благотворни качества, които липсват. Непряко, чрез практиката на осъзнаване на 
дишането (Анапана сати), вие сте започнали да практикувате тези упражнения. 

5) Самма сати - правилно осъзнаване, съзнаване на действителността на настоящия момент. 
От миналото може да има само спомени, а за бъдещето може да има само стремежи, страхове, 
фантазии. Вие започнахте да практикувате самма сати чрез обучението да останете наясно с 
действителността такава, каквато се проявява в момента, в рамките на ограничената площ на 
ноздрите. Вие трябва да развиете способност да бъдете наясно с цялата действителност, от най-
грубото до най-неуловимото ниво. Като начало, вие обръщате внимание на съзнателния, 
контролиран дъх, след това на естествения, мек дъх, а след това на докосването на дишането. След 
това ще преминете към фините обекти на внимание: естествени, физически усещания в рамките на 
този ограничен участък. Може да почувствате температурата на дъха, леко студен когато влиза, малко 
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топъл, когато напуска тялото. Отвъд това има безброй усещания, които не са свързани с дъха: 
топлина, студ, сърбеж, пулсации, вибрации, натиск, напрежение, болка и т.н. Не можете да избирате 
какво усещане да чувствате, защото не можете да създавате усещания. Просто наблюдавайте, просто 
останете наясно. Името на усещането не е важно, важното е да бъдете наясно с реалността на 
усещането, без да реагирате на усещането. 

Както сте забелязали, в ума е вкоренен навикът да се търкаля във бъдещето или в миналото, 
изпълнен с желание или ненавист. Чрез практикуването на правилна информираност започнахте да 
прекъсвате този навик. Не че след този курс ще забравите миналото изцяло и ще сте без мисъл за 
бъдещето. В действителност до сега сте губили енергия в ненужно търкаляне в миналото или 
бъдещето толкова много, че когато ви е било необходимо да си спомните или да планувате нещо, вие 
не сте били в състояние да го направите. Развивайки Самма сати, вие ще се научите да задържите 
вашия ум по-здраво в настоящата реалност, и ще откриете, че лесно можете да си спомните 
миналото, когато е необходимо, и да направите подходящи предположения за бъдещето. Вие ще 
бъдете в състояние да водите щастлив и здравословен живот. 

6) Сама самаади - правилна концентрация, правилно съсредоточаване. Повишаването на 
концентрацията не е целта на тази техника; концентрацията която развивате трябва да има за основа 
чистотата. На база на страстно желание, омраза, или илюзия може да се концентрира ума, но това не 
е сама самаади. Човек трябва да бъде наясно с настоящата реалност в себе си, без каквото и да било 
жадуване или нежелание. Поддържането на тази информираност непрекъснато от един момент към 
следващ момент, това е сама самаади. 

Като следвате стриктно петте правила, започнахте да практикувате шиила. Чрез обучение на 
ума да остава съсредоточен върху една точка, върху един реален обект от настоящия момент, без 
жажда или нежелание, вие започвате да развивате самаади. Сега продължете да работите усърдно, 
за да изострите ума си, така че когато започнете да практикувате пання ще бъдете в състояние да 
проникнете в дълбините на несъзнаваното, да премахнете всички замърсявания, скрити там, и да се 
радвате на истинско щастие - щастието на освобождението. 

 
Истинското щастие на всички вас. 
 
Нека всички същества бъдат щастливи! 
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ДЕН ТРЕТИ 
 
Благородния осмичен път: пання - получаване на мъдрост, интелектуална мъдрост, 

мъдрост на опита; каляпа; четирите елемента; три характеристики: непостоянство, илюзорна 
природа на егото, страдание; проникване отвъд очевидна реалност 

 
Третият ден завърши. Утре следобед ще навлезете в областта на пання, мъдростта, 

прозрението, третата част на Благородния осмичен път. Без мъдрост, пътят остава непълен. 
Човек започва пътят чрез практикуване на шиила, чрез въздържане от причиняването на 

вреда на другите. Но въпреки че не може да навреди на другите, той все още вреди на себе си чрез 
генериране на замърсявания в ума. Затова следва да предприеме обучението на самаади, да се учи 
да контролира ума, за да потисне възникналите замърсяванията. Въпреки че се потискат 
замърсяванията, те не се елиминират. Те остават в подсъзнанието и размножавайки се там, 
продължават да причиняват вреда. Следователно третата стъпка на Дамма, пання: не ги потиска, а 
вместо това позволява те да възникнат и да бъдат изкоренена. Когато замърсявания, са премахнати, 
умът е освободен. И когато умът е пречистен, без никакви усилия човек се въздържа от действия, 
които вредят на другите, тъй като по своята същност чистият ум е изпълнен с добра воля и 
състрадание към тях. По същия начин, без никакви усилия човек се въздържа от действия, които 
вредят на самия него. Той живее щастлив и здравословен живот. По този начин всяка стъпка от пътя 
трябва да води към следващата. Шиила води до развитието на самаади, правилната концентрация, 
самаади води до развитието на пання, мъдрост, която пречиства ума; пання води до ниббана, 
освобождение от всички замърсявания, пълно просветление. 

В рамките на пання попадат две части от Благородния осмичен път: 
7) Самма санкапо - правилни мисли. Не е необходимо, целият процес на мисълта да спре 

преди човек да може да започне да развива мъдрост. Мислите продължават да текат, но модела на 
мислене се променя. Замърсяванията на повърхностното нивото на ума започват да угасват поради 
практиката на осъзнаване на дишането. Вместо да има мисли изпълнени със страстно желание, 
омраза и заблуда, човек започва да има благотворни мисли, мисли за Дамма, за начинът по който да 
се освободи. 

8) Самма дитти - правилно разбиране. Това е истинска пання, разбиране на 
действителността такава, каквато е, не само както изглежда че е. 

Има три етапа в развитието на пання, на мъдростта. Първият е Сута-мая пання, мъдрост 
придобита чрез слушане или четене думите на друг. Тази мъдрост е много полезна с цел да се 
създаде в човека правилната нагласа. Въпреки това, чрез нея той не може да се освободи, тъй като 
реално това е само една чужда мъдрост. Човек я приема като вярна може би от сляпа вяра, или може 
би от отвращение, от страх че ако не вярва ще отиде в ада, или може би от жажда, от надеждата, че 
вярата ще го отведе до рая. Но във всеки случай, това не е собствената мъдрост. 

Процесът на достигане на мъдростта трябва бъде последван от следващия етап: Чинта-мая 
пання, интелектуално разбиране. Човек проучва рационално това, което е чул или чел, за да види 
дали то е логично, практично, полезно, ако е така, тогава го приема. Това рационално разбиране 
също е важно, но може да бъде много опасно, ако то се разглежда като самоцел. Човек развива 
своите интелектуални знания, и решава че поради това той е много мъдър човек. Всичко, което 
научава, служи само за уголемяване на егото му, и така той се отдалечава от освобождението. 

Правилното протичане на интелектуалното разбиране е да доведе до следващия етап, 
Баавана-мая пання, мъдрост която e развил в себе си, на нивото на опита. Това е истинска мъдрост. 
Възприетата мъдрост и интелектуалното разбиране са много полезни, те дават вдъхновение и насоки 
да предприеме следващата стъпка. Но само мъдростта на базата на опита води до освобождение, 
защото това е собствената мъдрост, мъдрост въз основа на собствения опит. 

Един пример за трите вида мъдрост: лекар дава рецепта за лекарство за болен човек. Човекът 
си отива у дома, и с голяма вяра в своя лекар, той рецитира рецептата всеки ден, това е Сутта-мая 
пання. Понеже не е удовлетворен от това, той се връща към лекаря, и изисква да получи обяснение 
на рецепта, защо е необходима и как тя работи, това е Чинта-мая пання. Накрая взема лекарството, 
само тогава болестта му е излекувана. Ползата идва само от третата стъпка, Баавана-мая пання. 



 

  8 

Вие сте дошли на този курс за да приемете лекарството за себе си, да развиете своя собствена 
мъдрост. За да направите това, трябва да разберете истината на нивото на опита. Съществува толкова 
много объркване, защото начина по който изглеждат нещата съвсем се различава от истинската им 
природа. За да премахнете това объркване, трябва да развиете мъдрост чрез опита. Но извън 
рамките на тялото, истината не може да бъде изпитана, тя може да бъде само интелектуализирана. 
Затова трябва да развиете умението да преживеете истината вътре в себе си, от най-грубите до най-
неуловимите нива, за да излезете от всички илюзии, всички ограничения. 

Всеки знае, че цялата вселена се променя непрекъснато, но самото интелектуалното 
разбиране на тази реалност не ще помогне, човек трябва да го изпита в себе си. Може травматично 
събитие, като смърт на някой близък или скъп човек, да принуди човек да се изправи пред трудния 
факт на непостоянството, и той започва да развива мъдрост, мъдростта да види безсмислието на 
стремежа към светски блага, както и на разприте с други хора. Но скоро старият навик на егоизма се 
завръща, и мъдрост избледнява, защото възприетата мъдрост не е въз основа на пряк личен опит. 
Човек не е преживял действителността на непостоянството вътре в себе си. 

Всичко е мимолетно, възниква и отминава във всеки момент - Анича, но бързината и 
непрекъснатост на процеса създават илюзията за постоянство. Пламъка на свещта и светлината на 
електрическа лампа се променят постоянно. Ако чрез сетива си човек можеше да улови процеса на 
промяната в пламъка на свещ, тогава за него щеше да е възможно освобождаването от илюзиите. Но 
когато, както в случая с електрическата светлина, промяната е толкова бърза и непрекъснат че 
сетивата ни не могат да я уловят, илюзията е много по-трудно да се прекъсне. Човек е в състояние да 
открие постоянната промяна в течаща река, но как да разбере, че човекът, който се къпе в тази река 
се променя всеки един момент? 

Единственият начин да се прекъсне илюзията е да се научим да проучваме измененията в 
самите себе си, и да почувстваме реалността на собствената си физическа и психическа структура. 
Това е което Сидатта Готама е направил за да се превърне във Буда. Като оставил настрана всички 
предубеждения, той изследвал себе си за да откриете истинската природа на физическата и 
психическата структура. Започвайки от нивото на повърхностната и привидната реалност, той 
проникнал до най-неуловимото ниво и установил, че цялата физическа структура, целият материален 
свят е съставен от субатомни частици, наречени на езика Пали атта каляпа. И открил, че всяка 
такава частица се състои от четирите елемента - земя, вода, огън, въздух и техните спомагателни 
характеристики. Той открил, че тези частици са основните градивни елементи на материята, и те 
самите са постоянно възникващи и преминаващи, с голяма бързина трилиони пъти в рамките на една 
секунда. В действителност не съществува никаква солидност в материалния свят, той е нищо друго 
освен горене и трептене. Съвременните учени са потвърдили констатациите на Буда, и са доказали 
чрез експерименти че цялата материална вселена е съставена на субатомни частици, който бързо 
възникват и отминават. Въпреки това, тези учени не са станали освободени от всичките нещастия, 
защото тяхната мъдрост е само интелектуална. За разликата от Буда, те не са стигнали до истината 
директно, вътре в себе си. Когато човек открие сам реалността на собственото непостоянство, само 
тогава започва да излиза от нещастието. 

Разбирайки Анича в човек възниква друг аспект на мъдростта: Анатта, не-"аз", не-"мой". В 
рамките на физическата и психическата структура, няма нищо, което да трае повече от миг, нищо че 
може да се определи като непроменливо нещо или непроменлива душата. Ако нещо е наистина 
"мое", тогава човек трябва да бъде в състояние да го притежава, да го контролира. Но в 
действителност той няма контрол дори над тялото си: то продължава да се променя, да старее, да се 
разлага, независимо от желанията ни. 

Тогава се развива третият аспект на мъдростта: Дукка, страдание. Ако човек се опитва да 
притежава и да държи на нещо, което се променя извън неговия контрол, тогава той е обвързан да 
създава нещастие за себе си. Често, човек идентифицира страданието с неприятни сетивни 
преживявания, но приятните такива също може да са причина за нещастие, ако той развива 
привързаност към тях, защото те са еднакво непостоянни. Привързаността към тях е ефимерна и е 
сигурно че ще доведе до страдание. 
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Когато разбирането на Анича, Анатта, и Дукка е силно, тази мъдрост ще се прояви в 
ежедневния живот. Така, както човек се е научил да прониква отвъд рамките на видимата реалност, 
така и във външните обстоятелства ще може да види очевидната истина, а също така и крайната 
истина. Той излиза извън илюзиите и живее щастлив и здравословен живот. 

Много илюзии са създадени от очевидната, консолидирана, интегрирана реалност например, 
илюзията на физическата красота. Тялото изглежда красиво само когато е съвкупно. Всяка част от 
него, разглеждана поотделно, е без привличане, без красота - асубха. Физическата красота е 
повърхностна, видима реалност, а не абсолютна истина. 

Въпреки това, разбирането на илюзорната природа на физическа красота няма да доведе до 
омразата към другите. Когато възникне мъдростта, умът става естествено балансиран, безстрастен, 
чист, пълен с добра воля към всички. След като изпита реалността вътре себе си, човек може да 
излезе извън илюзиите, извън алчността, и отвращението, и може да живее мирно и щастливо. 

Утре следобед, ще направите първите си стъпки в областта на пання когато започнете да 
практикувате Випассана. Не очаквайте че скоро след това ще започнете ще виждате всички субатомни 
частици възникващи и преминаващи по цялото тяло. Не, човек започва с грубата, очевидна истина, 
оставайки безстрастен, постепенно прониква до фините истини, крайната истини на ума, на 
материята, на психичните фактори и най-накрая до крайната истина, която е отвъд разума и 
материята. 

За да постигнете целта, трябва да работите. Да поддържате шиила силна, защото това е 
основата на вашата медитация и продължавайте да практикувате Анапана до 15:00 утре, 
продължавайте да изучавате реалност в областта на ноздрите. Поддържайте ума си концентриран 
така, че когато започнете Випассана утре, да може да проникнете до по-дълбоките нива и да 
премахнете замърсяванията, които се крият там. Работете търпеливо, постоянно, непрекъснато, за 
собственото си добро, за вашето собствено освобождение. 

Нека всички успешно да направите първите стъпки по пътя на освобождението. 
 
Нека всички същества бъдат щастливи! 
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ДЕН ЧЕТВЪРТИ 
 
Въпроси относно практиката на Випассана; законът на карма; значението на 

психическото действие; четирите съвкупности на ума: съзнание, възприятие, усещане, реакция; 
запазването на осъзнатост и безпристрастие е пътят към освобождаването от страданието 

 
Четвъртият ден е много важен. Започвате да се потапяте в свещената река на Дамма, 

изучавайки истината са себе си на нивото на телесните усещания. В миналото поради невежеството, 
тези усещания са били причина за умножаване на вашето нещастие, но също така те биха могли да 
бъдат инструмент за изкореняване на нещастието. Вие предприехте първа стъпка по пътя към 
освобождението чрез обучение в това, да наблюдавате телесните усещания и да запазвате 
самообладанието си спрямо тях. 

Ето и някои въпроси относно техниката, които често се задават: 
Защо придвижваме вниманието си през тялото в определен ред, и защо точно в този ред? 

Може да се следва всякакъв определен ред, но спазването на определен ред е необходимо. В 
противен случай има опасност от неглижиране на някоя част от тялото. И тази част ще остане сляпа, 
празна. Усещанията съществуват вътре в тялото, и в тази техника, е много важно да се развие 
способността да ги усещате навсякъде. Поради тази причина движението на вниманието е много 
полезно. 

Ако в някоя част на тялото няма усещания, можете да задържите вниманието си там за 
минута. Реално там има усещания, така както има във всяка друга част на тялото, но те са толкова 
фини, че вашият ум не може да ги осъзнае, и затова тази област изглежда безчувствена. Останете за 
минута, наблюдавайте спокойно, спокойно и със самообладание. Не развивайте желание за усещане, 
или отвращение към безчувствеността. Ако го направите, ще загубите балансираността на съзнанието 
си, а небалансираният ум е много притъпен, със сигурност не може да изпита по-фините усещания. 
Но ако умът остане балансиран, той става по-изострен и по-чувствителен, способен да усети фините 
усещания. Наблюдавайте областта за около минута, не повече. Ако след минута не възникнат 
усещания, тогава с усмивка продължете напред. При следващата обиколка, отново останете за 
минута, рано или късно ще започнете да изпитвате усещания там и навсякъде по тялото. Ако сте 
останали за минута и все още не изпитвате усещане, тогава се опитайте да усетите допира на дрехите, 
ако е област покрита с дрехи, или допира на въздуха ако областта е открита. Започнете с тези 
повърхностни усещания и с напредването ще започнете да възприемате и другите усещания. 

Ако вниманието ви е насочено към една част на тялото, а усещане възникне в друга част, 
трябва ли медитиращият да се насочи към новото усещане? Не, медитиращият трябва да продължи 
по предварителния ред. Не се опитвайте да спрете усещането в друга част на тялото – така или иначе 
не можете да го направите – но не му отдавайте и някакво значение. Наблюдавайте всяко усещане 
когато стигнете до него, в предварително определения ред. В противен случай, ще прескачате от 
едно място на друго, пропускайки много части от тялото, изследвайки само грубите усещания. Вие 
трябва да се тренирате да изследвате всички различни усещания във всяка част на тялото, груби или 
фини, приятни или неприятни, силни или слаби. Ето защо никога не допускайте вниманието ви да 
скача от едно място на друго. 

За колко време вниманието трябва да премине от главата до краката? Това зависи от 
конкретната ситуация която възникне. Правилото гласи – да насочите вашето внимание в определена 
област, и когато почувствате някакво усещане, тогава се преместете напред. Ако умът е достатъчно 
чувствителен, той ще долови усещане когато бъде насочен към дадена област, и ще може да го 
насочите към следващата област. Ако това се случва с всички части на тялото, е възможно да 
извършите прехода от главата до краката за около десет минути, но на този етап не е препоръчително 
да се движите прекалено бързо. Ако вниманието ви не е много фокусирано, ще има някои области, в 
които ще бъде необходимо да изчакате за повече от минута докато възникне усещане. В този случай, 
може да отнеме тридесет минути или час докато се придвижите от главата до краката. Времето, от 
което се нуждаете за една обиколка не е от значение. Просто продължете да работите търпеливо, 
упорито и със сигурност ще успеете. 
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Колко голяма трябва да бъде областта към която ще насочим вниманието си? 
Насочете вниманието си върху област с размер 15-20 сантиметра, след това преместете 

вниманието си напред с още 15-20 сантиметра и така нататък. Ако умът е нечувствителен, се насочете 
към по-голям участък, например, цялото лице, или цялата горна част на лявата ръка, след това 
постепенно се опитайте да намалите площта върху която е насочено вниманието. В крайна сметка вие 
ще бъдете в състояние да чувствате усещания във всяка частица на тялото, но за сега, на площ от 15 
или 20 сантиметра е достатъчно добро начало. 

Трябва ли човек да наблюдава само на повърхността на тялото или също и усещанията, които 
възникват вътре в тялото? Понякога медитиращият изпитва усещания вътре в тялото веднага след 
като започне Випассана; понякога в началото той изпитва усещания само на повърхността на тялото. 
Всичко това е напълно нормално. Ако усещания възникват само на повърхността, ги изследвайте 
многократно, докато не почувствате усещания по всички части на тялото. След като изпитате 
усещания навсякъде по повърхността, ще започнете да прониквате във вътрешността на тялото. 
Постепенно умът ще развие способността да изпитва усещания навсякъде, както отвън, така и 
отвътре, във всяка част на физическото тяло. Но като начало, изпитването на повърхностни усещания 
е достатъчно добро. 

Пътят води през цялата сензорна област, към крайната реалност, която е отвъд сетивния опит. 
Ако продължите пречистването на ума с помощта на усещания, тогава със сигурност ще стигнете до 
крайната цел. 

Когато човек е в състояние на невежество, усещанията са средството с което се размножава 
нещастието, защото той реагира на усещанията с жажда или с отвращение. Когато се появи проблем, 
възниква напрежение на нивото на телесните усещания, ето защо това е нивото на което човек 
трябва да работи за разрешаване на проблема, да промени навика на реагиране на ума. Човек трябва 
да се научи на осъзнатост към различните усещания без да реагира на тях, да приема тяхната 
изменчива, неперсонална природа. Правейки това, той се измъква от навика на сляпа реакция, 
освобождава себе си от нещастието. 

Какво е усещане? Всичко което чувстваме на физическо ниво е усещане – всяко естествено, 
нормално, обичайно телесно усещане, дали приятно или неприятно, дали грубо или фино, дали 
интензивно или слабо. Никога не пренебрегвайте усещане, само защото е предизвикано от 
атмосферните влияния, или от дългото стоене на едно място, или от старо заболяване. Каквато и да е 
причината, факт е, че вие усещате. Преди сте се опитвали да избягвате неприятните усещания, и да 
задържате приятните усещания. Сега вие просто ги наблюдавате обективно, без да се 
идентифицирате с тези усещания. 

Това е едно безпристрастно наблюдение. Никога не се опитвайте да избирате усещания, 
вместо това ги приемайте естествено, където и да са възникнали. Ако започнете да търсите нещо по-
специално, нещо необикновено, ще създадете трудности за себе си и няма да бъдете в състояние да 
напредвате по пътя. Техниката не е в това - да изпитате нещо специално, а по-скоро да останете 
уравновесени при всяко усещане. В миналото сте имали подобни усещания в тялото си но не сте ги 
осъзнавали и сте реагирали на тях. Сега вие се учите да сте наясно и да не реагирате, да чувствате 
каквото и да възниква на физическо ниво, но да запазвате хладнокръвие, уравновесеност. 

Ако работите по този начин, постепенно целия закон на природата, ще ви стане ясен. Това е 
което означава Дамма: природа, реалност, истина. За да разбере тази реалност на нивото на опита, 
човек трябва да го разследва в рамките на тялото. Това е което Сидатта Готама е направил преди да 
стане Буда и му е станало ясно, както ще стане ясно на всеки който работи като него, че цялата 
вселена, всичко в рамките на тялото, както и всичко извън него непрекъснато се променя. Нищо не е 
краен резултат, всичко е въвлечено в процеса на възникване - бава. И друга реалност ще стане ясна: 
нищо не се случва случайно. Всяка промяна има причина която произвежда ефект и в този смисъл от 
своя страна става причина за по-нататъшни промени, като една безкрайна верига от причини и 
следствия. Както и друг закон ще стане ясен: каквато е причината, такъв ще бъде и ефектът; каквото е 
семето, такъв ще бъде и плодът. 

На една и същата почва човек посява две семена, едното от захарна тръстика, другото от нийм 
– едно много горчиво тропическо дърво. От семето на захарната тръстика се развива растение, което 
е сладко във всяка фибра, от семето на нийм - растение, което е горчиво в всяка фибра. Човек може 
да попита защо природата е мила към едното растение и жестока към другото. Всъщност природата 
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не е нито мила, нито жестока, тя работи по определени правила. Природата просто помага на 
качеството на всяко семе да се прояви. Ако човек сее семена на сладост, реколтата ще бъде сладост. 
Ако сее семена на огорчение, реколтата ще бъде горчивина. Каквото е семето, такъв ще бъде плодът, 
каквото е действието, такъв ще бъде резултатът. 

Проблемът е в това, че човек е много бдителен по време на жътвата, искайки да получи 
сладки плодове, но по време на сеитбения сезон е много непредпазлив, и посява семената на 
горчивината. Ако иска сладки плодове, трябва да сади правилните семена. Молитвата или надеждата 
за чудо са просто самозаблуди, човек трябва да разбере и да живее според законите на природата. 
Той трябва да бъде внимателен за подбудите, защото това са семената в зависимост от които ще 
получи сладост или горчивина. 

Има три вида действия: физически, вербални и мисловни. Този, който се учи да изследва себе 
си бързо осъзнава, че мисловната дейност е най-важна, защото това е семето, действието което ще 
даде резултат. Вербалните и физическите действия са само проекция на мисловната дейност, мерна 
единица за измерване на нейната интензивност. Те произлизат от умствена дейност, едно умствено 
действие впоследствие се проявява на вербално или физическо ниво. Затова Буда заявява: 

 
Умът предшества всички явления, 
Умът е тяхната основа, всичко е създадено от ума.  
Ако говориш или действаш със замърсен ум, 
тогава страданието ще те следва 
така както колелото на каруцата следва крака на вола. 
Ако говориш или действаш с чист ум, 
тогава щастието ще те следва, 
така, както сянката никога не те напуска. 
 
След като е така, тогава човек трябва да знае какво е умът и как той работи. Вие сте започнали 

изследване на това явление чрез своята практика. С напредването ще стане ясно, че ума се състои от 
четири основни сегмента, групи. 

Първият сегмент е наречен Виняна, които може да се преведе като съзнание. Сетивните 
органи са безжизнени, докато съзнанието не влезе в контакт с тях. Например, ако някой е погълнат от 
видение, и някакъв звук се появи, той няма да го чуе, защото цялото му съзнание е в контакта с очите. 
Функцията на тази част на ума е да опознае, просто да знае, без каквото и да било разграничаване. 
Когато даден звук влезе в контакт с ухото, тогава виняна просто отбелязва факта, че е постъпил звук. 

Тогава следващата част на ума започва да работи: Сання, възприятие. Постъпил е един звук, и 
от миналият му опит и спомени, човек го разпознава: звук ... думи ... хвалебствени думи ... добре; или 
обратно, звук ... думи ... обидни думи ... лошо. Човек дава оценка за добро или лошо, според своя 
минал опит. 

Веднага третата част на ума започва да работи: Ведана, усещане. Веднага след като се чуе 
звук, възниква усещане в тялото, но когато възприятието го разпознае и оцени, усещането става 
приятно или неприятно, в съответствие с тази оценка. Например: чува се звук ... думи ... хвалебствени 
думи ... добре – човек изпитва приятни усещания в тялото. Или път: чува се звук ... думи ... обидни 
думи ... лошо – и човек изпитва неприятни усещания в тялото. 

Усещанията възникват в тялото, и се усещат с ума, тази функция се нарича Ведана. 
Веднага четвъртата част на ума започва да работи: Санкара, реакция. Чува се звук ... думи ... 

хвалебствени думи ... добре ... приятно усещане – и човек започва да го харесва: "Тази похвала е 
прекрасна! Искам още!" Или обратно: чува се звук ... думи ... обидни думи ... лошо ... неприятно 
усещане – и човек започва да не го харесва: "Не мога да понеса това оскърбление, престани!" На 
всяка от сетивните порти, се случва същият процес: очи, уши, нос, език, тяло. По същия начин, когато 
мисъл или въображение прави контакт с ума, по същия начин, възниква усещане в тялото, приятно 
или неприятно, и човек започва да реагира с харесване или неприязън. Това моментно харесване 
прераства в голямо желаене, това моментно нехаресване прераства в голяма омраза. Човек започва 
отвътре да връзва възли. 
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Това е истинското семе което дава плодове, действието което ще доведе резултат: умственият 
фактор санкара. Всеки един момент човек засява тези семена, реагирайки с харесване или 
нехаресване, желаене или омраза, и по този начин прави себе си нещастен. 

Има реакции, които оставят много малък отпечатък, те се изчистват почни незабавно, тези 
които оставят малко по-голям отпечатък се изчистват след определено време, а тези които оставят 
много дълбок отпечатък, изискват много дълго време за тяхното изчистване. В края на деня, ако 
човек се опита да си спомни всички санкари които е генерирал, той ще може да си спомни само една 
или две които са оставили по-дълбок отпечатък през тази ден. По същия начин, в края на месеца или 
на годината, човек ще бъде в състояние да си спомни само една или две санкари които са оставили 
по-дълбок отпечатък за този период. И дали харесва или не - в края на живота, която санкара е 
направила най-силен отпечатък, със сигурност ще излезе в ума и следващият живот ще започне с 
такъв ум, притежаващ същите качества на сладост или горчивина. Ние създаваме своето бъдеще чрез 
нашите действия. 

Випассана учи на изкуството на умирането: как да умрем спокойно, хармонично. А човек се 
учи на изкуството на умирането чрез изкуството на живеенето: как да стане господар на настоящия 
момент, как да не генерира санкара в този момент, как да води един щастлив живот тук и сега. Ако 
настоящето е добро, човек не е необходимо да се тревожи за бъдещето, което е просто продукт на 
настоящето, и следователно той е длъжен да бъде добър. 

Има два аспекта на тази техника: 
Първият е да прескочи бариерата между съзнателното и подсъзнателното ниво на ума. 

Обикновено съзнанието не знае нищо за това, което се случва в подсъзнанието. Скрити от 
невежеството, реакциите се спотайват на подсъзнателно ниво до момента, когато достигнат 
съзнателното ниво, те са станали толкова силни че лесно надделяват над разума. Чрез тази техника, 
цялата маса на ума осъзнава, наясно е, и невежеството е отстранено. 

Вторият аспект на техниката е самообладанието. Човек е наясно с всичко това, което 
преживява, с всичко което усеща, но не реагира, не връзва нови възли на желаене или образа, не 
създава нещастие за себе си. 

В началото, докато седите в медитация през повечето време ще реагирате на усещанията, но 
ще дойдат мигове в които вие ще запазите самообладание въпреки силната болка. Тези моменти са 
много силни за промяната на обичайния навик на реакция на ума. Постепенно ще достигнете до етап, 
в който ще можете да се усмихнете на всяко усещане знаейки, че то е анитча, че е обречено да 
отмине. 

За да достигнете това ниво, вие трябва да работите със себе си, няма друг който може да 
работи за вас. Хубаво е че сте направили първата стъпка по пътя, сега продължавайте да работите 
стъпка по стъпка, напред към собственото си освобождение. 

 
Нека всички вие се насладите на пълно щастие. 
 
Нека всички същества бъдат щастливи! 
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ДЕН ПЕТИ 
Четирите благородни истини: страдание, причина за страданието, прекратяване на 

страданието, пътя за прекратяване на страданието; веригата на зависимото възникване 
 
Пет дни отминаха, остават ви още пет да работите. Използвайте по най-добрия начин 

оставащите дни за здрава работа, с правилно разбиране на техниката. 
От наблюдаване на дишането в една ограничена област, вие продължихте с изследване на 

усещанията в тялото. Когато човек започне тази практика е много вероятно първо да срещне солидни, 
интензивни, неприятни усещания такива като болка, напрежение и т.н. Вие сте срещали такива 
усещания в миналото но обичайният навик на ума ви е бил да реагира на тези усещания, да се върти 
между удоволствието и болката оставайки винаги възбуден. Сега вие се учите как да наблюдавате без 
реакция, да разглеждате усещанията обективно без да се идентифицирате с тях. 

Болката съществува, нещастието съществува. Плачът няма да освободи никого от нещастието. 
Как човек може да излезе от него? Как да живее с него? 

За да може докторът да лекува болният човек трябва да знае какво е заболяването и кои са 
основните причини за заболяването. Ако има причина, то тогава трябва да има и начин да бъде 
премахната причината. Когато причината е отстранена, тогава и заболяването автоматично ще бъде 
премахнато. Затова трябва да се вземат мерки, да се изкорени причината. 

Първо, човек трябва да приеме наличието на страдание. Навсякъде съществува страдание, 
това е универсална истина. Но тя става благородна истина когато човек започне да я наблюдава без 
реакция, защото всеки който прави това накрая става благороден, свят човек. 

Когато човек започне да наблюдава Първата благородна истина, истината за страданието, 
тогава много скоро причината за страданието му се изяснява и той започва да я наблюдава, това е 
Втората благородна истина. Ако причината е отстранена, тогава и страданието е отстранено, това е 
Третата благородна истина – прекратяването на страданието. За постигане на това прекратяване 
човек трябва да предприеме определени стъпки, това е Четвъртата благородна истина – пътя за 
прекратяване на страданието чрез отстраняване на причините за него. 

Човек започва чрез приучаване да наблюдава, без да реагира. Наблюдавайте болката която 
изпитвате обективно така, все едно че това е нечия друга болка. Наблюдавайте я като учен който 
провежда експеримент в своята лаборатория. Когато се провалите, опитайте отново. Продължавайте 
да опитвате и ще откриете, че постепенно сте излезли от страданието. 

Всяко живо същество страда. Животът започва с плач, раждането е голямо страдание. И всеки 
който е бил роден е обречен да срещне страданието на болестта и стареенето. Но без значение колко 
нещастен може да бъде човешкия живот, никой не желае да умре, защото смъртта е голямо 
страдание. 

През живота човек се сблъсква с неща които не харесва и е разделен от неща които харесва. 
Нежелани неща се случват, желани неща не се случват и човек се чувства нещастен. 

Самото разбиране на тази реалност на интелектуално ниво няма да освободи никого. То само 
ще ни вдъхнови да се вгледаме в себе си, да преживеем истината и да намерим път за изход от 
нещастието. Поради това Сидатта Готама е станал Буда: той е започнал да наблюдава реалността в 
рамките на своето тяло като един учен-изследовател, преминавайки от грубата, видима истина през 
фината истина до най-фината истина. Той открил, че когато човек развива желанието, жадуването да 
задържи приятното усещане или да се отърве от неприятното усещане и когато това желание не е 
изпълнено, тогава той започва да страда. И отивайки по-напред на по-фино ниво той открил, че 
когато бъде видяно с напълно утихнал ум, става напълно ясно, че привързването към петте групи е 
страдание. Интелектуално човек може да разбира, че материалната група, тялото, не е 'Аз', не е 'мое', 
а е по-скоро неперсонално, променящо се явление което е отвъд човешкия контрол; всъщност, когато 
човек се идентифицира с тялото, той развива огромно привързване към него. По същия начин той 
развива привързаност към четирите умствени групи - съзнание, възприятие, усещане, реакции и се 
привързва към тях като 'Аз' и 'мое', въпреки техният постоянно променящ се характер. За обичайни 
цели човек може да използва думите 'Аз' и 'мое', но когато той развива привързаност към петте 
групи, създава страдание за себе си. Където има привързване има и страдание, колкото по-голямо е 
привързването, толкова по-голямо е и страданието. 
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Има четири вида привързване които човек може да развие в своя живот. Първият вид е 
привързване към желанията, навика на желаенето. 

Когато едно желание възникне в ума, това е съпроводено с физически усещания. Въпреки че 
на по-дълбоко ниво се е разразила буря, на повърхностно ниво човек харесва усещането и желае то 
да продължи. Това може да бъде сравнено с почесването на възпалено място: това само ще го 
изостри, но човек се радва на усещането от почесването. По същият начин, веднага след като 
желанието е изпълнено, придружаващото го усещане също е изчезнало и така човек генерира ново 
желание това усещане да продължи. Той става пристрастен към желанието и умножава своето 
нещастие. 

Друго привързване е привързването към 'Аз', 'мое', без да знае какво наистина е това. Човек 
не може да понесе никаква критика или вреда към него. И привързването се разпростира върху това, 
което принадлежи на 'Мен', което е 'мое'. Тази привързаност нямаше да донесе нещастие ако това, 
което е 'мое' можеше за продължи вечно, и 'Аз' също да можех да остана за да го ползвам вечно, но 
законът на природата е такъв, че рано или късно едното или другото трябва да отмине. 
Привързаността към това, което е непостоянно ни обрича на нещастие. 

Подобно на това, човек развива привързаност към своите виждания и вярвания, и не може да 
понесе каквато и да било критика към тях, или да приеме, че другите могат да имат различни 
виждания. Човек не разбира, че всеки е сложил цветни очила, различен цвят за всяка личност. С 
премахването на очилата човек може да види реалността такава каквато е, безцветна, но вместо това 
той остава пристрастен към цвета на своите очила, към собствените си предразсъдъци и вярвания. 

Друг вид привързване е това към обреди, ритуали и религиозни практики. Човек не може да 
разбере, че всички те са просто външни изяви, че не съдържат същността на истината. Когато на някой 
е показан пътя - как да изпитва истината непосредствено в себе си, но продължава да бъде привързан 
към празни външни форми, то това привързване води до напрежение в него с резултат - нещастие. 

Ако се вгледаме по-отблизо, ще видим че цялото страдание в живота възникна от една или 
друга форма на тези четири привързвания. Това е което Сидатта Готама е открил в резултат на своето 
търсене. Въпреки своето откритие той продължава да изследва по-надълбоко в себе си, за да разбере 
как работят всичките явления и да проследи техния източник. 

Очевидно страданията в живота - болести, старост, смърт, физическа и ментална болка – са 
неизбежен резултат от раждането. Тогава каква е причината за раждането? Разбира се 
непосредствената причина е физическото съединение на родителите, но в по-широка перспектива, 
раждането се осъществява поради безкрайният процес на съществуване, в който е въвлечена цялата 
вселена. Дори в момента на смъртта този процес не спира: тялото продължава да се разлага, разпада, 
докато съзнанието се свързва с друга материална структура, и продължава потока на съществуването. 
И защо е този процес на съществуване? Това било ясно за Буда, причината е в привързването, което 
човек развива. Поради привързаността, човек генерира силни реакции, санкари, които оставят силни 
отпечатъци в ума. В края на живота, една от тях ще излезе на повърхността на ума и ще даде тласък 
на потока от съзнание, за да продължи. 

И така, какво е причината за това привързване? Буда открил, че то възниква поради 
моментните реакции на харесване и нехаресване – харесването прераства в голямо желание; 
нехаресването в голямо отвращение, омраза, огледалният образ на желанието, и двете се превръщат 
в привързаност. А защо възникват тези временни реакции на харесване и нехаресване? Всеки, който 
изследва себе си ще открие, че те възникват поради телесните усещания. Когато възникне едно 
приятно усещане, човек го харесва и иска да го задържи и умножи. Когато възникне едно неприятно 
усещане, човек не го харесва и иска да се отърве от него. Тогава защо възникват усещания? Ясно е, че 
те възникват от контакта между сетивата и обекта на тези сетива: контакт на окото с образ, на ухото 
със звук, на носа с миризма, на езика с вкус, на тялото с нещо материално, на ума с мисли или 
представи. Веднага след като се осъществи контакт, възниква и усещане, приятно, неприятно, или 
неутрално. 

И каква е причината за контакта? Очевидно, цялата вселена е пълна със сетивни обекти. 
Докато шестте сетивни рецептора (петте физически рецептора, заедно с ума) функционират, те 
неминуемо ще се натъкнат на съответните обекти. И защо тези сетивни органи съществуват? Ясно е, 
че те са неделима част от потока на съзнание и материя, те възникват заедно с възникване на живота. 
А защо възниква потока на живота, потока на съзнанието и материята? Поради потока на съзнание, от 
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един момент в друг, от един живот в друг. А защо възниква съзнанието? Той открил, че то възниква от 
санкара, менталната реакция. Всяка реакция дава тласък на потока на съзнание, потокът продължава 
поради импулсите дадени от реакциите. А защо възникват реакциите? Той видял, че те възникват 
поради невежество. Човек не осъзнава какво прави когато реагира, ето защо продължава да генерира 
санкари. Докато има невежество, ще има и страдание. 

Източникът на процеса на страдание, най-дълбоката причина е невежеството. От 
невежеството стартира цяла верига от събития чрез които човек създава планина от страдание за 
себе си. Ако невежеството бъде отстранено, страданието ще бъде отстранено. 

Как може да се постигне това? Как човек може да разкъса веригата? Потокът на живота, на 
ума и материята вече са стартирали. Извършване на самоубийство няма да реши проблема, той 
просто ще създаде ново нещастие. Нито пък човек може да унищожи сетивата си без да унищожи 
себе си. Докато сетивата съществуват, неминуемо ще възниква контакт със съответстващите им 
обекти и докато има контакт, неминуемо някакво усещане ще възниква в тялото. 

Точно тук, във брънката на усещанията, човек може да разбие веригата. Преди, всяко усещане 
пораждаше реакция на харесване или нехаресване която прерастваше в голямо желание или омраза, 
голямо нещастие. Но сега, вместо да реагирате на усещанията вие се учите просто да наблюдавате 
спокойни и с разбиране, "Това също ще се промени." По този начин усещанията водят до появата 
само на мъдрост, на разбирането за анитча. Човек спира да върти колелото на страданието и 
започва да го върти в обратна посока, към освобождение. 

Всеки момент, в който човек не генерира нова санкара, стара такава ще се появи на 
повърхността на съзнанието, и заедно с нея някакво усещане ще възникне в тялото. Ако човек запази 
спокойствие, тази стара санкара ще отмине и друга стара реакция ще се появи на нейно място. Човек 
продължава да запазва спокойствие към физическите усещания и други стари санкари ще продължат 
да се появяват и угасват, една след друга. Ако човек реагира на усещанията с невежество, тогава той 
мултиплицира санкарите, мултиплицира своето страдание. Но ако развие мъдрост и не реагира на 
усещанията, тогава една след друга санкарите ще бъдат отстранени, страданието ще бъде 
отстранено. 

Целият път е начин за излизане от страданието. Чрез практиката, вие ще откриете, че спирате 
да заплитате нови възли, и че старите такива автоматично се разплитат. Постепенно с развитието, ще 
достигнете етап в който всички санкари водещи до ново раждане, и от там до ново страдание, ще 
бъдат отстранени: етапът на пълно освобождение, пълно просветление. 

За да започне работа, човек не е необходимо първоначално да вярва в минали и бъдещи 
животи. В практиката на Випассана, настоящето е най-важно. Тук, в настоящия живот, човек 
продължава да създава санкари, продължава да създава своето нещастие. Тук и сега той трябва да 
прекъсне този навик и да започне да излиза от страданието. Ако практикувате, със сигурност ще 
дойде ден, когато ще можете да кажете, че сте унищожили всички стари санкари, и сте спрели 
генерирането на нови такива, и така сте се освободи от всички страдания. 

За да постигнете тази цел, вие трябва да работите със себе си. Затова работете усилено през 
оставащите пет дни, за да излезете от нещастието, да се насладите на щастието на освобождението. 

 
Нека всички вие изпитате истинско щастие. 
 
Нека всички същества бъдат щастливи! 
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ДЕН ШЕСТИ 
 
Важността от развитие на осъзнатост и самообладание спрямо усещанията; четирите 

елемента и тяхната връзка с усещанията; четирите причини за възникване на материята; 
петте препятствия: желание, омраза, психическа и физическа мудност, възбуда, съмнение 

 
Изминаха шест дни, остават ви още четири за работа. За четири дни вие може да изчистите 

някои от умствените замърсявания, и да схванете техниката с цел нейното използване в живота. Ако 
работите с необходимото разбиране и се научите как да прилагате техниката в ежедневието си, това 
със сигурност ще бъде много плодотворно за вас. Затова разберете техниката правилно. 

Това не е път на песимизма. Дамма ни учи да приемаме горчивата истина на страданието, но 
също така ни показва и пътя за излизане от страданието. По тази причина, тя е път на оптимизма, 
комбиниран с реализъм, а също и работизъм – всеки трябва да работи за своето спасение. 

С няколко думи, целият път беше обяснен така: 
"Всички санкари са непостоянни" 
Когато човек възприема това с истинско прозрение, тогава той се откъсва от страданието, това 

е пътя на пречистване. 
Тук думата санкара не означава само ментална реакция, но също и резултатите от тази 

реакция. Всяка ментална реакция е семе, което дава плодове, а всичко това което човек изпитва в 
живота е плод, то е резултат от нашите действия, а именно наша минала или настояща санкара. 
Следователно значението на сентенцията "Всички санкари са непостоянни" е следното, "Всичко което 
възниква, което е съставно, ще отмине, ще се разпадне". Простото емоционално възприемане на тази 
реалност или възприемането и от преданост към учителя или към учението, или интелектуалното и 
възприемане няма да пречисти ума, реалността трябва да бъде възприета на фактическо ниво, чрез 
преживяване на процеса на възникване и угасване в рамките на тялото. Когато човек придобие 
непосредствен опит за непостоянството чрез наблюдение на собствените си умствени усещания, 
тогава разбирането му се развива в истинска мъдрост, неговата собствена мъдрост. И с тази мъдрост 
той се освобождава от нещастието. Дори ако болката се върне, човек повече не страда от нея. Вместо 
това може да и се усмихва, защото може да я наблюдава. 

Да се стремим да отблъснем болезнените усещания и да задържаме приятните такива е стар 
умствен навик. Докато човек е включен в играта на болка-и-удоволствие, отблъскване-и-задържане, 
умът остава развълнуван, и неговото страдание се увеличава. Но след като се научи да наблюдава 
обективно, без да се идентифицира с усещанията, тогава стартира процесът на пречистване и старият 
навик на сляпа реакция и на умножаване на страданието постепенно отслабва и замира. Човек трябва 
да се научи, как просто да наблюдава. 

Това не означава, че чрез практиката на Випассана медитиращият става един зеленчук, 
пасивно приемайки другите да го наранят. По-скоро, човек се учи как да действа, а не как да реагира. 
Преди е живял един живот на реакция, и реакцията винаги е била отрицателна. Сега вие се учите как 
да живеете правилно, да водите един здрав живот на реални действия. Всеки път когато в живота 
изникне трудна ситуация, този който се е научил да изследва усещанията няма да изпадне в сляпа 
реакция. Вместо това той ще изчака няколко минути в спокойствие осъзнавайки усещанията и след 
това ще вземе решение, ще избере посока на действие. Такова едно действие определено ще бъде 
положително, тъй като е преминало през един балансиран ум, то ще бъде творческа дейност, 
полезна както за другите, така и за нас самите. 

Постепенно, докато човек се учи да наблюдава явленията на ума и материята в рамките на 
тялото, той излиза от реакциите, излиза от невежеството. Обичайният навик на реакция произлиза от 
невежеството. Този, който никога не е наблюдавал реалността в рамките на тялото си, не знае какво 
се случва дълбоко в него, не разбира защо реагира с желаене или омраза, генерира напрежение, 
което го карат да бъде нещастен. 

Трудността се състои в това, че умът е по-непостоянен от материята. Умствените процеси се 
случват толкова бързо, че никой не може да ги следва освен ако не е бил обучен да го прави. Не 
знаейки реалността човек остава под заблудата, че реагира на външни обекти като картини, звуци, 
вкусове, и т.н. Очевидно това е така, но този който се научи да наблюдава себе си ще открие, че на 
едно по-фино ниво нещата са различни. Цялата външна вселена съществува за човека единствено 
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когато той я преживява, а именно когато един сетивен обект влезе в контакт със сетивен орган. 
Веднага след като е наличен контакт се появява вибрация, усещане. Възприятието дава оценка на 
усещането като добро или лошо въз основа на минали преживявания и обусловености, минали 
санкари. В съответствие с „цвета” на оценката усещането става приятно или неприятно и в зависимост 
от вида усещане човек реагира с харесване или нехаресване, желаене или омраза. Усещането е 
забравената, липсващата връзка между външния обект и реакцията. Целият процес се случва толкова 
бързо, че човек не може да го осъзнае: докато реакцията достигне съзнателно ниво, процесът е бил 
интензивно повторен трилиони пъти и е станал толкова силен, че лесно може да надделее над 
разума. 

Сидатта Готама постига просветление чрез откриване на първопричината за желаенето и 
омразата, с изкореняването им там, където възникват - на нивото на усещанията. Това което е 
направил със себе си, е споделил с останалите. Той не е бил уникален в преподаването на това, че 
човек трябва да излезе от желаенето и омразата, в Индия това е било преподавано и преди него. 
Моралността също не е уникална за учението на Буда, нито развиването на контрол върху собствения 
ум. Преди Буда също така е съществувала и мъдростта на интелектуално, емоционално или духовно 
ниво. Уникалният елемент в неговото учение се крие другаде, а именно в идентифицирането на 
физическото усещане като критична точка в която започват желаенето и омразата, точката в която те 
трябва да бъдат премахнати. Когато човек не се занимава с усещанията, той работи само на 
повърхностното ниво на ума, докато в дълбините старите навици на реакция ще останат. Чрез 
овладяването на осъзнатост към всички усещания в рамките на тялото и запазване на спокойствие 
спрямо тях, човек спира реакциите там, където започват: той излиза от страданието. 

Това не е догма, която да бъде приета на вяра, нито философия която да бъде приета на 
интелектуално ниво. Вие трябва да изследвате себе си за да откриете истината. Да я приемете за 
истина само тогава, когато я преживеете. Чуването на истината е важно, но то трябва да води до 
фактическа практика. Всичките учения на Буда трябва да бъдат практикувани и изпитани за себе си, за 
да може да излезете от страданието. 

Буда обяснява, че цялата структура на тялото е съставена от субатомни частици - каляпа - 
състоящи се от четирите елемента и свързаните с тях характеристики. Във външният свят и в рамките 
на тялото, е лесно да се види, че някои вещества са солидни - земният елемент; някои са течни - 
водния елемент; някои са в газообразно състояние – въздушният елемент; и във всички случай, 
присъства температура – елементът огън. Въпреки това, този който, разглежда реалност в себе си, ще 
разбере четирите елемента на по-фино ниво. Целият диапазон от тежест до лекота, е в полето на 
земният елемент. Огненият елемент е полето на температурата, от краен студ до крайна горещина. 
Въздушният елемент е свързан с движението, от едно привидно неподвижно състояние до най-
голямото движение. Водният елемент се отнася до качеството сцепление, свързване заедно. 
Частиците възникват с преобладаване на един или повече елемента; останалите остават латентни. На 
свой ред, едно усещане се проявява в зависимост от качествата които са преобладаващи в частиците. 
Ако възникне каляпа с преобладаващ огнен елемент, усещането е на топлина или студ, същото се 
отнася и за останалите елементи. Това е начинът по който възникват всички усещания в рамките на 
физическата структура. Ако човек е обхванат от невежество, той оценява и реагира на усещанията, 
генерирайки ново страдание за себе си. Но когато развие мъдрост, той просто разбира, че 
субатомните частици са възникнали с преобладаването на един или друг елемент и че всички те са 
безлични, променящи се явления, възникващи и отминаващи. С това разбиране, човек не губи 
баланса на ума когато се среща с някое усещане. 

Когато продължава да наблюдава себе си, става ясно защо възникват каляпа: те са 
продуцирани от приносът който човек предоставя на житейския поток, потокът на материята и ума. 
Потокът на материята изисква материален принос, който бива два вида: храната, която човек приема 
и атмосферата в която той живее. Потокът на ума изисква умствен принос, който също е два вида: или 
сегашна или минала санкара. Ако в настоящия момент човек даде ход на гнева, ума веднага 
въздейства на материята, и ще започне да възниква каляпа със преобладаващ огнен елемент, 
предизвиквайки усещането за топлина. Ако е задействан страхът, генерираната в този момент каляпа 
ще има преобладаващ въздушен елемент и човек ще изпитва усещане за треперене; и така нататък. 
Вторият вид умствен принос е санкара от миналото. Всяка санкара е семе което като резултат, след 
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известно време дава плод. Каквото усещане изпитва човек, когато засява семето, същото усещане ще 
възникне когато плодът на санкара излезе на повърхността на ума. 

Човек не трябва да се опитва да определи коя от четирите причини е отговорна за възникване 
на определено усещане. Той трябва просто да приеме случващото се усещане. Единственото усилие 
което трябва да бъде предприето, е да се наблюдава без да се създава нова санкара. Ако човек не 
подхранва нова реакция на ума, автоматично една стара реакция ще даде своите плодове, 
проявявайки се като усещане. Човек го наблюдава и то угасва. Човек отново не реагира, ето защо 
друга стара санкара дава своя плод. По този начин, оставайки осъзнат и спокоен, човек позволява 
старите санкари да възникнат и отминат една след друга: той излиза от страданието. 

Старият навик за генериране на нови реакции трябва да бъде елиминиран и това може да 
бъде направено само постепенно, чрез повтаряща се практика, с продължаваща работа. 

Разбира се има пречки, препятствия по пътя: пет силни врагове, които се опитват да ви 
подчинят и да спрат развитието ви. Първите два са желаенето и омразата. Целта на практикуване на 
Випассана е да се премахнат тези две основни умствени замърсявания но въпреки това те могат да 
възникнат дори докато медитирате и ако те подчинят ума, спира процесът на прочистване. Вие може 
да желаете фини усещания или дори ниббана, това е без значение. Желаенето е огън, който изгаря, 
без значение какво е горивото, то ви води в противоположната посока на освобождението. По същия 
начин, може да започнете да генерирате отвращение към болката която изпитвате и отново сте извън 
пистата. 

Друг враг е мързелът, сънливостта. Цяла нощ сте спали спокойно и въпреки това, когато 
седнете да медитирате вие се чувствате много сънливи. Тази сънливост е причинена от умствените ви 
замърсявания които ще бъдат изчистени чрез практиката на Випассана, които именно поради това се 
опитват да ви спрат да медитирате. Вие трябва да се борите и да се предпазите от това, този враг да 
ви завладее. Дишайте малко по-твърдо или дори станете, плиснете малко студена вода на очите си 
или повървете малко и след което седнете отново. 

Обратно, вие може да изпитате силна възбуда, друг начин по който замърсяванията се 
опитват да спрат практиката ви на Випассана. Цял ден вие тичате насам - натам, занимавайки се с 
нещо различно от медитация. След което разбирате, че сте загубили време и започвате да плачете и 
да съжалявате. Но на пътя на Дамма няма място за плач. Ако направите грешка, тогава трябва да я 
приемете и да решите да бъдете внимателни да не повторите грешката във бъдеще. 

Накрая, един голям враг е съмнението, както по отношение на учителя, по отношение на 
учението или по отношение на способността да го практикувате. Сляпото приемане не е от полза, но 
също така не е от полза и безкрайното безпричинно съмнение. Така че, докато сте потопени в 
съмнения вие няма да можете да извървите дори една стъпка по пътя. Ако има нещо неясно, не се 
колебайте да се свържете с вашия учител. Дискутирайте проблема с него и го разберете правилно. 
Ако практикувате така както сте помолени, тогава резултатите неизбежно ще дойдат. 

Техниката не работи с някаква магия или чудо, а според природния закон. Всеки който 
започва да работи според природния закон със сигурност ще излезе от страданието което е 
страхотно. 

Голям брой хора са изпитали ползата от тази техника, не само тези които са отишли при самия 
Буда, но и тези живели в много по-късни епохи, дори и в съвременната епоха. Ако човек практикува 
правилно, правейки усилие да остане осъзнат и спокоен, тогава слоевете от минали замърсявания със 
сигурност ще се издигнат до повърхността на ума и ще отминат. Дамма дава прекрасни резултати тук 
и сега, при условие че човек работи. Затова работете с пълно доверие и разбиране. Направете всичко 
възможно за да излезете от страданието и да се насладите на истински мир. 

 
 
Нека всички вие се насладите на истинско щастие. 
 
Нека всички същества бъдат щастливи! 
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ДЕН СЕДМИ 
 
Важността на самообладанието спрямо грубите и фините усещания; непрекъснатост на 

осъзнатостта; петте приятеля: вяра, усилие, осъзнатост, концентрация, мъдрост 
 
Седем дни отминаха, остават ви още три да работите. Направете най-доброто, използвайте 

тези дни като работите усърдно и непрекъснато, с разбиране за това как се прилага практиката. 
Има два аспекта на техниката: осъзнатост и самообладание (спокойствие, невъзмутимост, 

хладнокръвие, без(при)страстност). Човек трябва да развие осъзнатост към всички усещания, които 
възникват в рамките на тялото, и в същото време трябва да остане спокоен спрямо тях. Оставяйки 
спокоен рано или късно по естествен начин ще открие, че в слепите области са започнали да 
възникват усещания и че грубите, солидни, неприятни усещания са започнали да се разтварят във 
фини вибрации. Тогава той започва да изпитва приятен поток от енергия през цялото тяло. 

Опасността при възникването на тази ситуация е в това, че човек възприема тези приятни 
усещания като целта към която се е стремил, за която е работил. Фактически, целта за практикуване 
на Випассана не е да се изпитват определени видове усещания, а по-скоро да се развие спокойствие 
към всички видове усещания. Усещанията продължават да се променят, независимо дали са груби 
или фини. Прогресът по пътя може да бъде измерен чрез спокойствието, което човек е развил спрямо 
различните усещания. 

Дори след като е изпитал свободен поток от фини вибрации през тялото, е твърде вероятно 
някъде да възникнат отново груби усещания или празни области. Това са знаци не за деградация, а за 
прогрес. Когато човек развие осъзнатост и спокойствие по естествен начин ще проникне в 
подсъзнателното ниво, където ще открие замърсяванията скрити там. Докато тези дълбоко залегнали 
комплекси остават в подсъзнанието, те ще имат способността да носят страдание във бъдещето. 
Единственият начин те да бъдат елиминирани, е да им се даде възможност да се издигнат до нивото 
на съзнанието и да отминат. Когато тези дълбоко вкоренени санкари се издигнат на повърхността, 
много от тях може да бъдат съпроводени с груби усещания или слепи области по тялото. Ако човек 
просто ги наблюдава без да реагира, усещанията ще отминат, а с тях и санкарата на който те са 
проявление. 

Всяко усещане както грубо, така и фино, притежава същата характеристика - непостоянство.  
Едно грубо усещане възниква, изглежда че остава за известно време но рано или късно угасва. 

Едно фино усещане възниква и угасва с голяма бързина, но и то притежава същата характеристика. 
Няма вечно усещане. Затова човек не трябва да има предпочитания или предразсъдъци спрямо някое 
усещане. Когато възникне едно грубо, неприятно усещане той го наблюдава без да се депресира. 
Когато възникне фино, приятно усещане, човек го приема дори му се наслаждава без 
въодушевление, без привързване към него. Във всички случаи той разбира непостоянния характер на 
всички усещания, тогава може да се усмихне, както когато възникват, така и когато угасват. 

За да се постигне реална промяна в живота, трябва да се практикува самообладание на 
нивото на телесните усещания. Във всеки един момент в рамките на тялото възникват усещания. 
Обикновено съзнанието не знае за тях, но подсъзнанието чувства усещанията и реагира на тях с 
желаене или с омраза. Ако умът е обучен в пълна осъзнатост към всичко което възниква в рамките на 
физическата структура и в същото време запази самообладание, тогава старият навик на сляпа 
реакция е пречупен. Човек се учи как да запази самообладание, спокойствие във всяка ситуация и от 
там да може да живее балансирано един щастлив живот. 

Вие сте тук за да изпитате истината за себе си - как това явление работи, как създава 
страдание. Има два аспекта на явлението "човек": материален и умствен, тяло и ум. Той трябва да 
наблюдава и двете. Но човек не може да изпита действителността, не може да преживее тялото, без 
осъзнаване на това което възниква в него, това което усеща. По същият начин човек не може да 
наблюдава ума отделно от това, което възниква в съзнанието, отделно от мисълта. Когато човек се 
задълбочи в преживяването на истината за ума и материята става ясно, че каквото и да възникне в 
ума е съпроводено с физическо усещане. Усещането е от ключово значение за преживяването на 
реалността на тялото и ума, защото това е точката от която започват реакциите. С цел да наблюдава 
истината за себе си, да спре да генерира умствени замърсявания, човек трябва да бъде осъзнат за 
усещанията и да запази продължаващо самообладание, доколкото това е възможно. 
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По тази причина, в оставащите дни на курса, през времето за медитация вие трябва да 
работите непрекъснато със затворени очи. Докато през периодите извън медитация, трябва да се 
опитвате да продължите да поддържате осъзнатост и самообладание на нивото на усещанията. 
Каквото и действие да предприемете го правете по обичайния начин, когато ходите, ядете, пиете или 
се къпете; не забавяйте действието. Бъдете наясно с физическото движение на тялото, и в същото 
време ако е възможно бъдете наясно с усещанията, с усещанията в движещата се част на тялото, или 
пък в някоя друга част. Запазете осъзнатост и самообладание. 

По същия начин, когато си лягате за през нощта затворете очите си и чувствайте усещанията 
навсякъде в тялото. Ако заспите с тази осъзнатост, съвсем естествено, когато се събудите на сутринта 
ще бъдете осъзнати за усещанията. Възможно е да не можете да заспите спокойно или дори може да 
останете будни през цялата нощ. Това е прекрасно, при условие че останете да лежите в леглото и 
продължите да поддържате осъзнатост и самообладание. Тялото ще поеме почивката която му е 
необходима, а няма по-голяма почивка за ума от запазеното спокойствие, самообладание. Но ако 
започнете да се притеснявате че сте развили безсъние, ще си създадете напрежение и ще се 
почувствате изтощени на следващия ден. Също така не бива да се насилвате да останете будни, 
оставайки в седнало положение щяла нощ; това би бил стремеж към една крайност. Ако сънят дойде, 
много добре, спете. Ако сънят не дойде, позволете на тялото да си почине оставайки в легнало 
положение, и позволете на ума да си почине оставайки осъзнат и спокоен. 

Буда казва: "Когато медитиращият практикува пламенно, без да пропуска нито един момент 
на осъзнатост и самообладание спрямо усещанията, този човек развива истинска мъдрост, 
разбирайки напълно усещанията." Медитиращият разбира как този, на когото не достига мъдрост 
реагира на усещания и умножава страданието си. Медитиращият също така разбира как човек, който 
носи в съзнанието си мъдростта за непостоянния характер на всички усещания не реагира на тях и 
излиза от страданието. Буда продължава, "С това задълбочено разбиране, медитиращият е способен 
да изпита състоянието отвъд ума и материята - ниббана." Човек не може да изпита ниббана докато 
най-тежките санкари не бъдат елиминирани – тези които биха довели до бъдещ живот в ниска сфера 
на съществуване, където господства страданието. За щастие, когато човек започне да практикува 
Випассана, първо започват да изникват точно тези санкари. Когато той запази самообладание те 
угасват. Когато всички тези санкари бъдат изкоренени, тогава по естествен път човек изпитва ниббана 
за първи път. Изпитвайки ниббана, той е напълно променен и не може да предприеме вече каквото и 
да е действие което би довело до бъдещ живот в ниска сфера на съществуване. Постепенно човек 
преминава към по-високи нива, докато всички санкари бъдат изкоренени, до нива които биха довели 
до бъдещ живот навсякъде в рамките на обусловения свят. Такъв човек е напълно освободен и 
затова, Буда заключава, "Разбирайки цялата истина за ума и материята, когато човек умре той 
преминава отвъд обусловения свят, защото той е осъзнал перфектно усещанията". 

Вие положихте малко начало по този път чрез практиката на развитие на осъзнатост към 
усещанията в рамките на тялото. Ако сте внимателни и не реагирате на тях ще откриете, че ниво след 
ниво старите санкари са изчистени. Чрез запазване на самообладание спрямо грубите, неприятни 
усещания, ще продължите да изпитвате по-фини, приятни усещания. Ако продължите да поддържате 
самообладание рано или късно ще достигнете състоянието описано от Буда, в което навсякъде във 
физическата структура, медитиращият не изпитва нищо друго освен възникване и угасване. Всички 
груби, солидни усещания отминават и в цялото тяло няма нищо, освен фини вибрации. Естествено 
това ниво е изпълнено с блаженство, но то още не е крайната цел, и човек не трябва да се привързва 
към него. Някои от грубите замърсявания са били изчистени, но други все още са останали в 
дълбините на ума. Ако човек продължи да наблюдава хладнокръвно, една след друга най-дълбоките 
санкари ще изникнат и ще отминат. Когато всички те са изчистени, тогава човек преживява едно 
безсмъртно състояние – нещо отвъд ума и материята, в което нищо не възниква, и поради това нищо 
не угасва – невероятното състояние на ниббана. 

Всеки който работи правилно за развитието на осъзнатост и самообладание със сигурност ще 
достигне това ниво, но всеки човек трябва сам да работи за себе си. 
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Точно както има пет врагове, пет пречки които блокират напредъка ви по пътя, така също има 
и петима приятели, пет благотворни умения на ума които помагат и ви подкрепят. Ако пазите тези 
приятели силни и неопетнени, няма враг който да може да ви надвие. 

Първият приятел е вярата, предаността, увереността. Без увереност човек не може да работи, 
ще бъде винаги обзет от съмнение и скептицизъм. Въпреки това, ако вярата е сляпа, тя е голям враг. 
Вярата става сляпа ако човек загуби проницателният си интелект, ако загуби правилното разбиране за 
това какво е правилна преданост. Човек може да има вяра в някакво божество или свят човек, но ако 
вярата е правилна, с правилно разбиране, той ще помни добрите качества на тази личност, и ще 
получи стимул за развитие на тези качества в себе си. Такава преданост е смислена и полезна. Но ако 
човек не се опитва да развие качествата принадлежащи на личността, на която той е предан, това е 
сляпа вяра която е много вредна. 

Например, когато човек приема убежище във Буда, той трябва да помни качествата на Буда, и 
трябва да работи за развитието на тези качества в себе си. Най-същественото качество на Буда е 
просветлението. Ето защо убежището фактически е в просветлението, просветлението което човек 
развива в себе си. Човек отдава почит на всеки който е постигнал етапа на пълно просветление, тоест 
отдава значение на качествата, които се проявяват, независимо от конкретната школа или личност. 
Също така човек почита Буда не чрез ритуали или церемонии, а практикувайки неговото учение, 
вървейки по пътя на Дамма от първата стъпка, шиила, през самаади, до пання, до ниббана, 
освобождението. 

Всеки един, който е Буда трябва да притежава неговите качества. Той трябва да е ликвидирал 
цялото желаене, омраза и невежество. Той трябва да е победил всичките си врагове, враговете вътре 
в себе си, а именно умствените замърсявания. Той е перфектен не само в теорията на Дамма, но 
също така и в нейното прилагане. Това което практикува, това и преподава и това което преподава, 
това и практикува, не съществува разминаване между думи и дела. Всяка стъпка която прави е 
правилна стъпка, води в правилната посока. Той е научил всичко за цялата вселена, чрез проучване 
на вселената вътре в себе си. Той е преизпълнен с любов, състрадание, симпатизираща радост за 
другите и продължава да помага на тези, които не могат да намерят правилния път. Той е изпълнен с 
превъзходни качества. Ако някой работи за развитието на тези качества в себе си, за да постигне 
крайната цел, тогава има смисъл да приема убежище в Буда. 

По същия начин, приемането на убежище в Дамма няма нищо общо със сектантството, това не 
е въпрос на смяна на една организирана религия с друга. Приемане на убежище в Дамма фактически 
е приемане на убежище в моралността, в господството над собствения ум, в мъдростта. Едно учение 
за да бъде Дамма, също трябва да притежава определени качества. Първо то трябва да бъде ясно 
разяснено, така че всеки да може да го разбере. То трябва да бъде ясно видимо от всеки, да подлежи 
на проверка от всеки, а не да е едно въображение. Дори истината за ниббана не трябва да бъде 
приемана, докато не бъде изпитана. Дамма трябва да дава добри резултати тук и сега, а не да 
обещава блага на които ще се наслаждаваме във бъдеще. Тя трябва да притежава качеството: ела-и-
виж, виж за себе си, опитай за себе си, не приемай на сляпо. И след като човек е опитал и е преживял 
ползите от учението, той не може да устои и да не насърчава другите да дойдат и да видят. Всяка 
стъпка по пътя води по-близо до крайната цел, няма напразно усилие. Дамма е ползотворна в 
началото, ползотворна в средата и ползотворна в края. Накрая всеки човек, независимо от 
обкръжаващата го среда, притежаващ средна интелигентност може да го практикува и да изпита 
ползите от него. С това разбиране за вземането на убежище в Дамма човек започва практикуването 
и, тогава неговата преданост има реален смисъл. 

По същият начин, вземането на убежище в Санга не е въпрос на участие в определена секта. 
Всеки, който е вървял по пътя на шиила, самаади и пання, и който е достигнал поне първия етап на 
освобождението, който се е превърнал в свято лице, е Санга. Той или тя може да бъде всеки, със 
всякаква външност, всякакъв цвят, всякакъв произход, това не е от значение. Ако някой е вдъхновен 
от срещата си с такъв човек и работи за да постигне същата цел за себе си, тогава вземането на 
убежище в Санга е смислено, с правилна отдаденост. 

Друг приятел е усилието. Както вярата, така и усилието не трябва да бъде сляпо. В противен 
случай съществува опасност, човек да работи по грешен начин, и да не получи очакваните резултати. 
Усилието трябва да бъде придружено с правилно разбиране за това как човек трябва да работи, 
тогава то ще бъде много полезно за неговия напредък. 



 

  23 

Друг приятел е осъзнатостта. Осъзнатостта може да бъде само към реалността на настоящия 
момент. Човек не може да бъде осъзнат към миналото, той може само да го помни. Човек не може 
да бъде осъзнат към бъдещето, той може само да има стремеж или да изпитва страх от бъдещето. 
Човек трябва да развие способността да бъде осъзнат за действителността която се проявява в 
рамките на тялото му в настоящия момент. 

Следващият приятел е концентрацията, поддържането на осъзнатостта във всеки един 
момент, без прекъсване. Тя трябва да бъде свободна от всякакво въображение, всякакво желаене, 
всякаква омраза, само тогава е правилна концентрация. 

И петият приятел е мъдростта – не мъдростта придобита от слушане на беседи или четене на 
книги или интелектуален анализ, човек трябва да развие мъдрост в себе си на нивото на опита, 
защото само мъдростта родена от опита може да донесе освобождение. И за да бъде истинска 
мъдростта трябва да се базира на физическите усещания: човек запазва самообладание спрямо 
усещанията, разбирайки тяхната непостоянна природа. Това е самообладание в дълбините на ума, 
което ще даде възможност на човек да остане балансиран на фона на всички превратности на 
ежедневието. 

Цялата практика на Випассана има за цел да даде възможност на човек да живее по подходящ 
начин, като изпълнява своите светски задължения, като поддържа балансиран ум, оставайки спокоен 
и щастлив, правейки другите умиротворени и щастливи. Ако поддържате петимата приятели силни, 
вие ще станете съвършени в изкуството на живота, и ще водите един щастлив, здрав и добър живот. 

Напредвайте по пътя на Дамма за доброто и благото на себе си и на всички останали. 
Нека всички страдащи същества влязат в контакт с чистата Дамма, нека да излязат от 

страданието и се насладят на истинско щастие. 
 
Нека всички същества бъдат щастливи! 
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ДЕН ОСМИ 
 

Законът за мултиплицирането и обръщане на действието му, законът за изчистването; 
самообладанието е най-голямото богатство; самообладанието позволява на човек да живее 
един живот на реални действия; запазвайки спокойствие, човек си подсигурява щастливо бъдеще 

 
Осем дни отминаха, остават ви още два за работа. В оставащите дни, се погрижете да 

разберете техниката правилно, така че да можете да я практикувате правилно тук, а също така да я 
използвате и във вашето ежедневие. Разберете какво е Дамма: реалност, истина, универсален закон. 

От една страна има процес на постоянно умножаване. От друга страна има процес на 
изчистване. Това е добре обяснено със следните думи: 

Обусловените неща са наистина непостоянни, тяхната природа е да възникват и угасват. 
Когато възникнат могат да погасят цветна дъга, тяхното изчистване носи истинско щастие. 

Всяка санкара, всяка волева формация е непостоянна, притежава природата да възниква и 
угасва. Тя угасва, но в следващият момент възниква отново, и отново; това е начинът по който 
санкарата се мултиплицира. Ако човек развие мъдрост и започне да наблюдава обективно, тогава 
процесът на мултипликация спира и започва процесът на изчистване. Когато една санкара възниква, 
но медитиращият запази самообладание, тогава тя губи силата си и бива изчистена. Ниво след ниво, 
старите санкари ще възникват и ще бъдат изчиствани, при условие, че медитиращият запази 
самообладание. Колкото санкари са изчистени, толкова щастие ще изпитва човек, щастието на 
свободата от страданието. Когато са изчистени всички стари санкари, тогава той ще се наслаждава на 
безкрайно щастие, пълно освобождение. 

Стар навик на ума е да реагира, и да мултиплицира реакциите. Нещо нежелано се случва, и 
човек създава санкара на ненавист. Възникването на санкара в ума е съпроводено с едно неприятно 
физическо усещане. В следващият момент, поради стария навик да реагира, човек отново генерира 
омраза, която всъщност е насочена към неприятното телесно усещане. Външният стимул на гняв е 
вторичен, реакцията всъщност е към вътрешното усещане. Неприятното усещане кара човек да 
реагира с омраза, с отвращение, което от своя страна генерира друго неприятно усещане, което 
отново е причина за реакция. По този начин, започва процесът на мултиплициране. Ако човек не 
реагира на усещанията, а вместо това се усмихне разбирайки тяхната непостоянна същност, тогава 
той не създава нова санкара, а санкарата която вече е възникнала ще отмине без мултиплициране. В 
следващият момент, от дълбините на ума ще се появи друга санкара от същия вид и ако човек запази 
самообладание, и тя ще отмине. В следващият момент друга изниква, човек запазва самообладание 
и тя угасва. Започнал е процесът на изчистване. 

Процесът който човек наблюдава в себе си, се проявява и в цялата вселена. Например когато 
някой засее семето на смокиново дърво. От тази малка семка се развива огромно дърво, което 
докато е живо носи безброй плодове всяка година. И дори след като дървото умре процесът 
продължава, защото всеки плод който дървото дава носи семе или безброй семена, които 
притежават същото качество като оригиналното семе от което е израснало дървото. Когато едно от 
тези семена попадне на плодородна почва израства друго дърво, което отново произвежда хиляди 
плодове, всички съдържащи семена. Плодове и семена, семена и плодове - един безкраен процес на 
мултиплициране. По същият начин, поради невежество човек засява семето на санкара, която рано 
или късно дава плод, също наречен санкара, който съдържа семе от абсолютно същия вид. Ако човек 
предостави плодородна почва на семената те ще поникнат в нова санкара, и така човек ще умножи 
страданието си. Но ако човек подхвърли семената на скалиста почва, те не могат да израснат, нищо 
няма да се развие от тях. Процесът на мултиплициране спира и автоматично се стартира обратният 
процес, процесът на изчистване. 

Разберете как работи този процес. Беше обяснено, че е необходимо известно гориво към 
потока на живота, към ума и материята за да продължат напред. Горивото за тялото е храната която 
човек приема, както и атмосферата в която той живее. Ако човек не се храни един ден, потокът на 
материята няма да спре отведнъж. Той започва да консумира старите запаси от енергия, които се 
съдържат в тялото. Когато са изконсумирани всички стари запаси от енергия, чак тогава потокът 
спира, тялото умира. 
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Тялото се нуждае от храна само два или три пъти на ден, но потокът на ума се нуждае от 
гориво всеки един момент. Санкарите са умственото гориво. Всеки момент санкарата която човек 
генерира е отговорна за поддържането на потока на съзнанието. Умът който възниква в следващият 
момент е продукт на тази санкара. Всеки момент човек дава гориво на определена санкара, и 
потокът на съзнанието продължава. Ако в някой момент човек не генерира нова санкара потокът 
няма да спре отведнъж, вместо това той ще продължи чрез запасите от стари санкари. Една стара 
санкара ще бъде принудена да даде своя плод, да излезе на повърхността на ума с цел да продължи 
потока. Тази санкара ще се прояви като едно физическо усещане. Когато човек реагира на 
усещанията, той отново започва създаването на нови санкари, засажда нови семена на страдание. Но 
ако наблюдава усещанията със самообладание, санкарите губят своята сила и биват изчистени. В 
следващият момент друга стара санкара трябва да се появи за да продължи потока на съзнанието. И 
ако отново човек не реагира, тя също ще бъде изчистена. Докато бъде поддържана осъзнатост и 
самообладание, ниво след ниво старите санкари ще се появяват на повърхността и ще бъдат 
изчиствани, това е законът на природата. 

Човек може да изпита процесът върху себе си, чрез практикуване на техниката. Когато види, 
че старият навик, старите страдания са елиминирани, тогава ще се убеди, че процесът на 
възстановяване работи. 

Съществува аналогичен процес в съвременната металургия. При свръхчистите метали, за да се 
направят такива, е необходимо да бъде премахната дори една чужда молекула на милиард. Това се 
извършва чрез изливане на метала във формата на прът, след което се прави пръстен от същият 
метал, който вече е бил пречистен до изискваното ниво. Когато пръстенът преминава през пръта, той 
генерира магнетизъм, който автоматично изважда примесите към краищата на пръта. В същото 
време, всички молекули в металния прът се подреждат, металът става гъвкав, ковък и с него може да 
се работи. По същия начин, техниката на Випассана може да бъде разглеждана като преминаването 
на пръстен от чиста осъзнатост върху физическата структура, изваждайки всички замърсявания, 
заменяйки ги с необходимите качества. 

Осъзнатостта и самообладанието водят до прочистване на ума. Каквото и да изпита човек по 
пътя, дали е приятно или неприятно не е от значение. Важното е да не реагира с желаене или омраза, 
тъй като и двете не водят до нищо друго освен до страдание. Единственият критерии за измерване на 
нечии прогрес по пътя е самообладанието което той е развил. Ако човек иска да достигне дълбините 
на ума и да изкорени от там замърсяванията, самообладанието трябва да бъде на нивото на 
телесните усещания. Ако той се научи да бъде осъзнат по отношение на усещанията и да запазва 
самообладание спрямо тях, ще му бъде лесно да запази своя баланс и спрямо всякакви външни 
ситуации. 

Буда се е запитал какво е истинското благополучие. Той отговаря, че най-голямото 
благополучие е способността да се запази балансът на ума въпреки всички превратности, всички 
житейски възходи и падения. Човек може да се изправи пред приятни и болезнени ситуации, победи 
и поражения, печалба и загуба, добро име и безчестие, всеки е обречен да ги изпита. Но може ли да 
се усмихва във всяка ситуация, с истинска усмивка идваща от сърцето? Ако човек притежава това 
самообладание на най-ниско вътрешно ниво, той изпитва истинско щастие. 

Ако самообладанието е само повърхностно, то няма да помогне в ежедневието, това прилича 
на човек който носи резервоар с бензин в себе си. Ако се появи една искра, един плод от минала 
реакция, незабавната реакция ще бъде голяма експлозия, произвеждаща милиони нови искри, 
повече санкари които ще донесат повече огън, повече страдание във бъдеще. Чрез практикуването на 
Випассана човек постепенно изпразва резервоара. Искрите все още ще се появяват поради старите 
санкари, но когато те се появят, те ще горят само горивото което носят със себе си, няма да им бъде 
дадено ново гориво. Те ще горят кратко докато изконсумират горивото което съдържат, и след това 
ще угаснат. По-късно, когато напредне по пътя, той естествено ще започне да създава студена вода от 
любов и състрадание, и резервоарът ще се изпълни с тази вода. В този момент, когато се появи искра, 
тя изгасва. Не може да гори дори с малкото количество гориво което съдържа. 

Човек може да разбере всичко това на интелектуално ниво и да знае, че трябва да има под 
ръка водна помпа в случай че започне пожар. Но когато започне пожарът, човек се превръща във 
бензинова помпа и тогава настъпва голям пожар. Въпреки че разбира грешката, той отново я повтаря 
когато възникне огън, причината е че мъдростта е само повърхностна. Ако притежава истинска 
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мъдрост в дълбините на съзнанието, когато се сблъска с огън, той няма да изсипе бензин върху него, 
знаейки че това ще предизвика само вреда. Вместо това той ще изсипе хладка вода на любов и 
състрадание и по този начин ще помогне на себе си и на останалите. 

Мъдростта трябва да бъде на нивото на усещанията. Ако тренирате себе си така, че да бъдете 
осъзнати спрямо усещанията във всяка ситуация, да запазвате самообладание спрямо тях, нищо няма 
да може да ви победи. Просто няколко минути да наблюдавате без да реагирате. Тогава с балансиран 
ум, вие решавате какво действие да предприемете. Със сигурност това ще бъде правилно действие, 
позитивно действие, полезно за другите, защото е предприето с балансиран ум. 

Понякога в живота е необходимо да се предприемат твърди действия. Човек се е опитал да 
обясни на друг нещо учтиво, внимателно с усмивка, но отсрещната страна може да го разбере само с 
тежки думи и твърди действия. Затова човек трябва да предприеме тежко говорене или твърда 
физическа реакция. Но преди да го направи, той трябва да изследва себе си, за да види дали умът му 
е балансиран и дали изпитва любов и състрадание към отсрещната страна. Ако е така, действието ще 
бъде полезно, ако не е - то няма да помогне на никой. Човек предприема твърди действия за да 
помогне на сгрешилия. С любов и състрадание като основа, той не може да сбърка. 

В случай на агресия, Випассана медитиращия ще работи за разделянето на нападателя и 
жертвата, изпитвайки състрадание не само към жертвата но също и към нападателя. Той осъзнава, че 
нападателят не разбира как се самонаранява. Разбирайки процеса, човек се опитва да му помогне 
като го предпазва от дела, които ще му причинят страдание във бъдеще. 

Въпреки всичко, вие трябва да сте внимателни и да не обосновавате действията си чак след 
съответните събития. Вие трябва да проверявате ума си преди съответните действия. Ако умът е 
пълен със замърсявания, човек не може да помогне на никой. Първо трябва да поправи грешките в 
себе си преди да поправи грешките в другите. Първо трябва да прочистите своя собствен ум чрез 
самонаблюдение. Чак тогава ще бъдете в състояние да помагате на другите. 

Буда казва, че има четири вида хора на света: такива които тичат от тъмнина към тъмнина, 
такива които тичат от светлина към тъмнина, такива които тичат от тъмнина към светлина, и такива 
които тичат от светлина към светлина. 

За човек от първата група, всичко около него е нещастие, тъмнина, но най-голямото му 
нещастие е, че не притежава мъдрост. Всеки път когато се сблъска с някакво страдание, той развива 
повече гняв, повече омраза, повече отвращение и обвинява другите за страданията си. Всички тези 
санкари на гняв и омраза ще му донесат само повече тъмнина, повече страдание във бъдеще. 

Представителя от втората група притежава това което в наши дни се нарича блясък: пари, 
положение, власт, но той също не притежава мъдрост. Поради невежеството си развива егоизъм, без 
да разбира че развиването на егоизъм ще му донесе само тъмнина във бъдеще. 

Едно лице от третата група се намира на същото положение както това в първата, обкръжено 
от тъмнина, то притежава мъдрост и разбиране за ситуацията. Признавайки, че в крайна сметка е 
отговорен за собственото си страдание той спокойно и умиротворено прави това, което може да 
промени състоянието му, но без никакъв гняв или омраза към другите, вместо това изпитва любов и 
състрадание към тези, които са го наранили. Всичко което прави за своето бъдеще е светлина. 

И накрая едно лице от четвъртата група, точно като това от втората, се наслаждава на пари, 
положение, и власт, но за разлика от този от втората група, то е изпълнено с мъдрост. То се възползва 
от това което има за да развие себе си и тези, които са зависими от него, но това което остава 
използва за доброто на другите, с любов и състрадание. Блясък както сега, така и във бъдеще. 

Човек не може да избира пред какво ще се изправи - пред светлина или тъмнина, това е 
определено от миналите му санкари. Миналото не може да бъде променено, но човек може да 
контролира настоящето като стане господар на себе си. Бъдещето е просто минало, плюс това, което 
се добавя в настоящето. Випассана учи как да станем господари на себе си чрез развитие на 
осъзнатост и самообладание спрямо усещанията. Ако човек развие тези умения в настоящия момент, 
бъдещето автоматично ще бъде светло. 

Направете усилие в оставащите два дни да научите как да станете господари на настоящия 
момент, господари на себе си. Продължавайте да израствате в Дамма, за да излезете от цялото 
страдание, и да изпитате истинско щастие тук и сега. 

 
Нека всички същества бъдат щастливи! 
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ДЕН ДЕВЕТИ 
 

Прилагане на техниката в ежедневието, десетте парами 
 
Девет дни отминаха. Сега е моментът да се обсъди, как да се възползвате от техниката в 

ежедневието си. Това е от изключителна важност. Дамма е едно изкуство за живеене. Ако не можете 
да го използвате в ежедневието си, тогава идването на този курс не е нищо повече от изпълнение на 
един ритуал или церемония. 

Всеки в своя живот се изправя пред нежелани ситуации. Всеки път когато нещо нежелано се 
случи, човек губи равновесието на ума си и започва да изгражда негативизъм. И всеки път, когато 
една негативност възникне в съзнанието, човек става нещастен. Как да не създава негативност, как да 
не създава напрежение? Как да остане умиротворен и хармоничен? 

Мъдреците които са започнали проучването на действителността на ума и материята в 
рамките на тялото, са открили едно решение на проблема: когато по някаква причина възникне 
негативизъм в ума, човек трябва да насочи вниманието си някъде другаде. Например, може да стане, 
за пие малка вода, да започне да брои, или да започне да рецитира имената на божества или светии, 
на които е отдаден. Отклонявайки вниманието си той ще излезе от негативизма. 

Това е едно работещо решение. Но други изследователи на вътрешната истина са стигнали до 
най-дълбокото ниво на действителността, до крайната истина. Тези просветлени хора са осъзнали, че 
чрез отклоняване на вниманието човек създава слой на спокойствие и хармония на съзнателно ниво, 
но не е елиминирал негативизма. Той просто го е потиснал. На подсъзнателно ниво, негативизмът 
продължава да се мултиплицира и да събира сили. Рано или късно, този спящ вулкан ще изригне и ще 
завладее ума. Докато негативизмът остане, дори на подсъзнателно ниво, решението е само частично, 
временно. 

Един напълно просветлен човек е намерил истинското решение: не бягай от проблема, 
изправи се пред него. Наблюдавай какви опетнявания възникват в съзнанието. Чрез наблюдение не 
ги потискай, нито им разрешавай да се изразят във вредно вербално или физическо действие. 

Между тези две крайности лежи средният път: просто наблюдение. Когато човек започне да 
наблюдава замърсяванията, негативизма губи своята сила и угасва без да завладее ума. Не само това, 
но някои от старите запаси от тези замърсявания също ще бъдат ликвидирани. Всеки път когато едно 
замърсяване започне на съзнателно ниво, стар запас от същият вид замърсяване изниква от 
подсъзнанието, свързва се със настоящото замърсяване, и започва да се мултиплицира. Ако човек 
просто наблюдава, ще бъдат изчистени както настоящото замърсяване, но също така и част от стария 
запас от замърсявания. По този начин, постепенно всички замърсявания ще бъдат изчистени и човек 
ще се освободи от страданието. 

Но за средностатистическия човек не е лесно да наблюдава умственото замърсяване. Той не 
знае кога то е започнало и как е победило ума. По времето, когато замърсяването достига съзнателно 
ниво, то вече е твърде силно, за да може да се наблюдава без реакция. Дори и когато някой се опита 
да го направи, много е трудно да наблюдава едно абстрактно замърсяване - абстрактен гняв, страх, 
или страст. Вместо това, той обръща внимание на външните стимули на замърсяването и това води 
само до размножаване на замърсяванията. 

Въпреки това, просветените хора са открили, че всеки път, когато едно замърсяване възникне 
в съзнанието, едновременно започват да се случват две неща на физическо ниво: дишането става 
ненормално, и в рамките на тялото започва една биохимична реакция, едно усещане. По този начин 
те открили едно практическо решение. Много е трудно да се наблюдават абстрактните замърсявания 
в ума, но с обучение - човек може успешно да се научи как да наблюдава дишането и усещанията, 
двете физически прояви на замърсяванията. Чрез наблюдение на физическите аспекти на 
замърсяването, той им позволява да възникнат и да отминат, без да причинят никаква вреда. По този 
начин се изчиства от замърсяванията. 

Отнема време докато се овладее техниката, но докато човек практикува, постепенно ще 
открива, че може да остане балансиран във все повече и повече външни ситуации, в които преди би 
реагирал отрицателно. Дори и когато реагира, реакцията няма да бъде толкова интензивна или 
продължителна, както е била в миналото. Ще дойде време, когато и в най-провокиращата 
ситуацията, той ще бъде в състояние да се вслуша в предупреждението, дадено от дишането и 
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усещанията, и ще започне да ги наблюдава, дори и за няколко минути Тези няколко моменти на 
самонаблюдение ще действат като амортисьор между външния стимул и неговата реакция. Вместо да 
реагира сляпо, умът остава балансиран, и човек е в състояние да предприеме положително действие, 
което е полезно за както него, така и за другите. 

Вие вече предприехте първата стъпка към премахване на вашите замърсявания и към 
промяна на навиците в ума, чрез наблюдаване на усещанията вътре в себе си. 

От момента на раждане, човек е научен да гледа навън. Той никога не наблюдава себе си, и 
поради това не е в състояние да стигне до дълбините на своите проблеми. Вместо това той търси 
причините за своето страдание навън, винаги обвинява другите за своето нещастие. Той вижда 
нещата само от един ъгъл, един частичен изглед който е обречен на изкривяване, също така приема 
този възглед за пълната истина. Всяко решение, взето на базата на тази непълна информация може 
само да бъде вредно както за него, така и за другите. За да види пълнотата на действителността, 
човек трябва да погледне от повече от един ъгъл. Това е, което се научава с практиката на Випассана: 
да се види действителността не само от вън но и от вътре. 

Гледайки само от един ъгъл, човек си въобразява, че страданията са му причинени от други 
хора или от външни ситуации. Затова той посвещава цялата си енергия към промяна на другите, към 
промяна на външната ситуация. Фактически, това са пропилени усилия. Този който е обучен да 
наблюдава действителността в себе си скоро осъзнава, че именно той е напълно отговорен за своето 
страдание и нещастие. Например, когато някои е злоупотребил с нас, ние ставаме нещастни. 
Обвиняваме лицето, което е злоупотребило с нас за своето нещастие. Всъщност обвиняващият 
създава нещастие за себе си чрез замърсяване на своя ум. Лицето с което е злоупотребено създава 
свое собствено страдание когато реагира на злоупотребата в момента, в който започва да замърсява 
ума си. Всеки е отговорен за собственото си страдание, никой друг не е отговорен за това. Когато 
човек разбере тази истина, лудостта на търсене на вината в другите отминава. 

На какво реагира човек? На един образ създаден от него самия, а не на външната реалност. 
Когато човек види някой, той „оцветява” образът му с „цветовете” от минали събития. Стари санкари 
влияят върху неговата представа в една вече различна ситуация. На свой ред, заради тези обусловени 
възприятия, възникват приятни или неприятни телесни усещания. И в зависимост от вида усещане, 
той генерира нова реакция. Всеки от тези процеси е обусловен от старите санкари. Но ако човек 
запази осъзнатост и самообладание спрямо усещанията, навикът на сляпа реакция става по-слаб и 
така той вижда реалността такава, каквато е. 

Когато човек развие способност да вижда нещата от различен ъгъл, тогава във всяка ситуация 
на злоупотреба в него ще възниква разбирането, че злоупотребяващият се държи зле поради своето 
страдание. Въоръжен с това разбиране той не може вече да реагира по негативен начин, а ще изпитва 
само любов и състрадание към страдащото лице, така както една майка би се чувствала спрямо 
болното си дете. Волята се появява да помогне на лицето да излезе от своето страдание. По този 
начин човек остава спокоен и щастлив и помага и на другите също да станат спокойни и щастливи. 
Това е целта на Дамма: да се практикува изкуството на живеенето, да се изчистят умствените 
замърсявания и да се развият добри качества, за наше добро и за доброто на другите. 

Има десет добри умствени качества парами – които човек трябва да усъвършенства за да 
достигне крайната цел. Целта е - ниво на пълна липса на егоизъм. Тези десет парами са качества, 
които постепенно разтварят егото, поради което водят по-близо до освобождението. Човек има 
възможност да развие всичките десет качества в един курс по Випассана. 

Първата парами е неккамма - отказ. Този който стане мотах или монахиня се отказва от 
живота в домакинство и живее без лични вещи, дори се налага да събира дневната си храна. Всичко 
това е направено с цел разтваряне на егото. Как може едно светско лице да развие това качество? В 
курс като този, човек има възможност да направи това, тъй като тук той живее от милосърдието на 
другите. С приемането на предложените храна, настаняване, или други удобства, независимо какви 
са, човек постепенно развива качеството на отказ. Каквото и да получава тук, той трябва да направи 
най-доброто при употребата му и да работи усилено за да пречисти ума си, не само за собствено 
добро, но също и за доброто на неизвестния човек който го е дарил. 

Следващата парами е шиила - моралност. Човек се опитва да развие тази парами чрез 
следване на петте правила през цялото време, както по време на курса, така и в своето ежедневие. 
Има много пречки, които правят трудно прилагането на шиила в светския живот. Въпреки това, тук в 
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курса по медитация, няма възможност да се нарушат правилата, поради натоварената програма и 
наложената дисциплина. Само по отношение на говоренето има някаква вероятност от отклоняване 
от стриктното спазване на морала. Поради тази причина се дава обет за мълчание за първите десет 
дни на курса. По този начин, поне в периода на курса, се спазва перфектна шиила. 

Друга парами е вирия - усилие. В ежедневието човек полага усилие, за припечелване на 
прехраната си. Тук обаче усилието е насочено към прочистването на ума чрез запазване на осъзнатост 
и самообладание. Това е правилно усилие, което води към освобождение. 

Друга парами е пання - мъдрост. Във външният свят човек може да притежава мъдрост, но 
това е мъдростта която е събрал от четенето на книги, слушането на другите или е просто едно 
интелектуално разбиране. Истинската парами на мъдростта е разбирането, което се развива в нас 
самите, чрез собственият ни опит от медитацията. Човек осъзнава директно чрез самонаблюдение 
реалностите - непостоянство, страдание, и липсата на его. Чрез този пряк опит от действителността 
човек излиза от страданието. 

Друга парами е канти - толерантност. В курс като този, работейки и живеейки заедно в група, 
човек може да открие че е смутен и раздразнен от действията на други хора. На скоро осъзнава, че 
лицето създаващо смущения е в неведение относно това което прави, или просто е болен човек. 
Раздразнението изчезва и човек изпитва само любов и състрадание към него. Така е започнал да 
развива качеството толерантност. 

Друга парами е сача - истина. Практикувайки шиила човек предприема спазването на 
истинност на вербално ниво. Въпреки това, сача трябва да се практикува и в по-дълбок смисъл. Всяка 
стъпка по пътя трябва да бъде една стъпка към истината, от грубата очевидна истина, към фината 
истина, крайната истина. Няма място за въображение. Човек винаги трябва да остане с реалността 
която изпитва в момента. 

Друга парами е адиттана - силна решителност. Когато човек започне курс по Випассана, той 
взема решение да остане през целия период на курса. Също така решава да следва правилата, 
правилото за мълчание и всички дисциплини на курса. След въвеждането в самата техника на 
Випассана, взема непреклонното решение че по време на груповите медитации ще медитира в 
продължение на един час без да отваря очи, да премества ръце или крака. На по-късен етап по пътя 
тази парами ще бъде много важна. Когато се приближи до крайната цел, човек трябва да бъде готов 
да седи без прекъсване, докато достигне освобождение. Затова е необходимо развиването на 
силната решителност. 

Друга парами е метта - чиста, неегоистична любов. В миналото човек се е опитвал да 
изпитва любов и доброжелателство към другите, но това е било само на съзнателното ниво на ума. 
На подсъзнателно ниво са продължавали да съществуват старите напрежения. Когато целят ум е 
пречистен, тогава от дълбините на съзнанието си човек ще може да желае щастието на другите. Това 
е истинска любов, която помага на другите, помага също и на нас. 

Една друга парами е упекка - самообладание. Човек се учи да запазва баланса на ума не само 
когато изпитва груби, неприятни усещания или слепи зони в тялото, но също така и когато срещне 
приятни, фини усещания. Във всяка ситуация човек разбира че преживяването в този момент е 
непостоянно, със сигурност ще отмине. Чрез това разбиране той остава непривързан, спокоен. 

Последната парами е дана – даряване, благотворителност, пожертвование. За светския човек, 
това е първата съществена стъпка в Дамма. Светското лице има задължението да изкарва пари чрез 
правилно препитание, за да издържа себе си и тези, които са зависими от него. Но ако развие 
привързаност към парите които е спечелил, тогава той развива его. По тази причина, част от това 
което е спечелил трябва да дава за доброто на другите. Ако прави това, егото му няма да се развие 
тъй като разбира че печели както за собствено благо, така и за благото на другите. Възниква волята да 
помага на другите по какъвто начин може. И човек осъзнава, че не може да има по-голяма помощ за 
другите от това, да им помогне да научат за изхода от страданието. В курс като този, човек има 
прекрасната възможност да развие тези парами. Тук той получава дареното от друг, няма такси за 
стая и храна и със сигурност няма такси за преподаването. На свой ред, той е в състояние да направи 
дарение в полза на някой друг. Стойността на дарението е в съответствие с неговите възможности. 
Естествено, богатите ще пожелаят да дарят повече, но дори и най-малкото дарение дадено с 
подходяща воля, е много стойностно за развитието на тази парами. Без да очаква нищо в замяна, 
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човек дарява, за да могат други да изпитат ползите от Дамма и да могат да излязат от своите 
страдания. 

Тук вие имате възможността да развиете всичките десет парами. Когато всичките тези десет 
добри качества са развити до съвършенство вие ще достигнете крайната цел. 

Продължавайте да практикуване, да ги развивате малка по малко. Продължавайте развитието 
си по пътя на Дамма не само за ваше добро и за ваше освобождение, но също така и за доброто и 
освобождението на другите. 

 
Нека всички страдащи същества открият чистата Дамма и бъдат освободени. 
 
Нека всички същества бъдат щастливи! 
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ДЕН ДЕСЕТИ 
 
Преглед на техниката 
 
Десет дни отминаха. Нека да разгледаме какво направихте през тези десет дни. 
Вие започнахте своята работа с приемане на убежище в Трите скъпоценности, а именно, в 

Буда, в Дамма и в Санга. Правейки го, вие не преминахте от една организирана религия в друга. Във 
Випассана преминаването е само от страдание към щастие, от невежество към мъдрост, от робство 
към освобождение. Цялото учение е универсално. Вие не взехте убежище в някоя личност, догма или 
секта, приютихте се в качествата на просветлението. Този, който открива пътя към просветлението е 
Буда. Пътят който той открива се нарича Дамма. Всички, които практикуват този път и достигнат етапа 
на святост се наричат Санга. Вдъхновен от такива лица, човек приема убежище в Буда, Дамма и 
Санга, за да постигне същата цел - чистота на ума. Убежището реално е в универсалните качества на 
просветлението, които вие се стремите да развиете в себе си. 

Едновременно с това, във всеки човек, който се развива по пътя, ще възникне чувство на 
благодарност, а също и воля да служи на другите без да очаква нищо в замяна. Тези две качества са 
отличителни за Сидатта Готама, историческият Буда. Той е постигнал просветление изключително със 
собствени усилия. Въпреки това, обхванат от състрадание към всички същества, той се е стремял да 
предаде на другите техниката която е открил. 

Същите качества ще се появят във всички които практикуват техниката и които са изкоренили 
до известна степен стария навик на егоизма. Истинското убежище, истинската защита е Дамма, която 
вие развивате в себе си. Въпреки това, заедно с преживяването на Дамма ще расте едно чувство на 
благодарност към Готама Буда за откриването и преподаването на тази техника, както и благодарност 
към онези, които безкористно се опитват да поддържат учението в неговата оригинална чистота в 
продължение на двадесет и пет века до наши дни. 

С такова разбиране взимате убежище в Трите скъпоценности. 
След това започнахте да съблюдавате петте правила. Те не са някакви предписания или 

ритуали. Приемайки тези правила и следвайки ги вие практикувате шиила, моралност, която е 
фундамента на техниката. Без силен фундамент цялата структура на медитацията би била слаба. 
Шиила също е универсална и несектантска. Вие се ангажирахте да се въздържате от всякакви 
действия, физически или вербални, които биха нарушили спокойствието и хармонията на другите. 
Този който наруши тези правила трябва първо да е развил голямо замърсяване в ума, унищожавайки 
своят мир и хармония. От умствено ниво, замърсяването се развива и изразява себе си на говорно 
или физическо ниво. Във Випассана вие се опитвате да пречистите своя ум, така че да остане 
наистина спокоен и умиротворен. Вие не можете да работите за пречистването на ума, докато все 
още продължавате да извършвате действия които го обезпокояват и опетняват. 

Но как да се измъкнете от порочния кръг в който развълнуваният ум извършва вредни 
действия, които го възбуждат още повече? Един Випассана курс ви дава тази възможност. Поради 
тежката програма, строгата дисциплина, обета за мълчание и силно подкрепящата атмосфера, едва 
ли има някаква вероятност да нарушите петте правила. През десетте дни, в които практикувате 
шиила, и на тази база развивате самаади, концентрация която на свой ред се превръща във база за 
прозрение, прозрение с което можете да проникне в дълбините на ума и да го прочистите. 

По време на курса вие се ангажирате да спазвате петте правила, с цел да бъдете в състояние 
да научите тази техника. Усвоил я вече, този който е решил да приеме и практикува Дамма трябва да 
спазва предписанията през целия си живот. 

След това се отдадохте на Буда и на настоящия си учител за десетте дни на курса. Това 
отдаване беше с цел да изпитате истински техниката. Само някой, които се е отдал по този начин 
може да влага пълни усилия в напредъка си. Този който е изпълнен със съмнения и скептицизъм не 
може да работи правилно. Въпреки това, отдаването не означава развиване на сляпа вяра. Това няма 
нищо общо с Дамма. Ако някакви съмнения са възникнали във вашия ум, вие сте насърчавани да се 
срещате с учителя за разясняване толкова често, колкото е необходимо. 

Отдадохте се също и на дисциплината и графика на курса. Те са били разработени въз основа 
на опита на хиляди предишни ученици за да ви дадат възможност да работите непрекъснато, за да 
извлечете възможно най-голяма изгода от тези десет дни. 



 

  32 

Чрез отдаването вие се ангажирахте да работите точно както бяхте помолени. Каквато и 
техника да сте практикували преди курса, бяхте помолени да я оставите настрана през периода на 
курса. Вие можете да се възползвате и да оцените стойността на техниката единствено когато 
практикувате само нея по правилния начин. Смесването на техники от друга страна може да доведе 
до сериозни затруднения. 

След това започнахте своята практика с медитацията Анапана с цел да овладеете ума, 
концентрацията - самаади. Беше ви казано просто да наблюдавате естественият дъх, без да добавяте 
никаква дума, образ или форма. Една от причините за това ограничение е, да се съхрани 
универсалността на техниката: дъхът е често срещан и приемлив за всички, но една дума или форма 
може да бъде приемлива за някои, но неприемлива за други. 

Но има и по-важна причина за наблюдаването на чистият дъх. Целият процес е едно 
проучване на истината за себе си, за умствено-физическа структура, такава каквато е, не каквато ви се 
иска да бъде. Това е едно изследване на действителността. Вие сядате долу и затваряте очи. Тук няма 
звук, няма външни дразнения, няма движение на тялото. И в този момент най-важната дейност за вас 
е дишането. Вие започвате да изследвате тази реалност: естественият дъх, как влиза и напуска 
ноздрите. Когато не можехте да усетите дъха, ви беше позволено да дишате малко по-силно, само за 
да фиксирате вашето внимание в областта на ноздрите, и след това отново се връщате към 
естествения, нормален, лек дъх. Вие започвате с груби, очевидни истини, и от тях отивате напред, по-
дълбоко по посока на фината истина, към крайната истина. По целият път, на всяка стъпка ще бъдете 
с истината която изпитвате, от най-грубата до най-фината. Вие не може да достигне крайната истина 
ако започнете с въображение. Вие само ще станете заплетени в по-големи фантазии, в самоизмами. 

Ако бяхте добавили към дишането като обект някаква дума, вие може би щяхте да 
концентрирате ума много по-бързо, но ако го направите ще възникне опасност. Всяка дума има 
особена вибрация. Повтаряйки една дума или фраза, човек създава изкуствени вибрации от които 
става погълнат. На повърхността на ума ще се създаде едно ниво на спокойствие и хармония, но в 
дълбочина замърсяванията остават. Единственият начин да се отървете от тези дълбоко разположени 
замърсявания е да се научите да ги наблюдавате, да ги доведе до повърхността така, че да могат да 
отминат. Ако човек наблюдава само определени изкуствени вибрации, той не ще бъде в състояние да 
наблюдава различните естествени вибрации свързани със замърсяванията, т.е. да наблюдава 
усещанията възникващи естествено в рамките на тялото. Ето защо, когато целта е да се изследва 
действителността в тялото и да се прочисти ума, то използването на въображаеми думи може да 
създаде само затруднения. 

Същото се отнася и за визуализациите – умственото чертаене на форми и образи – може да 
стане пречка за прогреса. Техниката води до разтварянето на очевидната истина, за да се достигне до 
крайната истина. Очевидната, съставна истина винаги е пълна с илюзии, защото на това ниво работи 
Санна, възприятието, което е изкривено от миналите реакции. Обусловеното възприятие 
разграничава и дискриминира, води до възникване на предпочитания и предразсъдъци, до нови 
реакции. Но чрез раздробяване на очевидната реалност, човек постепенно стига до изпитване на 
крайната реалност на психо-физическата структура: която не е нищо друго освен възникващи и 
угасващи вибрации във всеки един момент. На това ниво не е възможно никакво по-нататъшно 
раздробяване, и поради тази причина не могат да възникнат предпочитания или предразсъдъци, 
няма реакции. Техниката постепенно отслабва обусловената Санна и така отслабва реакциите, 
водейки до ниво в което възприятията и усещанията са прекратени, именно до изпитването на 
ниббана. Но с едно умишлено обръщане на вниманието към форма, фигура, или образ, човек остава 
на нивото на видимата, съставната реалност и не може да премине отвъд нея. Поради тази причина, 
не трябва да има нито визуализации, нито вербализации. 

Оставайки концентрирани, с ум наблюдаващ естествения дъх, вие започнахте да практикувате 
медитацията Випассана с цел да развиете пання - мъдрост, прозрение към собствената си природа, 
прозрение което прочиства ума. Вие започнахте да наблюдавате естествените усещания в рамките на 
тялото от главата до петите, започвайки от повърхността след което навлизайки навътре, обучавайки 
се да наблюдавате повърхностните усещания, вътрешните усещания, във всяка част на тялото. 
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Наблюдавайки действителността такава, каквато е, без някакви предубеждения, с цел 
дезинтеграция , анализ на очевидната истина и достигането на крайната истина – това е Випассана. 
Причината за дезинтеграция на очевидната истина е във възможността медитиращият да излезе от 
илюзията за Аза. Тази заблуда е в основата на цялото наше желаене и омраза, и води до голямо 
страдание. Човек може да разбере тази илюзия на интелектуално ниво, но това разбиране не е 
достатъчно за достигане края на страданието. Независимо от религиозните или философските 
убеждения, той остава нещастен докато съществува в него егоистичния навик. С цел да прекъсне този 
навик човек трябва да преживее непосредствено несъщностното [без-азовото] естество на умствено-
материалното явление, което е непрекъснато променящо се, отвъд човешкия контрол. Само този 
опит може да разтвори егоизма, и да доведе до изход от непреодолимото желание или отвращение, 
отвъд страданието. 

Следователно техниката е едно изследване чрез пряко преживяване на истинската същност на 
явлението, което човек нарича “Мен”, “Аз”. Това явление има два аспекта: физически и умствен, тяло 
и ум. Медитиращият започва чрез наблюдение на действителността на тялото. За да изпита 
непосредствено тази реалност, той трябва да усеща тялото, т.е. трябва да бъде осъзнат за усещанията 
в рамките на тялото. Това наблюдение на тялото - каянупассана - задължително включва наблюдение 
на усещанията - ведананупассана. По същия начин човек не може да изпита реалността на ума, 
отделно от това което възниква в ума. Това наблюдение на ума - читанупассана - задължително 
включва наблюдението на умственото съдържание - дамманупассана. 

Това не означава, че трябва да наблюдавате отделните мисли. Ако се опитате да направите 
това, ще започнете да се въргаляте в мислите. Вие просто трябва да запазите осъзнатост за естеството 
на ума в този момент - дали е обхванат от желаене, отвращение, невежество, както и дали е възбуден 
или не. Буда е открил, че каквото и да възникне в ума, то е съпроводено с физическо усещане. 
Следователно когато човек изследва умствения или физическия аспект на явлението, от съществено 
значение е осъзнатостта към усещанията. 

Това откритие е уникалният принос на Буда, то е от ключово значение в неговото учение. В 
Индия както преди него, така и сред неговите съвременници е имало хора, които преподавали и 
практикували шиила и самаади. Пання също съществувала, поне набожна или интелектуална 
мъдрост: било е общоприето, че умствените замърсявания са източника на страдание, че 
непреодолимото желание и омразата трябва да бъдат премахнати, за да се прочисти ума и да се 
постигне просветление. Буда просто е открил пътя как да го направи. 

Това което е липсвало, е било разбирането за важността на усещанията. Тогава както и сега, е 
имало общо разбиране, че нашите реакции са към външни обекти, възприемани чрез образ, звук, 
мирис, вкус, допир, мисли. Обаче, наблюдението на истината в рамките на тялото разкрива, че между 
обекта и реакцията има липсваща връзка: усещане. Контакта с даден обект чрез съответното сетиво 
води до възникване на усещане, Саня дава положителна или отрицателна оценка, в съответствие с 
което усещането става приятно или неприятно, на което човек реагира с желаене или отвращение. 
Процесът се случва толкова бързо, че осъзнаването му става едва след като реакцията се е повторила 
много пъти и е насъбрала опасна мощ, която е достатъчна да надделее над ума. За да управлява 
реакциите, човек трябва да бъде наясно с тях в мига в който започват; те започват с усещането, така 
че човек трябва да бъде осъзнат за усещанията. Откриването на този факт, непознат преди Сидатта 
Готама, му позволил да постигне просветление, и поради това той винаги е подчертавал важността на 
усещането. Усещането може да доведе до реакции на желаене и омраза и по този начин до 
страдание, но усещането също така може да води до мъдрост, чрез която човек престава да реагира и 
започва да излиза от страданието. 

Във Випассана, всяка практика която пречи на осъзнатостта върху усещанията е вредна, 
независимо дали е концентрация върху дума или форма или е просто обръщане на внимание на 
физическите движения или на мислите, възникващи в ума. Вие не можете да изкорените страданието 
докато не достигнете до неговия източник, усещането. 

Техниката на Випассана е била разяснена от Буда в Сатипатана Сутта, "Беседа за основите 
на осъзнатостта." Тази беседа е разделена на раздели, посветени на различните аспекти на техниката; 
наблюдение на тялото, наблюдение на усещанията, наблюдение на ума и наблюдение на 
съдържанието на ума. Въпреки това, всеки раздел или подраздел завършва с едни и същи думи. 
Може да има различни точки от които да започва практиката, но без значение коя е началната точка, 
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медитиращият трябва да премине през няколко етапа, няколко преживявания по пътя към крайната 
цел. Тези преживявания, които са ключови за практиката на Випассана, се съдържат в изреченията в 
края на всеки раздел, и се повтарят във всички следващи раздели. 

Първият такъв е този, в който човек изпитва възникването (самудая) и угасването (вая) 
отделно. На този етап той е осъзнат за обединената, интегрирана реалност под формата на груби 
усещания в рамките на тялото. Човек е осъзнат за едно усещане, например възникващата болка. То 
изглежда ще остане за известно време, но в крайна сметка отминава. 

Придвижвайки се напред отвъд този етап, човек прониква до етапа на самудая-вая, в който 
той изпитва възникването и угасването едновременно, без никакъв интервал между тях. Грубите, 
интегрирани усещания се разтварят във фини вибрации, възниквайки и отминавайки с огромна 
бързина, и солидността на психо-физическата структура изчезва. Солидните, интензивни емоции и 
солидните интензивни усещания не се разтварят в нищо друго освен във вибрации. На този етап 
банга - разтваряне – човек изпитва крайната истина за ума и материята: непрекъснато възникване и 
угасване, без някаква солидност. 

Този етап по пътя банга е много важен, защото само когато човек преживее разтварянето на 
умствено-физическата структура тогава привързаността към нея угасва. Тогава човек става 
непривързан пред лицето на каквито и да било ситуации; т.е. той навлиза в етапа на санкара-упекка. 
Много дълбоко залегналите замърсявания - санкари - погребани в подсъзнанието сега започват да се 
появяват на повърхността на ума. Това не е регрес, това е прогрес, защото докато не излязат на 
повърхността, замърсяванията не могат да бъдат изчистени. Когато се появят и човек ги наблюдава 
безпристрастно, тогава те угасват една след друга. Той използва грубите, неприятни усещания като 
инструмент, с който да изчисти старият запас от санкари на омраза; използва фините, приятни 
усещания с който да изчисти старият запас от санкари на желаене. Така чрез запазване на осъзнатост 
и безпристрастност към всяко усещане, човек прочиства ума си от всички дълбоко залегнали 
комплекси, и се приближава все по-близо и по-близо до крайната цел - ниббана, освобождението. 

Каквато и да е началната точка, човек трябва да премине през всички етапи с цел да достигне 
ниббана. Колко бързо ще достигне до целта зависи от количеството работа която ще извърши и колко 
големи са натрупванията от минали санкари, които трябва да изчисти. 

Във всеки случай обаче, във всяка ситуация, самообладанието което е базирано на 
осъзнатостта към усещанията е ключово. Санкарата възниква на нивото на физическите усещания. 
Чрез запазване на спокойствие спрямо усещанията, вие се предпазвате от възникване на нова 
санкара, като същевременно елиминирате старите такива. Чрез спокойно наблюдаване на 
усещанията вие постепенно напредвате към крайната цел, освобождение от страданието. 

Работете сериозно. Не превръщайте медитацията в игра, опитвайки по малко от една техника, 
после от друга без да упражнявате никоя от тях. Ако го правите, вие никога няма да се развиете отвъд 
първоначалната стъпка на която и да е техника, и поради това никога няма да постигнете целта. 
Разбира се може да проучите всички техники с цел да откриете тази, която най ви подхожда. Също 
така може и да проучвате една техника два или три пъти. Но не губете целия си живот просто в опити. 
След като сте открили най-подходящата техника за вас, работете с нея сериозно, така че да можете да 
се развиете до крайната и цел. 

 
Нека страдащите хора отвсякъде намерят пътя за изход от своето страдание. 
 
Нека всички същества бъдат щастливи! 
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ДЕН ЕДИНАДЕСЕТИ 
 

Как да продължим да практикуваме след края на курса 
 
Работейки ден след ден, ние достигнахме до заключителния ден на този Дамма-семинар. 

Когато започнахте работа, бяхте помолени да се отдадете изцяло на техниката и дисциплината на 
курса. Без това отдаване, вие не бихте могли истински да изпитате техниката. Сега десетте дни са 
изминали и вие сте господари на себе си. Когато се върнете във вашия дом, вие ще преразгледате 
спокойно това което сте направили тук. Ако установите, че това което сте правили тук е практично, 
логично и благотворно както за вас, така и за другите, тогава би трябвало да го приемете не само за 
десет дни а за цял живот – не защото някой е поискал това от вас, а със вашата свободна воля, с 
вашето собствено съгласие. 

Приемането не трябва да бъде просто на интелектуално или емоционално ниво. Човек трябва 
да приеме Дамма на действително ниво чрез прилагането и, правейки я част от собствения живот, 
защото само фактическата практика на Дамма ще даде осезаеми ползи в ежедневието. 

Вие се присъединихте към този курс за да научите как да практикувате Дамма – как да водите 
един морален живот, управлявайки собственият си ум, пречиствайки ума си. С цел разясняване на 
практиката всяка вечер бяха изнасяни беседи по Дамма. Това е необходимо за да се разбере какво 
прави човек и защо го прави, така че да не бъде объркан и да не работи по неправилен начин. 
Въпреки това при обяснението на практиката, неизбежно бяха споменати някои аспекти на теорията, 
и тъй като на курса присъстват различни хора с различни разбирания, и е твърде възможно някои от 
тях да намерят част от теорията за неприемлива. Ако е така, няма значение, оставете я настрана. По-
важна е практиката на Дамма. Никой не възразява да живее живот в който не наранява другите, да 
развива контрола над собственият си ум, да прочиства ума си от замърсявания и да развива любов и 
добронамереност. Практиката е общоприемлива, и това е най-отличителният и характер. 

Дамма, защото каквито и ползи да изпита човек те няма да дойдат от теорията а от 
практиката, от прилагането на Дамма в собствения живот. 

За десет дни човек може да получи само груба представа за техниката, той не може да очаква 
да стане съвършен в нея за толкова кратко време. Но дори и този кратък опит не трябва да се 
подценява, вие сте направили първата стъпка, много важна стъпка, въпреки че пътуването е дълго - 
всъщност, това е работа за цял живот. 

Семето на Дамма е засято, и започва да израства в растение. Добрият градинар отделя 
специална грижа на младото растение и се грижи за него така, че то постепенно да прерасне в 
огромно дърво с дебел ствол и дълбоки корени. След това вместо да изисква грижи, дървото започва 
да дава плодове, да се грижи за градинаря до края на живота му. 

Това малко растение на Дамма изисква грижи сега. Защитете го от критиките на другите, като 
разграничите теорията срещу която може и да се възрази, от практиката която е приемлива за всички. 
Не позволявайте на една такава критика да спре практиката ви. Медитирайте по един час сутрин и 
един час вечер. Редовната, ежедневната практика е от съществено значение. На пръв поглед може да 
изглежда в голяма тежест, да посветите два часа на ден за медитация, но скоро ще откриете, че 
много време ще бъде спасено, време което е било пропилявано в миналото. На първо място, ще ви 
трябва по-малко време за сън. На второ място, ще бъдете в състояние да завършвате работата си по-
бързо, тъй като капацитета ви на работа ще се увеличи. Когато възникне проблем вие ще останете 
балансирани и ще бъдете способни незабавно да откриете решение. Когато се установите в техниката 
ще откриете, че след като сте медитирали сутринта, ще сте пълни с енергия през целия ден, без 
каквато и да било възбуда. 

Когато си легнете вечер, преди да заспите за пет минути бъдете осъзнати за усещанията 
навсякъде по тялото. На следващата сутрин, докато се събуждате отново наблюдавайте усещанията 
за пет минути. Тези пет минути на медитация непосредствено преди лягане и след събуждане ще се 
окажат много полезни. 

Ако живеете в район, където има други Випассана-медитиращи, веднъж седмично 
медитирайте заедно в продължение на един час. И след една година, направете отново десет дневен 
курс. Ежедневната практика ще ви позволи да запазите това, което сте постигнали тук, но курсът е от 
съществено значение за да отидете по-напред; все още имате да извървите дълъг път. Ако можете да 
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отидете на един организиран курс като този, много добре. Ако ли не - може да си го организирате 
сами. Отидете там, където можете да се изолирате от другите и където някой може да ви приготвя 
храна и си направете собствен курс за десет дни. Вие знаете техниката, времевия график, 
дисциплината; може да приложите всичко това спрямо себе си. Ако желаете предварително може да 
информирате учителя си, че започвате собствен курс, аз ще ви запомня и ще ви изпратя метта, 
вибрации на добра воля; това ще ви помогне да установите добра атмосфера, в която може да 
работите по-добре. Все пак ако не успеете да информирате своя учител, не се чувствайте уязвими. 
Дамма сама по себе си ще ви пази. Постепенно трябва да достигнете до етапа на самостоятелност. 
Учителят само е водач, вие сами трябва да сте си господарите. Зависимостта от някой през цялото 
време, не е освобождение. 

Дневните двучасови медитации и годишните десет дневни курсове са само минимумът 
необходим за поддържане на практиката. Ако имате повече свободно време, трябва да го използвате 
за медитация. Може да правите по-кратки курсове напр. седмични, няколкодневни, дори 
еднодневни. В такива кратки курсове, посветете първата една трета от времето за практика на 
Анапана, а останалата част на Випассана. В ежедневната си медитация, използвайте голямата част от 
времето за практикуване на Випассана. Само ако умът ви е възбуден или притъпен, ако по някаква 
причина ви е трудно да наблюдавате усещанията и да поддържате равновесие, тогава практикувайте 
Анапана толкова дълго, колкото е необходимо. 

Когато практикувате Випассана, бъдете внимателни да не играете игра с усещанията, ставайки 
въодушевени от приятните и депресирани от неприятните усещания. Наблюдавайте обективно всяко 
усещане. Придвижвайте систематично вниманието си през тялото, не позволявайки да се задържа за 
дълго време на едно място. За всяка част са необходими максимум две минути, или в редки случай – 
до пет минути, но не повече. Задържайки вниманието, преминавайте с осъзнатост към усещанията 
във всяка част на тялото. Ако практиката започне да става механична, променете начина по който 
движите вниманието си. Във всяка ситуация, запазете осъзнатост и спокойствие, и ще изпитате 
прекрасните ползи от Випассана. 

Вие трябва да прилагате техниката и в активния си живот, не само когато сте седнали със 
затворени очи. Когато работите, цялото ви внимание трябва да бъде насочено към работата ви; 
разглеждайте това като моментна медитация. Но ако имате свободно време, дори пет или десет 
минути, прекарайте ги в осъзнатост на усещанията; когато започнете да работите отново, ще усетите 
свежест. Бъдете внимателни обаче, когато медитирате на публично място, в присъствието на не-
медитиращи, дръжте очите си отворени; никога не правете шоу с практиката на Дамма. 

Ако практикувате Випассана правилно, една промяна за добро трябва да се появи в живота 
ви. Вие трябва да проверявате вашият напредък по пътя чрез вашето поведение в ежедневието, чрез 
вашето поведение и взаимоотношенията ви с другите хора. Дали вместо да им вредите, сте 
започнали да им помагате? При попадане в нежелани ситуации, запазвате ли баланса на ума? Ако 
някакви негативности се появят в ума, колко лесно ги осъзнавате? Колко бързо осъзнавате 
усещанията, съпровождащи негативностите? Колко бързо започвате да наблюдаване усещанията? 
Колко бързо възстановявате баланса на ума си и започвате да генерирате любов и състрадание? По 
този начин се проверявайте и продължавайте да напредвате по пътя. 

Това което сте постигнали тук, не само го съхранявайте, но го карайте и да расте. 
Продължавайте да прилагате Дамма в живота си. Насладете се на всички предимства на тази техника 
и живейте един щастлив, спокоен и хармоничен живот, за доброто на вас и на всички останали. 

И едно предупреждение: може да покажете на другите това, което сте научили тук; в Дамма 
няма някакви тайни. Но на този етап, не се опитвайте да преподавате техниката. Преди да прави това, 
трябва да узрее в практиката и да бъде обучени да преподавате. В противен случай има опасност да 
навредите на другите вместо да им помогнете. Ако някой на когото сте казали за Випассана желае да 
я практикува, окуражете го да се включи в организиран курс като този, воден от правилния водач. За 
сега, работете за да се установите в Дамма. Израствайте в Дамма и ще откриете, че чрез личния си 
пример, автоматично ще привличате другите към пътя. 

 
Нека Дамма се разпространи по целия свят, за доброто и благото на всички. 
 
Нека всички същества бъдат щастливи, умиротворени, освободени! 
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ПАСАЖИ НА ЕЗИКА ПАЛИ, ЦИТИРАНИ ВЪВ БЕСЕДИТЕ 
 
ДЕН ВТОРИ 
 
Пали текст 
 

 Български превод (от английски) 

Tumhe hi kiccam atappam, 
akkhataro tathagata. 
Patipanna pamokkhanti 
jhayino mara-bandhana. 
 
--Dhammapada, XX. 4(276). 

 Вие трябва да извършите своята собствена работа, 
Просветлените ще ви покажат само пътя. 
Тези, които практикуват медитация 
ще се освободят от оковите на смъртта. 

   
Sabba-papassa akaranam, 
kusalassa upasampada, 
sa-citta pariyodapanam-- 
etam Buddhana-sasanam. 
 
--Dammapada, XIV. 5(183). 

 "Въздържане от всички неблаготворни действия, 
предприемане на благотворни действия, 
пречистване на своя собствен ум"— 
това е учението на Будите. 

  
 ДЕН ТРЕТИ 
  
Sabbo adipito loko, 
sabbo loko padhupito; 
sabbo pajjalito loko, 
sabbo loko pakampito. 

 Целият свят е в пламъци, 
целият свят се издига в дим; 
целият свят гори, 
целият свят вибрира. 

   
Akampitam apajjalitam, 
aputhujjana-sevitam, 
agati yatha marassa, 
tatha me nirato mano. 

--Upacala Sutta, 
Samyutta Nikaya, V. 7. 

 Но има място което не вибрира и не гори, 
което се изпитва от Благородните, 
където смъртта не настъпва — 
в което моят ум се наслаждава. 

  
ДЕН ЧЕТВЪРТИ 
  
Mano-pubbangama dhamma, 
mano-settha, mano-maya. 
Manasa ce padutthena 
bhasati va karoti va, 
tato nam dukkhamanveti 
cakkam'va vahato padam. 

 Умът предшества всички явления, 
Умът е тяхната основа, всичко е създадено от ума.  
Ако някой говори или действа със замърсен ум, 
тогава страданието ще го следва 
така, както колелото на каруцата  
следва крака на вола. 

   
Mano-pubbangama dhamma, 
mano-settha, mano-maya. 
Manasa ce pasannena 
bhasati va karoti va, 
tato nam sukhamanveti 
chaya'va anapayini. 

--Dhammapada, I. 1 & 2. 

 Умът предшества всички явления, 
Умът е тяхната основа, всичко е създадено от ума.  
Ако някой говори или действа с чист ум, 
тогава щастието ще го следва 
така, както сянката никога не ни напуска. 
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Пали текст 
 

 Български превод 

   
Idha tappati, pecca tappati, 
papakari ubhayattha tappati. 
Papam me katan'ti tappati, 
bhiyyo tappati duggatim gato. 

 Злодеят скърби и в този, и в следващия свят,  
той скърби и в двата свята.  
Той скърби и страда, когато вижда злото на 
собствените си дела. 

   
Idha nandati, pecca nandati, 
katapunno ubhayattha nandati. 
Punnam me katan'ti nandati, 
bhiyyo nandati suggatim gato. 
 
--Dammapada, I. 17 &18. 

 Добродетелният човек се радва и в този, и в следващия 
свят,  
той се радва и в двата свята.  
Той се радва и наслаждава, когато вижда чистотата на 
собствените си дела. 

 
ДЕН ПЕТИ 
 
Jati'pi dukkha; jara'pi dukkha; 
vyadhi'pi dukkha; maranam'pi dukkham; 
appiyehi sampayogo dukkho; 
piyehi vippayogo kukkho; 
yam'p'iccham na labhati tam'pi dukkham; 
sankhittena panc'upadanakkhandha 
dukkha. 
 
--Dhamma-cakkappavattana Sutta, 
Samyutta Nikaya, LVI (XII). ii. 1. 

 Раждането е страдание; стареенето е страдание; 
боледуването е страдание; смъртта е страдание; 
връзката с неприятното е страдание; 
разделянето с приятното е страдание; 
да не се получи желаното е страдание; 
накратко, привързването към петте групи е страдание. 

   
Paticca-samuppada 
 
Anuloma: 
 
Avijja-paccaya sankhara; 
sankhara-paccaya vinnanam; 
vinnana-paccaya nama-rupam; 
nama-rupa-paccaya salayatanam; 
salayatana-paccaya phasso; 
phassa-paccaya vedana; 
vedana-paccaya tanha; 
tanha-paccaya upadanam; 
 
upadana-paccaya bhavo; 
 
bhava-paccaya jati; 
jati-paccaya jara-maranam- 
soka-parideva- 
dukkha-domanassupayasa 
sambhavanti. 
 
Evame-tassa devalassa 
dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti. 

 Верига на зависимото възникване 
 
Права подредба: 
 
Поради невежеството, възниква реакцията; 
поради реакцията, възниква съзнанието; 
поради съзнанието, възниква ума и тялото; 
поради ума и тялото, възникват шестте сетива; 
поради шестте сетива, възниква контакта; 
поради контакта, възникват усещанията; 
поради усещанията, възникват желание и отвращение; 
поради желанието и отвращението, възниква 
привързаност; 
поради привързаността, възниква процеса на 
съществуване; 
поради процеса на съществуване, възниква раждането; 
поради раждането, настъпват стареенето и смъртта, 
заедно с мъка, печал, 
физическо и умствено страдание и отчаяние. 
 
 
Така възниква цялата маса на страданието. 
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Пали текст 
 

 Български превод 

Patiloma: 
 
Avijjaya tv'eva asesa viraga-nirodha, 
sankhara-nirodho; 
sankhara-nirodha vinnana-nirodho; 
vinnana-nirodha nama-rupa-nirodho; 
nama-rupa-nirodha 
salayatana-nirodho; 
salayatana-nirodha phassa-nirodho; 
phassa-nirodha vedana-nirodho; 
vedana-nirodha tnaha-nirodho; 
 
tanaha-nirodha upadana-nirodho; 
 
upadana-nirodha bhava-nirodho; 
 
bhava-nirodha jati-nirodho; 
 
jati-nirodha jara-maranam- 
soka-parideva-dukkha- 
domanassupayasa nirujjhanti. 
 
Evame-tassa kevalassa 
dukkhakkhandassa nirodho hoti. 
 
--Paticca-samuppada Sutta, 
Samyutta Nikaya, XII (I). 1. 

 Обърната подредба: 
 
С пълното изчистване и преодоляване на невежеството, 
прекратяват реакциите; 
с прекратяване на реакциите, съзнанието се прекратява; 
с прекратяване на съзнанието, ума и тялото прекратяват; 
с прекратяване на ума и тялото, шестте сетива прекратяват; 
с прекратяване на шестте сетива, контактът се прекратява; 
с прекратяване на контакта, усещанията прекратяват; 
с прекратяване на усещанията, желанието и отвращението 
прекратяват; 
 
с прекратяване на желанието и отвращението, 
привързването прекратява; 
с прекратяване на привързването, процеса на 
съществуване прекратява; 
с прекратяване на процеса на съществуване, раждането 
прекратява; 
с прекратяване на раждането, стареенето и смъртта се 
прекратяват, 
заедно с мъката, печалта, 
физическо и умствено страдание и отчаянието. 
 

Така прекратява цялата маса на страданието. 
 

   
Aneka-jati samsaram 
sandhavissam anibbisam 
gahakarakam gavesanto 
dukkha jati punappunam 
 
Gahakaraka! Ditthosi. 
Puna geham na kahasi. 
Sabba te phasuka bhagga, 
gahakutam visankhitam. 
Visankhara-gatam cittam. 
tanhanam khayamajjhaga. 
 
--Dhammapada, XI. 8 & 9 (153 & 154). 

 През безброй раждания в Самсара  
скитах се Аз, търсейки но ненамирайки, строителя на тази 
къща; 
и отново и отново се срещах със страданието на новото 
раждане. 
О, Строителю на тази къща - ти си открит.  
Няма да можеш да построиш отново къща за мен. 
Всички твои подпори са строшени,  
гредите на покрива ти са разместени. 
Умът ми е освободен от обусловености; 
и е постигнал края на желанието. 

   
Khinam puranam navam natthi 
sambhavam, 
viratta citta ayatike bhavasmim. 
Te khina-bija avirulhi chanda. 
Nibbanti dhira yathayam padipo. 
 
Ratana Sutta, 
Sutta Nipata, II. 1. 

 Когато миналите обусловености са заличени и не се 
добавят нови такива, 
умът не търси повече бъдещо раждане. 
Когато семената са консумирани, не възниква повече 
желание. 
Поддръжниците на мъдростта угасват както [огъна на] тази 
лампа. 
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ДЕН ШЕСТИ 
  
Пали текст 
 

 Български превод 

Sabbe sankhara anicca'ti; 
yada pannaya passati, 
atha nibbindati dukkhe-- 
esa maggo visuddhiya. 
 
--Dhammapada, XX. 5(277). 

 "Всички съставни неща са непостоянни." 
Когато някой възприеме това с истинско прозрение, 
тогава той става независим от страданието; 
това е пътят на пречистването. 

   
Sabba-danam Dhamma-danam jinati, 
sabbam rasam Dhamma-raso jinati, 
sabbam ratim Dhamma-rati jinati, 

tanhakkhayo sabba-dukkham jinati. 

--Dammapada, XXIV. 21(354). 

 Дарът на Дамма превъзхожда всички други дарове; 
вкусът на Дамма превъзхожда всички други вкусове; 
щастието от Дамма превъзхожда всички други 
удоволствия; 
пречистването от желанието побеждава всички 
страдания. 

 
ДЕН СЕДМИ 
  
Vedana samosarana sabbe dhamma. 
 
--Mulaka Sutta, 
Anguttara Nikaya, VIII. ix. 3 (83). 

 Усещанията съпровождат всички Дамми (в ума). 
 

   
--Kimarammana purisassa sankappa-vitakka 
uppajjanti'ti? 
--Nama-ruparammana bhante'ti. 
 
--Samiddhi Sutta, 
Anguttara Nikaya, IX. ii. 4 (14). 

 "От къде възникват мислите и разсъжденията в 
човек?" 
"От ума и тялото, господине." 

   
Yatha'pi vata akase vayanti vividha puthu, 
puratthima pacchima ca'pi, uttara 
atha dakkhina, 
saraja araja ca'pi, sita unha ca ekada, 
adhimatta paritta ca, puthu vayanti maluta; 
tathevimasmim kayasmim samuppajjanti 
vedana, 
sukha-dukkha-samuppatti, adukkhamasukha ca 
ya. 
Yato ca bhikkhu atapi sampajannam na rincati, 
tato so vedana sabba parijanati pandito; 
 
So vedana parinnaya ditthe dhamme anasavo, 
kayassa bheda Dhammattho, sankhayam 
nopeti vedagu. 
 
--Pathama Akasa Sutta, 
Samyutta Nikaya, XXXVI (II). ii. 12 (2). 

 В небето духат много различни ветрове, 
от изток и от запад, от север и от юг, 
прашни и чисти, студени или топли, 
свирепи бури и нежни бризове – все различни 
ветрове.  
по същия начин, в тялото, усещания възникват, 
приятни, неприятни, и неутрални. 
 
 
Когато един бикку, практикува отдадено, не 
пренебрегва своята способност за задълбочено 
разбиране, 
като един мъдър човек той напълно схваща всички 
усещания. 
И притежавайки пълно разбиране за тях, още в този 
живот той става освободен от всички замърсявания. 
И когато животът му като човек свърши, бивайки 
установен в Дамма и разбирайки напълно 
усещанията, достига до ниво, отвъд всякакви 
определения. 
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Yato-yato sammasati 
khandhanam udayabbayam, 
labhati piti-pamojjam, 
amatam tam vijanatam.  
 
--Dhammapada, XX. 15 (374). 

 Всеки път когато човек попадне на 
възникващата и угасваща психо-физическа структура 
той се радва на блаженство и наслада, [които водят до]  
ниво отвъд смъртта преживявано от мъдрите. 

   
Namo tassa bhagavato, arahato, 
samma-sambuddhassa. 

Ye ca Buddha atita ca, 
ye ca Buddha anagata, 
paccuppanna ca ye Buddha 
aham vandami sabbada. 

Ye ca Dhamma atita ca, 
ye ca Dhamma anagata, 
paccuppanna ca ye Dhamma 
aham vandami sabbada. 

Ye ca Sangha atita ca, 
ye ca Sangha anagata, 
paccuppanna ca ye Sangha 
aham vandami sabbada. 

Imaya Dhammanudhamma patipattiya. 

Buddham pujemi, 
Dhammam pujemi, 
Sangham pujemi. 

 Почит към освободените, овладяли себе си, напълно 
просветените със собствени усилия. 
 
Към Будите от миналото, 
към Будите, които още не са дошли, 
към Будите от настоящето 
винаги ще отдавам почит. 
 
Към Дамма от миналото, 
към Дамма, които още не са дошли, 
към Дамма от настоящето 
винаги ще отдавам почит. 
 
Към Санга от миналото, 
към Санга, които още не са дошли, 
към Санга от настоящето 
винаги ще отдавам почит. 
 
Вървейки по пътя на Дамма, от първата стъпка до 
крайната цел, 
така аз почитам Буда, 
така аз почитам Дамма, 
така аз почитам Санга. 

   
Buddha-vandana:  
Iti'pi so bhagava, 
araham, 
samma-sambuddho, 
vijja-carana-sampanno, 
sugato, 
lokavidu, 
anuttaro purisa-damma-sarathi, 
sattha deva-manussanam, 
Buddho Bhagava'ti. 
 
Dhamma-vandana:  
Svakkhato Bhagavata Dhammo, 
sanditthiko, 
akaliko, 
ehi-passiko, 
opanayiko, 
paccatam veditabbo vinnuhi'ti. 

 Почит към Буда: 
Такъв наистина е той: без нечистотии, 
унищожил всички психични замърсяванията, 
напълно просветен със собствени усилия, 
перфектен в теорията и практиката, 
достигнал крайната цел, 
познавайки цялата вселена, 
несравним водач на хората, 
учител на богове и хора, 
Буда, Благородният. 
 
Почит към Дамма: 
Ясно изложено е Учението на Благородния, 
за да бъде видяно от всеки, 
даващо резултат тук и сега, 
канещо всеки да дойде и да го види, 
водещо право към целта, 
което може да бъде реализирано лично, от всеки 
интелигентен човек. 
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Sangha-vandana:  
Supatipanno 
Bhagavato savaka-sangho. 
Ujupatipanno 
Bhagavato savaka-sangho. 
Nayapatipanno 
Bhagavato savaka-sangho. 
Samicipatipanno 
Bhagavato savaka-sangho. 
Yadidam cattari purisa-yugani, 
attha-purisa-puggala, 
esa Bhagavato savaka-sangho; 
ahuneyyo, pahuneyyo, 
dakkhineyyo, anjali-karaniyo, 
anuttaram punnakkhettam lokassa'ti. 
 
--Dhajagga Sutta, 
Samytta Nikaya, XI (I). 3. 

 Почин към Санга: 
Тези които са практикували добре в ордена на 
последователите на Възвишения. 
Тези които са практикували внимателно в ордена на 
последователите на Възвишения. 
Тези които са практикували мъдро в ордена на 
последователите на Възвишения. 
Тези които са практикували правилно в ордена на 
последователите на Възвишения. 
Това са четирите двойки, 
осемте вида индивида, 
които са в ордена на последователите на Възвишения; 
заслужаващи дарения, гостоприемство, 
дарове, почтителни поздравления, 
едно несравнимо поле на заслуги за целия свят. 
 

  
ДЕН ОСМИ 
 
Anicca vata sankhara, 
uppadavaya-dhammino. 
Uppajjitva nirujjhanti, 
tesam vupasamo sukho. 
 
--Maha-Parinibbana Suttanta, 
Digha Nikaya, 16. 

 Наистина непостоянни са съставните неща,  
с природа да възникват и отминават. 
Ако са възникнали ще изгаснат, 
тяхното изкореняване носи щастие. 
 

   
Phutthassa loka-dhammehi, 
cittam yassa na kampati, 
asokam, virajam, khemam, 
etam mangalamuttamam 
 
--Maha-Mangala Sutta, 
Sutta Nipata, II. 4. 

 Когато при сблъсък с превратностите на живота, 
умът му остане непоклатим, 
нескърбящ, чист, спокоен; 
това е най-доброто благосъстояние. 

   
Katvana katthamudaram iva gabbhiniya 
Cincaya dutthavacanam janakaya majjhe, 
santena soma vidhina jitava munindo. 
Tam tejasa bhavatu te jayamangalani! 
 
--Buddha-Jayamangala Gatha. 

 Завързала парче дърво върху корема си, за да 
изглежда бременна, 
Кинка наругала [Буда] пред всички хора. 
Спокоен, благ кралят на мъдреците я победил. 
Чрез силата на тези добродетели успехът е изпълнен с 
блаженство! 
 

   
Atta hi attano natho, 
atta hi attano gati. 
Tasma sannamay'attanam 
assam bhadram va vanijo. 
 
--Dhammapada, XXV. 21 (380). 
Sutta Nipata, II. 4. 

 Вие сте собствените си господари, 
Вие творите собственото си бъдеще. 
Затова бъдете дисциплинирани, 
така, както търговецът дресира чистокръвния ас. 
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Pakarena janati'ti panna. 
 
--Atthasalini. 

 Мъдростта е да познаваш нещата от различни гледни 
точки. 

   
Danam dadantu saddhaya, 
silam rakkhantu sabbada, 
bhavana abhirata honto, 
gacchantu devatagata. 
 
--Dukkhappattadigathha. 

 Дарявайте без привързаност, 
винаги спазвайте моралните предписания, 
открийте удоволствието от медитацията, 
и ще достигнете небесен живот. 

 
ДЕН ДЕСЕТИ 
 
Atta-dipa viharatha, 
atta-sarana 
ananna-sarana. 
Dhamma-dipa viharatha, 
Dhamma-sarana, 
ananna-sarana. 
 
--Maha-Parinibbana Sutta, 
Digha Nikaya, 16. 

 Бъдете остров за себе си, 
бъдете убежище за себе си;  
нямайте други убежища. 
направете Дамма свой остров, 
направили Дамма убежище за себе си;  
нямайте други убежища. 
 

   
Caratha bhikkhave carikam 
bahujana-hitaya, bahujana-sukhaya, 
lokanukampaya, 
atthaya hitaya sukhaya 
devamanussanam. 
Ma ekena dve agamittha. 
Desetha bhikkhave Dhammam 
adikalyanam, 
majjhekalyanam, pariyosanakalyanam 
sattham sabyanjanam. 
Kevalaparipunnam parisuddham 
brahmacariyam pakasetha. 
 
Santi satta apparajakkhajatika 
assavanata Dhammassa parihayanti. 
Bhavissanti Dhammassa annataro. 
 
--Dutiya Marapasa Sutta, 
Samyutta Nikaya, VI (I). 5. 

 Вървете по пътя, монаси, 
за благото и щастието на мнозина, 
изпълнени със състрадание към света, 
за доброто, ползата и щастието 
на богове и хора. 
Нека двама не вървят в една посока. 
Преподавайте, Дамма, монаси 
която е полезна в началото, 
полезна в средата, полезна в края — 
както по буква, така и по дух. 
Правете известен Благородния живот, който е 
завършен [без необходимост от допълнение] 
и чист [без необходимост от отстраняване]. 
 
Има същества, само с малко прах върху очите, 
които ще бъдат изгубени ако не чуят Дамма. 
Тези хора ще разберат Дамма. 
 

   
Ye dhamma hetuppabhava 
tesam hetum tathagato aha 
tesam ca yo nirodho; 
evam vadi mahasamano. 
 
--Vinaya, Mahavagga, I. 23 (40). 

 Определени явления произтичат от една причина, 
за тях Просветленият е посочил причината 
а също така и тяхното прекратяване; 
това е "доктрината" на Великия Отшелник. 
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Pannatti thapetva visesena passati'ti 
vipassana. 
 
--Ledi Sayadaw, Paramattha Dipani. 

 Випассана означава наблюдаване на действителността 
по специален начин, за се отиде отвъд очевидната 
истина. 

   
Ditthe ditthamattam bhavissati, 
sute suttamattam bhavissati, 
mute muttamattam bhavissati, 

vinnate vinnatamattam bhavissati. 

--Udana, I. x. 

 Видяното, ще бъде само видяно; 
чутото, ще бъде само чуто; 
помирисаното, вкусеното, докоснатото ще бъде само 
помирисано, вкусено, докоснато; 
помисленото ще бъде само помислено. 

   
So kaya-pariyantikam vedanam 
vedayamano, 
kaya-pariyantikam vedanam 
vedayami'ti pajanati. 
Jivita-pariyantikam vedanam 
vedayamano, 
jivita-pariyantikam vedanam 
vedayami'ti pajanati. 
 
--Paathama Gelanna Sutta, 
Samyutta Nikaya, XXXVI (II). i. 7. 

 Изпитвайки усещания навсякъде в рамките на тялото, 
той осъзнава , "Аз изпитвам усещания навсякъде в 
рамките на тялото." 
 
Изпитвайки усещания навсякъде където има живот в 
тялото, 
той осъзнава , "Аз изпитвам усещания навсякъде 
където има живот в тялото." 

   
Iti ajjhattam va kaye kayanupassi 
viharati, 
bahiddha va kaye kayanupassi 
viharati, 
ajjhatta-bahiddha va kaye 
kayanupassi viharati. 
Samudaya-dhammanupassi va 
kayasmim viharati, 
vaya-dhammanupassi va kayasmim 
viharati, 
samudaya-vaya-dhammanupassi va 
kayasmim viharati. 
Atthi kayo'ti va pan'assa sati 
paccupatthita hoti, 
yavadeva nana-mattaya patissati 
-mattaya 
annissito ca viharati 
na ca kinci loke upadiyati. 
Evam'pi kho bhikkheave bhikkhu 
kaye kayanupassi viharati. 
 
--Maha-Satipattha Sutta, 
Digha Nikaya, 22. 

 Така той пребивава, наблюдавайки тяло в тялото 
отвътре, 
той пребивава, наблюдавайки тяло в тялото отвън, 
той пребивава, наблюдавайки тяло в тялото както 
отвътре, така и отвън; 
той пребивава наблюдавайки явленията които 
възникват в тялото, 
той пребивава наблюдавайки явленията които угасват в 
тялото, 
той пребивава наблюдавайки явленията които както 
възникват, така и угасват в тялото. 
 
 
Така неговото съзнание е установено, "Това е тяло." 
Тази осъзнатост е развита до степен, необходима за 
познание и наблюдение, 
и той пребивава независим 
и непривързан към нищо в света. 
 
Това е начина по който монахът съзерцава тялото като 
тяло. 
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Ti-ratana sarana: 

Buddham saranam gacchami. 
Dhammam saranam gacchami. 
Sangham saranam gacchami. 

Panca-sila: 

Panatipata veramani sikkhapadam 
samadiyami. 
Adinnadana veramani sikkhapadam 
samadiyami. 
Kamesu micchacara veramani sikkhapadam 
samadiyami. 
Musa-vada veramani sikkhapadam 
samadiyami. 
Sura-meraya-majja-pamadatthana 
veramani sikkhapadam samadiyami. 

 

 
Atthanga-sila: 

Panatipata veramani sikkhapadam 
samadiyami. 
Adinnadana veramani sikkhapadam 
samadiyami. 
Kamesu micchacara veramani sikkhapadam 
samadiyami. 
Musa-vada veramani sikkhapadam 
samadiyami. 
Sura-meraya-majja-pamadatthana 
veramani sikkhapadam samadiyami. 

Vikala bhojana veramani sikkhapadam 
samadiyami. 
Nacca-gita-vadita-visuka-dassana- 
mala-gandha-vilepana-dharana- 
mandana-vibhusanatthana veramani 
sikkhapadam samadiyami. 

 
Ucca-sayana maha-sayana veramani 
sikkhapadam samadiyami. 

 Убежище в Трите Скъпоценности: 
 
Взимам убежище в Буда. 
Взимам убежище в Дамма. 
Взимам убежище в Санга. 
 
Петте предписания: 
 
Приемам предписанието да се въздържам от убиване 
на живи същества. 
Приемам предписанието да се въздържам от вземане 
на нещо, което не ми е дадено. 
Приемам предписанието да се въздържам от сексуална 
злоупотреба. 
Приемам предписанието да се въздържам от 
неправилна реч. 
Приемам предписанието да се въздържам от 
интоксиканти, които са причина за неумерено 
поведение. 
 
 
 
Осемте предписания: 
 
Приемам предписанието да се въздържам от убиване 
на живи същества. 
Приемам предписанието да се въздържам от вземане 
на нещо, което не ми е дадено. 
Приемам предписанието да се въздържам от всякаква 
сексуална дейност. 
 
Приемам предписанието да се въздържам от 
неправилна реч. 
Приемам предписанието да се въздържам от 
интоксиканти, които са причина за неумерено 
поведение. 
Приемам предписанието да се въздържам от хранене в 
неправилно време. 
Приемам предписанието да се въздържам от 
танцуване; пеене, свирене; светски развлечения; да се 
разкрасявам с гирлянди, парфюми, или козметика; да 
нося скъпоценности. 
 
Приемам предписанието да се въздържам от 
употребата на високи или луксозни легла. 
 

 


