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За автора 
 
Преподобният Бикку Боди, с рождено име Джефри Блок, е американски 

Будистки монах от град Ню Йорк. Роден е в Бруклин през 1944 година, 
придобива бакалавърска степен по философия в Brooklyn College (1966) и 
докторска степен по философия от Claremont Graduate School (1972). 

През ранните си 20 години - успоредно се занимава и с будизъм. След 
завършване на университетското си образование пътува до Шри Ланка, 
където през 1972 г. е ръкоположен за млад монах, а през 1973 г. получава 
пълно монашеско ръкополагане, като се обучава при покойния вече Преп. 
Ананда Маитрея, водещ учен-монах. 

Назначен е за редактор на Обществото за Будистки публикации (в Шри Ланка) през 1984 г. и 
за негов Президент през 1988. Преподобният Боди има изключително важни публикации като 
автор, преводач или редактор, включително „Средните по дължина Беседи на Буда“ —Превод 
на Маджима Никая (съвместен превод с Преп. Бикку Нанамоли (1995), „Свързаните Беседи на 
Буда“ — Нов превод на Самютта Никая (2000), „Словата на Буда – антология на беседите от 
палийския канон“ (2005), „Номерираните беседи на Буда“ – превод на Ангуттара Никая (2012). 

Бикку Боди се завръща в Съединените щати през 2002 г. В момента е отседнал в манастира 
Чунг Йен (Chuang Yen Monastery), преподава в манастира Боди (Bodhi Monastery) и е 
Председател на фондацията Yin Shun Foundation. 

 
 
За лекциите 
 
През 1979 г., докато живее във Вашингтонският Будистки манастир (Washington Buddhist 

Vihara), Преп. Бикку Боди изнася серия от лекции за основните учения на Ранния будизъм. Бханте 
Гунаратана му предлага да запише лекциите си, за да може манастира да ги разпространява като 
комплект от аудиокасети. 

През лятото на 1981 г, Пред. Боди записва десет лекции, използвайки обикновен, 
непрофесионален касетофон. Един ентусиазиран поддръжник използвал основният запис и го 
презаписал в големи количества с цел разпространение. Тези записи се разпространяват на 
касети и компактдискове в продължение на двадесет и пет години, и се считат за “обществено 
достояние” на всеки, който иска да ги копира и разпространява свободно. Единственото условие 
е да не бъдат продавани. 

Лекциите обясняват учението на Буда (Дамма) от гледната точка на Теравада будизма, най-
старата непрекъсната Будистка линия, чиито писания - Палийският канон дават най-точна 
картина на това, което историческият Буда всъщност преподава. Те са предназначени да служат 
като основа за начинаещите, които нямат предварителни познания за неговото Учение - Дамма, 
но същевременно са и достатъчно задълбочени, за да бъдат полезни и на дългогодишните 
учащи, които искат да разширят и доизяснят своите разбирания. 

 
Настоящият текст е взет от презентация на записаните лекции „Ученията на Буда такива, 

каквито са” на Бикку Боди. Материалът е взет от записите (в MP3 формат), които са достъпни на 
страницата на Bodhi Monastery, както и на записки към лекциите, публикувани в beyondthenet.net 
 

Източник: http://bodhimonastery.org/the-buddhas-teaching-as-it-is.html 

Превод от английски – Теравада будизъм на български, 2014, ред.2016 

Само за безплатно разпространение. 
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Бележки от преводача на български език 

В лекциите са използвани термини от древният език Пали. С цел по-лесното четене, правилно разбиране 
и бързи справки, прилагам следната таблица с най-важните термини: 

Пали  Санскрит  Значение на български език 
     

Авиджа  Авиджа  Невежество 

Аната  Анатман  Безсубектност, без-азовост, илюзията за ‘Аз’, ‘Мен’, ‘Мое’ 

Анича  Анитя  Непостоянство 

Арахант  Архант  Просветлен последовател на Буда 

Бава  Бхава  Съществуване 

Бикку  Бикшу  Будистки монах 

Бодисатта  Бодхисатва  Буда преди достигане на просветление 

Ведана  Ведана  Усещане 

Виняна  Виняна  Съзнание 

Випака  Випака  Ефект, резултат 

Випассана  Випассана  Прозрение 

Дамма  Дхарма  Реалност, действителност, учението на Буда и много др. 

Джана  Дхяна  Степен в медитацията ‘Самата’  

Джара, марана  Джара, марана  Остаряване и смърт 

Джати  Джати  Раждане 

Доша  Двеша  Омраза, ненавист, отвращение 

Дукка  Дукха  Всички форми на страдание 

Камма  Карма  Волево действие 

Килеса  Клеша  Замърсяване (в съзнанието) 

Лобха  Рага  Алчност, привързаност 

Метта  Метта  Любяща доброта 

Моха  Моха  Заблуда, невежество 

Ниббана  Нирвана  Необусловена реалност, целта на Будисткото учение 

Пання  Праджня  Мъдрост 

Парами  Парамита  Съвършенство 

Патимокка  Пратимокша  Етичен кодекс на Будисткия орден, будистка дисциплина 

Рупа  Рупа  Материални форми 

Салаятана  Садаятана  Сетивни рецептори 

Самаади  Самадхи  Концентрация 

Самата  Шамата  Душевно спокойствие 

Самсара  Самсара  Кръга на прераждане 

Санга  Сангха  Будистка общност 

Санкара  Самскара  1. Обусловена структура, зависима от условия формация, 

2. Волева формация, ментална структура 

Сання  Сана  Възприятие 

Сача  Сатия  Истина, действителност, реалност 

Сиила (Шиила)  Сила  Морална дисциплина 

Сутта  Сутра  Беседа 

Танха  Тришна  Желание, желаене, неутолима жажда 

Упадана  Упадана  Привързване 

Пасса  Спарса  Контакт 

Чита  Чита  Единица съзнание, елемент от потока на съзнанието 
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A. БУДА 

 
Разбиране и практика 
Учение с цел познание и правилно разбиране (париати) от една страна и практика (патипати) от 

друга страна са необходимите условия за постигане на целта на Будистките учения - освобождение от 
страданието. Мъдростта е ключът за разбирането, която се развива на три етапа: 

1. Мъдрост, родена от изучаване на теоретичната рамка (сутта-мая пання);  
2. Мъдрост, родена от размишление (чинта-мая пання) - изследване и проучване на ученията, 

които сме усвоили, както и проверката им чрез нашия собствен опит, потвърждение на верността им; 
3. Мъдрост, родена от медитация (баавана-мая пання). 
Целта на настоящия курс е да се представят основите на Будисткото учение, които са от 

съществено значение и основа за развитие на практиката. 
 

Дамма – Учението на Буда 
Учението на Буда е наречено Дамма. Думата, ‘Дамма’ означава това, което поддържа, което 

подкрепя. Думата означава Истината (Природата на нещата, Реалността, Действителността), осъзната от 
Буда; това е истина, която съществува сама по себе си (не е създадена); истинската същност на явленията. 
Думата също означава пътят, който води до осъзнаване на Истината, и ученията, които осветляват 
Истината. Буда не е създал, а е открил Дамма и я е направил достояние на света. Представянето на 
Учението с лекциите, които следват, е направено от гледна точка на Будистката школа Теравада. 
Първоизточникът на лекциите е Трипитака – Сутта Питака, Виная Питака, и Абидамма Питака. Основният 
източник, на който настоящите лекции се позовават, е Сутта Питака и Коментарите. 

 

Буда 
Буда е казал, ‘Този, който вижда Буда, вижда Дамма’. Колкото по-дълбоко разбираме същността 

на Буда, толкова по-дълбоко разбираме и Учението (Дамма). Обратното също е валидно. Думата "Буда" 
не е лично име, а титла, означаваща "Просветеният" или "Пробуденият“. Той е откривателят и  
проповедникът на Истината. Титлата е била дадена на индийския мъдрец Сидатта Готама, който е живял и 
преподавал в Северна Индия през V в. пр. н.е. От историческа гледна точка Готама е Буда, откривателят на 
духовната традиция, позната като будизъм. 

Същевременно, от гледна точка на класическата Будистка доктрина, думата "Буда" има по-широко 
значение от титлата на една историческа фигура. Думата означава не просто един религиозен учител, 
който е живял в една конкретна епоха, а вид личност, вид от който е имало много представители в хода 
на космическото време. Титлата "Буда" в смисъла на "духовна служба", се прилага към всички, които са 
достигнали състояние на пълно просветление. В този смисъл Буда Готама, е просто последният 
представител от духовното родословие на Будите, което се простира назад в мрачните дълбини на 
миналото и напред в далечните хоризонти на бъдещето, един от многото случаи, в хода на космическото 
време. 

 

Буда – функции и качества 
Какво е Буда? Кои са отличителните качества на един Буда? Въпросът може да бъде обсъден от 

гледна точка на функциите, които изпълнява, и от гледна точка на качествата, които притежава. По-ясното 
разбиране на тези въпроси изисква една кратка разходка в Будистката космология. Буда учи, че вселената 
няма някакво откриваемо начало във времето: няма първо състояние, няма първоначален момент на 
създаване. През безначалното време, възникват световни системи, развиват се, и след това се разпадат, 
последвани от нови световни системи, подвластни на същия закон на растеж и разпад. Времето от 
появата на една световна система до пълното и разпадане е наречено ‘калпа’ (еон). 

Всяка световна система се състои от множество нива на съществуване, обитавани от същества с 
усещания, които са сходни в много отношения. Освен познатите ни човешки и животински сфери, 
световната системата съдържа небесни нива лежащи над нашето, нива на божествено блаженство, и 
адски нива под нашето, които са тъмни нива на болка и страдание. Във всичките нива на съществуване, 
животът е непостоянен, подлежащ на стареене, разпадане и смърт, точно както и самите световни 
системи. Дори животът в божествените нива, въпреки продължителността и блаженството си, не е краен, 
не е вечен. Всяко съществуване в крайна сметка отива към своя край, за да бъде последвано от 
прераждане след това. Съществата, обитаващи тези сфери, преминават от живот към живот в един 
непрекъснат процес на прераждане, наречен „самсара“, което означава "скитане." 
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Всеки живот е уловен в цикъла на възникване и отминаване; всяка форма на живот е непостоянна 
и неудовлетворителна. Ето защо, когато внимателно са проучени всички нива и форми на съществуване в 
рамките на самсара, те разкриват себе си като опорочени, маркирани със знака на несъвършенството, 
непостоянни, и обект на дукка. 

Въпреки това, извън обусловените сфери на прераждане, има сфера или състояние на съвършено 
блаженство и спокойствие, на пълна духовна свобода, състояние, което може да се постигне тук и сега, 
дори и в огъня на този несъвършен свят. Това състояние се нарича Нирвана (на езика Пали - Ниббана), 
"излизане" от пламъците на алчността, омразата и заблудата. Има също път, път на практиката, който 
води от страданието на самсара към блаженството на нирвана; от кръга на невежеството, привързаността 
и робство към безусловното спокойствие и свобода. Това е Благородният осмичен път. В историята на 
всяка световна система, когато този път е известен и следван, някои същества може да постигнат нирвана. 

През времето този път ще бъде изгубен за света, напълно неизвестен, и по този начин нирвана ще 
бъде недостъпна. Въпреки това от време на време, се появява свят човек, който със собствени усилия и 
интелигентност, без чужда помощ намира изгубения път към избавлението. След като го открие, той го 
следва до край, постига ниббана и напълно схваща цялата истина за света. След това се завръща към 
човечеството и предава тази истина на другите, правейки отново познат пътя към върховното блаженство. 
Индивидът, който изпълнява тази функция – двойната функция откриване на Пътя и известяването му на 
света, е именно Буда. 

Буда не е просто един Просветен, а е преди всичко Просветител, Световен Учител. Неговата 
функция е - в епоха на духовна тъмнина да преоткрие изгубеният пътя към нирвана, към съвършената 
духовна свобода и да преподаде този път на целия свят. По този начин, другите могат да следват неговите 
стъпки и да достигнат до същото освобождение, което той самият е постигнал. Буда не е уникален в 
достигането на нирвана. Всички тези, които следват пътя докрай, постигат същата цел. Тези хора са 
наречени араханти, "достойни хора," защото те са унищожили в себе си цялото невежество и желание. 

Уникалната роля на Буда е да преоткрие Дамма, крайната истина, и да основе една "религиозна 
система" или духовно наследство, което да съхрани учението за бъдещите поколения. Докато учението е 
достъпно, този който попадне на него и навлезе в пътя, може да достигне целта, посочена от Буда като 
нещо крайно, окончателно. 

Качествата на Буда могат да бъдат разгледани от два ъгъла – елиминиране на всички 
несъвършенства и постигане на превъзходни качества. Буда е изкоренил напълно и безвъзвратно всички 
ментални замърсявания (килеса) – алчност, омраза, заблуда и т.н. Буда също е белязан с трите 
превъзходни качества: 

1. Съвършена чистота на тялото, речта и ума. 
2. Велика мъдрост в дълбочина и обхват – познавач на света; неговото познание обхваща безброй 

световни системи, съзнанията на всички живи същества.  
3. Велико състрадание – работи, за да облекчи страданията на живите същества, учи на 

състрадание. 
В резюме: Буда е световен учител, с функцията да открие Истината за действителността и Пътя, да 

го извести на света, да води чувстващите същества към освобождение. По отношение на качествата, Буда 
е човек, който е елиминирал всички ментални замърсявания и е придобил отлични качества – съвършена 
чистота, съвършена мъдрост и голямо състрадание. Тези, които постигнат просветление чрез указанията 
на Буда, се наричат араханти, осъществени последователи на Буда. Буда е човек, който открива Пътя, 
учител, който го известява на другите. Буда също така притежава изключителни качества, с които 
арахантите не разполагат. В един исторически период може да има само един Буда, но много 
араханти. 

 
Историческият Буда 
Историческият Буда е известен като Сидатта Готама (неговото лично име) или Буда Готама или 

Буда Шакямуни. Въпреки че не знаем конкретни дати, свързани с неговия живот, много учени смятат, че е 
живял приблизително през периода 563 - 483 година преди н.е.; има също и признати дати, отстоящи с 
век по- рано. От традиционна Будистка гледна точка, историята на Буда продължава преди много еони в 
миналото. За да придобие квалификацията Буда, Световен Учител, кандидатът трябва да се подготвя през 
един невъобразимо дълъг период от време, обхващащ безброй животи. През периода на тези минали 
животи, бъдещият Буда се нарича Бодисатта, стремящият се към пълното просветление на Буда. 
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Подготовка за Буда 
Във всеки живот Бодисатта трябва да тренира себе си, чрез алтруистични дела и медитативни усилия, 

за да придобие качества и добродетели, които са от съществено значение за един Буда. Тези качества са 
наречени парами или парамити, съвършени качества или добродетели. Различните Будистки традиции 
предлагат малко различни списъци с парамити. В традицията Теравада се казва, че те са десет: щедрост 
(данна), морално поведение (сиила), отказ (неккама), мъдрост (пання), енергичност (вирия), търпение (канти), 
правдивост (сача), решителност (адиттана), загриженост/ любяща доброта (метта) и самообладание 
(упека). Във всяко съществуване, живот след живот през неизброими космически еони, Бодисатта трябва да 
култивира тези възвисени добродетели във всичките им разнообразни аспекти до съвършенство. 

 

Раждане и търсене на просветление 
След неговото раждане, бащата на Буда повикал четирима дворцови астролози, за да предскажат 

бъдещето на сина му. Всички астролози, с изключение на един, предрекли две възможни велики съдби за 
детето. Ако бъде защитено от мъките на света, то ще стане световен монарх, който ще разшири властта си по 
протежение на много земи и ще донесе ползи на много хора. Ако детето открие за себе си страданието на 
света, ще напусне домашния живот, за да се превърне в Буда, чието учение ще се разпространи по целия свят. 
За единият от брамините нямало съмнение, че детето ще стане Буда. Бащата на Буда го откъснал от 
страданията на света, построил му дворци и му осигурил живот изпълнен с лукс и сигурност. 

Като кралски наследник, Принц Сидатта израснал в лукс. На шестнадесет годишна възраст се оженил за 
красива принцеса на име Яшодара и живял охолен живот в столицата Капилаватту. С течение на времето обаче 
принцът ставал все по замислен. Това което го смущавало били страхотните изгарящи проблеми, които ние 
приемаме за даденост, а именно въпросите, отнасящи се за целта и смисъла на живота ни. Дали живеем само 
за насладата от сетивни удоволствия, за постигането на богатство и положение, за упражняване на власт? Или 
има и нещо истинско и пълноценно отвъд тях? 

 

Четирите гледки 
Според една легенда, която изразява силното и истинско психологическо пробуждане, до 29-тата си 

годишнина, от Принц Сидатта били напълно скрити стареенето, болестите и тежките факти от живота. По време 
на своите разходки извън пределите на дворците, той видял четири знаменателни гледки, които определили 
бъдещата му съдба: 

1. Старост – той видял стар мъж;  
2. Болест – той видял болен мъж;  
3. Смърт – той видял погребално шествие, труп.  
Тези гледки разбили всичките му заблуди. Той станал силно неудовлетворен. 
4. Аскет – отшелник, водещ живот в медитация, в търсене на начин за избавление от страданието. 
 

Търсене на просветление 
Принцът вече знаел посоката на своето развитие. На 29-годишна възраст, през нощта в която се родил 

синът му Рахула, той напуснал двореца. Навлязъл в гората, отрязал косата и брадата си, облякъл жълта роба и 
навлязъл в бездомният живот на отказа, търсейки начин за освобождение от кръга на повторното раждане, 
старостта и смъртта. На 29-годишна възраст, обхванат от дълбок размисъл върху трудната действителност на 
живота, той решил, че търсенето на просветление има по-висок приоритет от обещанието за власт или от 
призива на светското. 

По това време Северна Индия може да се похвали с редица доказали се майстори със своите 
философски системи и медитативни умения. Принц Сидатта потърсил двама от най-изтъкнатите, Алара Калама 
и Удака Рамапутта. Бодисатта усвоил техните учения и системи на медитация. Той открил, че те водят до 
дълбоки състояния на концентрация (самаади), но не и до вникване в истинската природа на нещата. Той 
открил, че тези учения не водят до целта, която търси: пълно просветление и постигане на ниббана, 
освобождение от страданията на светското съществуване. Бодисатта изоставил тези учители. 

След напускане на учителите си, Бодисатта тръгнал по различен път, който бил популярен в Древна 
Индия и все още има последователи днес: пътят на аскетизма, на самоумъртвяването. Този път бил следван с 
убеждението, че освобождението може да бъде достигнато чрез измъчване на тялото с болка, отвъд 
нормалните нива на издръжливост. В продължение на шест години Бодисатта следвал този метод с 
непреклонна решителност. Той постил дни наред, докато тялото му заприличало на скелет, забулен в кожа; той 
бил изложен на топлината на слънцето пладне и на студа през нощта; подлагал тялото си на такива мъки, че 
стигнал почти до прага на смъртта. И накрая открил, че въпреки своята упоритост и искреност - тези 
въздържания са безплодни. По-късно той ще каже, че е поел по пътя на самоумъртвяване и е стигнал по-далеч 
от всички други аскети, но това не довело до по-висока мъдрост и просветление, а само до физическа слабост 
и влошаване на умствените му способности. 
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Средният път 
Точно тогава си спомнил за друг път към просветление, път с балансирани, правилни грижи за 

тялото, с непрекъснато съзерцание и дълбоко изследване. По-късно ще нарече този път "Средният път", 
защото той избягва крайностите на чувствените удоволствия и на себеумъртвяването. Той бил изпитал 
тези крайности, първоначално като принц и по-късно като аскет, и знаел че те са улици без изход. За да 
следва Средният път обаче осъзнал, че първо трябва да възвърне силите си. Той се отказал от практиката 
си на аскетизъм и възобновил приема на питателна храна. През това време - други пет аскети живели в 
присъствието на Бодисатта, надявайки се, че когато постигне просветление ще им служи за водач. Но 
когато го видели да приема питателна храна, се отвратили от него и го напуснали, считайки че принцът-
аскет се е отказал от усилията си и се е върнал към живота в лукс. Сега бил останал напълно сам, и тази 
самота му позволила да следва стремежа си необезпокояван. Един ден, когато физическата му сила се 
възвърнала, той приближил едно прекрасно място в Урувела на брега на река Неранджара. Тук той 
подготвил място за сядане от слама под едно дърво - Фикус религиоза (Ficus religiosa, Asvattha - по късно 
наречено дървото Боди) и седнал с кръстосани крака, вземайки твърдото решение да не стане, докато не 
достигне целта си. 

 

Мара – вътрешните борби 
Тогава борбата за просветление се пренесла в съзнанието на търсещия, една борба с всички 

замърсявания и всички страдания. В писанията - борбата е била изобразявана алегорично като битка с 
Мара, персонификацията на всички желания и привързаности, изкусителят, злият. Мара извикал цялата си 
войска и орди от демони, за да го изкушат с почести, слава и власт, върховна власт върху целият свят; 
призовал любовта му към семейството и семейния живот; опитал се да го уплаши с гръм и мълнии; 
опитал се да го съблазни с наслада и удоволствия; оспорил правото му да седи под дървото Боди. 
Търсещият посочил земята, докосвайки я с дясната си ръка, като свидетел на постигнатите от него 
съвършенства. Когато нощта се спуснала той навлязъл във все по-дълбоки и по-дълбоки фази на джана, 
докато съзнанието му не станало съвършено спокойно и утихнало. 

 

Просветление 
След това, писанията ни казват, че в началото на нощта той насочил успокоения си ум към спомена 

от предишните си животи и пред вътрешното му виждане се разкрили множество минали негови 
прераждания, обхващащи включително много космически еони. През средата на тази нощ той развил 
"божествено око", чрез което можел да вижда появата и отминаването на различните живи същества; и 
начина на прераждане на съществата в зависимост от кармата им, делата им; и в края на нощта той 
проникнал в най-дълбоките истини на битието, фундаменталните основи на действителността, закона за 
взаимнозависимото възникване, той развил прозрение (випассана) и осъзнал Четирите благородни 
истини, и по този начин отстранил от ума си най-неуловимите воали на невежеството. 

Когато настъпило утрото, фигурата, седяща под дървото не била вече Бодисатта, Търсещият 
просветление, а Буда, напълно Просветлен, някой, който е постигнал безсмъртие в този живот. В 
продължение на няколко седмици току-що пробуденият Буда останал в основата на дървото Боди, 
съзерцавайки от различни ъгли Дамма (на Санскрит: Дхарма), истината, която бил открил. Тогава 
достигнал до нов кръстопът в духовното си развитие: Дали да преподава, да се опита да сподели 
постигнатото с другите, или вместо това да остане спокойно в гората сам, наслаждавайки се на 
блаженството на освобождението си? 

Първоначално бил склонен да запази мълчание, защото считал, че истината, която осъзнал е 
прекалено дълбока и трудна за разбиране от другите. Истината била толкова трудна са изразяване с думи, 
че той бил загрижен, че просто ще се измори, опитвайки се да я предаде на другите. Но сега текста 
въвежда драматичен елемент в историята. В момета, в който Буда решил да запази мълчание, едно 
високопоставено божество, Богът на Хилядите светове (Брахма Сахампати), осъзнал, че ако Учителят 
запази мълчание, светът ще бъде загубен, лишен от чистият Път за спасение от страданието. Поради това 
той се спуснал на земята, поклонил се ниско пред Пробудения, и смирено го помолил да преподава 
Дамма ‘заради тези с малко прах върху очите.’ 
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Състрадание към света 
След това Буда се вгледал в света със своето дълбоко проникновение. Видял, че хората са като 

лотоси в езеро - на различен етап на развитие, и разбрал, че някои лотоси са близко до повърхността на 
водата и се нуждаят само от малко слънчеви лъчи, за да израснат над повърхността и да разцъфнат 
напълно. По същия начин има и хора, които се нуждаят само да чуят Учението, за да постигнат 
просветление и да достигнат до пълно освобождение на съзнанието си. Когато видял това, сърцето му 
било обхванато от дълбоко състрадание, и той решил за влезе обратно в света и да преподава Дамма на 
тези, които са готови да го слушат. 

 
Мисията на Буда 
Първите, които приближил били бившите му спътници, петимата аскети, които го били напуснали 

няколко месеца по-рано и сега обитавали Парка на елените в Сарнат близо до Бенарес (днешен 
Варанаси). Той им разкрил истините, които бил открил, и чувайки беседата му те придобили прозрение в 
Дамма, Той обяснил Средният път в първата си беседа, след това Четирите благородни истини. Слушайки 
беседата му, петимата аскети придобили прозрение в Дамма, достигнали до различна степен на 
просветление и накрая до пътя на араханта. През следващите месеци, последователите му нараснали 
стремително - аскети и стопани, които чули освобождаващото му послание, се отказали от предишните си 
убеждения, и се обявили за ученици на Просветения. 

Към края на първото дъждовно оттегляне, Буда събрал шестдесет ученици около себе си, всичките 
те били араханти. Той ги изпратил по света, всеки в различна посока, за да разпространят 
освобождаващото послание на Дамма. В изказванията си, той подчертал състраданието като мотивът за 
неговото учение. Той казал: “Монаси, аз съм освободен от всички окови, човешки и божествени. Вие също 
сте освободени от всички окови. Затова отидете по света, за доброто на много хора, за щастието на много 
хора, от състрадание към света и преподавайте Дамма, направете Дамма която е чиста в началото, чиста 
в средата и чиста в края позната на света. Учете на свят живот, напълно чист и съвършен живот.” 

Всяка година, дори и на преклонна възраст, той се скитал из села и градове в областта на река 
Ганг, за да обучава всички, които искат да чуят. Той почивал само през трите месеца на дъждовния сезон 
(най-често в Джетаванна в близост до Саватти или в Бамбуковата горичка в Раджагаха), и след това 
продължавал своите странствания, които ще го отведат от днешен Делхи, на изток чак до Бенгал. През 
втората година след просветлението си, той се завърнал в Капилаватту и преподал Дамма на своето 
семейство и близки. Мнозина, включително неговият баща, достигнали различна степен на просветление. 
Неговият син, Рахула, станал млад монах и по-късно бикку; неговата жена - Яшодара, станала биккуни. 

Буда основал Санга, една общност от монаси и монахини, на които предписал сложна съвкупност 
от правила и регламенти. Тази общност е все още жива и до днес, и може би (заедно с джайнистката 
общност) е най-старата продължаваща институция в света. Той също привлякъл много последователи – 
миряни, които станали предани привърженици на Учителя и на неговата Санга. След 45-годишна активна 
просветителска дейност, в зряла възраст, на 80 години, Буда се отправил на север към град Кусинара 
(днешен Кушинагар). Там, заобиколен от много ученици, умрял в състоянието на ниббана без остатък на 
обусловеното съществуване, прекъсвайки завинаги връзката си с кръга на прераждането. 

 

Влияние на Будисткото учение 
За да отговорим на въпроса - защо Будисткото учение се разпространява толкова бързо сред 

всички слоеве на североизточното индийско общество, трябва да си зададем въпрос, който не е само от 
исторически интерес, а е от значение и днес. Защото ние живеем във време, в което будизмът указва 
силно влияние върху все по-голям брой хора, както от изток, така и от запад. Аз вярвам, че 
забележителния успех на будизма, както и неговото съвременно влияние, може да бъде разбрано главно 
по отношение на два фактора: първият е целта на учението; и вторият, неговата методология. 

 

Цел на Будистките учения 
Що се отнася до целта, Буда формулира своето учение по начин, който директно е насочен към 

централния проблем в основата на човешкото съществуване – универсалният проблем на страданието – и 
го прави без да разчита на митове и тайнства, толкова типични за религиите. След това показва пътя за 
края на страданието, към пълно спокойствие и безусловно щастие. Всички останали неща, извън тази цел 
- като теологични догми, метафизични изтънчености, ритуали и поклоннически правила - Буда отхвърля 
настрана като неотносими към посочената задача - освобождаването на ума от неговите окови и вериги. 
Той се занимава с проблема на страданието по един реалистичен, личен и проверим начин. 
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Уповаване в себе си 
Буда проследил страданието до неговите корени, залегнали в съзнанието ни - алчност, омраза и 

заблуда, и видял, че решението трябва да се търси в ума, чрез прочистването му от замърсяванията. Като 
резултат от тази диагноза, той отхвърлил всички чужди религиозни форми, които разчитат на външна 
намеса чрез изпълнението на ритуали и жертвоприношения, отхвърлил влиянията на авторитетни книги, 
разчитането на свещеници и спасители, и разчитането на божествени персони, предоставящи спасение. 
Буда подчертава, че уповаването в себе си е ключът към спасението. Той казва на своите последователи: 
‘Бъдете остров за самите себе си, бъдете убежище за себе си, не търсете външно убежище.’ 

Като начин на освобождение, той държи на пречистеното поведение и правилното разбиране. 
Буда изпълнява функцията на учител, не на спасител, който дава спасение. Пътят към освобождението 
трябва да се следва от всеки сам за себе си, в зависимост от собствената си енергия и разбиране. Поради 
тази причина, Буда отхвърля призива за сляпа вяра и убеждения. Той настоява неговите последователи да 
не приемат учението му на вяра или от респект към него, а да го изследват, изпробват, разучат преди да 
го приемат. 

 
Универсалност на Будисткото учение 
Поради това, че Будисткото учение се занимава с най-универсалния от всички човешки проблеми - 

проблемът за страданието, то се превръща в универсално послание, което е адресирано до всички 
човешки същества, единствено към тяхната човешка природа. Буда не е поставял никакви ограничения по 
отношение на хората, на които преподава Дамма. Той приема, че това което прави един човек 
благороден, са неговите лични качества и поведение, а не семейният му статус или каста. По този начин 
той отваря вратите на освобождението към всички социални класи. Брамини, крале и принцеси, търговци, 
селяни, работници, дори аутсайдери – всички са добре дошли да чуят Дамма без ограничения, и много от 
представителите на по-ниските класи постигат най-високи нива на просветление. 

 
Майсторските умения на Буда 
За да се разбере успеха на Будистката мисия има една друга особеност на метода му, която трябва 

да се вземе под внимание. Това е нещо, което би могло да се нарече "майсторски умения.“ Чрез своето 
просветление, Буда придобива специална способност да открива точният начин, по който да учи този, 
който е дошъл при него за напътствие. Той е можел да чете в дълбоко скритите кътчета на човешките 
сърца, да разбере техните склонности и интереси, да приспособи учението си по точният начин, 
необходим за тяхната трансформация, така че успешно да ги води по пътя към освобождението. 
Текстовете изобилстват с много примери за тези върховни педагогически умения на Буда. 

 
Паринирвана и след това 
Буда преподавал 45 години. Той бил изпълнил своята мисия, доктрината му станала широко 

разпространена и плодотворна; той оставил Санга и последователи, които са усвоили учението. На своята 
80-та годишнина той се отправил с учениците си към Кусинара и се подготвил да премине в паринирвана. 
Легнал между две салови дървета, и призовал учениците си: ‘всички обусловени неща са непостоянни, 
подлежащи на унищожение; работете за собственото си спасение със старание.’ Това били последните 
думи на Буда, след това навлязъл в последователните етапи на медитация и от там навлязъл в 
паринирвана. Тялото му било кремирано с всички почести, подходящи за един световен монарх. 
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B. ДАММА 

 
Характерните черти на Дамма 
Множество нюанси на значение 
Учението на Буда е наречено Дамма. Думата ‘Дамма’ идва от корена на думата ‘Дара’, който 

означава - да подкрепя, да поддържа, да държи изправен. Думата 'дамма' има няколко значения. Най-
основният смисъл на думата 'Дамма' означава истинската същност на нещата. Дамма е основният 
елемент на законност действащ във вселената, подреждащ всички събития, всички преживявания и 
всички явления. Всички реални неща, всички явления са наречени Дамма в множествено число, защото 
всички те въплъщават истинската природа на нещата. 

Дамма още означава етичен закон, основен принцип на справедливостта, космически закон на 
добродетелта и добротата. 

Дамма също така има и практическо значение, нещо приложимо в нашия собствен живот. Дамма 
е това, което ни поддържа, което ни подкрепя или насърчава собствените ни усилия, за да живеем в 
добродетелност и доброта. В този смисъл Дамма е пътят. От една страна това е светският път на 
добродетелността, но от друга страна - Дамма е Отвъд-светският път, възвишеният път, който води до 
осъзнаване на истинската природа на нещата. 

Учението на Буда е наречено Дамма, защото това учение прави известна истинската същност на 
нещата - разкрива истинската природа на цялото съществуване. 

 

Буда само показва пътя ... Ние със собствени усилия трябва да го извървим 
 

Към Дамма е необходимо да се подходи с правилно отношение, правилно разбиране и правилен 
стремеж. Пътя на разбиране на Дамма, означава, че Учението не трябва да бъде прието въз основата на 
сляпа вяра. Също така Дамма не трябва да се приема като набор от доктрини, с които да се водят 
интелектуални игри. Дамма по същество е път, път който води до осъзнаване на истината, но Дамма също 
така е и истината, която трябва да бъде осъзната. 

Ученията на Буда, съдържат редица доктрини и принципи. Но те са представени пред нас не като 
постоянни обекти на вярата, а като указатели, като помощни средства, които да доведат до отваряне на 
очите ни за мъдростта. Тези доктрини не произтичат от някакви хипотези или вярвания, а от собствения 
опит и постижения на Буда; и тези доктрини са представени пред нас с цел да ни водят до просветление, 
така че да можем да споделим собственото прозрение на Буда за истинската природа на нещата. 

Дамма е наречена 'Опанаяка', защото води напред стъпка по стъпка към задълбочаване на 
осъзнаването на истината. Наречена е ‘Нияника’, подкрепяща човека и водеща до освобождение. 
Осъзнаването на Дамма трябва да се осъществи в рамките на самите нас, в собствения ни опит. Дамма е 
истинската природа на нещата. И тази истина трябва да бъде осъзната със същата непосредственост, с 
която можем да видим обект, който държим в ръката си. За да осъзнаем истината, трябва да извървим 
път, целият път на Дамма трябва да бъде извървян от нас самите. Няма друг, който да може да го извърви 
вместо нас. Но Дамма казана от Буда ни води в нашето усилие да извървим пътя. 

 

Дамма като сал 
Ученията на Буда не започват с някаква теоретична догма или вярване. Те започват с простото 

наблюдение, че човешкият живот по същество е проблематичен. Тези проблеми, трудности, недостатъци, 
Буда нарича дукка, термин обикновено превеждан като страдание. И стойността на Дамма се състои в 
нейната прагматичност като помощно средство. Тя предлага да ни покаже пътя отвъд нашите 
проблематични ситуации, път за постигане на истинско щастие. 

Буда сравнява Дамма със сал. Ние използваме сала, за да се придвижим от едната страна на 
реката до другата, не да му се кланяме, нито да го пазим като светиня или да го поставим на главата си и 
да го носим със себе си, където и да отидем. По същия начин, ние използваме Дамма като средство да 
преминем от нашето настоящо състояние на робство и страдание на другия бряг, към състояние на 
абсолютна свобода, ниббана. 

 

Човек прострелян с отровна стрела 
Поради тази практическа насоченост, Буда отхвърля всички теоретични занимания като 

неуместни. Той казва, че учи само за страданието и за прекратяване на страданието. Всички други 
философски стремежи са неуместни, безполезни, подвеждащи и дори опасни. Буда сравнява човека 
обсебен от хипотези с човек, прострелян с отровна стрела. Един мъж бил прострелян с отровна стрела и 
умирал. Когато при него идва доктор и му предлага да извади стрелата, мъжът казва: "Не, няма да ви 
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позволя да извадите стрелата, докато не ми кажете името на човека, който ме простреля, от коя класа 
произлиза, какво е семейството му, от какви материали е изработена стрелата, и т.н.". Такъв човек ще 
умре, преди да бъде извадена стрелата. Буда казва, че по същия начин, един теоретичен мислител, 
изгубен в тези въпроси, само продължава да се въргаля в страданието, без да намери пътя към 
освобождението. 

 

I. Четирите благородни истини 
 

Отпечатък от стъпка на слон 
Записаните учения на Буда са многобройни. Но всички тези различни учения пасват заедно в една 

обединяваща рамка, учението за Четирите благородни истини. Буда сравнява Четирите благородни 
истини с отпечатък от стъпката на слон. Точно както този отпечатък може да побере отпечатъците на други 
животни, отпечатък на тигър, лъв, куче, котка, и т.н. По същия начин всички останали учения на Буда могат 
да бъдат събрани в рамката на Четирите благородни истини. 

Буда разяснява, че осъзнаването на Четирите благородни истини съответства на постигнатото от 
него просветление. Той казва, че когато Буда се появи на света, там има учението за Четирите благородни 
истини. Те не са създадени от Буда. Така че специалната цел на Буда е да направи известни Четирите 
благородни истини и специалната цел на тези, които вървят по пътя на просветлението, е да видят за себе 
си Четирите благородни истини. 

Четирите благородни истини са следните: 
1. Истината за дукка 
2. Истината за произхода на дукка 
3. Истината за прекратяване на дукка 
4. Истината за пътя, водещ до освобождаването от дукка 
 
Думата 'дукка' често се превежда като страдание, болка и нещастие. Но 'дукка', както се използва 

от Буда, има много по-дълбоко и широко значение. Тя предполага една базова неудовлетвореност, 
проникнала в цялото съществуване, във всички форми на живот, което се дължи на факта, че всички 
форми на живот се променят, че са непостоянни, нестабилни и без каквото и да било вътрешно ядро или 
твърдина. Терминът дукка, показва липса на съвършенство, едно състояние което никога не покрива 
нашите стандарти или очаквания. 

 
Всяка дума във фразата "Четири благородни истини" е показателна.  
Значимост на Четирите благородни истини 
Думата 'Сача' на езика Пали, която означава истина, показва съществуваща реалност, а не вярно 

твърдение или предположение, т.е. Четирите Благородни Реалности, Действителности. Така че Четирите 
благородни истини не са просто формулировки, изложени от Буда. А са по-скоро четирите реалности, 
открити от Буда, които са валидни съвсем независимо от него. Това е реалността, която винаги присъства, 
но която е скрита от нашия поглед поради воала на невежеството. 

 
Истините са наречени 'Благородни' или 'Ария' защото: 
a) те са преподадени от Благородния, това е Буда; 
б) те водят до благородно ниво. Благородният е просветлен или е на път към просветлението; 
в) те призовават към благородни качества, към смелост, честност, мъдрост, дълбочина на 

характера, призовават ни да видим действителността такава, каквато е. 
Има четири истини, които ни дават всичко, от което се нуждаем, за да постигнем освобождение. 

Няма друга истина, която да се прибави към тях, нито някоя от тях може да бъде премахната и да се  
постигане целта – освобождение от страданието. 

 
Докторска рецепта 
Буда излага Четирите благородни истини по формулата, по която си служи доктора при работа с 

пациент. Буда първо дефинира основната болка на човешкия живот, проблемът с дукка. След което прави 
диагноза, определя причината за заболяването; това е втората истина – страстното желание. Като трета 
стъпка, докторът дава прогноза. Той определя възможността за излекуване, прекратяването на дукка. 
Буда казва, че страданието може да бъде прекратено. Като четвърта стъпка докторът предписва курс на 
лечение. Буда също предписва в четвъртата благородна истина Благородният осмичен път. 
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a. ПЪРВАТА БЛАГОРОДНА ИСТИНА  
Благородната истина за страданието (Дукка ария сача) 

 
Буда обяснява тази истина чрез просто изброяване на различните видове дукка. 
 
i) Раждане 
Раждане в най-общ смисъл означава целия период на бременността от момента на зачеването, до 

момента на излизане от утробата. Раждането само по себе си е болезнено изживяване. Да бъдеш изваден 
от утробата, да бъдеш изхвърлен в света без избор, без никакво разбиране е травматично изживяване. 
Раждането е дукка и в смисъла, че това е първата точка за всички други останали форми на дукка, които 
ще последват през време на живота. След раждането идва растежа, които също има дял в болката. 

 
ii) Стареене 
Когато е достигната максималната точка на растежа, идва стареенето. Кожата се сбръчква, зъбите 

почват да падат, сетивата губят своята острота, косата посивява, паметта отслабва и жизнеността спада. 
 
iii) Разболяване 
Болестите, както физически, така и психически са дукка. 
 
iv) Смърт 
Накрая идва смъртта. Разпадането на тялото, гасненето на жизнената сила е страдание. 
 
v) Мъка, печал, болка, тъга и отчаяние 
Мъката е силна скръб заради някои лишения. Печал е ридание и оплакване. Болката е телесно 

страдание. Тъгата е всякаква форма на психично страдание. Отчаянието е най-ниската точка на 
психическо мъчение, когато всяка надежда е загубена. 

 
vi) Свързване с неприятното 
Изправяне пред различни неприятни ситуации и неприятни хора, с които не искаме да се 

сблъскваме е страдание, когато сме свързани в тях против волята ни. 
 
vii) Отделяне от приятното 
Има приятни ситуации или хора, с които бихме искали да се срещнем и да запазим, или да се 

привържем; взаимоотношения, които искаме да задържим. Изправянето пред раздяла с тези ситуации 
или хора е страдание. 

 
viii) Да не получим това, които желаем 
Обикновено ние желаем удоволствие, здраве, известност и похвали, но за съжаление се срещаме 

с болка, бедност, срам и вина. Когато желаем да останем млади, ние остаряваме, когато желаем да бъдем 
здрави ние се разболяваме, когато желаем да живеем, трябва да умрем. Всичко това е страдание. 

 
Тогава Буда обобщава: "накратко петте групи на привързване са дукка". С това изявление Буда 

показва, че целият наш житейски опит е включен в дукка. Петте групи са основните компоненти на нашето 
преживяване, които са пет вида. Това са материалната форма, усещанията, възприятията, менталните 
формации и съзнанието. 

Материалните форми се покриват с физическото тяло, заедно със способността му да усеща; 
останалите четири са свързани с психиката. Причината те да бъдат включени в дукка е, че всички те са 
непостоянни, променящи се всеки един момент. Фактически, те са едно моментно явление без вътрешно 
ядро. Когато казваме "Аз" това е просто комбинация от групите на привързване от един момент в други. 
Това са групите, които се раждат, остаряват и накрая умират. 
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Страданието в дълбочина 
За да разясни, че дукка означава повече от обикновено страдание, Буда разделя дукка на три 

групи, в зависимост от тяхната дълбочина: 
(a) Дукка като обикновено страдание (Дукка дукката), е телесната или менталната болка. 
Телесна болка са например случаите на инцидент, нараняване, заболяване и насилствен контакт с 

тялото. Менталната болка включва голям диапазон от моментни усещания като раздразнение, надолу до 
по-дълбоки преживявания на разочарование, скръб, алчност, безсилие, надолу до най-дълбоките 
преживявания на терзание, отхвърляне и отчаяние. 

(b) Дукка поради промяната (Випаринама дукка) 
Това е една стъпка по-напред в усещането за нещастие. На това ниво виждаме, че всички приятни 

преживявания са дукка, защото подлежат на промяна. Това не означава, че страданието възниква поради 
промяната на удоволствието, а по-скоро означава, че приятните изживявания сами по себе си както и 
нещата, които предоставят тези изживявания, вече са дукка, дори докато им се наслаждаваме. Здравето 
може да бъде подкопано от заболяване, ето защо дори когато сме здрави, състоянието на здраве е дукка. 
Младостта трябва да даде път на старостта. Ето защо нашата младост дори сега е дукка, дори сега е 
неудовлетворителна. 

(c) Дукка поради зависимите формации (Санкара дукка) 
Това е което Буда има в предвид, когато заявява, петте групи на привързване са дукка. Нашата 

индивидуалност е просто комбинация от зависими явления, а пък всички зависими явления са 
непостоянни и претърпяват постоянна трансформация. В резултат на това ние нямаме власт над тях, 
нямаме контрол върху тях, те се развиват по свой собствен начин. За този, който притежава мъдрост, те се 
усещат като дукка. 

 
Буда песимист ли е? 
Учението, дадено от Буда, в Първата благородна истина често има тенденция да предизвиква 

емоционална съпротива. Това е довело до несправедливи обвинения, че Буда е песимист, черногледец. 
Обаче, ние трябва да разберем целта на Буда при преподаването на Първата благородна истина. Цялото 
намерение на Буда е, да ни доведе до освобождение от тази дукка. Това изисква усилия и предизвиква 
известна вътрешна съпротива. Създали сме емоционален балон около нас, така че да разберем нещата по 
начин, който съответства на нашите нагласи. Но Дамма върви срещу нашите обичайни склонности. Но тъй 
като Дамма е истината, ние трябва да бъдем подготвени, за да видим нещата такива, каквито са. Защото 
само чрез виждане и то правилно виждане можем да спечелим свободата. Ето защо ние трябва да спрем 
да гледаме това, което искаме да видим, а да погледнем на нещата обективно. Буда казва, че с цел по-
пълна представа трябва да погледнем на нещата от три гледни точки: 

1) От гледна точка на насладата и задоволството. 
2) От гледна точка на опасността или незадоволителността. 
3) От гледна точка на освобождението или избавлението. 
Буда посочва, че животът включва удоволствие и наслада. Той казва, че ако нямаше удоволствие 

или наслада в нашия свят, ако нямаше лични вещи, връзки с други хора и т.н., то нямаше да бъдем 
привързани към света. Именно защото има удоволствие, ние сме привързани към този свят, като не 
всички привързаности са зловредни. Щастието на доброто семейство, истинската любов, естетическото 
удоволствие, религиозният живот могат да бъдат наистина удовлетворяващи. 

Обаче, ако погледнем на живота от втората гледна точка, ще видим, че всички тези неща са 
непостоянни, а това е неудовлетворително. Ето защо ние трябва да изоставим привързаността и 
желанието и да проучим, дали тази наслада може да ни даде пълно удовлетворение. 

Когато проучим нашия живот в светлината на Будистките учения става ясно, че истинско щастие не 
може да бъде открито в сферата на раждането и смъртта. Обаче Буда също така ни показва пътя за 
излизане от тази дукка, това е ниббана, както и пътя до ниббана. Той ни уверява, че това може да бъде 
постигнато от всички нас, точно така както го е постигнал и той. Ето защо пътят, посочен от Буда, става 
най-оптимистичният и изпълнен с надежда. 

Въпреки това, за да се освободим от страданието, трябва да открием причините за нашето 
робство. Това ни довежда до Втората благородна истина. 

 
 
 
 
 



 

 11 

b. ВТОРАТА БЛАГОРОДНА ИСТИНА 
Благородната истина за произхода на страданието (Дукка самудая ария сача) 

Дали нашето страдание е по волята на Всемогъщия Бог? 
Тази истина има за цел да ни покаже причината за страданието. Различните философии и религии 

ни дават различни отговори на въпроса - защо сме обект на страдание. Някой казват, че то идва по чиста 
случайност, или от участ, съдба; други го приписват на волята на Всемогъщия Бог. Буда отхвърля тези 
твърдения като резултат от вярвания и въображение. Всички те водят до два резултата, или насърчават 
едно пасивно приемане на страданието или пък ни замесват в лечение на симптомите. 

Подходът на Буда е да проследи проблема до неговата причина, до неговия корен. Буда 
декларира, че произхода на дукка се крие в страстното желание, на Пали 'танха'. Буда признава, че има 
три вида желание. Има благотворно желание, като желанието за практикуване на Дамма, желанието да 
дарим, и т.н. Има също неутрално желание, желанието да се разходим, желанието да спим, и др. също 
така има и неблаготворно желание. Танха означава неблаготворно желание – желание, обвито в 
невежество, водещо просто до удоволствие. 

Въпреки че желанието е изтъкнато като причината за дукка, то не е единственият фактор, участващ 
в произхода на страданието. Но желанието е главният фактор. Желанието, жаждата винаги действа в 
комплекс с други фактори. То е обусловено от невежеството, от психо-физическият организъм и изисква 
наличието на обект. 

Три форми на желание 
1. Чувствено желание – кама танха 
Жаждата за сетивни удоволствия. Желанието за приятни гледки, звуци, миризми, вкусове, 

докосвания, и приятни идеи. 
2. Желанието за съществуване – бава танха 
Желанието за продължаващо оцеляване. Преследването на съществуване, което може да приеме 

някои специални форми, като да бъдеш знаменит, известен и богат, безсмъртен и т.н. 
3. Желанието за унищожаване – вибава танха 
Желанието за несъществуване, желанието за себеунищожение. Най-очевидната проява е 

самоубийството, но също така включва и някои саморазрушителни поведения. 
Желаенето, жаждата – произхода на страданието 
Сега трябва да видим, как желаенето слага началото на дукка. Причинната роля на желанието 

може да бъде видяна на две нива – на психологическо ниво и на вселенско или космическо ниво. 
Психологическо ниво 
Ние откриваме, че страстното желание е основният корен на нещастието, мъката, печалта, страха, 

тревогата и разочарованието. Желанието поражда тъга, когато сме разделени от хората или нещата, към 
които сме привързани. Също така поражда и страх, ние се страхуваме да не загубим това, което 
притежаваме, страхуваме се, че хората може да ни отхвърлят, че обстоятелствата могат да ни разделят. 

Има няколко етапа в психологическият процес, на които желанието води до дукка, а именно: 
(a) Моментът на възникване на желанието носи със себе си усещане за неудовлетвореност. То 

възниква поради контраста между нашето настоящо състояние на липса – ние не владеем обекта, и 
възможността да утвърдим себе си чрез владеенето на обекта. Това е дукка от стремеж и търсене. 

(b) В насладата от обекта 
Насладата от обекта е съпроводена със страдание от запазване. След като получим обекта, ние 

трябва да го защитаваме. 
(c) Загуба на обекта 
С разпадането на даден обект или загубата на любим човек възниква страдание от лишаване. 
Ако разгледаме нашия ум внимателно, ще открием че поддаването на желанието ни носи само 

временно удовлетворение, което всъщност поддържа силата на желанието. Желанието възниква по-
силно в бъдеще. Ние се нуждаем от повече пари, от повече удоволствие, от повече власт. Това носи по-
силна вътрешна неудовлетвореност. Това е начина, по който желанието води до страдание на 
психологическо ниво. 

Космическо ниво 
На по-дълбоко ниво, желанието е силата, която поддържа кръга на прераждане, самсара. 

Желанието използва тялото като средство за намиране на наслада. При смъртта тялото не може повече да 
поддържа съзнанието, но желаенето остава. Затова съзнанието се захваща върху ново тяло като 
физическа форма и води до прераждане, а пък новото съществуване осигурява базата за желаенето. По 
този начин дава началото на дукка отново и отново. 
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c. ТРЕТАТА БЛАГОРОДНА ИСТИНА 
Благородната истина за прекратяване на страданието (Дукка нирода ария сача) 

 
Страданието може да бъде напълно преодоляно! Великото твърдение на Буда 
 
Буда обявява, че този процес на съществуване не е задължително да продължава неограничено. 

Той обявява Истината за прекратяване на дукка. Тази истина разбива обвинението в песимизъм. Тя 
разкрива великото твърдение на Буда, твърдението, че страданието може да бъде напълно преодоляно, 
че състоянието на пълно спокойствие е отворено и достъпно по пътя на елиминиране на желаенето. 

Прекратяването на дукка, което идва с края на желаенето може да бъде разбрано на две нива, 
психологическо и метафизично. 

На психологическо ниво, когато желаенето е спряно, цялото умствено нещастие отива към своя 
край. Умът е вътрешно освободен от тъга, тревога, страх, мъка и страдание. Съответно с края на дукка, 
идва пълно спокойствие, върховно щастие, пълна радост. Арахантът, освободеният живее, в пълен мир, 
винаги доволен, винаги спокоен и щастлив. Физическата болка, старостта, болестта и другите 
превратности на живота не причиняват смущения в ума му, защото той е свободен от всякакво вкопчване, 
всякакво привързване.  

При смъртта процесът на съществуване се прекратява. Когато няма желаене, няма го и семето за 
ново съществуване. Самсара върви към своя край с разпадането на това тяло. Арахантът преминава от 
света на съществуването в състояние, което е необозримо, неизмеримо, което е отвъд границите на 
понятията и думите. Това е реалността, обозначена като ниббана. 

 
d. ЧЕТВЪРТАТА БЛАГОРОДНА ИСТИНА  
Благородната истина за пътя водещ до прекратяване на страданието  
(Дукка нирода гамини панипада ария сача) 

 
Пътят, водещ до прекратяване на дукка е Благородния осмичен път. 
Буда определя Благородния осмичен път като пътя, водещ до прекратяване на дукка. Път, състоящ 

се от следните осем фактора: 
1. Правилно разбиране 
2. Правилен стремеж 
3. Правилно говорене 
4. Правилно действие 
5. Правилно прехранване 
6. Правилно усилие 
7. Правилна осъзнатост 
8. Правилна концентрация. 

 
В заключение - работата, която трябва да бъде извършена по отношение на всяка Благородна 

истина е, както следва: 
 
Първата истина трябва да бъде разбрана. 
Втората истина трябва да бъде изоставена. 
Третата истина трябва да бъде достигната. 
Четвъртата истина трябва да бъде развита. 
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II. Истинската същност на съществуването 

 
Причината за водене на духовен живот 
Веднъж Буда се обърнал към своите последователи така: "Монаси, може би аскети, 

принадлежащи на друго учение, ще ви попитат: каква е причината да водите духовен живот, следвайки 
Буда? Тогава, какво ще им отговорите?" Монасите запазили мълчание. Тогава Буда отговорил на въпроса 
си: "Вие би следвало да им отговорите така: за да разберем нещата, които трябва напълно да бъдат 
разбрани, заради това водим духовен живот, следвайки Буда." След което Буда продължил: "Кои са 
нещата, които трябва напълно да бъдат разбрани? Това са петте групи на привързване: материалните 
форми, усещанията, възприятията, менталните формации и съзнанието." 

От този случай ние можем да видим, че пътят следван от Буда, е по същество път на разбирането. 
Разбиране с цел не обикновено концептуално познание или набор от информация. По-скоро едно 
прозрение върху истинската същност на нашето съществуване. Това разбиране носи освобождение, 
освобождаване на ума от всички окови и вериги и дава прекратяване на дукка, на страданието. 

Буда ни предлага Дамма като прожектор, за да можем да се фокусираме върху нашия житейски 
опит, с цел да го разберем в правилната перспектива. Разбирането на нашия житейски опит или нашето 
съществувате, включва две стъпки: 

1) трябва да се вгледаме в състава на нашето същество, за да видим от какво се състои нашето 
съществуване, ние трябва да го разглобим мислено, за да видим кое как работи, след това трябва да го 
сглобим, за да видим как работи като цяло. 

2) трябва да проучим нашия житейски опит с цел да открием неговите най-изявени черти, 
универсалните характеристики на явленията. 

 
Петте групи на привързване (Панча упадана канда) 
Гореспоменатите две стъпки третират нашия житейски опит аналитично. Трябва да направим 

дисекция на нашето същество, на нашата индивидуалност. Буда разкрива, че това което сме, нашето 
същество или личност, е съставено от пет фактора, които се наричат петте групи на привързване. Те са 
наречени петте групи на привързване, защото формират базата, основата на привързването. Към каквото 
и да се привържем, може да бъде намерено сред тези пет групи. Тези пет групи функционират заедно 
като инструмент за нашето преживяване на света. Ние се привързваме към тях като инструменти на 
нашия жизнен опит в този живот, и когато те се разпаднат при смъртта, поради същото това привързване 
– желаенето за удоволствие и съществуване – един нов набор от групи, един нов живот възниква, за да 
продължи нашия жизнен опит в друго съществуване. Така ние изграждаме един набор от групи, живот 
след живот, и по този начин акумулираме дукка, страдание, в кръга на самсара. 

Буда казва, че петте групи трябва да бъдат напълно разбрани. Това е Първата истина, истината за 
дукка. Петте групи са нашето бреме, но в същото време те ни предоставят незаменима почва за 
мъдростта. За да доведем страданието до неговия край, трябва да насочим вниманието си и да видим 
същността на групите. 

Петте групи са: 
1. Материални форми; 
2. Усещания; 
3. Възприятия; 
4. Ментални формации; 
5. Съзнание. 
 
Тези пет групи изчерпват нашето психо-физическо съществуване. Всяко събитие, всяко явление, 

всеки елемент на психо-физическия процес може да бъде поставен в една от тези пет групи. Няма нищо в 
целия житейски процес, което да лежи извън тях. 
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I. МАТЕРИАЛНА ФОРМА (Рупа) 
Това включва всички материални фактори на съществуването, всеки вид материално явление. 

Най-важно от тях е тялото, физическият организъм, чрез който човек изпитва светът. Буда анализира 
групата на материалните форми в две основни подгрупи: Четири основни елементи и Вторични 
материални елементи. 

1. Четирите основни елемента 
Четирите основни елемента носят стари митологични имена – земният елемент, водният елемент, 

елементът огън и елементът въздух. Но за будистите това не означава буквално природните земя, вода, 
огън и въздух. По-скоро, те символизират четирите поведенчески свойства на материята, които са общи за 
всички материални явления, свойствата, които всяко материално тяло притежава. 

(a) Елементът Земя 
Земният елемент е свойството за разширение, свойството - материалното тяло да заема 

пространство и да не позволява на друго тяло да заеме същото пространство. Това е свойството, чрез 
което материалното тяло притежава някаква степен на твърдост или мекота, грапавост или гладкост. 

(b) Елементът Вода 
Това представлява свойството на съединяване. Заради водният елемент, материалните частици се 

свързват заедно и се придържат една към друга. 
(c) Елементът Огън 
Това е принципът на огъня, чрез който всички материални явления притежават някаква степен на 

топлина. Дори когато усещаме дадено вещество като студено, това е само защото съдържа по-малко 
топлина от нашето тяло. Но всяко материално тяло притежава някаква степен на топлина. 

(d) Елементът Въздух 
Това е принципът на движението, защото всички материални частици са в състояние на вибрация. 

Заради въздушният елемент, материалните тела притежават подвижност. 
 

И така всички материални елементи притежават тези четири елемента в някаква степен. Това, 
което ги различава, е пропорцията, с която тези елементи са комбинирани. Ние разделяме видовете 
материи на основата на доминиращият елемент. Така откриваме твърди тела, течности, газове и форми 
на енергия в зависимост от пропорциите на преобладаване на четирите основни елемента. Но всички 
четири елемента са представени в някаква степен във всяка единица от материята. 

2. Вторични материални елементи 
Освен основните елементи, има редица вторични видове материя, материални форми които са 

произлезли от основните елементи. Това са: 
(a) Петте сензорни рецептора 
Това са чувствителните тъкани на сетивните способности - око, ухо, нос, език и тяло. 

Чувствителната материя, поради която окото може да възприема гледка, носа може да възприема 
аромат, ухото може да възприема звук, езикът може да възприема вкус и тялото може да възприема 
допир. 

(b) Първични четири сетивни данни 
Цвят, звук, аромат и вкус също са вторични видове материя. Усещането за допир обаче, е 

осигурено от първичните елементи сами по себе си. 
(c) Жизнеспособността  
Способността, която оживява тялото и го държи живо. 
(d) Менталната база 
Органите и нервните тъкани, които действат като поддръжка на съзнанието в процеса на мислене. 
 

Групата на формата включва цялата материална страна на съществуването. Менталната 
(умствената) страна се разпределя между останалите четири групи. 

Умът за будистите не е проста единица, а сложна съвместна дейност, включваща четири фактора: 
усещане, възприятие, ментални формации и съзнание. 

 
II. УСЕЩАНЕ (Ведана) 
Усещането е умствен фактор, който има функцията да изпитва 'вкуса' на обекта, ефективното 

качество на обекта. Има три основни видове усещания - приятно, болезнено и неутрално усещане. 
Усещането може допълнително да бъде разделено на сетивните рецептори, чрез които е възникнало: 
усещане, което е възникнало чрез контакт с окото, ухото, носа, езика, тялото и ума; това прави общо 
осемнадесет вида усещания (три вида усещания, всеки през шест сетивни рецептора). 
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III. ВЪЗПРИЯТИЕ (Сання) 
Това е мисловен акт на хващане отличителните качества на обекта. Възприятието отбелязва 

чертите на обекта, то определя, маркира и отбелязва. Възприятието осъществяващо се чрез окото 
маркира цвят и форма. То прави мисловно отбелязване: това е синьо, червено, квадратно, кръгло; това е 
книга, лампа и т.н. Възприятието извършващо се през ухото отбелязва звуците: силен звук, мек звук, висок 
звук, нисък звук. 

Възприятието се разделя на шест категории в зависимост сетивните обекти, които отбелязва: 
(a) Възприятие за форма 
(b) Възприятие за звук 
(c) Възприятие за мирис 
(d) Възприятие за вкус 
(e) Възприятие за допир 
(f) Възприятие за идея, за представа 
 

IV. МЕНТАЛНИ ФОРМАЦИИ (Санкара) 
Това е всеобхватна група, която съдържа множество волеви фактори. В Абидама Питака са 

посочени 50 вида ментални формации. От тях, най-важна е волята. Това е менталният фактор, който ни 
предизвиква да предприемаме действие чрез тяло или реч. Менталните формации също така включват 
всички различни желания и емоции, включително такива с благотворен и неблаготворен корен. 
Основните умствени корени на неблаготворните действия са следните: алчност, омраза и заблуда, а 
основните корени на благотворните действия са: щедрост, любяща доброта и мъдрост. 

 

V. СЪЗНАНИЕ (Виняна) 
Съзнанието е ключовият фактор на ума. Това е основната осъзнатост към обекта, светлината на 

осъзнатостта, която прави целия житейски опит възможен. 
Съзнанието се разделя на шест вида в зависимост от сензорните рецептори: 
 

(a) съзнание на окото забелязва визуални обекти 
(b) съзнание на ухото забелязва звук 
(c) съзнание на носа забелязва аромат 
(d) съзнание на езика забелязва вкус 
(e) съзнание на тялото забелязва тактилни усещания, допир 
(f) съзнание на ума забелязва обекти на външните сетива като картини, звуци... и т.н. както 

и ментални обекти като идеи, концепции, образи, абстрактни понятия и 
т.н. 

 

Съзнанието изглежда подобно на възприятието, но двете изпълняват различни функции. 
Съзнанието е общата осъзнатост (информираност) за обекта, докато възприятието е специфичен фактор, 
който улавя характерните качества на обекта. 

 

Всички тези четири ментални групи - винаги съществуват заедно; те зависят една от друга. Когато 
има някакво събитие с даден обект, биват предизвикани, спонтанно усещане, възприятие, сбор от 
ментални формации и съзнание, светлината на осъзнатостта. 

С каквото и да идентифицираме себе си, каквото и да вземем, че е нашето 'Аз', или 'мен' – то може 
да бъде открито в тези пет групи. Ето защо ако ни е грижа да разберем себе си, това което трябва да 
разберем са петте групи. Да разберем напълно петте групи означава да ги видим такива, каквито 
наистина са, а това означава да ги видим в светлината на трите характеристики на съществуването 
(Тилаккана), които са: непостоянство, неудовлетворителност, без-същностност. 

 

VI. Трилогията - Анича, Дукка и Аната 
Буда казва, че ние трябва да проучим нашият опит с цел да открием неговите най-разпространени 

черти, универсалните характеристики на явленията, наречени непостоянство, незадоволителност и 
липсата на Его или без-същност. 

Буда казва: 
Саббе санкара аничa – Всички формирования са непостоянни. 
Саббе санкара дукка – Всички формирования са незадоволителни. 
Саббе дамма аната – Всички явления, всичко каквото и да е, са без Его. 
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Формированията - това са нещата, които възникват от причини и условия. Те включват всички 
съставни или формирани явления. Въпреки, че всички формации около нас имат тези три характеристики, 
ние не сме способни да ги видим, защото нашият ум обикновено е покрит от невежество. Невежеството е 
ментален фактор, който е покрил ума на всички чувстващи същества от безначалното време. То е покрило 
ума на всеки с изключение на напълно просветлените - Будите и арахантите. 

Невежеството действа по два начина, отрицателен и положителен. В отрицателната си страна 
невежеството просто ни пречи да видим нещата такива, каквито са; то издига облаци на ментална 
тъмнина. В положителната страна, невежеството създава в ума илюзии, наречени изопачения. Чрез тези 
изопачения, ние виждаме нещата по доста противоположен начин, от това което наистина са. 

Тези изопачения са: 
(a) Изопачението да виждаме това, което е непривлекателно като привлекателно. 
(b) Изопачението да виждаме това, което е дукка или незадоволително като приятно. 
(c) Изопачението да виждаме това, което е непостоянно като постоянно. 
(d) Изопачението да виждаме това, което наистина е без-Аз като Аз. 
Тези илюзии водят до възникването на желание, самомнение, грешни възгледи и всички други 

замърсявания, и по този начин оставаме заплетени в дукка. 
Тези универсални характеристики трябва да бъдат разбрани на два етапа: първо на интелектуално 

ниво, чрез размисъл; и след което чрез директно прозрение или осъзнаване чрез проницателната 
медитация (випассана баавана). Интелектуалното обяснение не бива да става заместител на практиката, а 
само да служи като насока, като едно разбиране за това, какво би трябвало да бъде разгледано във 
фактическата практика на проницателната медитацията. 

 
НЕПОСТОЯНСТВО - Аничата 
Това е коренната характеристика в учението на Буда, най-фундаменталната характеристика, която 

служи за основа на другите две. Белегът ‘непостоянство’ има два аспекта - груб и фин. 
Грубият аспект на непостоянството е напълно очевиден, доколкото му обръщаме внимание. Ако 

му обърнем внимание ще ни стане ясно, че всичко, което възниква - трябва по някое време и да отмине, 
че всяко нещо, което започне да съществува - трябва да излезе от съществуването, че нещата, които са 
събрани заедно - по някое време трябва се разделят. Това е видно в космическият процес, в развитието 
на историята и в развитието на нашия живот. 

Буда учи, че космическият процес преминава през четири етапа на развитие: 
(a) възниква от състояние на неразграничима материя,  
(b) развива се до точката на максимално разграничаване, 
(c) започва за се разпада, 
(d) след което достига състояние на пълна дезинтеграция, пълен разпад. 
След време процесът се повтаря. По този начин всяка световна система възниква, развива се и 

отминава. В историята ние виждаме същата схема. Една цивилизация възниква, развива се до своя 
възход, запада и накрая загива. В живота, ние се раждаме и израстваме, когато растежът достигне своят 
максимум, бива последван от стареенето, отпадането и смъртта. Нищо в живота не е абсолютно 
издръжливо. Съдбата се променя, характерът и взаимоотношенията се развиват и западат. Това е грубата 
черта на непостоянството. 

Фината черта на непостоянството е по-трудно да бъде уловена. Тя показва не само че всичко 
което е създадено в крайна сметка загива, но и че самото битие е наистина един процес на превръщане. 
Буда посочва, че няма статични единици, а само динамични процеси които ни изглеждат статични и 
стабилни само защото нашите възприятия не са достатъчно изострени, за да засекат промените. Нещата 
сами по себе си постоянно са подложени на промяна, точно както един водопад винаги се променя, но от 
разстояние изглежда солиден, просто защото не можем да възприемем потока. 

Три етапа на съществуване 
Според Буда всички моментни събития преминават през три етапа, три под-момента: момент на 

възникване, накрая момент на загиване, и между тях двата - “една трансформация на това което е”. Този 
междинен етап означава, че дори в един кратък момент, в който нещата съществуват, не са статични, а се 
променят, един процес, един поток на съществуване. Стабилните обекти, които виждаме, фактически са 
пакети от събития, “пакети” от моментен блясък, нанизани заедно от закона за причинността. 

Будисткото Учение за присъщото непостоянство е приложимо към всички съставни форми без 
изключение, особено към петте групи на привързване. За окото на прозрението цялото ни същество се 
разтваря в сложен състав от обусловени фактори. 
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Нека да вземем първо групата на материалните форми. Тялото е изградено от съвсем малки групи 
от материални форми, които всъщност са потоци от събития, които възникват и отминават с невероятна 
скорост. Промяната се случва толкова бързо, че очите и ума не могат да го регистрират. Ако въртим 
светеща пръчка в тъмното, окото слива движещите се точки от светлина във формата на кръг, и на нас ни 
изглежда като солиден кръг от светлина. По същия начин всички материални форми са слети заедно в 
едно изглеждащо солидно тяло, но солидността на тялото е само ментална представа, а не реалност. 

Същият процес на промяна е приложим към ума. Умът е съчетание на четири ментални групи – 
усещания, възприятия, ментални формации и съзнание. Всички те са в процес, поток от събития, 
възникващи и загиващи безброй пъти всяка секунда. Във всеки момент има едно ново усещане, което 
възниква и отминава, едно ново възприятие, нови ментални формации и нови съзнания. Те изглеждат 
като формиращи един стабилен и постоянен ум. Но това е само една представа, предизвикана от 
продължителността на процеса. 

 

НЕЗАДОЛОЛИТЕЛНОСТ - дукка 
Дукка означава както болка и страдание, така и обща неудовлетворителност от обусловеното 

съществуване. Основната причина, поради която съществуването е незадоволително, е защото то е 
свързано с болка, предмет е на страдание. Болката и страданието до голяма степен се коренят в 
непостоянството. 

Ние копнеем за един свят, където всичко, което ценим и обичаме, ще остане вечно, но когато то се 
промени - сме подложени на страдание. Петте групи сами по себе си са непостоянни. Ние бихме искали 
да ги запазим, да доминираме над тях с нашата воля, но когато те избягат от нашия захват, ние се 
срещаме с недоволството. 

Дукка има смисъла на "гнет от възход и падение". Когато ние противопоставим възхода и 
падението с нашето желание за мир и стабилност, тогава процесът на възход и падение изглежда 
потискащ. 

За подробности относно дукка виж Първата благородна истина. 
 

АНАТА 
'Несъщностната' природа на "Мен самият" 
Характеристиката ‘безсъщностност', без-Аз, е най-дълбоката и най-трудната от характеристиките. В 

учението за аната, Буда заявява че няма нищо, което може да бъде идентифицирано като "Аз", "душа" 
или "същност", че всички неща, които считаме че са "нас самите", че са "Аз" и "мои", реално са без 
същност. Това учение рязко скъсва с традиционните форми на мислене и прави будизма едно наистина 
уникално учение. Почти всички наши мисли и действия се въртят около идеята за "Аз", "мой" и "мен". 
Буда твърди също така, че тези понятия са измамни. Те са заблуди, които ни водят до конфликти и 
страдание. Той учи още, че с цел да се освободим от дукка, ние трябва да се измъкнем от привързването 
към идеята за "нас". Единственият начин да направим това е да проникнем в характеристиките на 
несъщността, да видим с прозрение (випассана) несъщностната природа на всички явления. 

 

Какво отхвърля учението 
За да схванем точния смисъл на това учение трябва на направим разграничение между това, което 

учението отхвърля, и това, което не отхвърля. Това можем да направим чрез разграничаването на 
различните значения на думата "мен (самият)". 'Аната' буквално означава 'без Аз'. И така, какво е 'Аз' 
което се приема в учението за 'Аната'? 

Думата "Мен" може да бъде използвана с три значения. 
(a) Със значението на местоимение, когато говорим за "мен самия", "теб самия", "някой".  
Буда приема тази употреба на думата "Мен". Той казва, че вие трябва да тренирате самите себе 

си, човек трябва да прочиства себе си, вие трябва да полагате усилия за себе си и т.н. 
(b) За насочване към собствената личност, за посочване на съединението тяло-ум. 
Тук думата аз/тя/то е кратък начин за лесно и икономично посочване на този наистина сложен 

процес. 'Аз' в този смисъл е приемлив за Будизма. 
(c) Един реален его-обект, един траен обект съществуващ в основата на психо-физическата 

личност. 
Това значение на думата, заедно с идеята за индивидуалността е нещото, с което учението на Буда 

се занимава, приемането на това значение ни води до страдание. 
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Учението не отрича съществуването на личността, която се приема като едно психо-физическо 
съединение. Това, което отхвърля, е че личността съществува като един 'Аз', като един траен, естествен 
его-обект. 

Личността съществува, но личността е аната. Индивидът е комплекс от пет групи, и да кажем, че 
личността съществува е все едно да кажем, че съществува едно обединение на тези пет групи. Да кажем 
че личността е аната, е все едно да кажем, че няма вътрешно ядро от индивидуалност, което да може да 
бъде открито в рамките или отвъд личността изградена от петте групи. 

 

Змия е въжето 
Може би тази точка ще стане по-ясна с един пример. Да предположим, че вървим през нощта по 

един селски път. Поглеждаме надолу към земята и изведнъж виждаме змия, в този миг ни обхваща страх. 
След това насочваме фенерчето си към нея. Поглеждаме отново и виждаме, че там има само въже, а не 
змия. Въжето е било там през цялото време, никога не е имало змия, но въжето ни е изглеждало като 
змия, защото погледът ни е бил обгърнат от тъмнината, защото не сме фокусирали нашата светлина върху 
него. В резултат от виждането на змията, ние се изпълваме със страх и тревога. Когато открием, че това е 
било само въже, представата за змия изчезва. Можем да сравним змията с идеята за Аз или Его, 
фенерчето с мъдростта, а въжето с комплекса на петте групи. 

 
Индивидуалност 
За да направим учението за аната по-ясно, трябва да изследваме по-внимателно две неща:  
1) Каква точно е същността на индивидуалността?  
2) Защо личността е без-Аз? (Кои са причините за неглижирането на индивидуалността в петте 

групи?) 
 

Има четири основни критерия за индивидуалност: 
(a) идеята за продължителност или дълготрайност; 
(b) простота, несъставност, монолитност; 
(c) безусловност и 
(d) податливост на контрол 
 
(a) Идеята за дълготрайност 
Азът трябва да бъде обект, съществуващ през времето. Може да бъде с временна 

продължителност, напр. може да възникне с раждането, да продължи като същия Аз през живота, и да се 
унищожи при смъртта. Или пък да бъде с постоянна продължителност, идеята за един вечен безкраен Аз. 

 

(b) Простота 
Това е идеята, че Азът не е съставен; идеята че притежава базова простота или неделимост. 
 

(c) Безусловност 
Ние приемаме, че Азът трябва да притежава своя собствена енергия за съществуване, той трябва 

да бъде независим, безусловен, да не зависи от причини и условия. 
 

(d) Контрол 
Ако нещо наистина ни принадлежи ние би трябвало да сме в състояние на упражняваме власт над 

него, да го контролираме така, че да изпълнява нашите решения. 
 
Без-азовата природа на петте групи 
За да илюстрира без-азовата природа на петте групи Буда ни дава някои сравнения. Той казва: 
(a) Тялото е като купчина пяна – изглежда стабилно, но ако се раздроби, се оказва кухо. 
(b) Усещането е като балон – балончетата във водата просто възникват и се пукат и се проявяват 

като празни. 
(c) Възприятието е като мираж. Един мираж се появява, но когато го проучим, ние не намираме 

нищо солидно. 
(d) Менталните формации са като стъблото на бананово дърво. Само листни ленти и листни ленти 

без твърда дървесина. 
(e) Съзнанието е като магическа илюзия. Появява се, но без да има материя. 
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Може ли учението за трилогията да ни води до освобождение 
Буда учи, че пътя до края на дукка преминава през разбирането. Докато не разберем истинската 

същност на съществуването - до тогава ще продължи обвързването ни с дукка. Поради нашето желание и 
вкопчване - ние сме привързани към тялото и ума, защото ги виждаме като постоянни, приятни и като 
Мен. Ние ги интерпретираме като Аз, мой и мен самият. От тези погрешни схващания възникнат всякакви 
замърсявания. Алчността възниква от стремежа за придобиване. Ние искаме да придобием и задържим 
повече власт, повече удоволствие, високо положение. Заблудата за "Аза" поражда гняв и омраза, към 
това което се противопоставя на "мен". Води до зараждане на егоизъм, завист, гордост, суета, 
съперничество. На най-ниско ниво идеята за постоянство, удоволствие и индивидуалност поддържа 
колелото на самсара. 

Когато се изморим от тичане за достигане на обектите на нашите желания, когато се изморим от 
опитите за доказване на нашето чувство за индивидуалност, тогава се извръщаме и търсим път за 
спасение. Буда отбелязва, че освобождението лежи именно в осъзнаването на трите характеристики на 
съществуването: непостоянство, неудовлетворителност и липса на "Аз", чрез вглеждане в нашия житейски 
опит с проницателност (випассана). Когато спрем да се идентифицираме с петте групи, ние ги виждаме 
като "не-мой", "не-Аз" и "не-Мен самият". Тогава ставаме непривързани към петте групи и с това отделяне 
идва освобождението. Това е краят на дукка, целта на учението. 
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III. Зависимото възникване: Патича самупада 

 
Думата ‘Патича’ означава зависим от, обусловен от, думата ‘Самупада’ означава възникване, 

взаимосвързаност или обвързаност, която характеризира възникването. 
Един задоволителен превод на термина ‘патича самупада‘ би бил ‘зависимо съ-възникване‘. Тук 

ще се използва по-общият превод ‘зависимо възникване’. Други възможни преводи са: зависим произход, 
обусловено съ-производство, зависим генезис и т.н. 

Учението за зависимото възникване е динамичното съответствие на учението за аната (не-Аз). 
Буда казва: "Този, който вижда зависимото възникване - вижда Дамма и този, който вижда Дамма 

- вижда зависимото възникване". Дамма е истината, открита от Буда. В изказването си Буда прави 
изрично равенство между дълбоката истина която той е осъзнал, и зависимото възникване. Отново в 
описанието на собственият си стремеж към просветление, Буда казва, че непосредствено преди неговото 
просветление, когато е седял в медитация, той е започнал да изследва веригата на обусловеността, 
търсейки причинно-следственото възникване на страданието, и това изследване го е довело до 
откритието на зависимото възникване. Така че, може да се направи един вид равнение между 
откриването на зависимото възникване и постигнатото от него просветление. 

Буда казва, че зависимото възникване е наистина дълбоко и изглежда дълбоко. Поради 
неразбиране и невникване в истината за зависимото възникване, живите същества са се оплели като 
сплъстена топка конци, спластена трева и тръстика, неспособни да преминат отвъд злочестото състояние 
на съществуване, неспособни да избягат от самсара, цикъла на съществуването. Зависимото възникване 
не е само съдържанието на будисткото просветление, не е само философска доктрина, но също е истината 
която трябва да бъде осъзната, за да се достигне до освобождение от страданието. Така че, то е от 
ключово значение за разбирането на Дамма, но също и за постигане на самото освобождение. 

 
Законът за обусловеността (причинността) 
Учението за Зависимото възникване има два аспекта. Първият аспект е един абстрактен принцип, 

или това което бихме могли да наречем структурен принцип. Вторият аспект е прилагането на този 
принцип към проблема със страданието. В абстрактната си форма, като структурен принцип, зависимото 
възникване е най-фундаменталният закон залегнал във всеки процес и всяко явление. Този закон е 
безначален и безкраен. Структурният принцип, който лежи в основата на всички явления, е законът на 
обусловеността (причината и следствието). Това означава, че каквото и да възниква - възниква в 
зависимост от условия; всичко, което съществува - съществува в зависимост от условия. Но без подкрепата 
на подходящите условия - дадено явление не ще бъде в състояние да продължи да съществува. 

Това е илюстрирано чрез следната формула: 
“Имасмим сати идам хоти; имассупада идам упаджати. Имасмим асати идам на хоти; Имасса 

нирода идам нируджати” или 
"Когато има това, тогава има и другото; когато се появи това, другото се появява. Когато това го 

няма, тогава го няма и другото; с прекратяването на това, другото се прекратява." 
Първата част на формулата - положителната част, обяснява обусловената поява на явленията. 

Втората част обяснява тяхното обусловено прекратяване. 
За да може В да възникне, то условието A трябва да съществува, или да действа. Така че B 

възниква чрез участието на неговото условие A. Да дадем един пример: ябълковите дървета съществуват 
в зависимост от ябълковите семена. Ако има една ябълкова семка, едно ябълково дърво може да се 
появи към съществуване. Ако възникне една ябълкова семка, ябълковото дърво може да възникне. 

Когато условието A за случването на B не съществува, тогава явлението B няма да съществува. Но 
когато B съществува в зависимост от A, тогава с отсъствието на A - B няма да се случи, и ако A се прекрати, 
тогава B ще се прекрати. 

Това ни връща към ябълковото дърво: ако няма ябълкова семка, тогава не може да има никакво 
дърво, и ако семето се унищожи, тогава не може да израсне ябълковото дърво. Дървото е зависимо от 
семката. 
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Първата причина във вселената ... 
Този закон на обусловеността обхваща всички съществуващи явление. От частицата прах до 

световните системи, от една мимолетна мисъл до цели империи, всичко което е съединено, което е 
съставно, възниква само чрез подходящите условия. И ако условията не съществуват, тогава явленията 
няма да съществуват. 

Законът за обусловеността не е творение на Буда. Това е закон, който винаги е действал. Буда 
казва, че дали Просветленият ще се появи или няма да се появи е без значение, този закон остава да 
съществува. 

Будисткият модел на обусловеността работи с идеята за комплексност, взаимосвързана мрежа от 
условия, за събития, свързани заедно като нишките на паяжината. Те са нишки в мрежа, а не точки в права 
линия. В будистката идея за обусловеността, няма явление, което да се появява само от една причина; за 
възникването на всяко явление трябва да съществуват много условия, много основни фактори трябва да 
работят заедно във функционална интеграция. И по-натам, някое явление, което се появява чрез 
множеството условия, служи като условие за появата на много други явления. По този начин всеки 
фактор/ причина не води само до един ефект, а до много ефекти. 

Като пример, ябълковото дърво не се появява само от ябълковата семка. Семката е основното 
условие. Но също така се изисква почва, вода, слънчева светлина, тор, и т.н. Ябълковото дърво от своя 
страна има много ефекти. То води до появата на много ябълки, и всяка от тези ябълки съдържа много 
семки, и всяка семка от своя страна може да стане източник на друго ябълково дърво, което ще доведе до 
появата на още повече ябълки. 

Ето защо целият този комплекс, тази съединена мрежа от събития няма първа причина (като Бог). 
Това е значителна разлика между будистката идея за обусловеността и западният начин на мислене. 
Обичайно ние считаме, че веригата от причини и следствия се нуждае от първа причина, но за Будизма 
няма първично начало. Тази последователност на причини и условия се е случвала без никакво мислимо 
начало, без някакви ограничения и лимити. 

 
Колелото на съществуването - Самсара 
Буда не преподава зависимото възникване само като една теория. Той го представя, защото то е в 

ядрото на целта на Дамма - избавлението от страданието. Буда казва, че начална точка на колелото на 
съществуването, самсара, не може да бъде открита. Няма значение колко назад се връщаме във времето, 
винаги ще намерим възможност да отидем още по-назад. Въпреки това, макар и самсара да не разполага 
с отделно начало във времето, то има обособена причинна структура. Тя се подкрепя, поддържа се в 
движение от точен набор от условия. Тези условия Буда посочва в дванадесет фактора, които съставят 
практическата страна на учението за зависимото възникване. Тези дванадесет фактора са: невежество, 
волеви формации, съзнание, ментално-материално, шест сетивни способности, контакт, усещане, 
желание, привързване, съществуване, раждане, остаряване и смърт. Тези дванадесет фактора са спиците 
на колелото на съществуването и са всичко, което може да бъде открито в нас самите. Именно чрез тези 
фактори се въртим отново и отново в колелото на самсара, срещайки се с различни форми на страдание. 
Понеже сме невежи по отношение на тези фактори - ние продължаваме да бъдем държани в робство. 
Чрез откриване на тази истина, истината за зависимото възникване, става възможно да доведем 
повтарящият се процес на раждане и смърт до неговото прекъсване. 

 
Такова е възникването на страданието..! 
Буда посочва, че: 
с невежеството като условие - волевите формации възникват. 
В зависимост от волевите формации - съзнанието възниква. 
В зависимост от съзнанието - ментално-материалното възниква. 
В зависимост от ментално-материалното - шестте сетивни способности възникват. 
В зависимост от шестте сетивни способности - контакт възниква. 
В зависимост от контакта - усещане възниква. 
В зависимост от усещането - желание възниква. 
В зависимост от желанието - привързване възниква. 
В зависимост от привързването - съществуване възниква. 
В зависимост от съществуването - раждане възниква. 
В зависимост от раждането - остаряване, смърт, мъка, печал, болка, тъга и отчаяние възникват. 
Както Буда казва, това е възникването на цялата маса на страданието. 
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Настоящият ни живот – резултат от миналия ни живот ... 
 

За да разясни работата на 
дванадесетте фактора Буда, ги обяснява 
като разпределени фактори между три 
последователни живота. Те могат да бъдат 
приложени към които и да е три 
последователни живота. 

Ако вземем основната част от 
съзнанието до съществуването (от № 3 до 
№ 10) и я приложим към настоящия живот, 
първите два фактора се отнасят до 
предишния ни живот, до непосредствено 
предходния живот, а последните два 
фактора, раждане, остаряване и смърт, 
представят следващия живот, нашето 
бъдещо съществуване. 

Това разделение се прави само 
като описателен способ за предаване на 
по-ясно обяснение на действието на 
факторите. Ние не трябва да приемаме 
буквално, че невежеството и менталните 
формации са настъпили само в миналото и 
не се случват сега, както и че раждането и 
смъртта ще се случат само в бъдеще. Когато продължим напред, ще видим че има едно струпване на 
факторите, така че всички те могат да бъдат открити във всяко едно отделно съществуване. 

Нека вземем като отправна точка за обяснението, настоящето ни съществуване, в което живеем 
сега. То започва с третия фактор, съзнание. Нашият живот е поток от житейски опит, в който съзнанието е 
основният фактор. Животът започва от момента на зачеване с момента на съзнание и съзнанието 
продължава в хода на едно съществуване, чак до момента на смъртта. И сега изниква един въпрос: Кои са 
условията, които ни доведоха до това съществуване? От къде се появи съзнанието? От къде идваме? Дали 
идваме към съществуване само от случайността? Дали идваме към съществуване по волята на някой 
създател Бог? Това става ясно чрез учението за зависимото възникване. 

Буда обяснява, че настоящият ни живот, е резултат от нашия минал живот. Ние сме дошли към 
съществуване за сметка на нашето невежество и на волевите действия в миналото. В последствие в този 
настоящ живот, чрез нашето желаене и привързване, чрез нашите действия или карма, ние задвижваме 
силите, които ще ни довеждат до ново съществуване в бъдеще, ново раждане, последвано от остаряване 
и смърт, този процес на съществуване се повтаря отново и отново. 

 

i. НЕВЕЖЕСТВО - Авиджа 
Буда започва поредицата от фактори с невежеството, 'авиджа'. В нашите минали животи нашият 

ум е бил замъглен от основно невежество. Няма първа точка, която може да бъде открита за това 
невежество. Няма значение колко назад се връщаме през нашите минали животи, човек винаги ще 
открие, че нашият ум е бил обвит в невежество. Какво е невежество? Буда определя невежеството като 
незнаене, невиждане на Четирите благородни истини; истината за страданието, неговия произход, 
неговото прекратяване и пътя до неговото прекратяване. Невежеството не означава просто концептуално 
неразбиране на Благородните истини, а една духовна слепота, неразбиране на Четирите благородни 
истини в тяхната пълна дълбочина и обхват. 

От безначални времена невежеството ни кара да виждаме нещата като постоянни, приятни, 
привлекателни и с присъщ Аз, и ни пречи да ги видим с техните реални характеристики на непостоянство, 
страдание и без присъща същност. От това невежество произлизат всички замърсявания, като алчност, 
омраза, гордост , погрешни възгледи, ревност, егоизъм и т.н. Трябва да се отбележи, че невежеството не е 
'безпричинно', не е първата причина за нещата. То също възниква от условия. Като ментален фактор, то е 
зависимо от ума и тялото на съществата. Макар че възниква от условия, Невежеството е най-
фундаменталното условие. Ето защо Буда го взема за начална точка на обясненията. Невежеството 
контролира ума ни, докато не станем напълно просветлени, насочва ни към действия, които носят ново 
раждане в бъдеще. Това ни води до първото твърдение, което свързва първите два фактора. "В 
зависимост от невежеството - волеви формации възникват." 
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ii. ВОЛЕВИ ФОРМАЦИИ - Санкара 
В зависимост от нашата духовна слепота, нашето невежество, ние се ангажираме с действия, 

активираме нашата воля. Санкара означава формирам, градя, създавам, поставям заедно, като тук 
санкара означава конкретно – ментални/умствени формации. Факторът санкара е еквивалентен на камма 
(на санскрит - карма). Камма означава волеви формации или действия на волята, които са изразени 
външно чрез тяло, реч и мисъл (в ума). 

Винаги когато има волево действие, което възниква в ум обхванат от невежество, това действие 
води до отпечатък в съзнанието, формация с потенциал да узрее в бъдеще, да даде плод в бъдеще. В 
контекста на зависимото възникване, най-важният аспект на волевите формации е тяхната сила да 
генерират ново съществуване в бъдеще, това е силата да ни доведат до прераждане. Тези волеви 
формации, в зависимост от това дали са благотворни или неблаготворни, ще ни отведат до едно добро 
или лошо прераждане. Така отиваме до следващата връзка в поредицата: 

"В зависимост от волевите формации като условие - съзнание възниква." 
 
iii. СЪЗНАНИЕ - Виняна 
Ако в ума има акумулирани волеви формации и невежеството още е налично, тогава когато 

настъпи смъртта, един нов момент на съзнание ще се генерира непосредствено след смъртта. Това е 
първият момент на съзнание в новия живот. 

От будистка гледна точка, съзнанието не се разглежда като един единичен запазващ се обект, "Аз" 
или душа, който продължава непроменен. Съзнанието е по-скоро серия от действия на съзнанието, всяко 
едно възниква и се разпада като вълните в океана. Когато смъртта настъпи, последното действие на 
съзнанието в този живот възниква и отминава. Но със силата на невежеството и волевите формации, 
последното действие на съзнанието генерира ново действие на съзнанието, което се спуска в утробата на 
майката, свързва се в оплодената яйцеклетка и така започва новото съществуване. 

Първото действие на съзнанието случващо се в момента на зачатието е наречено 
'патисандичита', "сливащо съзнание", защото то свързва заедно миналия живот с настоящия живот, 
свързва едно ново същество с цялото му минало. Това прераждащо съзнание изниква, защото в миналия 
живот са извършени и съхранени благотворни или неблаготворни волеви действия. Ако камма, която 
определя прераждането е благотворна, тогава ще последва благоприятен вид прераждане с по-висш вид 
сливащо съзнание. Ако камма, която определя прераждането е неблаготворна, тогава ще настъпи по-
нисък вид прераждане с един по-нисш вид сливащо съзнание. Дали прераждането ще бъде по-висше или 
по-низше е обусловено от волевите формации които са поддържани от невежеството, духовната слепота.  

Когато възникне прераждащото съзнание, то трае много кратък момент и отминава. Но 
непосредствено след прераждащото съзнание, същият основен вид съзнание започва да тече като 
поредица от ментални действия през целия живот. То тече като пасивен поток от съзнание, лежащ под 
всички наши активни действия на ума, продължавайки по целия път до смъртта. Този пасивен поток от 
съзнание се нарича 'баванга', потокът на съществуване или жизненият континиум. Това баванга също е 
определено от волевите формации от миналия живот. 

 
iv. МЕНТАЛНО - МАТЕРИАЛНО -- Нама - рупа 
"Със съзнанието като условие – ментално-материално възниква." 
Ментално-материално е термин за психо-физическия организъм. Когато прераждащото съзнание 

се спусне в момента на зачатието, то не възниква в изолация. То възниква във връзка с целокупността на 
психо-физическия организъм, който също възниква в момента на зачатието. Живото същество е 
обединение на пет групи: материалният фактор, който е тялото и четири ментални фактора, които са 
усещане, възприятие, ментални формации и съзнание. 

В случай на човешко прераждане - материалното е тялото на новородения организъм, самото 
оплодено яйце. Менталната/умстената страна, освен съзнанието се свързва с три други фактора - 
усещане, възприятие и ментални формации. Тези пет групи продължават през целия път до смъртта, 
зависейки една от друга. 
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v. ШЕСТ СЕТИВНИ СПОСОБНОСТИ/СЕТИВА - Салаятана 
"С ментално-материалното като условие - шест сетивни способности възникват." 
Докато психо-физическият организъм расте и се развива, възникват петте физически сетивни 

способности: окото, ухото, носът, езикът и тялото. Има също умствена способност, органът на мисълта, 
който координира другите сензорни данни, но също така забелязва и свой собствени обекти - идеи, 
образи, понятия, и т.н. 

Шестте сетивни способности ни служат като средства за събиране на информация за света. Всяко 
сетиво може да приеме вида от сензорни данни който е подходящ за него. Окото възприема форма, ухото 
- звук, носа - мирис и т.н. С това ние отиваме към следващата връзка. 

 

vi. КОНТАКТ - Пасса 
"С шестте сетивни способности като условие - контакт възниква." 
Контакт означава обединяването на съзнанието със сетивния обект чрез сетивните способности, 

напр. съзнанието на окото се свързва с формите чрез окото. Контактът това е съюзът или обединението на 
съзнанието, обекта и органа. Чрез окото съзнанието се свързва с формата, чрез ухото се свързва със звука 
и т.н. Шестте вида контакт съответстват на шестте вида сетивни способности. 

 

vii. УСЕЩАНЕ - Ведана 
"В зависимост от контакта като условие - усещане възниква." 
Усещането е "ефективният тон", с който ума изпитва обекта. Може да има шест вида усещания в 

зависимост от органа, чрез който възниква усещането; напр. има усещане родено от контакта на окото, 
усещане родено от контакта на ухото, и т.н. В зависимост от ефективното си качество, усещанията са три 
вида: приятни, болезнени и неутрални усещания. Именно чрез тези усещания нашите минали камма 
работят и носят своите плодове. 

 

viii. ЖЕЛАНИЕ - Танха 
"В зависимост от усещането като условие - желание възниква." 
С тази връзка ние правим важна крачка напред в движението на колелото на съществуването. 

Всички фактори, които споменахме до тук - съзнание, ментално-материално, шестте сетивни способности, 
контакт и усещане – представят резултатите от минала камма. Те възникват чрез съзряването на камма от 
нашето минало, от волевите формации. 

Но сега с възникване на желание, съществуването се премества от миналото към причините 
работещи в настоящето, тези причини, които генерират съществуване в бъдещето. 

Когато изпитваме приятни усещания ние се привързване към тях. Радваме им се, наслаждаваме 
им се, жадуваме за едно продължаване на контакта с тях. Така възниква желанието. Когато изпитваме 
болезнени усещания, тази болка събужда омраза, едно желание да изкореним източника и/ или да се 
освободим от него. 

Но този модел, в който усещанията водят до желание, не се появява като необходимост. Това е 
много важна точка. Между усещанията и желанието има пространство, празнина, която може да се 
превърне в бойно поле, където кръга на съществуване да бъде доведен до край. Водената битка в това 
пространство определя дали робството ще продължи за неопределено време в бъдеще или ще бъде 
заменено от просветление и освобождение. Защото ако вместо за се отдаваме на нашите желания, ние ги 
съзерцаваме с осъзнатост и разбиране, и когато ги разберем такива, каквито са, тогава ние можем да 
предотвратим възникването на желанието и генериране на ново прераждане в бъдеще. 

 

ix. ПРИВЪРЗВАНЕ - Упадана 
"В зависимост от желанието като условие - привързване възниква."  
Преминаваме към следващото движение на кръга. Привързването е засилването на желанието. 
Има четири вида привързване: 
(a) привързване към чувствените удоволствия; 
(b) привързване към познания, теории и вярвания; 
(c) привързване към ритуали, правила и обичаи; 
(d) привързване към идеята за самостоятелен "Аз" в рамките на петте групи. 
Разликата между желанието и привързването се илюстрира с едно сравнение. Желанието е като 

крадец протегнал ръката си, за да сграбчи обект, който той желае да открадне; привързването е като 
крадец, алчен да задържи обекта и да си го присвои. 
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x. СЪЩЕСТВУВАНЕ - Бава 
"В зависимост от привързването като условие - съществуване възниква." 
Бава е "кармичната" натрупваща страна на съществуването, фазата на живот, в която ние 

извършваме действия и натрупваме камма, фазата в която ние генерираме повече волеви формации, в 
която ние изграждаме тези формации, акумулираме ги в потока на съзнанието. Когато тези камма са 
акумулирани (желание и привързване) след смъртта те ни водят до ново съществуване. 

 

xi. РАЖДАНЕ - Джати, и  
xii. ОСТАРЯВАНЕ и СМЪРТ - Джара, Марана 
"В зависимост от раждането като условие - остаряване и смърт възникват." 
Поради това, че ще се родим в бъдеще, ние ще платим неизбежната цена със стареене и смърт, но 

също така и с мъка, печал, болка, тъга и отчаяние. 
 

Три връзки 

 
 
Изображение от МахасиСаядау, Патичасамупада 
 

1. Връзка между предишни причини и настоящи ефекти: връзка между волевите формации като 
причина и съзнанието като ефект; 

2. Връзка между настоящите ефекти и настоящите причини: връзката между усещания като 
настоящи причини и желанието като ефект – най-важната; 

3. Връзка между настоящи причини и бъдещи ефекти: връзката между съществуването като 
причина и раждането като ефект. 

 
12 фактора подредени в 4 групи с 20 елемента в психо-физичния процес: 
1. Пет причини/фактори от миналото – невежество, желание и привързване, волеви формации и 

съществуване (кармично активна фаза); 
2. Пет настоящи ефекта - съзнание, ментално-материално, сетивни способности, контакт и усещане 

(предмет на раждане, стареене и смърт) 
3. Пет настоящи причини - желание, привързване, невежество, съществуване, волеви формации; 
4. Пет бъдещи ефекта - раждане, стареене, смърт, съзнание, ментално-материално. 
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Цялата последователност се повтаря до безкрай 
 

 
Изображение от П.A. Раютто, Зависимо възникване 
 

Три фази които задвижват Самсаричното съществуване 

 Замърсяване или килеса вата: невежество, желание и привързване; води до фазата камма 

 Камма фаза: предприемаме действия, които акумулират камма, която води до бъдещо 
съществуване –волеви формации и съществуване; води до резултативна фаза 

 Резултатна фаза (Випака): съзнание, ум и материя, сетивни основи, контакт и усещане; води 
до фазата на замърсяване 
 

Замърсявания →Камма (причини) →Резултати 
 
Поразителното откритие на просветлението ... 
Този процес на повтарящо се съществуване не е задължително да продължава. Той зависи от един 

единствен основен корен. Този корен е невежеството. Най-поразителното откритие на просветлението на 
Буда е, че невежеството може да бъде изкоренено. Че е възможно да се генерира познание и разбиране 
за истинската природа на явленията, едно познание, което вижда явления такива, каквито са. Чрез 
събуждането на това познание на мъдростта, невежеството може да бъде изкоренено. С прекратяване на 
невежеството, волевите формации отиват към своя край. Така идва прекратяването на съзнанието. С 
прекратяване на съзнанието няма ментално-материално; с прекратяване на ментално-материалното няма 
повече сетивни способности, няма повече контакт, няма повече усещане. Когато няма усещане, няма 
повече желание и привързване, няма повече акумулиране на камма, няма раждане; с края на раждането 
няма повече стареене и смърт. Това е прекратяването на страданието. 

 

Практическо приложение на теорията за зависимото възникване ... 
Нека сега да разгледаме практическото приложение на това учение. Както видяхме, най-важният 

фактор е връзката между усещане и желание. Ето защо Буда откроява желанието като причина за 
страданието в Четирите благородни истини. И така, това което трябва да направим в собствената си 
практика е да предпазим усещанията до водене към желание. Ние трябва да бъдем осъзнати и напълно 
будни към усещанията, които възникват, и да не им се наслаждаваме, да не ги задържаме, и да не се 
привързваме към тях. Ако ни липсва осъзнатост, когато се появи приятно усещане, резултатът му е 
привързване. Ние се наслаждаваме на обектите, привързваме се към тях и желаем повече от 
удоволствието, което ни дават. Но когато имаме осъзнатост, внимателност, ние сме наясно че "едно 
приятно усещане е възникнало". Ние спираме в осъзнатост за него, без да му се подаваме. Тогава 
прилагайки мъдрост към усещането, ние разбираме че  усещането е непостоянно, незадоволително и без 
"Аз". Тези мерки предпазват усещането от пораждане на желание. 

С продължаване на култивирането мъдростта става все по изострена и изострено, все по дълбока 
и дълбока, докато не отреже от корен невежеството. Тя отрязва невежеството ниво след ниво и когато 
цялото невежество е елиминирано, тогава е постигнато състоянието на освободеност. 
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Допълнителни илюстрации на Зависимото възникване,  
свалени от различни интернет-страници 
 
 
 
 
Mogok Sayadaw; Dependent Arising 
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Venerable P.A. Payutto, Dependent Origination 
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IV. Прераждане и камма 

 
Въпросът за човешката съдба след смъртта е може би най-важният въпрос, който можем да 

повдигнем. В днешно време е станало модерно, този въпрос да се отминава като маловажен. Но ако се 
замислим за степента, до която нашите възгледи влияят на нашите действия, ще видим, че е доста важно 
да се добият някои представи за пълния контекст, в който нашият живот се разгръща. Освен това, нашите 
виждания за нещата след смъртта ще определят това, което считаме за важно в този настоящ живот. 

 

Три позиции за човешката съдба след смъртта 
Има три възможни позиции, които могат да бъдат заети относно човешката съдба след смъртта.  
Едната позиция е гледната точка на материализма. Тя просто отрича това, че има живот след 

смъртта. И поддържа становището, че човешкото същество се състои от органична материя. Тя възприема 
ума като един биологичен продукт на органичната материя и след смъртта, с разпадането на физическото 
тяло - цялото съзнание отива към своя край и жизненият процес напълно угасва. 

Втората алтернатива е гледната точка, поддържана от западните теистични религии като юдаизъм, 
християнство и ислям в тяхната ортодоксална форма. Те вярват във вечен живот след смъртта. Съгласно 
тези религии ние живеем един живот на земята и след смъртта живеем вечен живот в някакво състояние 
на съществуване, определено от настоящите ни вярвания и поведение. 

Има и трета гледна точка, възглед, който преобладава в религиите на Изтока, хиндуизъм и 
будизъм. Това е идеята за прераждането. Съгласно това схващане, настоящият живот е само една брънка 
във верига животи, които се простират назад в миналото и напред в бъдещето. Тази верига от животи е 
наречена самсара. 

 

Сравнение между будизъм и хиндуизъм 
Думата "Самсара" означава буквално "продължаване на", "скитане във". Това означава повтарящ 

се цикъл на раждане, остаряване, смърт и прераждане. 
Въпреки че будизма и хиндуизма споделят концепцията за прераждането, будистката концепция 

се различава в детайлите от хиндуистката доктрина. Учението за прераждането както се разбира в 
хиндуизма включва постоянна душа, съзнателен субект, който се преселва от едно тяло в друго. Душата 
обитава дадено тялото до смъртта, след това изоставя тялото и приема ново тяло. Известната хиндуистка 
класика - Багавад Гита, сравнява това с човек, който може да свали един комплект дрехи и да облече друг. 
Човекът остава същия, но комплектите с дрехи са различни. По същия начин душата остава същата, но 
психо-физичният организъм, които заема, е различен в различните животи. 

Будисткият термин за прераждане на Пали е "пунабава", което означава "отново съществуване". 
Будизмът вижда прераждането не като преселване на един съзнателен обект, а като повторна поява на 
процеса на съществуване. Има една приемственост, предаване на влияние, причинно-следствена връзка 
между един живот и друг. Но няма душа, няма перманентен обект, който да се преселва от един живот в 
друг. 

 

Прераждане без преселваща се душа 
Учението за прераждане без преселваща се душа често повдига въпроса: Как да говорим за себе 

си като имащи предишни животи, ако няма душа, единична душа, която преминава през тези животи? За 
да отговорим на този въпрос, трябва да разберем естеството на отделната личност в рамките на един 
живот. Буда обяснява, че това, което наистина сме ние е функционално обединена комбинация от петте 
групи. В петте групи попадат две подгрупи. Първата е един материален процес, който е поток от 
материална енергия. Освен него има и ментален процес, един поток от психически събития. Тези два 
потока се състоят от фактори, които са обект на моментно възникване и отминаване. Тялото не е един 
единичен реален обект а комбинация от много елементи, пулсации на материята, свързани заедно в една 
линия на предаване, станала видна на материално ниво. Умът е серия от ментални действия съставена от 
усещане, възприятие, ментални формации и съзнание. Тези ментални действия са наречени на езика 
Пали "чита". Всяка чита възниква, задържа се за много кратък момент, извършвайки функцията си да 
изпитва обекта, незабавно след това се разпада и отминава. Когато се разпадне не оставя никакви следи 
след себе си. Тя не разполага с ядро или вътрешна същност, която остава. Но веднага след като чита се 
разпадне, веднага след това се появява друга чита, друго действие на ума. Така ние откриваме, че ума е 
една поредица от чита, или серия от моменти действия на съзнанието, чита след чита, след чита ... 

При отпадането на всяка чита тя винаги предава на своя наследник отпечатъкът, който е бил 
записан в нея, преживяването, което е претърпяно. Нейното възприятие, емоция и волева сила се 
предават на следващата чита и по този начин - целият наш опит остава своя отпечатък върху по-
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нататъшния поток на съзнанието, в "читасантана", континиума на ума. Това предаване на влияние, тази 
причинно-следствена последователност създава нашата продължаваща идентичност. Ние оставаме 
същата личност именно заради тази приемственост. 

 

Какво продължава от един живот в другия живот 
Физическият организъм - тялото – и менталният процес – потока на чита – възникват в тясна 

взаимовръзка. Тялото предоставя физическата основа за потока на чита и умственият процес се закрепва 
за тялото като негов инструмент или основа. Когато настъпи смъртта, тялото не може повече да 
функционира като физическа поддръжка на съзнанието. Въпреки това, когато тялото се разпадне след 
смъртта, съзнанието от чита не отива към своя край. Умът на умиращата личност се заема от една 
последна мисъл – момент наречен "смъртно съзнание", което сигнализира за пълния край на живота. 
Тогава, следвайки смъртното съзнание, възниква първата чита на следващия живот, която се спуска в 
новосформираното физическо тяло като негова основа. Първата чита на новия живот продължава потока 
на съзнанието, което е преминало от тялото на починалия. Потока на съзнанието не е отделен обект, а 
един процес и така този процес продължава. Когато потока на чита преминава в следващия живот - той 
носи съхранените впечатления заедно със себе си. 

 

Илюстриране на запазването на идентичността 
Една илюстрация може да ни помогне да разберем, как може да се случи това запазване на 

идентичността, без миграция на някакъв "самоидентифициращ се" обект. Да допуснем, че има свещ, 
горяща в 8 часа. Ако се върнем след един час, в 9 часа, виждаме, че свещта още е горяща, и казваме, че 
това е същата свещ. Това твърдение е напълно валидно от гледна точка на общоприетата езикова 
употреба. Но ако разгледаме този въпрос в по-близък план ще видим, че всеки един момент свещта гори 
различна частица от восъка, всяка минута гори различен отсек от фитила и различни молекули на 
кислорода. Така восъкът, фитилът и кислородът, които изгарят са винаги различни в отделните моменти, и 
все пак моментите на горене на пламъка са свързани един с друг, един момент на пламъка дава началото 
на друг, и така ние считаме, че пламъкът е същият. Но фактически пламъкът е различен от един момент в 
друг. Самият пламък е едно напълно различно явление. То е обусловено от восъка, фитила и кислорода, и 
освен тях няма нищо. 

 

Предаване на пламъка 
Сега отиваме към следващата стъпка. Да предположим, че пламъкът достигне дъното на свещта, 

ние взимаме нова свещ, поставяме нейния фитил върху пламъка на старата свещ и хващаме пламъка от 
старата свещ на новата; тогава пламъкът на старата свещ угасва. По този начин пламъкът е бил пренесен 
на новата свещ. Това същият пламък ли е, или е различен пламък? От една гледна точка, можем да 
кажем, че е един и същ пламък, защото той следва в приемственост, принадлежи на същата серия. Но 
сега пламъкът гори с нова физическа база, с нова свещ, която да го поддържа. Той гори с нови частици 
въздух, нови парчета от восък и нова част от фитила. Ние казваме, че това е същият пламък като пламъка 
на старата свещ, защото той хваща огъня от нея и продължава приемствеността. Но тук няма пълна 
идентичност на единият пламък с другия, поради условията, допринасящи за съществуването на този 
пламък. Но ние не можем да кажем, че това е различен пламък. Ако го наречем различен пламък, това 
няма да бъде в съответствие с общоприетата езикова употреба. 

 

Сравнение със свещта 
Можем да приложим това сравнение към въпроса с прераждането. Тялото на свещта е като 

физическото тяло на човека. Фитилът може да се сравни със сетивните способности, които функционират 
като подкрепа на процеса на съзнанието. Частиците на кислорода са като сетивните обекти и пламъкът е 
като съзнанието. Съзнанието винаги възниква с физическото тяло като негова подкрепа. То винаги се 
появява чрез определени сетивни способности, напр. око, ухо, нос, и т.н. То винаги има обект, напр. 
гледка, звук и т.н. Тялото, сетивните способности и обекта са в непрекъсната промяна и затова съзнанието 
и менталните фактори са в постоянна промяна. Но тъй като всеки акт на съзнанието следва в 
последователност и преминава в съдържанието на следващия, ние говорим за съединението тяло-ум като 
за една и съща личност. Когато тялото загуби своята жизненост и настъпи смъртта, това е като първата 
свещ, която угасва. Преносът на пламъка към следващата свещ, това е като преминаването на съзнанието 
в следващия живот. Когато менталният континиум заема друго тяло, това е като огънят от старата свещ, 
преминаващ към новата свещ. 
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Зачеване 
Буда казва, че има три необходими условия за да се случи зачеването. Трябва да има обединение 

между бащата и майката, бащата да предостави сперма, майката да предостави яйце. Второ, това трябва 
да бъде в правилният момент за майката. Ако майката не е плодородна, няма да настъпи зачеване. Трето, 
трябва да има един поток на съзнание на починало лице, поток от ум, който е готов и подготвен за 
предприемане на прераждане. Този трети фактор той нарича 'гандаба'. Докато не са изпълнени и трите 
условия, зачеване не се постига. 

 
Дали прераждането продължава автоматично и неизбежно? 
Има ли някаква причинно-следствена структура зад процеса на прераждане? Дали той 

продължава автоматично и неизбежно? Или има набор от причини, които го поддържат и държат в 
движение? 

Буда обяснява, че има един конкретен набор от причини в основата на процеса на прераждане. 
Той има причинна структура и тази структура е изложена в учението за Зависимото възникване, 
"патичасамупада". 

 
Учението за зависимото възникване във връзка с прераждането 
Сега ще разгледаме учението за Зависимото възникване във връзка с процеса на прераждане. 
Първо, в настоящия ни живот присъства най-основният корен на съществуването, наречен 

невежество. Поради невежеството ние възприемаме нещата по изкривен начин. Заради тези 
изкривявания или извратености нещата ни изглеждат като постоянни, приятни, привлекателни и като "нас 
самите". Поради тези извратености в нас възниква желание, желание за чувствени удоволствия, за 
съществуване, за гледки, звуци, миризми, вкусове, допир и идеи. Основното желание е за чувствени 
удоволствия. За да изпитваме приятни усещания се нуждаем от приятни обекти като приятни гледки, 
аромати и т.н. За да изпитаме удоволствието, което обектът ни предоставя, ние трябва да направим 
контакт с този обект. За да направим контакт с обекта се нуждаем от сетивни способности, с които можем 
да усетим обекта. С други думи, ние се нуждаем от шестте сетивни способности, напр. окото да 
възприема образи, ухото да възприеме звук, и т.н. За да могат шестте сетивни способности да 
функционират се нуждаем от целият психо-физически организъм, комплекса от тяло-ум. 

Поради желанието, умът се държи за съществуващия в настоящето организъм толкова дълго, 
колкото може да живее. Но когато настъпи смъртта, настоящият организъм вече не може да осигури 
основата за получаване на удоволствие чрез сетивните способности. Обаче, остава желанието за света на 
образите, звуците, ароматите, вкусовете, допира и идеите. Поради това желание за съществуване 
съзнанието напуска това тяло и улавя и поддържа ново тяло, една оплодена яйцеклетка. То се настанява в 
това оплодено яйце, носейки цялото хранилище на натрупани впечатления в него във новия психо-
физически организъм. По този начин ние казваме, че новото същество е заченато. 

 
Шивачката наречена желание 
Оттук Буда нарича желанието 'шивачка'. Точно както една шивачка зашива заедно различни 

парчета от дрехата, така и желанието зашива един живот за друг. То свърза заедно наследствеността на 
отделните животи. Желанието е толкова мощен фактор, че може да преодолее празнината, създадена от 
смъртта и да изгради цялата къща на чувстващото съществуване отново и отново. 

 
През много раждания в Самсара скитах се Аз, 
Търсейки, но ненамирайки строителят на тази къща. Изпълнено със страдание е 
повтарящото се раждане. 
О, Строителю на тази къща! Ти си открит. Няма да можеш да построиш къщата отново. 
Всички твои подпори са строшени, гредите на покрива ти са разместени. 
Към угасване (Ниббана) отива моят ум. 
Постигнал съм Края на Желанието. 
 
Даммапада (154) 
 
 
 
 



 

 33 

Сега преминаваме към следващия въпрос. Ние виждаме огромно разнообразие сред живите 
същества, които съществуват в света. Хората и животните са различни категории. Какво е това, което ни 
кара да се раждаме в конкретна форма? Случайно ли се случва това, инцидентно, без никакво причина 
или има някакъв принцип зад него? Какво определя формата на прераждане, която приемаме? 

Буда отговаря на тези въпроси, с термина на Пали "камма" (на санскрит: карма). Камма е 
факторът, който определя специфичната форма на прераждане, какъв вид личност сме в началото на 
живота си, също така камма е това нещо, което определя голям брой от случките която преживяваме в 
хода на нашия живот. Думата "камма" буквално означава действие, акт или постъпка. Но в будизма това 
означава конкретно - волево действие. 

Буда казва: "Монаси, волята е това, което наричам камма. Чрез волята човек предприема 
действия с тяло, говор или ум". Това, което наистина стои зад всички действия, същността на всички 
действия, е волята, силата на волята. Волята е това, което се проявява чрез действията на тяло, реч и ум, 
това е което Буда нарича камма. 

Това означава, че невнимателните действия не са камма. Ако случайно настъпим някоя мравка 
докато вървим по улицата, това не е камма на отнемане на живот, защото нямаме намерение да 
убиваме. Ако изговаряме някакво твърдение, вярвайки че е вярно, и то се окаже невярно, това не е камма 
на лъжа, защото нямаме намерение да мамим. 

Камма се проявява по три начина, през три "врати" на действие. Те са: тяло, реч и ум. Когато 
извършваме физическо действие, тялото се явява инструмент на волята. Това е телесна камма. Когато 
говорим, изразяваме нашите мисли и намерения, това е словесна камма, която може да се извърши 
директно чрез реч или индиректно чрез писане или някаква друга форма на комуникация. Когато мислим, 
планираме, желаем вътрешно без някакво друго действие, това е ментална камма. Това, което стои зад 
всички форми на действие, е умът, а главният ментален фактор, който причинява действията е волята. 

 

Видове камма, съгласно етичните съображения: благотворна и неблаготворна камма 
Буда разделя камма, съгласно етиката на два различни класа, благотворна камма ("кусала 

камма") и неблаготворна камма ("акусала камма"). 
Неблаготворната камма е действие, което духовно е вредно и морално е осъдително. 
Благотворна камма е действие, което духовно е от полза и морално е похвално. 
Има два основни критерия за разграничаване на благотворната от неблаготворната камма – 

стремеж и корен. 
Критерият: стремеж 
Един от критериите е намерението, стоящо зад действието. Ако едно действие е извършено с 

намерение за вреда на себе си, вреда на другите или вреда както на себе си, така и на другите - това е 
неблаготворна камма. 

Камма, която съдейства за доброто на нас, за доброто на другите, за доброто както на нас, така и 
за другите, е благотворна камма. 

Критерия: корен 
Другият критерии е коренът на действията. Всички действия възникват от конкретни ментални 

фактори, наречени корени. Това са причинните фактори, които подкрепят или са източник на действия. 
Всички неблаготворни действия идват от три неблаготворни корена - алчност, омраза и заблуда. 

Алчността е егоистично желание, насочено към лично удовлетворение, изразено чрез ненаситност, 
желание и привързаност. Омразата е зла воля, ненавист, негодувание, гняв и негативна оценка на обекта. 
Заблудата е невежество, умствена неяснота и объркване. 

Можем да открием и корените с благотворна страна: не-алчност, не-омраза и не-заблуда. 
Не-алчността се проявява като непривързаност и щедрост. 
Не-омразата се изразява положително като добра воля, доброжелателство и любяща доброта. 
Не-заблудата се проявява като мъдрост, разбиране и ментална яснота. 
Поради тези корени, трябва да сме много внимателни когато съдим нашите или чуждите действия. 

Често може да има рязка разлика между външни действия и състоянието на ума, от което те произлизат. 
Ние може да правим много добри неща за другите външно, но основният мотив зад нашата добра 

работа може да е желание за слава и признание, форма на неблаготворния корен - алчност и желание. 
Някой друг може тихо да медитира, привидно сдържан, но вътрешно може да развива ум на 

любяща доброта и състрадание. Той може да бъде критикуван за търсенето на своето собствено добро, 
но той може да прави повече добро за света от активния наивен реформатор, които е воден от желание 
за име и слава. 
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ДЕСЕТ ГРУПИ ОТ НЕБЛАГОТВОРНИ ДЕЙСТВИЯ 
Телесни: 
1. Отнемане на живот; 
2. Вземане на това, което не е дадено (кражба); 
3. Участие в сексуални нарушения (прелюбодеяние, и т.н.); 
Вербални: 
4. Говорене на лъжи; 
5. Говорене на клевети; 
6. Грубо говорене; 
7. Участие в празнословие и клюкарстване; 
Ментални: 
8. Алчност (копнеж за притежание на разни неща); 
9. Зложелателство (активно желание за вреда, страдание и унищожение на другите); 
10. Грешни възгледи (особено тежкият възглед, който отхвърля ефикасността на морала); 
 

Избягвайки десетте неблаготворни действия, изпълняваме противоположните добродетели: 
Телесни: 
1.   Избягвайки отнемането на живот, човек живее със състрадателен ум; 
2.   Избягвайки кражбата, човек живее с честен ум; 
3.   Избягвайки сексуалните нарушения, човек живее с чист ум; 
Вербални: 
4.   Избягвайки говоренето на лъжи, човек говори истината; 
5.   Избягвайки клеветите, човек говори, носейки хармония; 
6.   Избягвайки грубото говорене, човек говори внимателно и учтиво на другите; 
7.   Избягвайки празнословието и клюките, човек говори за важното и значимото; 
Ментални: 
8.   Избягвайки алчността, човек е доволен и удовлетворен от това, което има; 
9.   Избягвайки зложелателството, човек развива любяща доброта; 
10. Избягвайки грешните възгледи, човек поддържа правилни възгледи. 
 

Всеки избор които правим има огромен потенциал за бъдещето 
Според Буда нашите волеви действия произвеждат ефекти, които накрая ще се върнат към нас. 

Първият ефект е незабавно видим - психологически ефект. Другият е ефектът на моралното възмездие. 
Първо нека се занимаем с психологическият ефект на камма. Когато е предприето едно волево 

действие, то оставя следа в ума, един отпечатък, които може да е началото на нова умствена тенденция. 
Това действие има тенденцията да се повтаря, да се възпроизвежда, нещо като протозоми, като амеби. 
Размножавайки се, тези действия формират характера ни. Нашата личност не е нищо друго освен сбора на 
всички наши волеви действия, напречно сечение на всички наши натрупани камма. Така чрез 
поддаването на малки неблаготворни импулси на ума, ние изграждаме малко по малко алчен характер, 
враждебен характер, агресивен характер или заблуден характер. От друга страна, предпазвайки се от тези 
неблаготворни желания, ние ги заменяме с тяхната противоположност - добродетели. Така развиваме 
щедър характер, любяща и състрадателна личност, или можем да станем мъдри и просветлени хора. 
Както постепенно променяме навиците си, така променяме характера си, и както променяме характера си 
така променяме и цялото си съществуване, целия си свят. Ето защо Буда подчертава необходимостта от 
осъзнатост за всяко действие и избор. Защото всеки наш избор има огромен потенциал за бъдещето. 

Сега нека да разгледаме ефектът на моралното възмездие. Най-важното за камма - е нейната 
склонност да узрява в бъдеще и да произвежда резултати в съответствие с универсалния морален закон. 
Всеки път, когато се извърши действие с намерение, то депозира едно "семе" в ума, семе с потенциала да 
донесе бъдещ резултат. Тези ефекти съответстват на същността на действието. Те следват от присъщия 
етичен тон на действието. Неблаготворните ни камма се връщат към нас и ни водят до страдание. 
Благотворните ни камма в крайна сметка ще се върнат към нас и ще ни водят до щастие. 

Погледнато от този ъгъл, от гледна точка на кармичния закон, вселената се появява за да 
поддържа определено морално равновесие, баланс между всички морално значими дела и обективните 
ситуации за тези, които ги предприемат. Така че законът на камма е морално приложение на общия 
принцип, че за всяко действие има равно и противоположно противодействие. Въпреки това работата на 
камма не е механична. Камма е волево действие, камма е нещо живо и органично. Ето защо камма дава 
много място за колебание, при насочването на живите сили. 
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Камма е като семе 
Преди всичко не всички камма трябва да узреят по необходимост. Въпреки че имат тенденцията 

да узреят, те не узряват неизбежно. Камма е като семе. Семето узрява само ако има необходимите 
условия. Но ако не се срещне с необходимите условия си остава семе; ако се унищожи - то изобщо не 
узрява. Нещо подобно може да се каже за камма, тя преследва възможност за узряване. Има 
тенденцията да узрее. Ако камма срещне възможност, ще донесе резултат. Ако не срещне правилните 
условия, няма да узрее. Дори една камма може да бъде унищожена от друга камма. Така че е важно да 
се разбере, че настоящият ни начин на живот, нагласи и поведение, могат да повлияят върху начина, по 
който нашите минали камма дават резултат. Някои минали камма са толкова силни, че те трябва да 
узреят. Не можем да избягаме от тях, независимо какво правим. Но най-голям брой минали камма се 
обуславят от начина, по който живеем сега. Ако живеем необмислено, неразумно, ще дадем 
възможности на миналите си камма да узреят и това ще попречи на добрите камма да произведат своите 
ефекти или ще ги анулират. От друга страна, ако живеем мъдро сега, ние ще дадем възможност на 
добрите си камма да се проявят и ще спрем лошите камма или ще ги отслабим, унищожим или ще ги 
предпазим от узряване. 

 

Видове камма в зависимост от времето на узряване 
Камма може да произведе резултати в различно време, дори в различни животи. Буда казва че 

има три вида камма в зависимост от времето на узряване. Има камма, които ще узреят в този живот, 
камма, които ще узреят в следващия живот и камма, които ще узреят в живот след следващия. 
Последният вид е най-силен. Първите два вида остават несъществуващи, ако не намерят пролука. Те 
никога няма да узреят, ако не намерят възможност да узреят, нито в този нито в някой следващ живот. Но 
третият вид остава с нас докато пребиваваме в самсара. Те могат да донесат своите резултати дори след 
хиляди еони в бъдещето. Тази разлика във времето ни помага да разберем това, което изглежда като 
несъответствие в работата на камма. Често виждаме добри хора, които се срещат с много страдание и 
лоши хора, които се срещат с голям успех и късмет. Това е поради разликата във времето на узряване на 
камма. Добрият човек жъне резултатите от лоша минала камма. Но в крайна сметка ще постигне най-
добри резултати от добрите камма, които предприема сега. По същия начин, лошият човек се наслаждава 
на резултатите от добра камма от миналото. Но в бъдеще той ще се срещне с плодовете на своите лоши 
камма и ще изпитва страдание. 

 

Действието на Камма 
Действието на камма е толкова сложно и толкова фино, че е почти невъзможно да се правят 

категорични прогнози/ предсказания. Всичко което трябва да знаем със сигурност са тенденциите, и това 
е достатъчно за да направляваме нашите действия. 

 

Начини по които Камма произвежда резултатите си 
Камма произвежда своите резултати по различни начини. Има два генерални начина, по които 

камма произвежда резултатите си: 
1. Тя произвежда вида прераждане, основното прераждащо съзнание. 
2. Произвежда различни резултати в хода на съществуването. 
В момента на смъртта, една определена доминираща камма може да дойде на преден план в ума 

и да направлява потока на съзнанието към новото съществуване. След като прераждането приключи, 
някоя друга камма узрява през продължението на живота и носи благоприятни или неблагоприятни 
резултати. 

Добрите и лошите резултати, които възникват от камма не са награди и наказания. Те не са 
наложени от някоя външна сила. Действията произвеждат резултати по естествен начин чрез причинно-
следствения закон в моралната сфера. Този естествен закон е наречен 'камма нияма', 'редът на камма', 
който действа независимо. Буда обяснява как камма е причината за разликите в човешките съдби: 

(a) Някои хора умират преждевременно, защото в миналото са унищожили живот. Кармичният 
резултат от отнемането на живот е кратък живот. Други живеят дълго, защото са били добри и 
състрадателни, те са имали уважение и почит към живота. 

(b) Някои са болнави, защото са наранявали и осакатявали други. 
(c) Тези които често са били ядосани и груби стават грозни, тези които са търпеливи и весели 

стават красиви. 
(d) Някои са богати, защото са били щедри в минал живот, други са бедни, защото са били егоисти. 
(e) Някои са влиятелни, защото са се радвали на добрата съдба на другите. 
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(f) Някои са слаби и беззащитни, защото са били завистливи към добрата съдба на другите. 
(g) Някои са интелигентни, защото са били разсъдливи и усърдни в миналото, защото винаги са се 

питали и са изследвали нещата. Някои са тъпи и глупави, защото са били мързеливи и небрежни, защото 
никога не са учили и не са разсъждавали. 

Репродуктивна Камма в зависимост от приоритета 
Всяко следващо раждане е обусловено от добра или лоша камма, която доминира в момента на 

смъртта – този вид камма е наречена репродуктивна камма. 
Една от главните функции на камма е да генерира прераждащо съзнание. Коя камма ще изпълни 

тази роля? Това са камма, които генерират прераждащо съзнание класирани по приоритет и ефект: 
1. Тежка камма; 
2. Близка до смъртта камма;  
3. Обичайна камма; 
4. Друга камма. 
 
1. Тежката, обременяваща камма: тя е с най-висок приоритет, и е силно неморалното, много 

тежкото действие. Ако някоя личност е извършила много тежка, морално значима камма в течение на 
този живот, тогава тази камма ще поеме ролята да генерира прераждане. Има няколко известни видове 
камма от този вид, както неблаготворни, така и благотворни. 

От неблаготворна страна - тежките камма са такива действия, като отнемане живота на майка, 
отнемане живота на баща, отнемане живота на Арахант, нараняване на Буда, и предизвикване на разкол 
в Санга, в монашеската общност. Ако някоя личност е извършила някои от тези действия, тогава тази 
камма ще се появи в момента на смъртта и ще определи прераждане в едно от състоянията на нещастие, 
много болезнен вид прераждане включващо много страдание. 

От друга страна, тежките благотворни камма са достиженията на най-високите медитативни нива, 
джана – нивата на самаади. Те винаги продуцират добро прераждане, прераждане в един от най-
високите светове. 

2. Близка до смъртта камма: Ако няма някаква специална тежка камма, както добра, така и лоша, 
тогава следваща камма, която ще определи прераждането ще бъде някоя силна етична камма, 
извършена близо до мига на смъртта. Ето защо, ако някой извърши силна благотворна камма точно преди 
смъртта, дори и да е водил лош живот, ако наистина претърпи истинска промяна в сърцето и започне да 
извършва силни благотворни камма, това ще породи благотворна близка до смъртта камма, която може 
да доведе до добро прераждане в следващия живот. 

Например, един убиец, който е на път да бъде екзекутиран, може изведнъж да се изпълни с 
разкаяние за престъплението си, може да се изпълни със състрадание към хората, може наистина да 
пожелае да отвори нова страница, това може да доведе до състояние на благоприятно прераждане в 
следващия живот. Това не означава, че ще избяга от ефекта на своята лоша камма. Неговите зли действия 
съхранени в съзнанието са налице, и те в крайна сметка ще го настигнат по някое време. Но формата на 
прераждане в непосредствения следващ живот, ще се реши от тази благотворна камма, която е 
извършена точно преди смъртта. 

От друга страна, някой може да е живял един много добър живот. Но точно преди смъртта, той 
може да стане много ядосан, много уплашен, много лаком и привързан към своите притежания, силно 
вкопчен. Тази неблаготворна близка до смъртта камма може да генерира един по-нисък вид прераждане, 
едно жалко прераждане. И отново това не означава, че ще изгуби плодовете на своите добри деяния. 
Тези добри деяния все още могат да произведат своите ефекти, или в следващия живот или в някое 
бъдещо съществуване. Но за неговия следващ живот, тази лоша близка до смъртта камма ще вземе 
определящата роля. 

3. Обичайна камма: Тогава, когато няма някоя много значима близка до смъртта камма - добра 
или лоша, следващата камма която ще се появи, за да генерира прераждане ще бъде някоя обичайна 
камма, някое действие, което е извършвано обичайно по време на нашия живот. В огромното мнозинство 
от случаите, обичайната камма е тази, която причинява прераждане. 

4. Друга камма: Ако няма специална, значима обичайна камма, тогава някоя друга камма която е 
извършена и складирана може да дойде в ума в момента на смъртта и да доведе до някаква форма на 
прераждане. Това въвежда елемент на несигурност и непредсказеумост за процеса на прераждане. 
Понякога има неочаквани случаи, когато някоя съхранена камма в далечното минало изведнъж идва и 
поема определящата роля за прераждането. 
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Обзор на Будистката космология 
Следващата тема, която ще бъде дискутирана, са сферите на съществуване, където камма 

произвежда прераждане. Това изисква един кратък обзор на будистката космология, будистката картина 
на вселената. 

Будизмът разделя всички чувстващи форми на съществуване на три сфери: 
I. Чувствена сфера 
II. Сфера на фината материя 
III. Нематериална или безформена сфера 
 

I. Чувствена сфера 
Това е най-ниската сфера. Има шест нива на съществуване в тази категория. 
(a) Адове - нива на силна мъка и страдания. 
(b) Сфера на 'прети', страдащи духове (понякога наричани гладни духове). Това са същества със 

силно, измъчващо желание, ненаситен глад и жажда; те винаги се оглеждат за храна и напитка. 
(c) Животинско царство. Доминиращата характеристика на животните е - притъпеност на ума и 

силно, брутално желание. 
(d) Сфера на асурите, Титаничните същества, доминирани от желанието за власт, от амбиция и 

съперничество. 
Адовете, сферите на претите, асурите и животинското царство са наречени 'нивата на 

страдание'. Това са злочести и нежелани нива на прераждане. В чувствената сфера има и две сполучливи 
нива на прераждане. 

(e) Човешкия свят. 
(f) Света на девите (божествен свят). 
Девите (божествата) са същества, обитаващи божествени светове, наслаждавайки се на дълъг 

живот, красота, щастие и сила. Но животът в божествените светове също е непостоянен, подлежащ на 
отминаване, и ето защо раят не е крайната цел, за тези които следват будисткият Път на освобождение. 

Буда посочва, че от всички тези нива на съществуване, най-сполучливият за този, който търси 
освобождение е човешкия свят, защото той има добър баланс между противоположните фактори в 
живота. От една страна, човешкият живот не е изпълнен с нетърпимо страдание. Той предоставя 
достатъчно свободно време, лекота и комфорт за нас, за да разсъждаваме върху характера на 
съществуването така, че да можем да развием нашето разбиране. От друга страна, човешкият свят не е 
толкова интензивно приятен и забавен, че да бъдем подмамени от удоволствия и наслади. 
Продължителността на живота не е толкова голяма, че да се заблудим и да мислим, че животът ни е 
вечен. Той е достатъчно кратък, за да можем да бъдем запознати с истината за непостоянството. 

Прераждането в нивата на нещастието идва като резултат от десетте неблаготворни действия. А те 
са: отнемането на живот, кражба, участие в сексуални нарушения; говорене на лъжи, говорене на клевети, 
грубо говорене, празнословие и клюкарство; алчност, зложелателство и поддържане на грешни възгледи. 
Тези неблаготворни камма, ако вземат ролята на прераждащо съзнание, ще доведат до прераждане в 
нивата на страдание. 

Причината за прераждане в сполучливите сетивни сфери, човешкия свят и божествените нива, са 
следствие на десетте благотворни действия. Те са: избягване на десетте неблаготворни действия, 
развивайки десетте добродетели (щедрост, и т.н.), спазвайки морална дисциплина, развивайки 
медитация (любяща доброта, чистота на ума). Когато тези камма вземат ролята на прераждащо съзнание, 
те продуцират прераждане в човешкия или божествените светове. 

 

II. Сфера на фината материя 
Над чувствената сфера има сфера на фините материални форми. 
Това е сфера на фината материя. Прераждане в тази сфера става чрез развиване на медитативни 

нива, наречени джана, нива на дълбоко вглъбеност където съзнанието е чисто, спокойно и фокусирано, и 
всички мисли са утихнали. Джаните имат различни нива на дълбочина. Когато бъдат достигнати, 
овладяни и задържани в момента на смъртта, тогава те продуцират прераждане в някое ниво от сферата 
на фината материя в зависимост от достигнатата джана. 

Тези нива на съществуване - в сферата на фината материя са по-чисти дори от божествените нива 
на чувствената сфера. Там умът става светъл и искрящ. Продължителността на живота е изключително 
дълга, обхващаща много еони. Там отсъстват грубите материални форми. Тези сфери, обаче, също са 
непостоянни. Животът там в крайна сметка отива към своя край и личността ще бъде преродена някъде в 
зависимост от нейната камма. 
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III. Нематериална или безформена сфера 
Над четирите джани се намират четирите нива на самаади, наречени четирите безформени 

достижения, нива на извънредно дълбока концентрация. Това са сферите на безкрайното пространство, 
сферата на безкрайното съзнание, сферата на празнотата и сферата на нито-възприе-нито-невъзприе. 
Тези, които достигнат тези нива на концентрация, овладеят ги, и ги задържат в момента на смъртта ще се 
преродят в безформената сфера. Там всички материалности отиват към своя край. 

Това ниво на съществуване е напълно ментално. Умът стихва без някаква материална основа, 
обхванат от пълен мир, пълно самообладание, за хиляди еони. Тези сфери с дълъг живот накрая отиват 
към своя край и потокът на съзнанието извършва прераждане в зависимост от натрупаната камма. 

 
И тук може да бъде повдигнат въпроса, дали едно научно образовано лице може наистина да 

вярва в космология като тази, която изглежда древна, изостанала и суеверна. Тук ще дам моят личен 
отговор. За мен общата форма на тази космология изглежда доста състоятелна. Ако можем да видим 
логиката зад закона на камма, и след това разгледаме различните видове действия, които хората са в 
състояние да извършат, става ясно, че трябва да има различни сфери на съществуване подходящи за 
узряването на различните видове камма. 

В случая с много зла камма като убийството на хиляди хора жестоко и безсърдечно, за такава 
камма, за да произведе своите плодове, човекът предприел такава камма трябва да бъде прероден в свят 
на интензивни страдания, в ада. От друга страна, ако някои е извършил много благородни дела като 
даряване на крайниците си, своя живот или здраве за благото на другите, ако някой има любящ и 
състрадателен ум, също така трябва да има съответната сфера в която камма да произведе своите 
резултати. Това са божествените сфери. Също така, когато разберем различните медитативни 
постижения, джаните и безформените достижения, и като видим как тези високи нива на съзнание, са 
значително различни от обичайно познатото съзнание, става ясно, че те отговарят на различни нива на 
съществуване. По този начин цялата картина се вписва напълно логично. 

 
Умът е Архитектът на цялата вселена 
Основната причина за прераждането винаги може да се открие в нашия ум. Ако се вгледаме в 

нашия ум, можем да видим, че различните нива на съществуване са вече съхранени в ума под формата на 
семена. 

Доминиращите сили в нашите умове ще бъдат човешките състояния, състояния свързани с 
човешкия свят. Това е основният "тон" в нашето съзнание. Но от време на време там ще възникнат 
състояния на силна омраза, които могат да намерят израз в насилие или жестокост. В такива моменти ние 
изграждаме за себе си адски свят. Психологически ние може би живеем в ад и кармично тези състояния 
са семената за прераждане в ад. 

В други случаи - благородни мисли ще възникнат в нас, карайки ни да се чувстваме като ангели 
или божества, мисли като върховна щедрост, голяма доброта и състрадание. С такива мисли нашият свят 
става много светъл и чист, почти като божествения свят. Тези състояния на ума са фактически семената за 
прераждане в божествените светове. 

Във времена на сляпо желание, на животинска, сляпа похот или на пълна глупост ние можем да 
видим в себе си съзнанието на животното. Тези семена са семената на животинско съществуване. 

Понякога можем да видим егоизъм, желание за притежание, интензивно привързване. В този 
момент умът прилича на умът на прета, измъчен дух и ето, че сме засадили семената на прераждането в 
света на прета. 

Отново в ума възникват състояния на алчност и власт, ревност и завист, съперничество, желание за 
надмощие. По това време ние имаме ум на асура и полагаме основите за прераждане в света на асурите. 

Така че всичко това, което стои зад всички сфери на съществуване, е умът. Ето защо Буда казва, че 
умът е архитектът на цялата вселена. Ние не би трябвало да мислим за процеса на прераждане от гледна 
точка на човешко същество, появяващо се в различни сфери, преместващо се от сфера в сфера. Но по-
скоро тези сфери просто обезпечават терена на ума за работа върху натрупаните тенденции. Сферите са 
просто видимите проявления, външните проекции на силите които работят в ума. 
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Ние не сме безнадеждни заложници на нашето минало 
Двойката учения - учението за прераждане и учението за камма - имат няколко важни изводи за 

разбиране на нашия собствен живот. 
Първо, те ни дават възможност да разберем, че ние сме напълно отговорни за това, което сме. Не 

можем да обвиняване за проблемите си нашето обкръжение, нашата наследственост, нашата съдба или 
нашето възпитание. Всички тези фактори са ни направили това, което сме, но причината, поради която 
сме изправени пред тези фактори, е нашата минала камма. Това може първоначално да изглежда едно 
песимистично учение. Може да изглежда, че ние сме просто заложници на миналата си камма, че ние 
трябва да се предадем на нейните ефекти. Това е едно изопачено разбиране. 

Вярно е, че ние много често трябва да жънем резултатите от нашата минала камма. Но важната 
точка, която трябва да бъде разбрана, е, че камма е волева формация и волевата формация винаги се 
извършва в настоящето, само в настоящето. Това означава, че в настоящето ние имаме възможността да 
променим цялата посока на нашия живот. 

Ако внимателно разгледаме живота си ще видим, че нашият жизнен опит е два вида: първо, 
преживявания, които идват към нас пасивно, които ние получаваме независимо от нашия избор; и второ, 
преживявания, които сме създали ние самите чрез нашите избори и нагласи. Пасивната страна на 
жизнения опит в повечето случаи е ефект от минала камма. По принцип, ние трябва да се изправим пред 
нея и да се научим да я приемаме. Но в рамките на това ограничение има пространство, огромното 
пространство на настоящия момент, в което ние можем да преустроим нашия свят с нашият ум тук и сега. 

Ако се оставим да бъдем доминирани от егоизъм, омраза, амбиция и глупост, тогава дори ако сме 
здрави и силни, ние ще останем да живеем в страдание и нещастие и ще продължим да засаждаме 
семената на прераждане в страдание. От друга страна, дори и да сме бедни и да живеем в оскъдица, с 
огромна болка и нещастие, ако съблюдаваме чисто поведение, развиваме ум на щедрост, доброта и 
разбиране, тогава ние можем да трансформираме света си, ние можем да изградим един свят на любов и 
мир. 

 
Отиване отвъд камма – крайната цел на Пътя 
Крайната цел на Пътя на Буда е не просто постигане на добри резултати чрез предприемане на 

добра камма. Това е една светска цел. Истинската цел на Пътя е да отиде отвъд веригата на камма и 
нейните резултати. 

Докато продължаваме да извършваме камма и да акумулираме камма, ние ще останем 
подвластни на раждането и смъртта и ще се срещаме със страданието в неговите различни форми. Дали 
човек живее в един щастлив свят, или в един несполучлив свят е второстепенно. Всички сфери на 
съществуване са непостоянни, безсубектни и незадоволителни. 

Добрата камма ни носи добри резултати, лошата камма лоши резултати. Дали резултатите са 
добри или лоши, ние все още сме в робство. Целта от следването на Дамма е да постигнем 
освобождение, което лежи отвъд камма, отвъд цикъла на камма и преражданията. Тази цел е постижима 
чрез специален вид камма, камма, която води до края на камма. Тази камма е практикуването на 
Благородния осмичен път. 

Камма е създадена чрез привързване, привързването към добри или лоши действия. 
Привързването почива върху невежеството. Чрез развиване на осъзнатост и прозрение, чрез научаване да 
се виждат нещата такива каквито са, ние можем да сложим край на привързването и да се освободим от 
камма. Тогава можем да открием свободата отвъд камма, свободата на освобождението. 

Арахантът, освободеният, не създава повече камма. Той продължава да предприема действия и 
да извършва волеви действия, но без привързване. Следователно действията му вече не представляват 
камма. Те не оставят никакви отпечатъци в ума. Те нямат потенциала за узряване в бъдеще и не могат да 
доведат до прераждане. Дейностите на Араханта се наричат "крияс", а не камма. Те са просто действия. 
Те не оставят следи в менталния континиум, точно както полетът на птици в небето не оставя следа. 
Арахантите са прекъснали веригата на камма, и са достигнали крайното освобождение, свободата от 
всички действия и от робството. 
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V. Ниббана 

 
Буда казва, че той учи само за дукка и за прекратяването на дукка. Първата благородна истина се 

занимава с проблема на страданието. Обаче истината за страданието не е последната дума на будисткото 
учение. То е само начална точка. Буда започва със страданието, защото неговото учение е проектирано за 
един специален край: проектирано е да води до освобождение. За да направи, това то трябва да ни даде 
причината за търсене на освобождение. Ако един човек не знае, че неговата къща е в пламъци, той ще 
живее наслаждавайки се, играейки и смеейки се в нея. За да го накараме да излезе, първо трябва да го 
накараме да разбере, че неговата къща е в пламъци. По същия начин - Буда обявява, че нашите животи 
изгарят със старостта, болестта и смъртта. Нашите умове са в пламъците на алчността, омразата и 
заблудата. И само когато станем наясно с опасността, тогава ще сме готови да търсим начин за спасение. 

Във Втората благородна истина, той посочва че основната причина за страданието е желанието, 
желанието към един свят на образи, звуци, аромати, вкусове, допир и идеи. След като причина за дукка е 
желанието, то ключа за постигане на края на дукка е елиминиране на желанието. Затова Буда обяснява 
Третата  благородна истина като прекратяване на желанието. 

 
Психологически измерения на Ниббана 
Благородната истина за прекратяването на страданието има две измерения - психологическо 

измерение и философско измерение. Накратко ще се спрем на всяко едно от тях. 
Първо, психологическото измерение. Откриваме, че нещастието, неудовлетворението, 

страданието са резултат от напрежение породена от разминаването между желанието и обекта на 
желание. Тук има два възможни подхода за преодоляване на това страдание. Единият е да получим 
обекта на желанието, да осигурим притежанието му; другият е да елиминираме желанието. 

Учението на Буда обръща общото схващане, че щастието може да бъде открито чрез задоволяване 
на нашите желания. Ако внимателно разгледаме щастието, което идва от задоволените желания, ще 
открием, че това щастие е ненадеждно и несигурно. Това щастие зависи от външни неща. Обектите на 
желание неизбежно са непостоянни и когато сме отделени от тях ние ставаме нещастни. Ето защо дори в 
моментите на щастие ние оставаме уязвими към страданието. Състоянието ни на щастие или удоволствие 
е наистина илюзорно, една прикрита форма на дукка. Ето защо Буда посочва, че истинското щастие може 
да бъде постигнато чрез предприемането на другия подход, подходът на елиминиране на нашето 
желание. 

Ако елиминираме желанието, нашият ум остава удовлетворен, доволен и щастлив независимо 
каква може да бъде външната ситуация. Ние можем да видим това в определена степен в нашето 
ежедневие. Когато цялата тревога и загриженост, вкопчване и недоволство, което може да се натрупа 
поради желанието ни към даден обект - цялото това умствено нещастие изчезне веднага след като 
изоставим това желание към обекта. Буда казва, че този принцип може да се пренесе през целия път до 
общото изкореняване на желанието. Това е прекратяване на желанието, краят на дукка видимо тук и сега. 

 
Философско измерение на Ниббана 
Но краят на дукка има по-широк смисъл от това. Желанието ни тласка отново и отново в самсара, 

кръга на раждане и смърт през различни сфери на съществуване, с техните различни форми на страдание. 
Когато желанието е елиминирано, нашите действия не изграждат отново камма, тогава колелото на 
съществуването ще бъде спряно. Това е състояние на окончателно освобождение, което е целта на 
будисткото учение. 

Състоянието на окончателно освобождение е наречено "ниббана" на Пали и "нирвана" на 
Санскрит. “Ниббана” буквално означава изгасване на пламъка (избягване от гората на желанието, от 
гората на самсаричното съществуване). Думата "ниббана" използвана от Буда означава изгасване на 
пламъка на желанието, изгасване на пожара на алчността, омразата и заблудата. Ниббана е крайната цел 
на Будисткия път. Буда казва "Така, както водата на реката се влива в океана и се слива с океана, така и 
духовният път, Благородният осмичен път, се влива в ниббана и се слива с ниббана”. 
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Ниббана като съществуваща реалност 
Казва се, че ниббана е отвъд обхвата на речта и езика. Ниббана е неземно състояние, реалност 

която трябва да бъде видяна, разбрана и изпитана, а не е концепция, която да се концептуализира или 
идея, която да се дебатира. 

По отношение на естеството на ниббана въпросът, който често се задава, е: Дали ниббана 
означава само изчистване на замърсяванията и освобождение от самсара, или пък означава някаква 
реалност, съществуваща сама по себе си? Ниббана не е само унищожаване на замърсяванията и края на 
самсара, но и една трансцедентна реалност, трансцедентна за целия спектър на светския жизнен опит, 
една реалност трансцедентна за всички сфери на осезаемото съществуване. 

Буда посочва ниббана като 'дамма'. Например: той казва "от всички дамма, обусловени или 
необусловени, най-превъзходната дамма, върховната дамма е ниббана". 'Дамма' означава действителна 
реалност, съществуваща реалност, за разлика от концептуалните неща. Дамма биват два вида, 
обусловени и необусловени. Обусловената дамма е една реалност, която възниква чрез причини или 
условия, нещо, което възниква чрез намесата на различни условия. Обусловените реалности са петте 
групи: материална форма, усещане, възприятие, ментални формации и съзнание. Обусловените дамми, 
не остават статични. Те преминават през един постоянен процес на превръщане. Те възникват, 
преминават през трансформация и отминават поради своята условност. 

 

Ниббана –необусловена дамма 
Обаче необусловената дамма не е продуцирана чрез условия или причини. Тя притежава 

противоположни характеристики на характеристиките на обусловените: не възниква, не отминава и не 
претърпява трансформация. Независимо от това - това е една действителност, и Буда обяснява ниббана 
като една необусловена дамма. Върховната дамма е ниббана. Например той казва "от всички дамми, 
обусловени и необусловени, най-превъзходната дамма, върховната дамма е ниббана". 

Буда казва по отношение на ниббана: “Монаси, има сфера, където няма нито земя, вода, огън или 
въздух, нито е сфера на безкрайното пространство, нито е сфера на безкрайното съзнание, нито е сфера 
на празнотата, нито е сфера на нито-възприе-нито-невъзприе, където няма нито този свят, нито друг свят, 
нито слънце или луна. Там няма нито възникване, нито отминаване, нито оставане, нито раждане, нито 
умиране. Там няма нито опора, нито развитие, нито някаква основа. Това е края на страданието”. 

Буда посочва ниббана като една 'аятана'. Тази дума обикновено означава реалност, равнище или 
сфера. Това е сфера, където няма абсолютно нищо което съответства на нашия светски житейски опит, и 
поради това трябва да бъде описана чрез отрицание на всички ограничени и детерминирани качества на 
обусловените неща. 

Буда също така посочва ниббана като 'дату‘, елемент, 'безсмъртен елемент'. Той сравнява 
елемента ниббана с океан. Той казва, че както големият океан остава на същото ниво, без значение колко 
вода от реките ще се влее в него, без повишение или спад, така и елементът ниббана остава същия, 
независимо колко хора ще достигнат ниббана. 

Той също говори за ниббана като нещо, което може да бъде изпитано чрез тялото, едно 
преживяване, което е толкова ярко, толкова мощно, че може да се определи като "докосване на 
безсмъртен елемент в нашето собствено тяло." 

Буда също така описва ниббана като 'състояние' ('пада') като 'аматапада' – безсмъртно състояние 
- или акутапада, нетленно състояние. 

Друга дума, употребена от Буда за посочване на ниббана е 'сача', която означава 'истина', една 
съществуваща реалност. Това е обръщение за ниббана като за една истина, една реалност, която 
Благословения е опознал чрез директен опит. 

И така, ако се разгледат всички тези термини като цяло, ще се установи, че ниббана е една 
реалност, а не просто унищожаване на замърсяванията или прекратяване на съществуването. Ниббана е 
безусловна, без някакъв произход и е вечна. По този начин може да се напусне самсара, света на 
раждането, възникването и обусловените, условните неща. 

 

Ниббана обусловена ли е от пътя водещ към нея 
Има един често задаван въпрос: Ако ниббана се постига чрез практикуване на път, това не я ли 

прави нещо обусловено, нещо продуцирано от пътя? Не е ли ниббана един ефект от причина, причина, 
която е пътя? Тук трябва да направим разграничение между самата ниббана и достигане до ниббана. 
Чрез практикуването на пътя човек не води ниббана до съществуване, а по скоро открива нещо, което 
вече съществува, нещо което винаги е съществувало. Постигането на ниббана е продуцирано от 
практикуването на Пътя. Пътят води до ниббана; самата ниббана не е създадена от пътя. 
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Не е ли ниббана просто анихилация? 
Като предпазна мярка трябва да повторя, че ниббана не може да бъде разбрана чрез думи или 

изрази или да бъде научена от текст. Човек може да разбере ниббана чрез действително постигане. Все 
пак, за да придаде някаква представа за целта, към която Учението му води, Буда прибягва до думи и 
изрази. Той използва както негативни, така и позитивни изрази. За да даде някаква адекватна идея за 
ниббана, трябва да бъдат представени и двата вида изрази. В противен случай човек ще остане с една 
едностранчива, изкривена картина за ниббана. 

Причината, поради която Буда използва негативна терминология е, за да наблегне на 
трансцеденталната природа на ниббана. Ниббана е над и отвъд всички ограничени форми в света, тя 
може да се опише само с отрицания на обусловените неща в света – непроменлив, нероден, нетленен.  

Използването на отрицателна терминология не трябва да се разбира погрешно в смисъл, че 
ниббана е просто анихилация, едно чисто негативно познание. 

 

Историята за костенурката и рибите 
За да илюстрират тази грешка, будистите разказват историята за костенурката и рибите. Имало 

едно време една костенурка, която живеела в едно езеро с група риба. Един ден костенурката отишла на 
разходка на сушата. Тя била извън езерото няколко седмици. Когато се върнала се срещнала с някои от 
рибите. Рибите я попитали, "Здравейте, госпожо костенурка! Как сте? Не сме те виждали в продължение 
на няколко седмици. Къде бяхте? Костенурката отвърнала, "Бях горе на земята, прекарах известно време 
на сухата земя." Рибите били малко объркани и попитали, "Горе на сухата земя? За какво говорите? Какво 
е това суха земя? Мокро ли е?" Костенурката отговорила "Не, не е," "Дали е хладно и освежаващо?" "Не 
е", "Дали има вълнички, вълнение?" "Не, няма вълнички и вълнение." "Можеш ли да плуваш в него?" "Не, 
не можеш." И така, отвърнали рибите, "Не е мокро, не е хладно, няма вълнички, не можеш да плуваш в 
него. Така че тази твоя суха земя е напълно несъществуваща, просто фантазия, изобщо нищо реално." 
Костенурката отговорила "Е, може и така да е", оставила рибите и излязла на друга разходка на сухата 
земя. 

Ниббана –различни изражения и цели 
Друга причина за отрицателно изразяване е да се покаже, че е желателно да се постигне ниббана, 

че е желателно да бъдем свободни от страдание. 
Буда говори за ниббана главно чрез термини, отричащи страданието: като прекратяване на 

страданието, прекратяване на стареенето и смъртта, необезпокояваното, неподтиснатото, безпечалното 
състояние и други подобни. 

За да изясни работата, която трябва да бъде свършена, за да се достигне ниббана, тя е описана 
като отрицание на замърсяванията, психическите фактори, които ни държат в робство. Така че ниббана е 
описана като унищожение на алчността, омразата и невежеството. Тя също така се нарича безстрашие 
(вирага), отстраняване на жадуването, потушаване на гордостта, изкореняване на самомнението, 
изчезване на суетата. 

Причините зад будистката отрицателна терминология са: 
1. да покаже, че ниббана е трансцедентална и напълно отвъд всички обусловени неща; 
2. да покаже, че ниббана е желателна, че тя е краят на всички страдания, и 
3. да покаже, че ниббана е достижима чрез елиминиране на замърсяванията. 
Използването на отрицателна терминология не трябва да се разбира погрешно, да означава, че 

ниббана е просто унищожение, чисто отрицателно постижение. 
Поради това, че Буда използва отрицателна терминология за ниббана, някои хора са склонни на 

погрешното разбиране, че ниббана е самото състояние на анихилация, чисто негативно постижение. За да 
изключи тази грешна интерпретация, Буда описва ниббана и с положителна терминология; някои 
положителни акценти, че е желателно постигането на ниббана. Той посочва ниббана като върховно 
щастие, съвършено блаженство, мир, спокойствие, освобождение, свобода, върховната истина. 

Той нарича ниббана 'остров', един остров, на който съществата могат да кацат, който е свободен 
от страданието. За тези същества, пометени безпомощно към океана от старост и смърт, това е място на 
безопасност и сигурност. 

Тя също е описана като "пещера", която дава сигурност от раждане и смърт. Ниббана е наречена 
"хладно състояние" –прохлада, произлязла от погасяването на пожарите - алчност, омраза и заблуда. 

Ниббана е описана и като подслон, убежище, отсрещен бряг на безопасност. Близкият бряг 
символизира раждане и смърт. Течението символизира потока на желанието и замърсяванията, които 
ние трябва да пресечем. Отсрещният бряг символизира мястото на безопасност - ниббана. 
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Два елемента на Ниббана 
Достигането на ниббана става на два етапа, посочени като два елемента на ниббана. Единият е - 

ниббана елемент с оставащ остатък. Другият е - ниббана елемент без оставащ остатък. Елементът на 
ниббана с оставащ остатък е състоянието на ниббана, постигнато от Араханта (освободения) в този 
настоящ живот. А именно изчезването на алчност, омраза и невежество и всички други замърсявания. 
Остатъкът, които остава в Араханта са петте групи, които са настоящата му индивидуалност, психо-
физическият организъм, продуциран от миналия му живот. При достигане на ниббана неговото тяло и ум 
продължават да съществуват до края на живота му. 

Докато живее в състояние на освобождение, Арахантът продължава да извършва жизнените 
функции. Той спи, събужда се сутрин, яде, говори, изпълнява различни задължение и т.н. Въпреки че 
преминава през ежедневния си живот, той напълно е изкоренил замърсяванията си - алчност, омраза и 
невежество. 

Тъй като състоянието на ниббана е белязано от унищожаването на всички замърсявания, ниббана 
е описана като човек, който се състои от погасени замърсявания. В това състояние на ниббана, остатъкът – 
петте групи все още стоят, но те вече не приютяват силата на желанието. Петте групи вече не желаят, не се 
идентифицират с ‘Аз’, ‘мен’. 

В този психо-физически организъм няма вече желание, което поддържа процеса на превръщане, 
водещо до бъдещо съществуване. 

 

Жизненият опит на един Арахант 
За да разберем житейската страна на елементът ниббана с оставащ остатък, ние трябва да го 

погледнем от три гледни точки: 
1. Емоционална – усещания и емоции; 
2. Волева – аспектите на волята; 
3. Познавателна – аспектът на познание и разбиране. 
От емоционална гледна точка житейският опит, в състояние на ниббана е състояние на пълно 

щастие, на свобода от мъка, алчност, тревога и страх. Арахантът усеща телесни болки, но те не 
обезпокояват съзнанието му. Те повече не са причина за мъка. Арахантът също така е в състояние на 
пълен мир и безстрашие. Целият страх идва от представата за “мен“ или от егото. 

 

Опитът на Араханта – емоционален аспект 
Когато сме уплашени, това за което се страхуваме, е сигурността на “мен“, на "самите нас" или на 

тези неща, които считаме, че ни принадлежат. Но за един Арахант, който напълно е изкоренил 
представата за “Аз”, е настъпило освобождение от всички страхове. 

С изоставянето на всички форми на привързаност Арахантът е свободен от възбуда, 
безпокойство и тревога. Арахантът е в състояние на пълно спокойствие, със съвършен баланс на ума. 
Той не е разлюлян от осемте земни вятъра: печалба и загуба, слава и безчестие, възхвала и упрек, 
удоволствие и болка. Състоянието на спокойствие на Араханта не е състояние на безразличие или 
апатия. В текстовете на езика Пали, Буда подчертава, че върховната личност, най-достойния човек е този, 
които е съсредоточен върху две неща – собственото си благополучие и благополучието на другите. 
Ученикът на първо място трябва да постигне целта за самия себе си. Само когато е освободил себе си, той 
може ефективно да преподава и да води другите към освобождението. Тези, които са достигнали целта, 
които са постигнали освобождение, те стават учители и водачи на тези, които ги следват. Арахантите 
живеят на света за щастието и благополучието на всички живи същества, със състрадание към света. 

Съзнанието на Арахантите е проникнато от неизмерима любяща доброта и безгранично 
състрадание. Това е състоянието на ниббана по отношение на усещания и емоции. 

 

Опитът на Араханта – волеви аспект  
Умът на Араханта е абсолютно свободен от замърсявания. Той живее като господар на себе си; 

има пълен контрол върху работата на ума си. Той не може повече да действа по начин, разрушаващ 
неговото благополучие или на благополучието на; винаги действа по начин, носещ добро на себе си и на 
другите. 

Освен това, след като е елиминирал напълно невежеството, Арахантът не придобива камма. 
Неговите волеви действия нямат потенциал да продуцират бъдещо прераждане. Той все още извършва 
волеви действия, но те са само дейности. Те не оставят следи в ума му, точно както летящите в небето 
птици не оставят следи. Арахантът все още жъне резултатите от старите си камма, извършени от него 
преди просветлението, но те не смущават неговия ум. 
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Опитът на Араханта – познавателен аспект 
Той има завършено познание и разбиране. Той е напълно просветлен. Вижда нещата, такива 

каквито наистина са. Не е вече подведен от изкривявания, проекции и перверзии, родени от невежество. 
 

Вторият елемент на Ниббана 
Вторият етап на достигане на ниббана е наречен ниббана елемент без оставащ остатък. Това е 

елементът достигнат от Арахантите с тяхното отминаване, с разпадането на тяхното тяло, което ние 
обикновено наричаме смърт. Терминът, ‘смърт’ не е приложим към просветлените. 

Отминаването на един Арахант е окончателното и пълно преминаване извън обусловеното 
съществуване. То не води до ново раждане. В своя житейски опит, Арахантът вижда само 
прекратяването на един процес, не смъртта на самия себе си. Житейският опит за него е без някакво 
субективно значение, без позоваване на 'Мен или Мое'. На този етап остатъкът от петте групи отива към 
своя край. 

 

Състоянието на един Арахант след отминаването му 
Какво е състоянието на Араханта след смъртта? Това състояние на унищожение ли е, на не-

съществуване, или е състояние на вечно съществуване под някаква друга форма? Буда отхвърля и двете 
алтернативи, декларирайки, че този въпрос е неприложим. 

Въпросът, "Какво е състоянието на Араханта след смъртта?" възниква поради финото вкопчване в 
идеята, че един Арахант има "Аз". Но тъй като Арахантът не разполага с "Аз", той не навлиза в някакво 
състояние на вечно съществуване, в някакъв божествен свят или като универсален "Аз" в някоя 
неперсонализирана форма. Също така ниббана не е състояние на унищожение, тъй като няма "Аз", което 
да бъде унищожено или погасено. Това, което ние наричаме Арахант, е зависимо възникнал процес на 
съществуване, и достигането на крайна ниббана е прекратяване на този безначален процес на 
съществуване. 

Опитвайки се да говорим за това, което лежи отвъд края на този процес рискуваме да отидем 
извън границите на концептуализацията, отвъд границите на речта. 

Буда казва: 
"Когато има съзнание заедно с ум и тяло - само там може да има някакъв път за думи, някакъв път 

за език, някакъв път за понятия, някаква сфера на разбиране. Когато няма остатък от съзнание и процес на 
ум-тяло, тогава там няма път за думи, няма път за език, няма път за понятия." 

От този откъс можем да видим, че понятията не могат да изразят 'немислимото' и умът не може да 
измери 'неизмеримото'. 

Дали един Арахант съществува след смъртта; дали не съществува след смъртта; дали хем 
съществува, хем не съществува след смъртта? Дали нито съществува, нито не-съществува след смъртта? 
Буда отговаря ‘не’ на всички тези въпроси. 

Буда илюстрира това с един пример за огъня. Да предположим, че има огън, горящ обусловен от 
горивото - трупи и пръчки. Ако в огъня не се добавя повече гориво, когато изразходи старото гориво, 
тогава той угасва. Да предположим, че когато огънят угасне питаме: къде е отишъл той? Дали е отишъл на 
север? На юг? На изток? На запад? Отговорът е, че нито един от тези въпроси не може да се постави. 
Всички те са неприложими. Огънят просто е угаснал. 

Един любознателен Брамин попитал Буда относно състоянието на освободения в крайна Ниббана, 
Буда отговорил: 

“Както огънят се мята по вятъра и лети към своя край, и повече не се появява в обхвата на 
зачеването, така и мъдрецът, освободен от името и формата, от ум и тяло - достига края, крайната цел, и 
повече не се завръща в обсега на зачеването.” 

И … 
“Няма начин за измерване на човека, който е достигнал целта. Това, с което може да се говори за 

него, не съществува за него. Когато всички дамми (петте групи) са били премахнати, всички пътища за 
говорене са били премахнати.” 
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VI. Благородният осмичен път 

 
Дукка, нейният произход, нейното прекратяване и пътят, водещ до нейното прекратяване – това са 

Четирите благородни истини, "слонският отпечатък", който съдържа в себе си всички важни учения на 
Буда. Може би ще е рисковано да се каже, че някоя истина е по-важна от другите, тъй като всички те са 
обединени заедно в една интегрирана общност. Но ако трябва да изберем една истина, като ключ към 
цялата Дамма това би трябвало да бъде Четвъртата благородна истина, истината за пътя, пътя за края на 
дукка. Това е Благородният осмичен път. Пътят е съставен от следните осем фактора, в три големи групи: 

Мъдрост (Пання) 
1. правилен възглед  
2. правилен стремеж 
Морална дисциплина (Сиила) 
3. правилно говорене 
4. правилно действие 
5. правилно прехранване 
Концентрация (Самаади) 
6. правилно усилие 
7. правилна осъзнатост 
8. правилна концентрация 
 

Ние казваме, че пътят е най-важният елемент в Будистките учения, защото пътят е това, което 
прави Дамма достъпна за нас като живо преживяване. Без пътя, Дамма би била просто черупка, сбор от 
доктрини, без вътрешен живот. Без пътя, пълното освобождение от страданието би било само една 
мечта. 

Значение на Будисткото просветление 
Трябва да бъде разбрано, че Благородният осмичен път не е бил създаден от Буда; а пътят е бил 

открит от Буда. Дали един Буда се появява или не е без значение, пътят остава като независимо средство 
за просветление. През дълги периоди, в които няма появил се Буда, пътят остава обвит в тъмнина, изгубен 
за човечеството. Но когато се появи един Буда, той преоткрива изгубеният път за освобождение и го 
прави известен на света. Фактически това е специалната и уникална функция на един Буда. 

От една страна откриването на Благородния осмичен път може да бъде наречено 
първостепенното значение на будисткото просветление. 

Преди отказът на Буда от наследство, когато още е живял в двореца като Бодисатта, той вече е 
бил осъзнал незадоволителната същност на съществуването. Той вече е бил осъзнал тежките факти за 
остаряването, заболяването и смъртта и е бил загубил своето светско самодоволство, своето желание за 
власт, слава и сетивни удоволствия. Така, дори и в самото начало, той е имал интуиция и вяра, че има 
изход от страданието, едно състояние на освобождение извън кръга на раждане и смърт. Заради 
увереността си, той е бил в състояние да напусне двореца и да тръгне в търсене на освобождението. Но 
това, което не е знаел, е било пътя за освобождение и с откриването на пътя той е бил в състояние да 
избяга от капана на невежеството, да достигне просветление, да постигне своето собствено 
освобождение и да води другите към освобождение. 

 

Пътят е по същество път на пробуждането 
Пътят е по същество път на пробуждане, способ за генериране в нашият ум на същото 

преживяване на просветление през което самият Буда е преминал, когато е седял по дървото Бодди. 
В причинно-следствената верига, от която възниква дукка, Буда посочва, че цялото страдание и 

неудовлетвореност, които срещаме в кръга на съществуването, възниква поради нашето желание и 
привързване. Желанието и привързването от своя страна се подхранват от невежеството, от слепотата за 
истинската същност на нещата, която е обвила нашето съзнание. За да елиминираме невежеството това, 
от което се нуждаем е точно обратното, познание, възвишената мъдрост, която блести ярко и заменя 
мрака на невежеството. Но тази мъдрост не възниква от нищото. Тя произлиза от определени условия. 
Наборът от условия, които водят до просветление, представлява Благородния осмичен път. 

В описанието на Пътя, Буда казва, че той дава знание и зрение. Видът познание, до което Пътят 
води, не е концептуално или абстрактно познание, а непосредствено прозрение. Чрез силата на това 
прозрение, Пътят води до мир, мир който идва с унищожението на желанието и привързването (които ни 
водят обратно до цикъла на страданието, раждане и смърт), Пътят води до крайната цел, до безусловното 
състояние, до ниббана - безсмъртният елемент. 
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Средният път 
В своята първа беседа Буда нарича Благородният осмичен път - Средният път. Той го нарича 

средният път, защото осмичният път избягва всички крайности в поведението и познанието. В беседата 
Буда посочва, че има две крайности, които търсещият просветление трябва да избягва. Тези две 
крайности са, от една страна, задоволяване на желанията, от друга страна, себеумъртвяването. Някои 
поддържат схващането, че задоволяването на желанията, пребиваването в лукс и комфорт, е най-
голямото щастие. Но Буда от своя собствен опит нарича този път нисш, долен, позорен, който не води до 
достигането на най-високата цел. Другата крайност не е толкова често срещана, но винаги е била 
привлекателна за религиозните последователи. Това е крайността на себеумъртвяването, крайният 
аскетизъм. Този, който следва тази практика, поддържа мнението, че пътя за освобождението е в 
стриктния и строг аскетизъм. Буда сам е следвал този път на аскетизма преди своето просветление, но 
открива, че той не води до целта. Ето защо той нарича пътя на самоизмъчване болезнен, позорен и 
недопринасящ за постигане на целта. 

В това отношение той поддържа Благородния осмичен път като Средния път. Той го нарича 
Средният път не защото лежи между двете крайности като компромис между твърде малко или твърде 
много, а защото той се издига над тях, защото е свободен от техните грешки, от техните несъвършенства, 
от задънените пътеки до които те водят. 

Да следваш Средният път означава да предоставиш на тялото това, от което се нуждае, за да бъде 
в здраво и силно състояние и в същото време да се издигнеш над телесните грижи, с цел да тренираш ума 
в правилно поведение, концентрация и мъдрост. Фактически Средният път по същество е път за 
трениране на ума, а не е компромис със становища и откази. При следването на Благородния осмичен път 
умът трябва да бъде укрепнат и трениран в най-високата степен на отказ, откъснат от непреодолимото 
желание и привързване. 

Пътят е изграден от осем фактора. Когато е наречен осмичен път, не е имано в предвид осем 
стъпала, които се изкачват последователно. В реалната практика някои от факторите трябва първоначално 
да бъдат развити, за да могат да се развият другите. В идеалният случай всеки фактор, който възниква, не 
замества някой друг, възникнал преди него, нито пък един по-рано развит фактор отпада при появата на 
по-развит фактор. По скоро ранните фактори остават и нововъзникналите се обединяват с тях, така че в 
своето най-високо ниво на развитие - осемте фактора на Пътят работят едновременно. На това ниво 
всички осем фактора са налице, всички изпълняват своите функции и допринасят по свой уникален начин 
за изпълнението на целта, достигането на края на страданието. 

 

Визията и мисията 
Осемте фактора на пътя могат да бъдат разделени в две групи; първата, състояща се от знание и 

разбиране, другата е заета с практика и поведение. Първата част, състояща се от познание, съдържа само 
един фактор, правилен възглед; другата част, отнасяща се до практиката се състои от останалите седем 
фактора, от правилен стремеж до правилна концентрация. От това разделение можем да видим 
огромната тежест, която се пада на правилния възглед. 

 
ФАКТОРИТЕ НА ПЪТЯ 
ПРАВИЛЕН ВЪЗГЛЕД (Самма Дити) 
Правилният възглед е поставен първи, защото той е окото, което напътства и насочва всички други 

фактори. В практикуването на пътя ние се нуждаем от визия и разбиране, предоставени от правилния 
възглед, за да видим начина, по който се пътува по пътя. След това се нуждаем от другите фактори, 
поведение или практики, за да стигнем до нашата дестинация. 

Правилният възглед е поставен в началото на пътя, за да покаже, че преди да можем да стъпим на 
фактическата практика, ние се нуждаем от разбиране, предоставено от правилния възглед, като наш 
водач, наш вътрешен режисьор, който да ни покаже от къде тръгваме, накъде сме се запътили и какви са 
последователните етапи, които трябва да бъдат преминати в практиката. 

Обичайно Буда определя правилния възглед като разбиране на Четирите благородни истини: 
страданието, произхода, прекратяването и пътя водещ до прекратяването му. За да следваме пътя 
правилно, в самото начало ние се нуждаем от правилна гледна точка за човешкото състояние. Ние трябва 
да видим, че животите ни не са напълно задоволителни, че животът е непостоянен, че е обект на 
страдание, и трябва да разберем, че страданието е нещо, което трябва да проумеем чрез знание, нещо, 
което трябва да покорим, а не е нещо, от което трябва да избягаме чрез болкоуспокоителни, развлечения, 
отвличане на вниманието или глупава забрава. 
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На най-ниско ниво трябва да видим, че всички неща, които съставляват нашето същество - петте 
групи - са непостоянни, постоянно променящи се и поради това не могат да бъдат задържани като основа 
за сигурност или постоянно щастие. След това трябва да видим, че причината за дукка лежи в нашия 
собствен ум. Никой не ни го налага. Ние не можем да хвърлим вината извън нас. Именно чрез нашето 
желание и привързване ние продуцираме страдание и болка в себе си. След като видим, че причината за 
дукка лежи в нашия собствен ум, ние разбираме, че ключът към освобождението също лежи в нашия 
собствен ум. Този ключ е – преодоляване на невежеството и желанието чрез мъдрост. След това, за да 
влезем в пътя, ние се нуждаем от увереност, че следвайки Благородния осмичен път можем да достигнем 
целта, прекратяване на страданието. 

Буда определя правилният възглед като разбиране на Четирите благородни истини по една много 
важна причина, а именно, че не е искал неговите последователи да практикуват учението му само от 
чувство за преданост към него. Напротив той е искал да следват пътя въз основа на собственото си 
разбиране, въз основа на собственото прозрение за същността на човешкия живот. 

Както ще видим по-късно, пътят започва с елементарно ниво на правилно разбиране. Докато умът 
се развива в хода на практиката, разбирането постоянно ще се задълбочава и разширява, и докато това 
става ние ще се връщаме отново и отново до правилния възглед. 

 

ПРАВИЛЕН СТРЕМЕЖ (Самма Санкапа) 
Вторият фактор на пътя е правилният стремеж. "Санкапа" означава цел, намерение, решителност, 

мотивация. Правилният стремеж следва като естествена последица от правилния възглед. Чрез правилен 
възглед, ние добиваме правилна представа за нашето съществуване, и тази представа променя 
мотивацията ни, нашата цел в живота, нашите намерения и наклонности. Като резултат от правилните 
намерения (за разлика от неправилните намерения) нашият ум става насочен. 

В анализа си на този фактор Буда обяснява, че има три вида правилни намерения: 
a) Стремеж за отказ;  
b) Стремеж за не-омраза или любяща доброта; 
c) Стремеж за ненараняване или състрадание. 
Това са противоположностите на трите неправилни стремежа, стремеж за чувственост, стремеж за 

омраза и стремеж за навреждане или жестокост. 
Правилният стремеж, както казахме, следва естествено от правилния възглед. Всеки път, когато 

достигнем правилен възглед, прозрение за истината за дукка, тогава ставаме мотивирани да се откажем 
от нашите привързаности, нашето вкопчване в удоволствие, богатство, власт и слава. Ние не трябва да 
потискаме желанието за тях. Желанието отпада естествено от само себе си. Когато се вгледаме в другите 
същества през призмата на Четирите благородни истини, виждаме, че другите също са хванати в мрежата 
на страданието. Това възприятие води до една по-дълбока идентификация с тях, едно чувство за единство 
с тях, което води до любяща доброта и състрадание. Когато възникнат тези нагласи, те ни мотивират да се 
откажем от отвращение и омраза и от всички форми на насилие и жестокост. 

Това са първите два фактора от Пътя, които работят заедно за противопоставяне на трите 
неблаготворни корена –алчност, омраза и заблуда. Най-основният е заблудата. Правилният възглед служи 
за противодействие на заблудата. Заблудата е неразбиране. Правилния възглед води до истинско 
разбиране. 

Вторият фактор, правилния стремеж, противодейства на двата неблаготворни корена на 
действията, алчност и омраза. Стремежът за отказ противодейства на алчността. Стремежът за не-омраза 
и ненасилие противодейства на омразата. 

Със следващите три фактора ние се учим да въплътим правилният стремеж в правилно поведение 
в нашия живот, в правилни телесни и говорни дейности. Така ние стигаме до трите фактора - правилно 
говорене, правилно действие, и правилно прехранване. 

 

ПРАВИЛНО ГОВОРЕНЕ (Самма Вача) 
Този фактор съдържа четири аспекта. 
(a) Въздържане от неистинно говорене, от лъжа – полагане на усилие за говорене на истината. 
(b) Въздържане от клеветническо говорене, от изказвания с цел разделение или вражда между 

хората. Вместо това последователят на пътя трябва да говори с думи, които насърчават приятелството и 
хармонията между хората. 

(c) Въздържане от грубо говорене, от реч, която е ядосана и остра, която наранява сърцата на 
другите. Вместо това човешката реч винаги трябва да бъде нежна, внимателна и умерена. 
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(d) Въздържане от празнословие, от клюкарстване. Вместо това човек трябва да говори думи, 
които са изпълнени със смисъл, значими и целенасочени. 

Горните редове показват огромната сила, която е заключена в способността за говорене. Езикът 
може да е много малък орган в сравнение с тялото. Но този малък орган може да направи голямо добро 
или огромно зло, в зависимост от това как се ползва. Разбира се, това което наистина трябва да овладеем, 
не е езика, а ума, който използва езика. 

 

ПРАВИЛНО ДЕЙСТВИЕ (Самма Каманта) 
Този фактор е свързан с телесните действия и има три аспекта. 
(a) Въздържане от отнемане на живот, въздържане от убиване на живи същества, което включва 

животни и всички други сетивни същества, въздържане от лов, риболов и т.н. 
(b) Въздържане от вземане на това, което не е дадено, т.е. от кражба, експлоатиране на другите, от 

печелене на богатство по нечестен или незаконен начин и т.н. 
(c) Въздържане от сексуална разпуснатост, незаконни форми на сексуални връзки като изневяра, 

прелъстяване, изнасилване и т.н.; контакт с тези, които са ръкоположени за монаси, спазващи безбрачие. 
 

Въпреки че принципите на правилна реч и правилно действие са формулирани негативно, един 
размисъл показва, че с въздържане са свързани положителни психически фактори с огромна сила, напр.: 

1. Въздържането от отнемане на живот предполага състрадание, зачитане на живота на другите. 
2. Въздържането от кражба е ангажимент за честност, уважение на чуждото право на собственост. 
3. Въздържането от лъжовна реч – е един ангажимент към истината. 
 

ПРАВИЛНО ПРЕХРАНВАНЕ (Самма Аджива) 
Буда учи своите последователи да избягват занимания или дейности, които причиняват вреда или 

страдание на други живи същества или всякакъв вид работа, която води самия човек до вътрешна 
поквара. Обратно, последователите трябва да водят живот по един честен, невредим и мирен начин. 

Буда посочва конкретно пет професии които трябва да бъдат избягвани: 
(a) Търговия с плът, например като месар. 
(b) Търговия с отрова. 
(c) Търговия с оръжия. 
(d) Търговия с роби и проституция. 
(e) Търговия с интоксиканти или спиртни напитки и дроги. 
Буда също така казва, че неговите последователи трябва да избягват лековерни, лицемерни и 

насилствени търговски похват и измами, всякакъв вид нечестен начин за изкарване на средства за живот. 
Тези три фактора - правилно говорене, правилно действие и правилно прехранване се занимават с 

външните условия на живот. Следващите три фактора са свързани с тренирането на ума. 
 

ПРАВИЛНО УСИЛИЕ (Самма Ваяма) 
Буда започва тренирането на ума с правилно усилие. Той поставя специално ударение на този 

фактор, защото практикуването на пътя изисква работа, енергия и усилие. Буда не е спасител: 
"Просветленият посочва пътя, вие самите трябва да направите усилие". И продължава, "целта" е за 
енергичните личности, не за мързеливите. Тук стигаме до великия оптимизъм в будизма, оптимизъм, 
който отхвърля всички обвинения в песимизъм. Буда казва, че чрез правилно усилие ние можем да 
трансформираме цялата структура на нашия живот. Ние не сме безнадеждни жертви на миналите ни 
условия. Ние не сме жертва на нашите гени или на нашето обкръжения, но чрез умствени тренировки е 
възможно да изведем ума си на високото плато на мъдростта, просветлението и освобождението. 

Правилното усилие може да бъде разделено на четири аспекта. Ако изследваме състоянията, 
които възникват в ума ни, виждаме, че всички те попадат в две основни групи - благотворни състояния и 
неблаготворни състояния. Неблаготворните състояния са състоянията на ума, вкоренени в 
замърсяванията - алчността, омразата и заблудата и в техните разновидности. Благотворната страна 
съдържа различните качества, които трябва да бъдат развити и култивирани, като осемте фактора на пътя, 
четирите основи на осъзнатостта, седемте фактора на просветлението и т.н. 

По отношение на тези благотворни и неблаготворни фактори има две задачи, които трябва да 
бъдат предприети. И така четирите аспекта на правилните усилия са както следва: 

(a) Усилието да предпазим невъзникналите неблаготворни състояния от възникване 
В един момент, в който умът е утихнал, може да се случи нещо, което да сложи началото на 

замърсяване например привързване към приятен обект, омраза към неприятен обект. Чрез поддържане 
на бдителност над сетивата, ние сме способни да предотвратим невъзникналите замърсявания от поява. 
В състояние сме просто да обърнем внимание на обекта без да реагираме с алчност и отвращение. 
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(b) Усилието да се изоставят възникналите неблаготворни състояния 
Това е усилието да елиминираме замърсяванията, които са възникнали. Когато видим, че едно 

замърсяване е възникнало, трябва да приложим енергия за да го елиминираме. Това може да бъде 
направено чрез различни методи. 

1. Един метод е, да се замести вредната мисловна форма с нейната противоположност. Например, 
когато възникне силно привързване в ума за богатство или притежание, човек може да размишлява върху 
непостоянството на притежанието. Когато възникне силно чувствено желание, човек може да разсъждава 
върху нечистия характер на тялото, като една торба от кожа, кости, органи, кръв и т.н., тогава желанието 
ще изчезне. Ако възникне гняв или зло желание, човек може да медитира върху любящата доброта. Ако 
се появи депресия, човек може да разсъждава върху благородните качества на Буда, за да продължи 
напред. 

2. Втори метод е, в развитието на усет за опасността от зловредни мисли, да се разпознае как те 
държат човека заплетен в страдание и му пречат да извършва добро на другите и на себе си. 

3. Друг метод е, да се отклони ума от обекта, който стимулира неблаготворни мисли и да се насочи 
към друг обект на концентрация, например към дишането. 

4. Четвърти метод е, да се изследват собствените мисли, за да се види как възникват и в крайна 
сметка да се успокоят. Човек би могъл да проследи причините за мислите в обратен ред. 

5. Когато горните методи се провалят, човек директно се изправя срещу неблаготворната мисъл и 
я изгонва от ума. Но това трябва да бъде използвано само като крайна мярка.  

(c) Развитие на неразвити благотворни състояния 
Ние имаме много прекрасни потенциални качества, складирани в ума ни. Трябва да ги изведем на 

повърхността на ума, напр. любяща доброта, състрадание и т.н. 
(d) Укрепване и култивиране на съществуващи благотворни състояния 
Трябва да избегнем изпадането в самодоволство и да положим усилие да поддържаме 

благотворните състояния и да ги развиваме до пълното им развитие и завършеност.  
Чрез прилагане на четирите аспекта на правилното усилие стъпка по стъпка, можем да изчистим 

ума си от замърсявания докато стане чист, светъл и блестящ. 
Може да изглежда, че правилният стремеж и правилното усилие са подобни. Но те не са точно 

еднакви. Правилният стремеж е основната цел или посока на ума. Правилно усилие е фактическото 
прилагане на енергия за елиминиране на лошите състояния и развиване на съвършени добри състояния. 
В практическото прилагане на пътя, тези два фактора са толкова тясно преплетени, че човек не може да 
постави рязка разделителна линия между тях. Но могат да бъдат разделени функционално. Правилният 
стремеж е факторът, който насочва ума, правилното усилие е енергията или менталната сила, която 
енергизира ума. Можем да сравним правилния стремеж с волан, а правилното усилие с двигател на кола. 

Умът е много деликатен инструмент и неговото развитие изисква прецизен баланс между 
различни ментални способности. Ние се нуждаем от силна осъзнатост, за да разпознаем какъв вид 
ментално състояние е възникнало, както и определена степен на мъдрост, за да задържим ума в баланс, 
да го предпазим от отиване в крайност. Това е Средният път. 

Усилието трябва да бъде балансирано, без изтощаване на ума от една страна и без изпадане в 
застой от друга страна. Буда казва, че да получите добра музика от лютня, нейните струни трябва да бъдат 
настроени така, че да не бъдат нито прекалено стегнати, нито прекалено хлабави. Практикуването на пътя 
трябва да е по същия начин. Практиката съгласно Средния път е баланс между енергия и спокойствие. 

 
ПРАВИЛНА ОСЪЗНАТОСТ (Самма Сати) 
Какво означава правилна осъзнатост? Правилната осъзнатост е ясно съзнаване на това, което се 

случва в нас и около нас през отделните моменти на житейския ни опит. Осъзнателността е форма на 
внимание. Практикуването на осъзнатост означава внимание към опита ни. Но осъзнатостта се различава 
от вниманието. Обичайно способността за внимание се използва като инструмент за обслужване на 
нашите нужди – биологични и психически, вниманието служи като инструмент на останалата част на ума. 

Осъзнатостта е вид внимание, което работи независимо от всички явни намерения и цели. 
Осъзнатостта е внимание, което наблюдава нашия житейски опит внимателно и прецизно, винаги 
внимава за това, което се случва в настоящето без някаква дискриминация. Осъзнатостта е внимание, 
заето само със съзнаване, с наблюдаване на това което се случва в настоящето с цел познание и 
разбиране. 
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Осъзнатостта е ясно внимание, което функционира в атмосфера на непривързаност, стремящо се 
към пълна обективност, една осведоменост, която отразява характера на обектите точно такива, каквито 
са без доразвиване и без интерпретации. Буда разделя практикуването на осъзнатост в зависимост от 
нейните обекти, на четири групи наречени Четирите основи на осъзнатостта: 

1. Осъзнато съзерцаване на тялото; 
2. Осъзнато съзерцаване на усещането; 
3. Осъзнато съзерцаване на състоянията на ума; 
4. Осъзнато съзерцаване на даммите (обектите на ума). 
 

Осъзнато съзерцаване на тялото 
В осъзнатото съзерцаване на тялото, практикуващият трябва да развива непрекъсвана 

внимателност към телесните процеси, започвайки с груби обекти от физическото тяло. Това включва 
редица упражнения, основното от които е осъзнатост на дишането - анапанасати. Седейки в удобна поза 
с кръстосани крака, когато медитиращият вдишва, той съзнава (знае защото наблюдава) че вдишва; 
когато издишва, просто знае, че издишва. Когато извършва дълбоко вдишване, той е осъзнат за 
дълбокото вдишване; когато вдишва леко, той е осъзнат, че вдишва леко. Осъзнатостта е съзнаване на 
момента на дъха точно такъв, какъвто е. 

Практиката може да бъде разширена до всички аспекти на телесните усещания. Всички аспекти на 
личността могат да бъдат посетени с осъзнатост. Тялото се анализира на съставните си части, органи, 
системи и т.н. 

Осъзнатостта на тялото може да бъде приложена към различни дейности и пози, седейки, 
стоейки, спейки, лежейки, ходейки. Осъзнатостта може да обхване и различни дейности, ядене, къпане, 
говорене и т.н. Всеки аспект на физическият опит попада в обхвата на осъзнатото съзерцание. 

 

Осъзнато съзерцание на усещането 
Втората основа на осъзнатостта са усещанията. Това включва внимателност към усещанията които 

възникват в отделните моменти на опита – приятни, болезнени или неутрални. Когато възникне едно 
усещане, то се опознава с чиста осъзнатост, без харесване или нехаресване. Ние просто се запознаваме с 
усещането, което е възникнало. По този начин предпазваме ума от въвличане в това усещане, от 
вкопчване в удоволствието или бягство от болката. Умът придобива способност да наблюдава всички 
състояния на житейския опит със спокойствие, хладнокръвие и самообладание. 

 

Съзерцание на състоянията на ума 
Третата основа на осъзнатостта е съзерцание на самия ум, общото състояние на съзнанието. 

Практикувайки съзерцание на ума, трябва да видим ясно и точно действителното състояние на ума. 
Трябва да разберем ясно какъв вид психично състояние се случва, да отразим състоянието без да съдим, 
без да укоряваме или без да се поздравяваме за възникналите зловредни или благотворни състояния. 

Ние просто виждаме естеството на умственото състояние с непривързано наблюдение; 
определяйки дали състоянието на ума е благотворно или вредно; виждаме вида на състоянието на ума, 
дали има привързаност, отвращение или заблуда. Каквото и състояние на ума да възникне, виждаме го и 
го отбелязваме такова каквото е, нека то да си отиде по своя път, без да има привързване към него. 

 

Съзерцание на даммите 
Четвъртата основа на осъзнатостта е съзерцание на даммите. Тези дамми са факторите и 

обектите на ума. Ние се насочваме към специфичното съдържание, а не към общото състояние на ума. 
Умът е разделен на неговите компоненти, за да се видят факторите, които работят в неговите рамки дали 
са налице замърсявания, или благотворни фактори. Ако са налице замърсявания, маркираме наличието 
им, разследваме как възникват, как могат да бъдат елиминирани и как може да не се допусне появата им 
в бъдеще. Когато възникнат благоприятни фактори, водещи до освобождение, ставаме наясно с 
присъствието им, разследваме как са възникнали, как могат да бъдат развити и усъвършенствани. 

Осъзнатостта на даммите има и друг аспект. Това е съзерцание на основните фактори на опита 
като съзерцателно упражнение, насочено към прозрение, като вглеждане в характеристиките на телесно-
умствените процеси. Този аспект ще бъде разгледан по-късно. 

Правилното усилие и правилната осъзнатост работят заедно в тясно сътрудничество. Правилната 
осъзнатост ни прави внимателни за това какво състояние е възникнало, благотворно или неблаготворно. 
Чрез правилно усилие ние прилагаме нашата енергия, за да елиминиране неблаготворните състояния. 
Чрез правилно усилие се стремим да предизвикаме и запазим благотворните състояния, които ни водят 
към спокойствие и яснота. Правилното усилие и правилната осъзнатост водят до осмия фактор на Пътя, 
правилна концентрация, Сама Самаади. 
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ПРАВИЛНА КОНЦЕНТРАЦИЯ (Сама Самаади) 
Правилната концентрация е определена като благотворна еднопосочност на ума, полезно 

унифициране на ума. За да развием концентрация, най-общо започваме с прост обект и се опитваме да 
фиксираме ума си в него, така че да остане там без колебания. Използваме правилно усилие да задържим 
ума фокусиран в обекта, правилна осъзнатост, за да сме наясно с пречките и помощните средства за 
концентрацията, след това прилагаме усилие да премахнем пречките и да укрепнем помощните средства. 
С повтаряща се практика - умът постепенно става утихнал, обединен, концентриран и спокоен. 

С напредващата практика ние можем да развием дълбоки състояния на погълнатост, наречени 
"джана". Те ще бъдат разгледани подробно в следващата лекция.  

Усмиреният ум – врата към мъдростта 
Когато умът е утихнал и спокоен, той служи като средство за развиване на прозрение. 

Притежавайки развита правилна концентрация, когато умът се е превърнал в мощен инструмент, ние го 
насочваме към четирите основи на осъзнатостта, съзерцание на тяло, усещане, състояния на ума и 
ментални обекти. Тогава, когато умът проучва потока от събития в телесно-менталния процес, когато е 
навлязъл в потока във всеки един момент, постепенно стъпка по стъпка възниква прозрение. Прозрението 
се развива, съзрява и задълбочава и се превръща в мъдрост, освобождаваща мъдрост, която вижда 
Четирите благородни истини. На този връх на развитие виждането на Четирите благородни истини става 
пряко, непосредствено и носи унищожаване на замърсяванията, пречистване на ума и освобождаване на 
ума от оковите. 

Както предполага името, Благородният осмичен път се състои от осем фактора в три тренировъчни 
групи – сиила (морална дисциплина – правилно говорене, правилно действие, правилно прехранване), 
самаади (правилно усилие, правилна осъзнатост и правилна концентрация), и пання (правилен възглед и 
правилен стремеж). Трите аспекта на пътя трябва да бъдат развити едновременно, като основа един на 
друг. Започнете Пътя първоначално с правилен възглед и стремеж (предшественици на тройното 
обучение). Навлезте в обучението с морална дисциплина. Моралната дисциплина служи като основа за 
развитието на концентрацията. Когато умът е утихнал и концентриран, тогава служи като основа за 
развитие на мъдростта. Когато мъдростта е напълно развита, като резултат идва освобождението. 

Осемте фактора не трябва да се следват последователно. Пътят се състои от осем фактора, 
работещи едновременно. Всички те изпълняват различни функции, всички те допринасят по уникален 
начин за достигане на края на страданието. 

Два вида благороден осмичен път 
Има два вида Благороден осмичен път. Това е важно разграничение, което трябва да се запомни: 
1. Светски път и 
2. Отвъд-светски път 
Светският път се развива, когато се опитваме да пречистим дисциплината си, да развием 

концентрация, за да събудим прозрение или в ежедневна практика или в интензивни ритрийти. Думата 
"светски" тук не означава светски път в обичайния смисъл на думата, напр. път водещ до богатство, слава 
или светски успех. Този светски път води до просветление и фактически ние трябва да практикуваме 
светския път, за да достигнем до нивото на отвъд-светския път. Той е наречен светски, защото дори и при 
най-високата степен на съзерцателно прозрение, той все още включва съзерцание на обусловените 
обекти, това са нещата включени в петте групи. 

Отвъд-светски път 
Отвъд-светският път е директно виждане на ниббана, необусловения елемент. 
Хората често бъркат Благородният осмичен път с обикновен път за етично поведение. Те считат, че 

докато живеят в рамките на морала, те живеят в съответствие с Благородния осмичен път. Случаят не е 
такъв. Благородният осмичен път е път водещ до прекратяване на дукка. Когато практикуваме светския 
път, нашето разбиране става все по-дълбоко, все по остро и когато прозрението достигне своя връх, в 
един неочакван момент може да се осъществи радикална промяна. Когато мъдростта достигне най-
високата си точка, ако всички способности на ума са напълно узрели и желанието за просветление е 
силно и стабилно, тогава умът се отдалечава от всички зависими явления и се фокусира върху 
необусловения елемент. Това означава, че умът преминава в осъзнаване на ниббана. Когато това се 
случи, всичките осем фактора на пътя се издигат едновременно с голяма сила на проникване, фокусирани 
в ниббана. Ето защо в този момент осемте фактора представляват над-светски път, трансцедентален път. 

Четирите нива на отвъд-светския път са: Навлязъл в потока (Сотапана), Веднъж-завръщащ се 
(Сакагами), Незавръщащ се (Анагами) и Арахант. За достигане на всяко ниво на пътя трябва да бъдат 
елиминирани или изкоренени определени групи от замърсявания. 
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VII. Медитация 

 
Основата на будисткия път към освобождение се състои от медитация. Медитацията е това, с 

което Буда сам е постигнал просветление. Само чрез медитация, този които следва Учението му, може да 
генерира в ума си мъдрост, необходима за постигане на просветление.  

Има два основни вида медитация:  
1. Самата баавана, развитие на спокойствие 
2. Випассана баавана, развитие на прозрение (англ. insight).  

‘Баавана’, се превежда като медитация, привеждане към съществуване, развитие или култивиране. 
 

Медитация Самата – Успокояваща медитация 
Развитието на спокойствие е насочено конкретно към развитието на самаади, дълбоко 

концентрирано състояние на ума, в което ума е единен, свободен от несвързани мисли. Това състояние на 
концентрация води до вътрешен мир, вътрешно спокойствие. В будистката практика истинската стойност 
на самаади или концентрацията е да служи като основа за развитието на мъдрост. Както казахме в 
предходната лекция, Благородния осмичен път е разделен на три етапа - морална дисциплина, 
концентрация и мъдрост. Коренът на цялото робство и страдание е невежеството, липсата на познание за 
нещата такива, каквито са. Единственият фактор, който може наистина да отсече невежеството и да 
доведе до освобождение е мъдростта. 

За появата на мъдрост е необходима правилна концентрация. Мъдростта може да възникне само 
в концентрирания ум, ум без тревожни мисли, ум доведен до ясно фокусиране, чист и точен. 
Медитацията Самата цели да развие концентрацията като фундаментална основа за събуждане на 
мъдрост. Действителното развитие на мъдростта се извършва с медитацията Випассана. Проницателната 
медитация, чрез директно прозрение за реалната същност на нещата. Това прозрение е от съществено 
значение, ключът към освобождението в Будисткия път. Проницателната медитация изтрива всички 
заблуди. Тя осветява явленията, такива каквито са, освободени от всички изкривявания и проекции. 

Успокояващата медитация е обща както за будистки, така и за небудистки системи на практика. 
Успокояващата медитация води до нива на дълбока вглъбеност, джана, възвишени състояния на 
съзнанието. От будистка гледна точка - джана нивата не са от съществено значение, не са необходими за 
освобождение, а просто база за събуждане на мъдростта. Буда, усвоявайки тези постижения (когато е бил 
Бодисатта, преди постигане на просветление), е открил, че те са добра подкрепа, но че са недостатъчни 
за постигането на мъдрост. Истинският път за просветление лежи в практиката на проницателната 
медитация. Проницателната медитация е уникалното откритие на Буда. 

Както успокояващата, така и проницателната медитация целят пречистването на ума от 
замърсяванията, от алчност, омраза, заблуда и другите неблаготворни състояния, възникнали от тях. 
Двата вида медитация пречистват ума по различен начин. Те прочистват замърсяванията на различни 
нива и са насочени към различни видове замърсявания. Замърсяванията имат многопластова структура, 
те попадат в три нива, работят на три нива и се третират по различен начин.  

1. Най-ниският слой е наречен слой на латентните склонности. Замърсяванията лежат спящи 
(анусая) в основата на ума. Когато се сблъскаме с преживявания които ни се струват приятни или 
неприятни, тогава замърсяванията могат да се събудят от латентността и да се появят на следващо ниво.  

2. Слой на проявление на замърсяванията: това е нивото с активна форма на замърсяванията. 
Замърсяванията стават с формиращо влияние върху мисловния процес. Те мотивират нашите мисли, 
нашите нагласи, нашите емоции.  

3. Ниво на престъпване или действие: замърсяванията действат в нашите дела, в речта. Когато 
замърсяванията придобият повече сила, те достигат нивото на престъпване, където се изразяват във говор 
и действие. (напр. Спокойно състояние (спящ гняв) →виждане на неприятно нещо/лице → възниква гняв 
(ниво на активно проявление) → изразен в изблик на сурова реч или вредни дела (ниво на престъпване). 

Трите стъпки в Будисткия път са предназначени за противодействие на замърсяванията на тези три 
различни нива. 

1. Сиила: (моралната дисциплина) предпазва замърсяванията от достигане на нивото на 
престъпване.  

2. Самаади: За преодоляване на замърсяванията (ментално ниво) на нивото на проявление в 
мислите ние трябва да развием Самаади (концентрация). 

3. Пання: Замърсявания на латентно ниво се отстраняват чрез мъдростта на просветлението, 
развито чрез проницателната медитация. 
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Сравнение между Успокояваща и Проницателна медитация 
Успокояващата медитация прочиства ума от замърсявания в тяхната активна форма чрез 

потискането им (един съзнателен процес на смекчаване на замърсяванията). Замърсяванията все още 
остават на латентно ниво. Проницателната медитация прочиства ума, отрязвайки замърсяванията от 
техния корен с помощта на мъдростта, на нивото на латентна склонност. Успокояващата медитация се 
занимава основно с грубите замърсявания като алчност и омраза. Проницателната медитация принципно 
е насочена към премахване на фините замърсявания като невежеството. 

Развитие на прозрението - Самадияна 
Има два основни подхода за системно развитие на медитацията. И в двата подхода съществено 

място заема практикуването на проницателната медитация. Двата подхода се различават по начина, по 
който използват концентрацията като основа за прозрението. Единият подход е Самадияна, другият е 
Випассанаяна.  

1. Колесницата на успокоението - Самадияна: При този подход ние развиваме спокойствие на 
много дълбоко ниво, до нивото на дълбока концентрация, докато умът не навлезе в самаади върху 
единичен обект. С помощта на тази концентрация ние стабилизираме ума върху обекта, правейки го 
устойчив и стабилен и отстраняваме активните форми на замърсяванията. След развитието на тази 
концентрация, ние я използваме като основа и насочваме ума към развитието на прозрение, 
медитиращият насочва ума си към проницателна медитация. 

2. Колесницата на Випассана – Випассанаяна: При този подход ние не се стремим да развием 
дълбока концентрация чрез фокусиране на ума върху един обект. Ние започваме директно с практиката 
на четирите основи на осъзнатостта – съзерцавайки променящите се процеси в тялото, в усещанията, в 
състоянията на ума и в обектите в ума. Култивирайки осъзнатост, ние също така развиваме съпътстващия 
вид концентрация. Тази концентрация не води до пълната дълбочина на спокойствието, типично за 
саманияна. Това е пластичен, мобилен вид концентрация, която работи заедно с прозрението. Наречена е 
моментна концентрация, защото тя протича от момент на момент в променящия се процес на съзнанието. 

Тъй като концентрацията се развива миг след миг, тя набира инерция, докато стане достатъчно 
силна, за да държи настрани замърсяванията (ефективно подтиснати) и да даде възможност да възникне 
мъдростта от прозрението.  

Кой подход ще се избере зависи от темперамента, наклонностите и обстоятелствата на 
медитиращия или зависи от неговия учител. 

Встъпление в медитацията 
Будистката медитация е практика, която спада към будистката традиция. Тя произлиза от 

будисткото разбиране за същността на човешкото съществуване. Тя е насочена към целта, станала 
известна на Буда, а именно достигането на ниббана. Поради това, че медитацията е смесена с 
традиционният контекст, практиката започва с действие наречено ‘вземане на убежище’. ‘Вземане на 
убежище’ означава да повериш себе си на водещите идеали на Будисткия път. Има три водещи идеала в 
Будисткия път: Буда, Дамма и Санга.  

1. Буда: Буда е просветления, върховната личност, която със собствени сили, без чужда помощ, е 
открила пътя за избавление. 

2. Дамма: Дамма е истината за освобождението, Пътят който води към достигане на 
освобождението и Учението което дава инструкциите за пътя.  

3. Санга: ‘Санга’ тук не е обикновеният монашески орден, както често се разбира. Тук терминът се 
прилага за ‘Ария Санга’, обществото на благородните последователи на Буда, тези които са следвали пътя 
до най-високите постижения и са достигнали до едно от нивата на просветление.  

Буда, Дамма и Санга, са наречени трите скъпоценности, защото те правят възможно пълното 
освобождение от всички опасности и страдания на съществуването. 

Буда е сравнен с добър доктор, който ни диагностицира и ни предписва лекарството. Дамма е 
като лекарственото, което той дава. Санга е като санитарите, които ни помагат да оздравеем. Най-
важното от трите е Дамма, лекарството, действителното убежище. Актът на поверяване на себе си на 
трите скъпоценности, разчитайки на тях за ориентир, представлява взимането на убежище. Практиката на 
медитация започва с приемането на убежище. То е изразено със стандартна формула, на езика Пали: 

‘Будам саранам гатчаами; Даммам саранам гатчаами; Сангам саранам гатчаами. 
Дутиампи Будам саранам гатчаами; Дутиампи Даммам саранам гатчаами; Дутиампи Сангам 

саранам гатчаами. 
Татиампи Будам саранам гатчаами; Татиампи Даммам саранам гатчаами; Татиампи Сангам 

саранам гатчаами.’ 
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‘Отивам за убежище в Буда; Отивам за убежище в Дамма; Отивам за убежище в Санга. 
Втори път отивам за убежище в Буда, Дамма и Санга.  
Трети път отивам за убежище в Буда, Дамма и Санга.’  
 

Приемане на правила 
Следващото нещо, предхождащо практиката на медитация, след вземането на убежище е 

приемането на правила, обещанието да се спазва чисто морално поведение. 
Моралната дисциплина, сиила е предварително необходима за да държи в шах грубите прояви на 

замърсяванията, да предотврати замърсяванията, мотивиращи неетични действия на тялото или речта. 
Когато практикуваме медитация, ние се опитваме да прочистим ума. За да прочистим ума от 
замърсявания, е необходимо предотвратяване избухването на замърсяванията в неблаготворни действия 
на тялото и речта. Тези неблаготворни действия биха навредили върху опитите ни да развием 
спокойствие и прозрение и биха обезсилили нашите усилия за концентрация. Ето защо преди 
предприемането на практиката на медитация, ние вземаме твърдото решение да спазваме пет правила, 
които са основната рамка на моралната дисциплина. 

Петте правила 
1. Да се въздържа от отнемането на живот (унищожаване на живот); 
2. Да се въздържа от вземане на нещо което не е дадено (или кражба); 
3. Да се въздържа от сексуални злоупотреби (изневяра, безсмислени взаимоотношения, 

безразборен секс и т.н.); 
4. Да се въздържа от лъжовно или грубо говорене; 
5. Да се въздържа от приемане на интоксиканти (наркотици/ алкохол и др., които причиняват 

неяснота на ума). 
През интензивните ритрийти, светския медитиращ приема временно по-строг етичен кодекс. 
Допълнителни правила 
Допълнителните правила включват: 
1. Да спазва безбрачие или брамачария;  
2. Да не яде (солидна храна) след средата на деня;  
3. Да избягва забавления и лични накити;  
4. Да избягва спането на високо легло.  
Тези дейности сами по себе си не са неморални, но отдаването на тях предизвиква отвличане на 

вниманието на ума, разстройват работата на медитиращия и водят до изтичане на енергия, която може да 
се използва по-изгодно в развитие на ума през периода на оттеглянето. Ето защо, за да засили практиката 
си, светският медитиращ спазва тези допълнителни правила. 

 

Успокоителна медитация 
Първо да разгледаме развитието на Самаади, концентрацията, практикуването на успокояваща 

медитация. Успокояващата медитация има специалната цел - да развие концентрация. Самаади или 
концентрация означава полезно унифициране на ума, събирането на ума или фокусирането на ума върху 
един обект. Този, който цели развитие на концентрацията, първо избира единичен обект, който да е 
основния обект на медитация, камматанна или поле на работа, поле на духовна работа. Текстовете 
изброяват четиридесет обекта. Тези обекти включват:  

1. Касина - въртящ се диск, представящ първичните елементи: земя, огън, вода и въздух; или 
цветен диск, представящ първичните цветове; 

2. Частите на тялото; 
3. Трите скъпоценности - Буда, Дамма и Санга;  
4. Медитация върху ‘вдишване и издишване’;  
5. Божествени обиталища на състрадание, любяща доброта, симпатизираща радост и 

невъзмутимост. 
Медитиращият може да избере и обект извън тези или определен от учителя, ако има такъв. 

Когато започне своята работа, медитиращият ще се опитва да фокусира ума си върху обекта, изключвайки 
всички сетивни впечатления, всички аналитични мисли, всички безчетни умствени отвличания. 

Каквото и да възникне, той го оставя и връща ума си отново и отново към основния медитативен 
обект. Например, ако медитира върху дишането, той ще връща обратно ума си към усещането за допир 
на дъха движещ се навътре или навън. Когато възникне мисъл, той я отбелязва и я оставя, връщайки ума 
към неговия фокус - допира на дъха. Когато медитацията напредне, могат да се появят различни пречки, 
които да пречат на усилията му да достигне дълбока концентрация. Тези пречки са класифицирани в 
група, наречена петте препятствия, панчаниварана. 
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Петте препятствия 
Тези пет препятствия са: чувствено желание, зложелателство, притъпеност и сънливост (мързел и 

вцепенение), безпокойство и тревога, съмнение.  
Първото препятствие е чувственото желание. Чувствено желание е копнежът и желанието към 

обектите на сетивата, за приятни и възхитителни гледки, звуци, аромати, вкусове, допири, мисли и 
представите за тях. Когато такъв вид мисли се появят, възниква и пречката на чувствените желания.  

Второто препятствие е зложелателството. Зложелателството включва всички негативни състояния, 
омраза, ненавист, гняв, враждебност, недоволство, депресия и т.н. Понякога зложелателството може да 
бъде насочено към хора, към неща или към ситуации. То приема много форми. 

Третото препятствие е комбинацията между притъпеност и сънливост. Притъпеността е мудност, 
неподвижност и скованост на ума. Сънливостта е летаргия, леност, мързел и т.н.  

Четвъртото препятствие е безпокойство и тревога. Безпокойството е развълнувано и възбудено 
състояние на ума. Тревогата е натрапчиво чувство за разкаяние или съжаление за това, което е направено 
погрешно или за това, което не е направено в миналото, или за проблеми, които дебнат в бъдещето.  

Петото препятствие е съмнението. Съмнението е несигурност относно Буда и неговото Учение; 
невъзможност да се накара ума да следва пътя; невъзможност да се приеме Буда като учител, са се 
приеме Дамма като учение; или невъзможност да се ангажираме с практиката. 

Сравнение: Нечистата вода и петте препятствия 
Когато тези пет препятствия възникна в ума, те пречат на дълбокото спокойствие и концентрация. 

В едно интересно сравнение, Буда сравнява всяко от петте препятствия с определена нечистота във 
водата, която пречи на човек да види отражението си. Ако човек иска да види отражението си в чиста 
вода, то тя трябва да бъде истински чиста, без примеси. 

Чувствените желания са като вода с различни цветни петна на повърхността. Чувствените желания 
изглеждат красиви и привлекателни като ярки бои. Но когато повърхността на водата е оцветена с 
красиви цветове, вие не можете да видите отражението си, както и да достигнете концентрация и 
прозрение, ако умът е обзет от чувствени желания. Зложелателството е като вряща вода, вода с излизащи 
балони на повърхността, разпадайки се всеки миг; човек не може да види отражението си в нея. Когато 
умът ври в омраза и гняв, човек не може да достигне спокойствие и концентрация. Притъпеност и 
сънливост (застой и скованост) са като вода обрасла с жабуняк. Жабунякът е символ на застой, лигавост. 
Жабунякът не позволява да видите собственото си отражение. Мързелът и леността показват застояло 
състояние на ума, който е инертен и скован, непозволяващ спокойствие и прозрение. Безпокойството и 
тревогата са като разпенена водна повърхност. Когато безпокойство и тревога възникнат в ума, те 
предизвикват ромолящи мисли, които пречат на спокойствието и прозрението. Съмнението е като мътна, 
нечиста, неотразяваща обратно вода.  

За да се постигне концентрация, петте пречки трябва да се елиминират. Буда препоръчва 
различни методи за да се премахнат тези пречки.  

1. Отбелязване и изоставяне на пречките – просто умствено отбелязване на пречката и оставяне да 
си отиде, без ума да бъде обезпокоен, обсебен, отблъснат или привлечен от нея. Медитиращият я 
отбелязва, оставя я и се връща към първичния обект на медитация.  

2. Наблюдаване на пречките с осъзнатост – ако пречката продължава, умът се фокусира върху нея 
и я наблюдава с осъзнатост. Спокойствието и яснотата на осъзнатостта са несъвместими с умствените 
смущения. Този метод изолира пречките. 

3. Ако пречките още продължават, тогава медитиращият сменя основния обект и взема за основен 
медитативен обект друг, който е противоположен на пречката: 

• Чувствено желание: Медитация или размисъл върху непостоянството, или върху 
непривлекателността на обекта, противодейства на чувственото желание; 

• Зложелание: Медитиране върху или развиване на метта (любяща доброта) за 
противопоставяне на зложеланието; развитие на търпение (възприемайки ги като работа отвъд камма); 

• Притъпеност и сънливост: Могат да бъдат преодолени чрез възприемане на ярка светлина; 
ходеща медитация; измиване на лицето и излизане на студен въздух; 

• Безпокойство: Може да се преодолее чрез осъзнатост на дъха за успокоение на ума; 
• Тревоги и умствени смущения могат да бъдат преодолени чрез медитация върху фигурата на 

Буда – виждайки възвишеността, спокойствието и ведрината на Буда; 
• Съмнението може да бъде преодоляна чрез изучаване, проверка или изследване на учението. 

Вземане на твърдото решение за ангажиране с практиката и оставане в метода и практиката. 
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Джана фактори 
Когато медитиращият продължи със своята практика на успокояваща медитация, той извиква в 

съзнанието си пет умствени фактора, многократно увеличени и подсилени от усилията му. Това са петте 
джана фактора, умствени фактори на вглъбение – първоначално съсредоточаване, продължително 
съсредоточаване, възторг, щастие и еднопосочност на ума.  

1. Първоначално съсредоточение - витака - е умствен фактор за съсредоточаване на ума в обекта. 
Той действа като повдига ума и да го насочва към обекта. Той кара ума да засича отново и отново обекта.  

2. Продължително съсредоточаване - викара – вторият фактор, прилага продължителен натиск 
върху обекта, той изследва. Държи ума закотвен върху обекта. 

Разликата между първоначално и продължително съсредоточение е илюстрирано в текстовете по 
следния начин: първоначалното съсредоточение е като удар на камбаната; продължителното 
съсредоточение е като ехтенето на камбаната. Първоначалното съсредоточение е като птица, пляскаща с 
крила, за да полети; продължителното съсредоточение е като птица в полет. Първоначалното 
съсредоточаване е грубо; продължителното съсредоточаване е фино. Първоначалното съсредоточаване 
води ума до обекта; продължителното съсредоточаване фиксира ума към обекта.  

3. Възторг (пити) – третият фактор. Това е приятен интерес към обекта. Той може да варира от 
моменти на радост до преобладаващ екстаз на телесно и умствено ниво. 

4. Щастие – четвъртият фактор е щастие или блаженство, сукха. Това е приятно усещане, което 
придружава практиката. То е различно от възторга. Щастието е усещане, докато пити е ментално 
състояние на ума. Щастието започва като нов вид удоволствие, яснота и спокойствие и прераства в чисто, 
спокойно блаженство. 

5. Фокусираност на ума, концентрация – петият джана фактор е фокусиране на ума, екагата. Това 
е концентрация, фокусиране на ума върху обекта без разсейване.  

Тези пет джана фактори противостоят на петте пречки. Джана факторите и пречките са подредени 
свързано на нива така, че всеки джана фактор противостои на определен вид пречка. 

Фокусираността на ума противостои на чувственото желание. Възторгът противостои на 
зложеланието. Първоначалното съсредоточаване изолира притъпеността и сънливостта. Щастието или 
блаженството преодоляват нервността и тревогата. Продължителното съсредоточаване държи далеч 
съмнението. Когато петте фактора възникнат в ума, те носят постепенно пречистване на ума от пречките. 
Когато петте пречки са напълно подтиснати, умът навлиза в състояние наречено концентрация на 
достъпа, упачара самаади. Упачара самаади означава предверна или гранична концентрация, водеща до 
пълна концентрация. Когато медитиращият продължи да фиксира ума си към обекта, джана факторите 
стават все по-силни, докато достигнат пълна зрялост и потопят ума в обекта със силата на вглъбеността. 
Това се нарича апана самаади, вглъбеност или пълна концентрация. 

Умът става фиксиран към обекта без колебание или непостоянство. Пълната, вглъбена 
концентрация на ума се нарича джана. Има четири джани, всяка все по-дълбока и по-фина от 
предходната. Всяка джана се определя или устройва от определен набор джана фактори.  

Първата джана има всичките пет джана фактора, първоначално съсредоточаване, продължително 
съсредоточаване, възторг, щастие и фиксираност.  

Във втората джана има три фактора - възторг, щастие и фиксираност. Първоначалното 
съсредоточаване и продължаващото съсредоточаване са елиминирани.  

Във третата джана има два фактора - щастие и фиксираност. Първоначалното съсредоточаване, 
продължаващото съсредоточаване и възторгът са елиминирани. 

В четвъртата джана има два фактора - самообладание и фиксираност. Щастието е заменено от 
самообладание. Първоначалното съсредоточаване, продължаващото съсредоточаване, възторгът и 
щастието са елиминирани. 

След достигане на първа джана медитиращият повторно навлиза в нея и я овладява. Той я 
усъвършенства и усвоява умението да я достигне, да навлезе в нея, да остане колкото пожелае и да 
излезе без затруднение. Когато овладее първата джана, започва да вижда, че има определени дефекти, 
несъвършенства в нея. Все още не е фина, не е напълно спокойна, все още е малко груба и обезпокоена 
от първоначалното съсредоточаване и последващото съсредоточаване. 

Медитиращият се стреми да достигне до по-дълбоко ниво на вглъбеност, втората джана, без 
първоначално съсредоточаване и продължаващо съсредоточаване. Той прави усилие за развитие на по-
силна концентрация. Когато бъде постигнато това умение, той навлиза във втора джана. Повтаря същия 
процес, овладява втора джана и открива, че в нея също има дефекти. Тя съдържа възторг, един 
относително груб фактор.  
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Той започва да навлиза в по-възвишено състояние, трета джана без възторг. Усвоява го и вижда 
дефекта представен като щастие, едно грубо усещане в сравнение със спокойствието. 

След което започва да развива по-дълбоко ниво на вглъбеност, четвъртата джана, без фактора 
щастие. Когато постигне четвъртата джана, достига до състояние, в което има спокойствие и 
фокусираност на ума. В четвъртата джана умът е напълно спокоен, чист и тих.  

Отвъд втората джана има още четири нива на самаади, които могат да бъдат постигнати. Те са 
наречени четирите нематериални или безформени постижения: достигане на сферата на безкрайното 
пространство; достигане на сферата на безкрайното съзнание; достигане на сферата на празнотата и 
достигане на сферата на нито-възприятие-нито-невъзприятие. Това са много дълбоки нива на самаади, 
последното ниво е върхът в развитието на концентрацията. 

 

Пътя на успокояващата медитация 
Във всичките нива на самаади - четирите джани и четирите безформени достижения - 

замърсяванията са напълно подтиснати, но не и елиминирани. Замърсяванията са налични под формата 
на латентни наклонности. Основният корен на всички замърсявания, невежеството е още наличен. Само 
мъдростта (познанието и визията за нещата, такива каквито наистина са) може да елиминира 
невежеството. Излизайки от джаните, умът на йогите е ясен и чист, светъл и искрящ, мек и ковък. 
Способности, подходящи за развиване на випассана, за практикуване на проницателна медитация. Това е 
способът за тези, които следват колесницата на успокояващата медитация, първо да развият някое ниво 
дълбоко самаади, от там - концентрация на достъпа или апана самаади, след това пристъпват към 
випассана. 

 

Випассанаяна – пътя на Випассана 
Този, който следва пътя на проницанието, пристъпва директно към съзерцание на факторите на 

ума и тялото без развиване на дълбоко самаади. Какъвто и подход да избере йогинът следва да развие 
прозрение, той трябва да култивира четирите основи на осъзнатостта – осъзнато съзерцание на тялото, на 
ума, на състоянията на ума и на даммите (умствените фактори и умствените обекти). Практикувайки 
четирите основи на осъзнатостта, полето на опита незабавно става достъпно за него в много фини 
детайли, в микроскопичен фокус. Целта на развитието на мъдрост е да се разбере фактическата същност 
на житейския опит, така както се развива в отделните последователни моменти. 

В текстовете, мъдростта е определена като познание, което прониква в истинската същност на 
даммите, истинската природа на явленията. Тя има функцията за разсее мрака на невежеството, което 
прикрива истинската същност на нещата. Явленията, които трябва да бъдат опознати, и в които трябва да 
се проникне са състоянията, които съставляват нашия опит. Ето защо вниманието на медитиращия трябва 
да се насочи обратно към собствения му опит с цел да се разбере основната същност на опознавателните 
процеси. На първо ниво, медитиращият трябва да види опитът от гледна точка на съставните му 
елементи. Това е аналитичната страна на култивирането на мъдрост, да се види опитът като съставен 
процес изграден от много компоненти, много съставки. 

Идеята за ‘Аза’ е основна форма на невежеството, фалшивата идентификация на себе си като една 
съществуваща его-единица. Причината за възникването на тази илюзия е тенденцията да възприемаме 
нещата като единно цяло, да ги виждаме като монолитни единици вместо да видим компонентната им 
същност, да видим втъканата, сплетената им същност. За да коригираме тази илюзия, житейският опит 
трябва да бъде разбит на неговите компоненти - петте групи. Ако се види опитът такъв, какъвто е, ще се 
видят много споени компоненти, които функционират в синхрон. Първо има материални форми - тялото, 
сетивните органи, сетивните обекти. След това има усещания, възприятия, волеви (ментални формации) и 
съзнание – това е менталната страна на процеса. 

Йогинът се научава да вижда всеки отделен случай от житейския опит като възникващ от 
неразделното функциониране на петте групи. След това той поставя групите от материални форми като 
материални от една страна; от друга страна поставя петте ментални групи в класификацията - ментални. 
След това вижда опитът като съединен поток от два потока на събития, потокът на материалните събития 
и потокът на менталните събития. Той ги вижда като изцяло съставени от двата потока без някакъв ‘Аз’, 
опериращ с тях, без някакъв перманентен обект, който ги поддържа или подкрепя. Той вижда, че тези два 
потока от събития са просто обусловено възникнали явления. 
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Развитие на прозрение 
Двата потока на събития не съществуват сами за себе си, нямат независимо съществуване. Те се 

появяват в зависимост от конкретни условия и не могат да се появят при отсъствието на тези условия. Това 
е на следващият етап на процеса, когато започва реалната випассана. Випассана е да виждаш истинската 
същност на явленията, да виждаш петте групи по отношение на универсалните всепроникващи 
характеристики, трите характеристики - анича, дукка, аната (непостоянство, незадоволителност, и без-
същност). Медитиращият разследва всяка група поред, учейки се да открива трите характеристики. Той се 
вглежда в материалната форма на тялото и вижда, че телесните състояния са непостоянни в смисъл, че те 
са обект на унищожение. Те възникват, съществуват за миг и отминават. Той прилага същото към петте 
ментални групи. Усещания, възприятия, ментални формации и съзнание, всички те са непостоянни. 
Възникват, разпадат се и отминават. Всичките пет групи са дукка, обект на незадоволителност в смисъл, 
че не могат да предоставят някаква постоянна основа за сигурност. Те са ненадеждни, обект на неволите 
на стареенето и смъртта. Всички те са без същност, без някакво его, без някакво вътрешно материално 
ядро, а са просто моментно случващи се явления без някаква независима основа. 

След като разгледа опита си по отношение на трите характеристики, за да задълбочи своето 
прозрение - медитиращият започва да съзерцава възникването и отминаването на тези явления. Той 
наблюдава как материалната форма, тялото, усещането, възприятието, менталните формации и 
съзнанието възникват и отминават, възникват и отминават. Докато съзерцава възхода и отминаването, 
трите характеристики стават все по-ясни, по-очевидни и по-изразени. За да задълбочи своето прозрение, 
йогинът отмества вниманието си от възникващата фаза, и се фокусира изключително върху последния 
етап на процеса, етапа на разпадането или разтварянето. Когато направи това вижда, че всички формации 
на съществуването са обект на унищожение. Всички те се разпадат и разтварят веднага след възникването 
си. Това прозрение за разпадането води до осъзнаване, че няма сигурност, която да може да бъде 
открита в обусловеното (зависимото) съществуване. Няма нищо в света, на което да може да се разчита, 
нищо не може да предостави защита или убежище. Когато види несигурността на всички неща в света, 
идва и прозрението му за незадоволителната същност на съществуването. Умът му започва да се извръща 
от всички неща в света. Сега възниква силно желание за освобождение. Това желание води до 
задълбочаване на силата на прозрението. Умът прониква до по-дълбоки нива на разбиране, докато 
достигне едно ниво на дълбоко самообладание, където йогинът гледа на всички обусловени състояния 
като непостоянни, незадоволителни и без някакъв ‘Аз’. Вече няма страх, няма отвращение, няма скръб; 
той притежава пълно самообладание, когато наблюдава процеса. Този етап бележи най-високото ниво на 
развитие на прозрението. Това което лежи отвън него е състоянието на отвъд-светският път и неговите 
плодове. Когато медитиращият продължава да съзерцава, когато менталните способности станат напълно 
развити, изведнъж настъпва радикална промяна. Внезапно медитиращият осъзнава, че е възникнал 
отвъд-светският път. Отвъд-светският път е състояние на съзнанието, една чита със специалната функция 
да осъзнае ниббана и да изкорени замърсяванията. 

Отвъд-светският път и неговите плодове 
Има четири отвъд-светски пътя, четири последователни състояния на съзнанието. Те настъпват в 

различни етапи с интервали между тях. Всеки един от тях достига ниббана за един миг и премахва някое 
замърсяване чак до нивата на латентна склонност. Първият път се нарича Пътя на навлизане в потока 
(сотапання), първият етап на осъзнаване на ниббана. След като медитиращият достигне върхът на 
прозрението, неговият ум се извръща от всички формации на съществуването и достига пътя на навлизане 
в потока. За един кратък момент, той прониква в безусловният елемент, ниббана, оставя назад всички 
обусловени състояния и директно осъзнава безсмъртното състояние. Едновременно с осъзнаването на 
ниббана трите замърсявания са елиминирани на нивото на латентните склонности. 

Замърсяванията, които държат съществата хванати в самсара, се наричат окови (самйоджана) те 
държат съществата оковани към колелото на раждането и смъртта. Има седем важни окови, които се 
изкореняват на различни етапи от четирите пътя. Първият път - навлизане в потока премахва първите три 
окови, които са - личностното виждане (виждането за наистина съществуващ ‘Аз’, който може да се 
идентифицира с петте групи), съмнение (недоумение), привързване към обреди и ритуали. Веднага щом 
умът навлезе в този път на потока и види ниббана, всички тези три окови едновременно биват счупени. 

Моментът от пътя незабавно ще бъде последван от няколко момента с друг вид съзнание, 
наречено ‘осъществено съзнание‘. Осъщественото съзнание също изпитва ниббана. Всеки път има 
съответстващо осъществяване, идващо незабавно след него. Резултатът има същото име, както пътя. Така 
първият резултат е наречен плодът на навлизане в потока. Това е поредица от няколко минути, в които 
съзнанието се радва на пътя, блаженството и мира на ниббана, радостта от свободата. Връзката между 
пътя и резултатите може да бъде илюстрирана по следния начин. Да предположим, че има човек, окован 
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във вериги. Той използва енергията си и строшава оковите. Моментът на разбиване на оковите е като 
момента на пътя, когато оковите са строшени. В мига, в който строшава оковите, той чувства облекчение и 
щастие и това е подобно на момента на резултата. 

Йогинът става ‘навлязъл в пътя‘, ариец, благороден. Той навлиза в потока на Дамма, необратимо 
обвързан с пълното освобождение. В максимума на развитие, той ще достигне ниббана след седем 
живота, които ще бъдат изживяни в човешката или божествените сфери. Той повече няма да се прероди в 
сферите на нещастие – адове, животни, страдащи духове или титани. След достигане на нивото - 
навлизане в потока, йогинът желае да се развие напред, да достигне следващият етап на освобождение. 
Отново предприема развитие на прозрение, преминавайки през различни нива на прозрение. Когато 
достигне най-високата точка, когато развие своите способности, той достига до втория път. Това е пътя на 
веднъж-завръщащият се (сакадагами). Този път отслабва, а не изкоренява някакви окови. 

Пътят на веднъж-завърщащият се отслабва две окови, оковите на чувственото желание и 
зложелателството. Йогинът изпитва съответното състояние и се връща обратно към нормално съзнание 
като веднъж-завръщащ се, връщайки се само веднъж в човешкия свят. Желаейки за напредне, той отново 
предприема развитието на прозрение, постига най-високите нива на прозрение и достига третият път, 
Пътят на незавръщащ се (анагами). Този път премахва оковите на чувственото желание и зложеланието. 
Йогинът изпитва плодовете и става незавръщащ се. Един незавръщащ се няма да се върне в никой свят. 
Той или достига пълно просветление в този живот, или печели прераждане в специална божествена 
сфера наречена чиста обител, където би могъл да постигне окончателно пълно освобождение. 

За да достигне крайната цел, йогинът отново развива прозрение до най-високи нива и достига 
четвъртият път - пътя на Араханта. Четвъртият път премахва петте оставащи окови, желанието за 
съществуване във фините материални и нематериални форми, самомнение (коварна самонадеяност за 
съществуващ ‘Аз’), безпокойство и невежество. Следвайки пътя, йогинът изпитва плодовете на 
арахантството. Той се проявява като Арахант, завършен, някой, който е завършил своето обучение, и 
живее в изпитване на ниббана. Като един Арахант той вече не е обвързан с кръга на съществуване. Той 
пребивава в мир (ниббана елемент с остатък) до смъртта. С неговото отминаване той достига крайната 
цел, елементът ниббана без оставащ остатък. Това е завършекът, края на Пътя. 

 

Практически инструкции 
Анапанасати 
Може би най-основният метод на медитация, преподаван в будистката традиция е анапанасати, 

осъзнатостта на дишането. Този метод често се преподава на начинаещи. Той също така може да води до 
всички най-висши етапи на Пътя, както в успокояващата, така и в проницателната медитация. Той също 
така може да доведе до пълно просветление. Медитацията на осъзнатост на дишането е била използвана 
от Буда в нощта на неговото просветление.  

Позата 
В будистката традиция медитацията се практикува основно в поза с кръстосани крака, седейки на 

пода. Въпреки че това може да предизвика болка или дискомфорт в началото, е препоръчително за тези, 
които имат физическата възможност да опитат да използват тази поза. Вероятно ще отнеме известно 
време да се свикне с нея, но усилията ще си струват в дългосрочен план. Тя дава твърдост и стабилност, 
които е трудно да се постигнат при седене на стол. За да се даде известна подкрепа на тялото, е полезно 
да се използва възглавница (не много мека, висока около 7-8 сантиметра) или сгънато одеяло. 
Поставянето на мека черга или одеяло под колената ще облекчи физическия дискомфорт от седенето за 
дълъг период. При стоене на пода не е задължително заемането на поза пълен лотос. Вместо позата 
пълен лотос човек може да седне в поза полу-лотос, с един крак стъпил върху противоположната част на 
бедрото; или дори може да използва позата четвърт лотос, долната част на крака е разположена на върха 
на другата част; друг може да опита лъвската поза, двете долни части на краката лежат успоредно на 
земята, краката не се кръстосват. Ако човек не може да заеме някоя от тези пози, тогава може да седне на 
стол с изправен гръб и с крака на земята. Каквато и поза да бъде използвана, най-важното е да се държи 
горната част на тялото изправена. Гърбът трябва да бъде в изправено положение без сгъване или 
напрежение. Ако тялото е твърде отпуснато, тогава ще възникне сънливост. Ако не е много устойчиво, 
като резултат може да възникнат възбуда и напрежение. Тук най-добрият начин е средният път, изправен, 
но спокоен, нито прекалено стегнат, нито прекалено отпуснат. Главата трябва да е изправена, може да е 
наклонена малко напред. Очите трябва да бъдат затворени или полузатворени. Ръцете трябва да са 
поставен в скута, дясната ръка върху лявата с допиращи се палци. Устата трябва да бъде затворена, и 
целият дъх трябва да преминава през носа.  
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Умът  
Необученият ум обикновено прескача от мисъл на мисъл, блуждаейки и скитайки неспокойно. За 

да развием ума в спокойствие или прозрение, трябва да го научим да се фокусира, да го тренираме в 
оставане в обекта. Обектът, който използваме в медитацията на дъха, е самият дъх, движещият се 
навътре и навън дъх. 

Ние дишаме осъзнато, наясно с движението на дъха, наблюдавайки естествения поток на дъха. 
Дишането трябва да е естествено. Не трябва да има усилия пречещи на движението на дъха, да бъде 
задържан, контролиран или насилван. Просто нормално дишане и наблюдение с внимание. За да тренира 
ума, човек трябва да определи място, на което да фиксира ума. Някои фиксират вниманието си в област 
около ноздрите над горната устна, където може да се усети допирът на въздуха (дъха) влизащ и излизащ. 
Реалният обект на внимание е усещането на допир, усещането за влизащ и излизащ дъх. 

Човек не трябва да следва дъха в белия дроб или във въздуха. Просто задържа ума си фокусиран 
на входа на ноздрите, осъзнавайки усещането на допир, навътре и навън, навътре и навън. Умът трябва 
да бъде като регистриращ страж на входа на ноздрите, оставайки там, без да напуска поста, проверявайки 
посетителите, идващият на гости дъх и отиващият си дъх. За да задържим ума си върху дишането, е 
полезно да правим мисловна бележка, ‘във, във,’ когато дъхът навлиза; а когато дъхът излиза, бележката 
‘вън, вън,’. Поддържайте осведоменост за всички фази на движение на дъха, в началото, средата и края. 
За входящия дъх, отбележете ‘във, във’ от началото през средата до края. За изходящия дъх, отбележете 
‘вън, вън’ от началото през средата до края на дъха. Друг метод е да броим всяко вдишване или 
издишване, броим от едно до десет и след това отново започваме от едно. Вниманието трябва да бъде 
насочено към усещането на дъха, а не към умствената бележка. Използваме ментална бележка само за да 
задържим ума към усещането. 

Начинът на Махаши – възходящ и низходящ 
Има и друг начин за практикуване на тази медитация. Той е въведен в Бирма (Миянмар). Тук 

обектът на внимание е върху повдигането и спускането на корема, вместо върху усещането за допир на 
дъха. Когато вдишваме, коремът се издига; когато издишваме, коремът спада. 

Движението на издигане и спадане на корема е по-грубо от допира на дъха и много хора го 
намират за много по-лесно за следване. Следвайки възходящото движение, човек умствено отбелязва, 
‘вдигане, вдигане’; когато следва спадащо движение, отбелязва, ‘спадане, спадане’. Опитвайки се да 
следва цялото движение, от повдигането в началото до края, и от началото на спадането до неговия край. 
Обърнете внимание на действителното телесно усещане за повдигане и спускане, не на някакъв негов 
умствен образ, нито на мисловната бележка.  

Останете с един метод, който считате за подходящ, не го променяйте и не сменяйте методите 
един с друг. 

Пречки  
Пречки задължително ще възникнат. Най-очевидната е блуждаенето на ума. Умът лесно се 

отклонява към други мисли, мисли за миналото, за бъдещето, за настоящето, за работата, за врагове, и 
т.н. Каквито и разсейващи мисли да възникнат, просто ги отбележете като ‘разсейване, разсейване’, нека 
да отминат и върнете ума в обекта, усещането за допир на дъха или повдигането и отпускането на 
корема. Не се мотайте в мислите, не коментирайте мислите, не ги принуждавайте да си отидат, не се 
разстройвате или грижете за тях. Отбележете ги и ги пуснете леко да си отидат, но твърдо се върнете към 
обекта на медитация. Същото важи и при чуване на звук, отбележете ‘чуване, чуване’; или при мисловни 
образи, отбележете ‘виждане, виждане’. Отбележете скитащия, чуващия или виждащ ум, пуснете 
разсейванията да си отидат, и върнете обратно ума към обекта на медитация. Могат да възникнат 
болезнени телесни усещания, особено болки в краката или гърба. Когато възникне болка, не се местете 
веднага, отбележете ‘болка, болка’ или ‘усещане, усещане’, нека болката да отмине от само себе си, и 
върнете ума към медитационния обект. Понякога може да възникне сърбеж, не се почесвайте незабавно, 
отбележете мисловно, ‘сърбеж, сърбеж’, нека да отмине и върнете ума към обекта на медитация. Когато 
възникне болка в краката и стане прекалено силна и попречи на концентрацията, тогава човек осъзнато 
променя позата в по-удобна, и се връща към първоначалният обект на медитация.  

Медитацията върху дишането може да бъде разширена до нивото на успокояваща медитация или 
може да бъде основа за практика на випассана, проницателна медитация.  

 
Съществуват множество други обекти на медитация. 
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VIII. Социални измерения на Будисткото учение 

 
Социални учения на Буда 
Отказа от света - единственият път ли е? 
В миналото будизмът често е бил считан за една изключително несветска религия, доктрина 

насочена единствено към трансцедентална цел, която не се интересува от този свят, освен същият да бъде 
изоставен. Някои писатели поддържат схващането, че единственият автентичен начин да се следват 
ученията на Буда е чрез отказ от света, приемането на монашество, и оттегляне в гора или пещера за 
практикуване на медитация. Според тези писатели Буда не предлага никакво учение, което да е свързано 
със светския човек, което да разрешава трудностите в социалния, икономическия и политическия живот. 
И по-специално Теравада будизмът е представян по този изкривен начин, като учение с несветски 
характер, като един строг монашески кодекс, който насърчава към лично преследване на своето 
собствено индивидуално спасение. 

Всички тези изявления съдържат сериозни неразбирания и грешни интерпретации. Като начало 
трябва да подчертаем, че крайната цел на Будисткото учение подчертава трансцеденталността на света. 
По този въпрос не може да има шикалкавене или компромис, нито има нужда от апологетика. Крайната 
цел на Дамма е освобождение от сферата на раждането и смъртта, освобождение от самсара – 
непостоянното, страдание, без същностна основа. Въпреки, че Буда учи, че трансцеденталността на света 
е крайната цел, той разглежда тази цел във връзка с всички разнообразни аспекти на човешкия живот. 
Всеки аспект на човешкия живот е свързан с останалите му аспекти. Няма аспект, който да може да бъде 
третиран отделно от общото. Животът в света не е противоположност или нещо отделно от нашето 
духовно търсене. Животът може да стане част от пътя, който води до постигане на освобождение. 

 

Дамма за ръкоположени и миряни 
Дамма има две измерения - в дълбочина и в ширина. В нейното дълбочинно измерение Дамма 

води до преодоляване на света. Но в нейното измерение на ширина, тя обхваща всички аспекти на 
човешкото съществуване и показва всички тези страни на човешкия живот, които могат да бъдат 
трансформирани, възвисени и облагородени и накрая погълнати във всеобхватния път, водещ до 
освобождение. Животът на Буда илюстрира един важен урок. Стремежът му към просветление има 
приоритет над всички светски, социални и политически претенции. Първостепенно задължение на човек е 
да търси и постига собствената си свобода. След като е постигнал просветление, Буда не е задържал 
своето учение за себе си, не е запазил мълчание, а се е върнал обратно в света да преподава и обяснява 
ученията, да показва пътя към щастието. 

През периода на своята обучителна мисия, Буда се е свързвал с хора от всички сфери на живота. 
Със собствени думи той казва: "Много често живея, заобиколен от монаси и монахини, от миряни и 
мирянки, крале и принцеси, бизнесмени и търговци, брамини и отшелници.“ Той е живял и работил за 
благото и щастието на много хора, със състрадание към целия свят. По-натам Буда казва: "Ако моето 
учение може да се практикува само от монаси и монахини, но не може да се практикува от миряните, 
тогава моето учение би било дефектно, в тези две отношения би било незавършено учение." И след което 
добавя: "Моето учение може да се практикува от както от монаси и монахини, така и от светски хора, 
миряни, ето защо то е една напълно съвършена и чиста доктрина.” 

 

Трикратните ползи на учението 
Учението на Буда традиционно се казва, че води до три вида ползи: 
1. ползи в настоящия живот; 
2. ползи в бъдещите животи; и 
3. крайното благо на човешкото съществуване. 
Ползите в настоящия живот са лично благополучие, щастие и мир на ума тук и сега, и 

икономическа, политическа и социална справедливост; да съдейства за приятелските и хармоничните 
отношения между хората. 

Дамма съдейства за бъдещи ползи, защото тя ни показва пътя, по който можем да култивираме 
нашата камма, нашите действия с тяло, говор и ум, докато сме в самсара така, че да бъдем в състояние да 
развиваме бъдещите си животи, предприемайки благоприятни форми на прераждане, форми, които ще 
ни помогнат в стремежа за окончателно освобождение. Най-високата полза е окончателното 
освобождение от самсара. Акцентирането на една или друга от тези ползи, най-вече на последната 
изключвайки другите води до изкривяванията и недоразуменията, споменати по-рано. Аспектите на 
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настоящите и бъдещите ползи са от съществено значение в общата структура на учението, те формират 
базата за постигането на крайната цел. 

Материалното благополучие – основата 
Учението на Буда води до ползи тук и сега към материално и социално благополучие. Всички 

ползи от учението са изложени в йерархичен ред. Материалното и социалното благополучие не са 
крайната цел на Будисткото учение. Крайната и най-високата цел е достигането до ниббана. От Будистка 
гледна точка търсенето само на материално и икономическо благополучие принизява човешкия живот до 
нивото на животинския живот. Да бъдеш концентриран само върху ядене, спане, възпроизводство, 
изпитване на удоволствия, издръжка, комфорт, и т.н. е деградиране на потенциала на човешкия живот. 

Ето защо Буда учи, че икономическата и социалната стабилност, които идват от прилагането на 
това учение, трябва да служат като основа за по-високо духовно развитие – морално, духовно и 
интелектуално. Въпреки че икономическите и социалните ползи са от второстепенно значение, те все пак 
са важни за практиката на пътя. За да се практикува Дамма правилно, се изискват сигурна материална 
основа, сигурно и благодетелно правителство и свободно общество. Следователно материалното 
благосъстояние и духовните цели се подкрепят взаимно. 

 

За доброто на себе си и на другите 
Въпреки че Теравада будизмът често е описван като егоцентрична доктрина, Буда учи, че има два 

вида добро, които трябва да имаме в предвид - нашето собствено добро и доброто на другите. Той казва, 
че има четири вида хора: 

1. Има хора, които не ги е грижа нито за собственото им добро, нито за доброто на другите. Това е 
най-лошия от четирите вида. 

2. Хора, които ги е грижа само за доброто на другите, но не и за собственото. 
3. Хора, които ги е грижа само за собственото добро, но не и това на другите. 
4. Хора, които ги е грижа както за собственото добро, така и за доброто на другите. Този вид е най-

добрият. 
Буда провъзгласява четвъртият вид като най-добрия. Но той отива по-далеч, като казва, че 

загрижеността за благополучието на другите, трябва да бъде умерена, чрез приемането, че факта, че ние 
можем да сме от полза на другите само до степента, до която можем да сме от полза на себе си. Един 
човек, който сам е заседнал в калта, не може да помогне на другите да излязат от калта. Ако се опита да 
го направи, заедно ще затънат още по-дълбоко. Следователно за да помагаме на другите ефективно, ние 
първо трябва да сме се утвърдили на здрава почва, първо трябва да сме развили в себе си чисти духовни 
качества. 

 
Социална Будистка мисъл 
С цел да разберем социалното приложение на Дамма, трябва да проучим как то пряко се вгражда 

в учението на Буда. Концепциите за разбирането на социалната мисъл в будизма са както следва: 
 

I. Концепцията за Дамма 
Думата Дамма означава "това, което ни поддържа, това, което ни подкрепя." В най-широк смисъл 

това е космическият закон, който поддържа всички явления, законът на зависимото възникване; Четирите 
благородни истини; трите характеристики на съществуването, и т.н. Концепцията за Дамма има също и 
етично измерение. Това е законът на справедливостта, принципа на добродетелта или моралната истина. 
Дамма тук е моралният закон, който ни защитава, които ни поддържа и предпазва от духовна 
дегенерация и от падането в по-ниски нива на съществуване. Това е пътя на светско и отвъд-светско 
развитие. Така че думата ‘дамма’ съчетава тези две идеи - философска и етична в закона за реалността и 
добродетелта. По-късно ще видим практическото приложение на Дамма към различните видове 
взаимоотношения и сфери на човешкия живот. 

 

II. Четирите благородни истини 
Другата основа на Будистката социална мисъл са Четирите благородни истини, особено втората 

благородна истина, че страстното желание е източникът на страдание и нещастие в нашето социално 
съществуване. Буда казва, че "Поради желанието за чувствени удоволствия, жаждата за чувствена 
наслада, бащата се бори срещу сина, синът се бори срещу бащата, майката се бори срещу дъщерята, 
семействата се борят със семейства, домакинства срещу домакинства, социални групи със социални 
групи, народи с народи. Заради желание и привързаност към удоволствие и богатство, мъжете се 
бронират, взимат мечовете си, тренират със своите оръжия, отиват на битка и се борят помежду си, 
раняват се и се убиват един друг“.  
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Отново при обяснение на зависимото възникване Буда дава интересни вариации на формулата: 
1. В зависимост от желанието възниква търсене (на обекта на желание); 
2. В зависимост от търсенето възниква придобиване; 
3. В зависимост от придобиването възниква разделение (представа за ‘мое, не твое’, и т.н.) 
4. В зависимост от разделението възниква привързване и желание; 
5. В зависимост от привързването възниква вкопчване и егоизъм (чувство за покровителство; 

параноя) 
6. В зависимост от чувството за покровителство мъжете взимат своите мечове, въвличат се в 

спорове, кавги, разправии, фалшиви обвинения и всички неблаготворни състояния.  
Всички те водят до желанието – основната причина. Когато е елиминирано желанието, тогава 

всички социални проблеми са елиминирани. 
 

III. Доктрината за несъщността 
Будизмът учи, че идеята за ‘Аза‘, е коренът на страданието, тя лежи в основата на всички наши 

егоистични емоции и замърсявания. Ето защо, за да се освободим от социалното вълнение, което идва от 
замърсяванията, ние трябва да изкореним това чувство за индивидуалност. Можем да изкореним това 
чувство за индивидуалност чрез предприемане на действия по начин, който намалява хватката на идеята 
за ‘Аз‘. В крайно сметка премахването на идеята за ‘Аз‘ идва чрез мъдростта, която произтича от 
медитацията, но медитацията не може да бъде разграничена отделно от останалия човешки живот. 
Истинската мъдрост не възниква, когато ние живеем отделени по един егоистичен начин. За да 
генерираме мъдрост от медитацията, ние трябва да култивираме безкористни действия на тялото и речта 
– чрез спазване на правила, подпомагане и помагане на другите и т.н. Всички тези малки действия ще 
изградят инерция към намаляване на вкопчването към индивидуалността и ще осигури основата за 
мъдрост, която осъзнава несъщностната природа на всички възникващи неща. 

 

IV. Четирите Божествени Обитания -Брахмавихари 
Четирите възвишени състояния за развитие на всички чувстващи същества са както следва: 
a) Любяща доброта (Метта), желанието за благополучие и щастие на другите. 
b) Състрадание (Каруна), чувство за съпричастност с другите, качество, което кара сърцето да 

трепва със страданието на другите; качество, което ни кара да се идентифицираме с другите и с техните 
страдания и събужда желание в нас да отстраним страданията на другите. 

c) Симпатизираща радост (Мудита), радост от щастието и късмета на другите; това качество 
премахва завист и ревност. 

d) Самообладание (Упека), отношение на безпристрастен неутралитет към всички същества, 
недискриминация между приятни и неприятни ситуации и личности. 

Това са четирите етични нагласи, които трябва да бъдат развити в медитацията, които могат да 
бъдат изразени в конкретни действия в социално-икономическите и политически сфери. До сега 
обяснихме теоретичните основи на Будистката социална мисъл. Сега ще обсъдим приложението им към 
различните социално значими области. 

 
ИКОНОМИЧЕСКИ УЧЕНИЯ НА БУДА 
Икономически учения 
Някои съвременни школи на мисълта като марксизма, смятат икономическата сфера като основен 

фактор за социално съществуване и отхвърлят всичко останало само като надстройка, вторично 
наслагване почиващо върху материалния субстрат. Противно на това виждане, Буда признава, че има 
много взаимосвързани сфери на човешката дейност. Те не могат да бъдат обект на някакво опростенческо 
редуциране, а трябва да се разглеждат като взаимосвързани и взаимно влияещи си. Буда взима под 
внимание значението на икономиката в човешкия живот и счита, че за да бъдат хората в състояние на 
личен и духовен напредък, икономическата основа трябва да бъде осигурена. 

В много беседи Буда посочва, че бедността може да доведе до упадък на моралните ценности, до 
кражби, лъжи, убийства и т.н., и вероятно до пълен социален хаос. Той учи, че икономиката до голяма 
степен определя моралното състояние на човека, но също така и че правителството носи отговорността за 
коригирането на всяка екстремна икономическа несправедливост. Той съветва кралете да се грижат да 
икономическото благосъстояние на поданиците си. Той казва, че краля трябва да даде семена на 
земеделските стопани за техните култури и фураж за добитъка; капитал на търговците и бизнесмените за 
осъществяване на своята дейност; и работни места на държавните служители, и т.н. Чак след това ще 
настъпи мир и спокойствие. 
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Щедрост - Данна 
Основните неща, които могат да бъдат дадени са: 

• Храна 
• Дрехи 
• Места за живеене 
• Лекарства 

Второстепенни неща, които могат да бъдат дадени: 
• Превозни средства 
• Книги 
• Съдове, лампи, столове и т.н. 

Будизъм насърчава икономическото благополучие в обществото като поставя ударение върху 
добродетелта на щедростта. Буда учи всички свои последователи, както монаси, така и светски лица, да 
практикуват щедрост, да бъдат великодушни и щедри към другите. И по специално - богатите имат 
задължението да дават на бедните, да помагат и подпомагат бедните. 

Буда специално адмирира даването на храна. Той казва, че ако хората знаят за ползите от 
даването на храна, те няма да седнат на нито едно ядене без да го споделят с някого, ако имат тази 
възможност. Той казва, че този, който дава храна дава следните пет неща, а в замяна ще получи тези пет 
като кармичен резултат в този или в друг живот. Той дава и получава в замяна: 

1. Живот (дълъг живот) 
2. Красота (добър вид) 
3. Щастие 
4. Сила (физическо здраве) 
5. Интелигентност (ум със способност да функционира правилно) 
 

Конкретни съвети към обикновените хора 
Буда е дал следните съвети на група светски хора, които ще доведат до тяхното щастие тук и сега. 
(a) Енергия и старание 
Вие трябва да бъдете енергични и внимателни при изпълнение на работата си, дали е земеделие, 

търговия, бизнес или професия. 
(b) Опазване 
Вие трябва да опазвате имуществото си. 
(c) Добри приятелски взаимоотношения 
Свързвайте се с истински приятели, с мъдри и добродетелни хора, които ще ви помогнат и ще ви 

предпазят, и ще ви направляват в Дамма. 
(d) Балансирано препитание 
Вие не трябва да бъдете прекалено разточителни, да харчите повече, отколкото позволяват 

възможностите ви, вие не трябва да бъдете скъперници, привързани към богатството си. Избягвайте тези 
крайности и харчете пропорционално на доходите си. Тогава ги посъветвал за техните дългосрочни ползи: 

1. вяра и доверие в духовните ценности, 
2. великодушие, щедрост, 
3. морална дисциплина и 
4. мъдрост. 
 

Правилна прехрана 
Буда предписва четири стандарта на правилна прехрана на светския последовател: 
• Той трябва да придобие имуществото само по законен начин. 
• Той трябва да го придобие без насилие. 
• Той трябва да го придобие честно. 
• Той трябва да го придобие по начин, който не наранява другите. 
 

Използване на имуществото 
Буда казва, че придобилият имущество по правилен начин трябва да го харчи за следните цели: 
• Да осигури собственото си домакинство, своите роднини и деца, и т.н. 
• Да прави подаръци на приятели, да ги радва правейки подаръци. 
• За защитава и ремонтира собствеността и жилището си. 
• Да си плаща данъците и да прави приношения на боговете. 
• Да предлага дарения и вещи на монасите и брамините. 
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СПЕЦИАЛНИ СОЦИАЛНИ УЧЕНИЯ НА БУДА 
 
Общество 
Това са учения, които са проектирани да моделират и трансформират обществото. От Будистка 

гледна точка обществото само по себе си е абстракция, не е реалност. Обществото е колектив, изцяло 
съставен от индивиди и качеството на обществото отразява индивидите, които го съставляват. Ако 
индивидите са опорочени, то и обществото ще е опорочено, ако индивидите са благородни, то и 
обществото ще е благородно. Тъй като обществото отразява индивидите, Буда цели трансформиране на 
обществото чрез задаване на нови стандарти на поведение на индивидите, нови идеали и стандарти за 
поведение, с които могат да издигнат и променят своето поведение. Тогава промените в социалния ред 
ще последват по естествен начин. 

Има различни кодекси на поведение изказани от Буда, които отговарят на тези изисквания. Те 
първоначално са били предвидени за индивидуално спазване. Когато се приложат на практика, те водят 
до дълбоки промени в социалния ред. Това са: 

a) петте правила. 
b) десетте начина на благотворни действия. 
c) десетте основни на заслугите. 
d) Благородния осмичен път и т.н. 
 
Семейство 
Единицата на обществото, на която Буда поставя най-голямо ударение, е семейството. Той приема 

семейството за особено важно, защото то е посредника между индивида и обществото. Ето защо трябва 
да бъдат установени здрави връзки между членовете на семейството, за да може тези, които са част от 
семейството да бъдат отговорни членове на обществото. Буда разглежда семейните връзки в две основни 
направление: 

1. връзката между съпруг и съпруга, и 
2. връзката между родители и деца. 
 
Съпруг и съпруга 
Буда подчертава, че бракът не е само средство за икономическа сигурност, компания и чувствено 

удоволствие. Въпреки че всички тези неща влизат в брачните взаимоотношения, те не го изчерпва. В 
идеалния случай връзката на брака трябва да насърчи моралното и духовното развитие на двамата 
съпрузи. Ето защо съпругът и съпругата, при изпълнение на техните задължения един към друг, трябва да 
бъдат щедри към другите, трябва да спазва предписанията, следва да подкрепят религиозните учители и 
монаси и трябва да култивират собствената си духовна практика. 

 
Родители и деца 
Буда подчертава взаимните задължения и на двете страни. Родителите са длъжни да образоват 

децата си, да ги насочват правилно и да ги държат далеч от злото и т.н. Децата имат задължението да 
уважават родителите си и да се грижат за нуждите им. Буда казва: "Има двама души, на които вие никога 
не можете да се отплатите – вашата майка и вашия баща. Те са ви родили, хранили, носили, учили, 
образовали, представили на света и т.н. Ето защо вие никога не можете да им се отплатите, дори и да ги 
носите на раменете си цял живот." 

Въпреки това Буда казва, "Има един начин да се отплатите на вашите майка и баща. Ако нямат 
вяра в Дамма, установете ги във вярата. Ако не спазват правилата, обучете ги на правилата. Ако са 
стиснати, научете ги на щедрост. Ако са заблудени и не им достига мъдрост, помогнете им да развият 
своята мъдрост. По този начин вие може да се отплатите на вашите родители." 

 
Монаси и светски хора 
Що се отнася до обществото като цяло, Буда излага основните социални взаимоотношения по 

отношение на различни категории хора, между приятели, между работодател и работник, учител и 
ученик, и монах и светски човек. Буда поставя специално ударение на връзката между Будисткия монах и 
домакина. Бикку или Будисткия монах не е посредник между миряните и по-високо духовно същество 
като бог или божество. Монахът е човек, който е напуснал семейния живот, за да практикуват учението на 
Буда и да помогне за поддържане на учението, за да го запази живо за света. 
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Будистката общност се състои от монашеския орден (Санга) и миряните. Буда учи, че тези две 
страни трябва да си сътрудничат при запазването и при разпространението на Дамма, да направят 
освобождаващата истина достояние на света. За целта всяка страна има задължения към другата.  

Миряните трябва да осигурят материалните нужди на Санга. Монасите не работят някаква светска 
работа; от тях не се очаква да печелят пари и да купуват разни неща. За своите материални нужди те 
живеят в зависимост от други хора. Съответно миряните са съветвани да им покриват материалните 
потребности, да им засвидетелства уважение и да ги насърчават в усилията да практикуват и преподават 
Дамма. 

Монасите от своя страна, въз основа на своите знания и опит, трябва да учат миряните, да ги 
напътстват и да ги съветват в практикуването на Дамма в тяхното ежедневие. Монахът също има 
задължението да даде на миряните възможности за по-интензивна практика на Дамма, например при 
медитационни ритрийти. Буда казва, че двете страни на Будистката общност, монаси и миряни, трябва да 
си помагат един на друг, така че и двете страни ще бъдат в състояние да пресекат самсара и да стигнат до 
безопасния бряг на ниббана. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИ УЧЕНИЯ НА БУДА 
Съгласно традиционното разбиране, за Буда първоначално е било предвидено той да бъде крал. 

Буда се е отказал от правото си за трона и е станал духовен откривател и в крайна сметка станал духовен 
учител. Той е имал за ученици много крале, крал Бимбисара от Магада, крал Пасенади от Косала, 
Аджатасату от Магада, крал Удена и други. По време на Буда е имало няколко републики в северна Индия 
в които той е преподавал. Давал е съвети на техните лидери и специално на клана Личави, живеещо до 
столицата Вейшали. Буда е имал последователи и от двете политически системи, републиканци и 
монархисти. Буда не се е застъпвал за нито една от двете форми на управление. 

За всички форми на управление Буда учи, че водещите принципи на държавно управление трябва 
да бъде Дамма, законът на правдата. За да управлява съгласно Дамма, управлението трябва да 
предостави материално благосъстояние на своите граждани и да установи условия, които насърчават 
тяхното морално и духовно развитие. Буда определя специфични правила за правомощията на 
управляващите, да придадат реална форма на Дамма в администрацията. Една формула е избягването на 
четири зли мотива: пристрастност (фаворизиране); гняв (омраза); заблуда и страх. Другата формула е от 
положителната страна. Будизмът учи, че краля или правителството трябва да спазват десетте кралски 
добродетели. Тези десет добродетели са както следва: 

1. Щедрост, разпределяне на богатство и подсигуряване на гражданите с основните потребности 
за живот – храна, дрехи, подслон, и т.н.; 

2. Добре дисциплинирано поведение – спазване на петте правила; 
3. Саможертва за доброто на кралството, в полза на гражданите; 
4. Правосъдие – управление в равенство и справедливост; 
5. Благородство – управление с внимание и доброта; 
6. Строгост – управлението трябва да бъде строго и просто в начина си на живот; 
7. Свободно от вражда, омраза и зла воля; 
8. Управление с ненасилие; 
9. Търпение; 
10. Непротивопоставяне на волята на хората когато тя е правдива. 
Четирите основи на популярността са: щедрост, добра реч, доброжелателно поведение, 

безпристрастно поведение и отношение към другите.  
Буда споменава и някои отвъд-нормативни задължения на владетели/крале/правителства: 
1. да защитават всички обитатели на земята, хора и животни (управниците в будистките държави в 

миналото са строили животински болници и убежища); 
2. да вдъхновяват хората в добродетели; 
3. да предоставят собственост на бедните; 
4. да се учат от мъдреците – монаси, отшелници, брамини и изявени мъдреци. 
По отношение на проблема с войните Буда учи, че при управлението, съгласно Дамма, 

управляващите трябва да избягват агресивност и завоевания чрез насилие. Буда веднъж е предотвратил 
война за вода между клановете Колий и Шакий. Буда отново и отново учи, че насилието трябва да се 
избягва, че мирът не може да се наложи със сила и завоевание. Завоевателят само отглежда негодувание 
със завоеванията си, докато той самият живее в тревога и притеснение, че самият той ще бъде победен. 
Буда казва, че мирът може да бъде открит само извън омагьосаният кръг на завоевания и насилие. 
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За Буда истинският завоевател не е този, които е победил други хора, други нации или други 
общества. Ако има войн, който е победил 1000 мъже 1000 пъти, неговите победи са нищо в сравнение с 
този, който е победил един човек - самия себе си. Човек, който е покорил себе си, своите желания, 
копнежи, гняв и заблуди, той е върховния победител в битката.  

Буда учи, че има четири вида победи които неговите последователи трябва да извършат: 
1. Да победят зла личност с доброта; 
2. Да победят лъжеца чрез истина; 
3. Да победят стиснатия чрез щедрост; 
4. Да победят враждебната личност с любов и доброта. 
Буда е казал: „Само чрез любов омразата може да бъде доведена до изчезване, никога чрез 

насилие; Само чрез мир, търпение, доброта и състрадание цикълът на насилието и отмъщението може да 
бъде доведен до спиране“. 
 
 
 
 
 
 
Приложения 
ВЗАИМНИ ОТНОШЕНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
 
Специални задължения на съпруга към съпругата 
 

Съпруга към съпругата  Съпругата към съпруга 

1. Да бъде учтив към нея. 1. Да изпълнява задълженията си добре. 
2. Да я уважава. 2. Да бъде искрена в отношенията си с него. 
3. Да и бъде верен. 3. Да му бъде вярна. 
4.Да и даде властта да управлява 
домакинството. 

4. За пази доходите му. 

5. Да я радва с подаръци. 5. Да бъде обучена и внимателна в 
управлението на домакинството. 

 
Специални задължения на родители и деца 
 

Родители към деца  Деца към родители 

1. Да ги възпират от зло. 1. Да ги подкрепят в старостта. 
2. Да ги окуражават да правят добро. 2. Да изпълняват задълженията си. 
3. Да ги обучат в професия. 3. Да пазят семейните традиции. 
4. Да подредят подходящ брак за тях. 4. Да бъдат достойни за наследството си. 
5.Да им раздадат наследството си в 
правилното време. 

5. Да раздават дарения, когато родителите им 

си заминат. 

 
Специални задължения на монах и светски човек 
 

Монах към светски човек  Светски човек към монах 

1. Да ги възпират от зло. 1. Да правят изпълнени в обич дела. 
2. Да ги окуражават да правят добро. 2. Да говорят мили думи. 
3. Да ги обичат с добро сърце. 3. Да мислят обични мисли. 
4. Да ги обучават, ако не са обучавани преди. 4. Да бъдат гостоприемни към тях. 
5. Да им поясняват това, което не им е ясно. 5. Да покриват материалните им нужди. 
6. Да им посочват пътя към божествените 
състояния. 
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Връзката учител - ученик 
 

Ученик към учител Учител към ученик 

1. Да стоят внимателно на местата си. 1. Да ги обучаван в своята дисциплина. 
2. Да внимават към учителя. 2. Да са сигурни, че са разбрали урока. 
3. Да бъдат готови да се учат. 3. Да ги учат в изкуство и наука 
4. Да му оказват лични услуги. 4. Да ги представят на своите приятели 
5. Да слушат с уважение, когато получават 
инструкции. 

5. Да им осигурят безопасност във всички 
сфери. 

 
Приятели 
 

Вие към вашите приятели 
 

Вашите приятели към вас 

1. Защитете го, когато е непредпазлив. 1. Бъдете щедри към тях. 
2. Защитете неговото имущество. 2. Бъдете учтиви в речта. 
3. Бъдете му убежище, когато е в опасност. 3. Въдете полезни. 
4. Не го отхвърляйте във време на беда. 4. Бъдете безпристрастни. 
5. Показвайте внимание към семейството му. 5. Бъдете искрени. 
 
Работодател и работници 
 

Работодател към работници 
 

Работници към работодател 

1.Възлагайте работа, съобразно 
възможностите. 

1. Ставайте преди тях. 

2. Снабдявайте ги с храна и възнаграждения. 2. Лягайте след тях. 
3. Грижете се за тях, когато са болни. 3. Вземайте само даденото. 
4. Споделяйте хубавите неща с тях. 4. Изпълнявайте задълженията си добре. 
5. Давайте им периодични почивки. 5. Разпространявайте доброто им име и 

слава. 
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C. САНГА 
 

Будисткото освобождение се основава на три водещи идеала, които са предмет на почит: Буда, 
Дамма и Санга. Буда е Учителят; Дамма е Учението; а Санга е Общността на тези, които са осъзнали 
учението и са го направили част от живота си. Тези три обекта са наречени Трите Скъпоценности. Те са 
наречени Трите Скъпоценности, защото за този, който търси пътя за освобождение, те са най-ценното 
нещо в света. Думата ‘Санга’ означава тези, които са се обединени заедно, общност. Въпреки това, ‘Санга’ 
не се отнася за цялата Будистка общност. Будистката общност не означава всички будисти или тези, които 
са се ангажирали с Будисткия път. С думата, ‘Санга’ се обозначава една по-малка общност, в рамките на 
по-голямата Будистка общност. Тя по-специално се отнася до две такива общности, съставени от два вида 
Санга:  

1. Благородната Санга (Ария Санга) – общността на благородните или общността на истинските 
ученици на Буда.  

2. Конвенционална Санга – орденът на напълно ръкоположените монаси и монахини.  
По принцип конвенционалната Санга включва биккуни, напълно ръкоположени монахини – но в 

страните с Теравада будизъм линията на напълно ръкоположените жени е несъществуваща, въпреки че 
продължават да съществуват независими ордени на монахини. 

 

Ария Санга 
Ария Санга е общността от благородни личности, всички тези, които са достигнали отвъд-светския 

път и неговите плодове. Тази Санга се състои от осем вида индивиди, свързани в четири двойки. Четирите 
двойки са: 

1. Индивиди на пътя на навлизане в потока и индивиди навлезли в потока (Сотапанна);  
2. Индивиди на пътя на едно завръщане и веднъж-възвращенци (Сакагами);  
3. Индивиди на пътя на незавръщането и невъзвращенци (Анагами) и  
4. Индивиди на пътя на араханта и араханти. 
Това, което обединява всички тези хора, и ги прави една общност е, че всички те споделят едно 

проникване чрез непосредствен опит в най-съкровената същност на Дамма. Всички тези индивиди са 
следвали пътя на Буда до нивото на мъдростта и са съзрели абсолютната истина, истината за 
необусловеното. Опитът, който прави един индивид благороден последовател, се нарича възникване на 
окото на Дамма. Всички ние имаме очи, с които можем да видим формите. Ние също така имаме и 
ментално око, чрез което можем да разберем идеите на интелектуално ниво, но това, което имат 
Благородните лица е това, което един обикновен човек няма - даммачаку, око за истината, проникващото 
виждане, което вижда истинската същност на нещата; визия, която вижда безусловния елемент, ниббана. 

Чрез събуждане на окото на Дамма, благородната личност е разбила първите три окови, оковите 
на личностния възглед, съмнение и привързване към обреди и ритуали. Тази личност (вече благороден 
последовател) добива абсолютна увереност в Трите скъпоценности, Буда, Дамма и Санга. Той не може 
повече да приеме убежище в някой различен учител от Буда, или да вземе за себе си други ръководни 
принципи от тези на Дамма. Той е духовно прероден, роден с благородно раждане. 

Това е дълбоко преживяване на Дамма, което прави човека част от Ария Санга, истински 
последовател на Буда. Статусът на един представител на Ария Санга не се установява с някакво формално 
действие или ръкополагане. Всяка личност – монах или монахиня, светски мъж или жена – която 
проникне в Дамма, която събуди окото на Дамма, незабавно става Ария последовател на Буда. Светският 
човек, живеещ в дом, може също да достигне до четирите нива на освобождение. Но светските хора, 
които са станали Араханти, са много малко и когато станат такива, съгласно естествения закон - те 
незабавно се отказват от светския живот и влизат в монашеския орден. 

Тези, които стават Арии са влезли в определен път на крайното освобождение. Те са отишли отвъд 
множеството клопки на желанията и невежеството, повтарящи се в раждането и смъртта. Те никога не 
могат да паднат обратно до нивото на материалиста, защото са осъзнали истината от непосредствен опит. 
Сега те са на път да постигнат крайното просветление, крайното освобождение. 

Най-високият от благородните последователи е араханта. Той е този, който никога няма да се 
завърне в някоя висока или ниска форма на съществуване. Той е постигнал просветление вътре в своето 
тяло, той е отрязал всички желания и е изгасил всички замърсявания. Той живее дните си в блаженството 
на Освобождението, до разпадането на неговото тяло. С разпадане на тялото, той достига крайната цел, 
ниббана без остатък. Ария санга е скъпоценността на санга. Това е сангата, която изпълнява ролята на 
едно от трите убежища. Когато Будистите рецитират "Сангам саранам гатчами" (Отивам за убежище в 
Санга), това се отнася за Ария санга. Ария санга е абсолютно задължителна за Будисткото освобождение, 
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за Будистките последователи служи като истинско доказателство за истинността на Будисткото учение. 
Ариите са тези, които са подложили учението на проверка, които са практикували пътя и са проверили 
Дамма в своя собствен опит. Те са тези, които са постигнали целта на Дамма. Учението на Буда е насочено 
към трансформиране на обикновените хора от светски в благородни, към насочването им в нивата на 
освобождение. 

Те са водачи и модели. Те ни насърчават да следваме пътя, тъй като те са стартирали като 
обикновени хора като нас, но чрез практикуване на пътя те са се издигнали над обикновеното ниво и са 
достигнали ниво на духовно благородство. Чрез собствените си постижения те могат да дадат ефективни 
инструкции на другите, инструкции, които не са базирани на догадки или книги, а на собствения опит. 

 

Конвенционална Санга 
Монашеския орден е наречен Конвенционална Санга, защото приемането в ордена изцяло зависи 

от практиката на ръкополагане, което може да бъде дадено на всеки правилно подготвен кандидат. То не 
изисква някакво специално духовно постижение, а е просто едно лице, което иска да влезе в ордена, 
лице което не е под някакви условията, възпрепятстващи ръкополагането. Монашеският орден не е 
съкровище или убежище в най-висш смисъл. Той обаче е съкровище в непряк смисъл. 

Монашеската Санга се разглежда като изключително ценна и достойна за дълбока почит и 
уважение по две причини. Първо, защото членовете на Санга продължават да следват светия живот, 
определен от Буда в неговата пълнота; и второ, защото те предават учението на Буда от поколение на 
поколение, от загриженост за добруването на другите. Те поддържат Дамма жива в света. Буда е създал 
Санга, за да осигури идеални условия за достигане на благородни нива, за постигане на ниббана. 

 

Монашеския орден 
Този който приеме ръкополагане в ордена се нарича бикку - следващ Буда в бездомно състояние. 

Той приема Будисткият режим на практика, носи неговата роба, живее съгласно неговите правила. Буда 
посочва брахмачария, светия живот като начин за избавление. Монашеството носи оптималните условия, 
които са възможни в този свят за водене на свят живот, предписан от Буда. Ариите не произлизат само от 
монашеската Санга. Тези лица, които са станали монаси и монахини са с най-добрите възможности за 
практикуване, за достигне състояние на Арии. 

Втората причина, поради която монашеския орден е почитан толкова силно, е, че членовете му 
имат функцията да предават учението на Буда. Те поддържат живи начина на живот и практиката, 
установени от Буда. Те показват на другите, че е възможно да се живее живот на чистота, на отказ, на 
сдържаност, медитация и осъзнаване. Чрез обучение последователите, гарантират, че освобождението на 
Буда се предава от едно поколение на друго, че няма да изчезне от този свят. Чрез изучаване на 
писанията, те запазват учението на Буда, разпространяват го за благото на другите. Поради тези причини, 
монашеския орден е като поле за заслуги, достойно за уважение, дарения и подкрепа. 

 

Формиране и разрастване на Санга 
Формирането на Санга се извършва скоро след като Буда произнася първата си беседа, на 

петимата аскети. Когато Буда свършва с обяснението на Четирите благородни истини и на Благородния 
осмичен път, аскетът Конданя достига ниво на навлизане в потока и пожелава да стане ученик на Буда. 
Буда го ръкополага с думите ‘Ела Бикку, Дамма е добре известена. Живей свят живот за пълно 
прекратяване на страданията.’ С тези думи, Конданя става първият бикку, монах последовател на Буда. 
Във формално отношение, Санга е общност от минимум четирима монаси. 

Тогава Буда продължил своята беседа и другите четирима аскети достигнали навлизане в потока 
след неговата реч. Те също поискали да станат бикку при Буда. Те били ръкоположени за бикку със 
същите думи. Санга била формирана за първи път, като една общност от петима монаси, водена от Буда. 
Скоро след това Буда им казал Истината за аната (без-азовостта). В края на беседата петимата монаси 
постигнали просветление, унищожили всички замърсявания и станали араханти с напълно освободен ум. 

В следващите месеци и години Санга продължила да се разраства много бързо по няколко 
причини. Годините, в които е живял Буда, е бил период, в който духовните идеали били високо ценени. 
Преобладаващите религии от времето на Буда не успявали да отговорят на духовните потребности на 
хората. За разлика от другите учения от това време, Буда предлагал един ясен и директен път към най-
висшата цел, път който е отворен за лична проверка, привлекателен с простота и практичност. Ученията 
на Буда привличали последователи, които искали да живеят монашески живот. Те идвали от всички касти 
и социални слоеве – крале, принцеси, аристократи, търговци, бездомници, просяци, и т.н. Когато Буда 
почива, орденът разположен в северната част на Индия е нараснал до хиляди членове. 
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Отказ и Освобождение 
Ключовият ход, който характеризира акта на ставане на монах, е отказа. Първоначалният акт е 

пабаджа, излизането от живота в домакинството и навлизане в бездомност. Докато Будисткото учение е 
приложимо за тези, които живеят семеен живот, всеки който правилно е схванал стремежа на Буда, 
Дамма, ще види, че пътят на отказа следва от него напълно естествено. Буда учи, че живота в света е 
неразривно свързан с дукка, страдание и неудовлетвореност, води ни отново и отново в кръга на раждане 
и смърт. 

Причината да останем в кръга на съществуването е, защото сме привързани към него. Ние се 
придържаме към него чрез нашето желание за власт, за продължаващо съществуване. За да се 
освободим от кръга, ние трябва да изгасим нашето желание. Това е най-високият отказ, крайният 
вътрешен акт на отказ. Но за да постигнем това достижение, по принцип трябва да започнем със 
сравнително лесни актове на отказ и когато те наберат сила, в крайна сметка ще ни доведат до точката, 
когато повече няма да бъдем привлечени към примките на светския живот. Когато това се случи, ще 
бъдем готови да живеем отвъд живота в домакинство, да навлезем в състояние без дом, за да се 
посветим изцяло на задачата за премахване на вътрешните фини форми на вкопчване на ума. 

Бездомният живот не е напълно задължителен за тази работа. Истинският отказ е вътрешен акт, а 
не външен. Но бездомният живот осигурява най-подходящите външни условия за практикуване на 
истинския отказ. Светият живот изисква пречистено поведение, но семейния живот стимулира много 
желания, които са в противоречие с чистото поведение. Бездомният живот е живот в медитация, 
допринася за постоянно осъзнаване, ясно съзнание и съзерцание. Всичко това изисква време, спокойна 
среда, свобода от външен натиск и отговорност. Буда основава Санга, с цел тя да предоставя такива 
обективни условия. 

 
Бикку 
Бикку, Будисткия монах, не е свещеник; той не действа като посредник между миряните и някаква 

божествена сила, нито дори между миряните и Буда. Той не прилага тайнства, не произнася опрощение и 
не изпълнява някакви ритуали, необходими за спасението. Основната задача на бикку е да развива себе 
си, следвайки пътя посочен от Буда, път на морална дисциплина, концентрация и мъдрост. 

Влизането в Санга не е обвързващо за цял живот. Този, който стане Будистки монах не дава обет 
за цял живот. В някои Будистки традиции, като тази в Шри Ланка, се очаква, че тези които заемат по-
високо положение ще останат с робата за цял живот. Ако някой открие, че не е подходящ за монашески 
живот, той е свободен по всяко време да напусне ордена и да се върне към светския живот, без някаква 
форма на духовна вина, която да му се прикачи, без каквото и да било препятствие за неговия духовен 
прогрес. В някои страни като Мианмар/Бирма и Тайланд е обичайно всички мъже да бъдат ръкоположени 
за определен, кратък период от време. 

 
Отличителни черти на Бикку 
Отличителните белези на бикку във всички Будистки страни и в повечето Будистки традиции са 

обръснатата главата и шафрановите одежди. Причината бикку да приемат този вид се корени в самата 
природа на техните цели. Будисткия монах се стреми да осъзнае истината за аната, за безсубектността. 
Това означава, че се отказва от своите претенции да се откроява като специален индивид, да бъде 
"някой". Целта на бикку е да елиминира чувството за его, за себе-идентификация. Нашите дрехи, прическа 
и брада често стават фин начин, с които ние утвърждаваме, нашето чувство за идентичност или 
изразяване на представата ни за себе си. Бикку се отказва от своята лична идентичност и се слива с по-
голямото - Санга. 

Робата и бръснатата глава също така са напомняния и теми за ежедневният му размисъл. "Моят 
начин на живот е различен от този на светските хора". За разлика от обикновените хора, той води живот 
на въздържане, самоконтрол и вътрешно развитие. Робата също служи за това, да накара другите да знаят 
за учението на Буда. Неговото поведение има ефект да впечатлява другите с плодовете от Будисткото 
учение. Друг специален аспект на начина на живот на Будисткия монах е, че той живее в зависимост от 
даренията на другите. Той не работи за прехраната си, той не получава възнаграждение за своята духовна 
служба и живее изцяло в зависимост от подкрепата на миряните. Тези, които имат вяра в Дамма, му 
осигуряват основни неща, като одежди, храна, подслон, лекарства, както и всякакви други прости 
материални неща, от които може да има нужда. 
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Взаимоотношения между Санга и Светските хора 
Монасите и монахините не молят обществото за подкрепа. Кодексът на монашеската дисциплина 

забранява на монасите и монахините да молят светските хора за материални блага, освен в случаите на 
близко роднинство. Монасите и монахините, които живеят в съответствие с Дамма са благословия за 
миряните, които ги подкрепят с принадлежности. Ползите, които те предоставят могат да бъдат открити 
на няколко нива:  

1. Първо, чрез получаването на подкрепа те са в състояние да станат учители по Дамма. Тъй като 
са освободени от необходимостта да си задоволяват икономическите потребности, те могат да изучават 
ученията, да ги изучат старателно и да ги преподават на другите. Те направляват и обучават другите в 
принципите, които водят до духовното им благополучие. 

2. На по-дълбоко ниво, монасите и монахините, които получават подкрепа, поддържат традициите 
на Будистката практика, особено на по-високите практики на медитация. Те служат като един пример за 
другите; като модел за тези, които се стремят към осъществяване на най-високите духовни идеали. Те 
показват, че Дамма не е само набор от абстрактни теории, а реален път, който може да бъде практикуван; 
и вдъхновяват други да се заемат с практиката и ги водят към освобождение.  

3. Една трета полза, която Санга предоставя, е да служи като поле за ползи на другите. Буда учи, че 
даряването, данна, е източник на ползи. Ползите, които идват от даряването са пропорционални на 
чистотата на получателя. 

Когато приемащите са лица, стремящи се към просветление и освобождение, към най-високите 
цели, те са поле за най-ползотворните заслуги. Чрез даването на подаръци на Санга на консумативи, 
роби, храна и т.н. миряните получават заслуги, които ще ги подкрепят в собствените им стремежи към 
освобождение, което ще им донесе ползи в този и в бъдещите им животи. Може би най-основната 
символична връзка между светските хора и Санга е обиколката за дарения. Монасите придобиват храната 
си чрез ходене със сведен поглед, тихо и осъзнато; от къща на къща без разграничаване, осигурявайки на 
всеки еднаква възможност да придобие заслуги, събирайки дарения в своите купички за дарения. 
Монасите не искат нищо. Те не са просяци. Бикку споделят даренията със всеки в манастира. Практиката 
да обикалят за дарения е източник на радост за всички, бикку приемат своята материална подкрепа; 
миряните получават шанса да практикуват щедрост и да придобият заслуги. 

 

Ръкополагане и правила 
Има две основни нива на монашески статус в Санга, ранга на саманера и ранга на бикку. Саманера 

е начинаещ монах, а бикку е напълно ръкоположен монах. ‘Саманера’ означава малък самана (срамана) 
или монах. Саманера е този, който е напуснал семейния живот и навлиза в монашеското лоно, но той не е 
още напълно приет в Санга. Той все още се подготвя за пълното ръкополагане като бикку. Може да се 
наложи да се подложи на обучение за период от няколко месеца или години, понякога зрели мъже са 
ръкополагани както за новак, така и за пълен монах в един и същи ден. Церемонията за ставане на 
саманера се нарича пабаджа, излизане от светския и навлизането в бездомния живот. 

За да стане саманера, кандидатът трябва да има навършени 7 години; да е психически здрав; 
снабден с роба; и приет от старши бикку като ученик. В церемонията по ръкополагане кандидатът се 
приближава към своя наставник с обръсната глава, носейки робата си в ръцете му, след това иска от своя 
наставника да му бъде дадена пабаджа. След това наставникът му обяснява в какво се забърква. 
Наставникът взема робата и я връща обратно като знак за приемането на кандидата за саманера. Новият 
монах отива настрани, сваля светските си дрехи и облича робата. Той се връща към учителя и го моли да 
му даде три убежища и десет правила за саманера. Учителят рецитира трите убежища и десетте правила, 
саманера ги повтаря след него. След което, саманера трябва да спазва десетте основни правила на 
монашеския живот. Тези правила са:  

1. Да се въздържа от убиване или отнемане на живот.  
2. Да се въздържа от вземане на това, което не е дадено.  
3. Да живее живот в безбрачие, в стриктно целомъдрие.  
4. Да се въздържа от изразяване на лъжи. 
5. Да се въздържа от използването на упойващи вещества (напитки и наркотици). 
6. Да се въздържа от ядене (прием на солидна храна) в неправилно време (след средата на деня).  
7. Да се въздържа от пеене, танцуване, музикални инструменти и неподходящи представления.  
8. Да се въздържа от използването на украшения, гримове, разкрасяващи гирлянди, парфюми.  
9. Да се въздържа от използването на високи и луксозни столове и легла.  
10. Да се въздържа от приемането на злато, сребро или пари.  
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През обучителния период, младият нов монах трябва да изучава Дамма, да учи аспектите на 
монашеската дисциплина и да се подготвя за бъдещото си пълно ръкополагане. 

 
Ръкополагане и Правила - Бикку 
Церемонията за пълно ръкополагане като бикку е наречена упасампада. За да бъде допуснат до 

упасампада, кандидатът трябва да е бил саманера за известно време; двадесетгодишен; свободен от 
пречки, като нелечими болести (проказа, туберкулоза и епилепсия); да е свободен човек, да не е в 
дългове, включително за военна служба; да има разрешение от родителите си. Когато идва на 
церемонията, трябва да разполага с пълен набор от роби и купичка за дарения, които обикновено са 
предоставени от светски поддръжник. Церемонията по упасампада изисква Санга от поне пет бикку, 
обикновено присъстват повече. Санга се оглавява от бикку с поне 10 години престой в ордена, който има 
добри познания в Дамма и Виная или кодекса за морално поведение. Този старши бикку ще служи като 
наставник за новия бикку. Церемонията започва с рецитиране от монаха на волята му да иска 
упасампада, като определен монах да бъде негов наставник. Три пъти повтаря своето желание. Ако никой 
от присъстващите бикку не представи възражение, след третото рецитиране монахът е приет за бикку. 
След фактическото ръкополагане, учителят обяснява на новия монах четирите неща, които са напълно 
забранени (параджика) за ръкоположения монах:  

1. Участие в сексуални контакти от всякакъв вид. 
2. Вземане на нещо със стойност, което не е дадено.  
3. Убиване на друго човешко същество.  
4. Невярно твърдение, че е достигнато някакво по-високо духовно ниво.  
Ако бикку извърши някое от по-горе изброените действия, той веднага е изгонен от Санга; и не 

може да бъде ръкоположен отново в този живот.  
След това наставника обяснява четирите основи на бездомния живот. Те са:  
1. Да живее от храна, събрана при обиколката за дарения. 
2. Да използва роба, направена от съшити парчета. 
3. Да живее под дърво.  
4. Да използва кравешка урина като лекарство.  
Последните четири не са задължителни. Монасите имат право да приемат храна, предложена от 

миряни в къщите им или донесена в манастирите. Монасите могат да носят роби, приготвени от 
миряните. Те могат да живеят в сгради като манастири или вили. Те могат да използват всякакъв вид 
правилни лекарства. В наши дни само първата основа е често следвана. Въпреки това формулата още 
продължава да се рецитира като формалност, за да се подчертае духа на бедността, простотата и 
чистотата, които са съществени за живота на един монах. 

На бикку е разрешено да притежава собствени осем вещи. Те включват:  
• три роби: антаравасика или долна дреха, увита около кръста; горна роба или утарасанга, 

носена върху рамото и обвиваща горната част на тялото; двойно дебела външна роба, сангати, 
обикновено се носи само в хладно време.  

• Колан; купа за дарения; бръснач и игла; както и цедка за вода.  
Във фактическата практика бикку обикновено притежават някои допълнителни необходими неща, 

различни по количество, в зависимост от начина му на живот. Учителите бикку от градовете имат нужда от 
допълнителни дрехи, книги, бележници, химикалки и хартия, и т.н. Бикку живеещи в гората биха имали 
допълнителни нужда от предписаните, напр. ветрило, сандали, часовник, чадър и т.н. 

Един монах трябва да получи своите вещи в чист вид. Той не трябва да работи някаква професия. 
На монасите им е забранено да просят, принуждават или убеждават другите да им дадат нещо. Те 
получават вещите благодарение на щедростта и добротата на миряните. При използването на четирите 
основни вещи, робата, купичката за дарения, подслона и лекарствата, монахът трябва да разсъждава за 
правилната им употреба. Когато си слага робата, той трябва да осъзнава, че си слага робата с цел 
предпазване от студ, от жега, от слънце, вятър и пълзящи насекоми, както и да покрива части от тялото си. 
Той разсъждава, че използва купичката за дарения с цел да поддържа живота си, да се поддържа в добро 
здраве, да се предпази от болести и да живее живот в святост. Той разсъждава, че използва подслон, за 
да се пази от жега, студ, комари, насекоми и да се предпазва от лошо време. Той разсъждава, че използва 
лекарства, за да отстрани болести, за максимално здраве и благополучие. 

Животът в Санга се регулира от съвкупност от правила, наречена Виная. Думата, ‘Виная’ означава 
‘водещ далеч’, кодекс от правила, който ни води далеч от грешни дела на тялото и речта. 
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Виная 
Виная се съдържа във Виная Питака, сборниците с дисциплините. В тези книги са изложени 

предписания за монашеския живот. Някои от тези правила са с морален характер и се отнасят за основите 
на духовното развитие. Други съдържат принципите на етиката, които помагат да се създаде хармония 
между самите монаси, както и между монасите и миряните. Сърцевината на Виная е кодекс, състоящ се от 
227 правила, наречен патимокка. Той е гръбнакът на монашеската дисциплина. Правилата на патимокка 
са класифицирани в няколко категории, с различна степен на морална тежест. Най-важните са четирите 
параджика, четирите забранени акта – полово сношение, кражба, убийство на друго човешко същество и 
фалшиво твърдение за духовно постижение. Нарушаването на някой от тези четири забрани води до 
изключване от ордена. Тринадесет други правила са с по-малка степен на тежест, ако те се нарушат това 
води до период на покаяние с временно спиране на монашеските привилегии. Останалите правила се 
различават по значение и по последствията, които ще последват, ако се нарушат. За добрите монаси е 
важно да се опитат да спазват всички правила, които могат. Не всички правила изглеждат изключително 
сериозни, но при нарушаване на малките правила е само въпрос на време, докато започне нарушаването 
и на основните правила. Ето защо водещият принцип за един монах, който е сериозен в следването на 
Будисткия път е да се опита да спазва всички правила, по най-добрия възможен начин. В основата на по-
високите степени на духовно обучение е моралната дисциплина. За бикку гръбнакът на неговата морална 
дисциплина е Патимокка. Патимокка се цитира от всички в Санга на церемония, наречена ‘упосата’, 
която се провежда в деня на пълнолунието и новолунието на всеки месец. Тя се провежда в манастири, 
където са отседнали четири или повече монаха. 

 

Упосата, Васса 
Преди да започне церемонията Упосата - бикку трябва да признаят един на друг своите 

нарушения. Тогава те сядат заедно, един старши бикку рецитира Патимокка, докато останалите слушат. 
Докато се рецитира, ако някой монах си спомни нарушение, което е извършил, ще си признае 
нарушението пред цялата група. Друго специално събитие в монашеския живот е Васса. Васса е период от 
три месеца, съвпадащ с дъждовния сезон в Индия, от пълнолунието през юли до пълнолунието през 
октомври. През периода на Васса, монасите пребивават в едно жилище, без да пътуват навън освен в 
извънредни ситуации или специални случаи, които изискват тяхното присъствие някъде. 

Правилата, изискващи от бикку да спазват Васса, са били съставени от Буда поради условията в 
Индия през дъждовния сезон. Когато паднат дъждовете, земята изобилства от растения и насекоми. Ако 
монасите пътуват много, те ще стъпчат посевите, ще съсипят реколтата на хората и ще убият живите 
насекоми. За да предотврати това, Буда въвежда правилото - монасите да останат в постоянно жилище за 
период от три месеца. През това време миряните ще им предоставят необходимите консумативи и ще се 
грижат за монасите с голямо щастие. Дори и сега на места, където не вали дъжд по време на този период, 
е традиция за монасите да спазват оттегляне (ритрийт) през периода Васса. 

През този период бикку се посвещават на учене, медитация или писане с цел усъвършенстване на 
собствените си умения. В края на Васса бикку се събират и участват в церемония наречена ‘паварана’. При 
тази церемония, всеки монах кани останалите монаси в общността да посочат всяко нарушение, в което 
евентуално е участвал и да ги помоли за търпимост и прошка. Когато паварана свърши, Васса е 
приключила. Обикновено в рамките на един месец след Васса, се извършва голяма церемония, наречена 
Катина, в която се събират миряните и Санга, символизираща единството на последователите на Буда. 

 
Виная 
На церемонията Катина миряните предлагат нови роби на монасите, които са съблюдавали Васса 

в оттегляне. Те също така носят и необходимите вещи за храмовете и манастирите. Всички монаси, 
независимо от тяхната възраст и развитие, се ръководят от едно и също обучение на морал, концентрация 
и мъдрост. Всички споделят един и същ дисциплинарен кодекс, Патимокка, и останалата част на Виная. 
Въпреки това членовете на ордена се разделят на два основни вида, развиващи се чрез книги (изучаващи 
писанията) и развиващи се чрез практика (практикуващи медитация). Тези два вида не са 
взаимноизключващи се. В идеалният случай, трябва да се практикува някакъв синтез между двата вида. 
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Развитие: Париати и Патипати 
Монах, който изучава писанията, трябва да извършва всекидневна медитация. Докато монахът, 

който медитира, трябва да има някои познания в писанията. Като цяло е налице тенденция - някои 
монаси наблягат на париати Дамма (изучаване на текстовете); други наблягат на патипати Дамма 
(практикуват медитация). Монасите, следващи тези две направления, обикновено живеят в различни 
области. Монахът, който следва развитие чрез изучаване на текстовете, обикновено живее в населени 
места, градове или в села, докато този, следващ, пътя на стриктната практика, обикновено живее в по-
отдалечени области, в гората. Но това разделение не е толкова отчетливо. Понякога в градските 
манастири има монаси, които изцяло са посветени на медитация. В някои горски манастири, също има 
монаси, които са специалисти в писанията. 

 
Париати 
Основната задача на монасите, следващи развитие чрез книгите, е да учат, преподават и 

разясняват ученията на Буда. В традицията Теравада, основните авторитетни духовни текстове са 
Трипитака, трите кошници на доктрината, записани на древния език Пали. Те са Сутта Питака 
(беседите на Буда и на видните му ученици), Виная Питака (книгата на Будистката дисциплина), и 
Абидама Питака (философски и психологически трактати). Да учите значи да запомняте. Запомнянето е 
застъпено и в наши дни. Монасите запомняли текстовете и изучавали коментарите, за да изучат 
старателно смисъла им. Когато натрупат някои умения, те могат да учат и други да изнасят проповеди и 
беседи, и да обучават по-младите монаси в писанията. 

 
Градски Бикку 
Тези бикку, които се обучават в текстовете и живеят в населени места, градове или села, 

обикновено участват в различни религиозни обреди в домашния живот на миряните. Те си 
взаимодействат с миряните в ежедневния им живот, от раждането до смъртта. Основните им срещи са 
свързани с покани за хранене, рецитиране на сутта и поучения. Данна е чудесен източник на заслуги за 
миряните. Данна бива предлагана на монасите от семейства или групи от миряни. След храната, монасите 
изнасят беседи, следвани от рецитации и благословии. Също така от време на време се изнасят 
специални напявания. Група монаси биват канени да напяват специални защитни беседи, парита. 

През определени периоди, монасите произнасят продължителни поучения. Те могат да бъдат 
посетени от голям брой хора и това прави тези проповеди основната възможност за изучаване на Дамма. 
Един специален повод са дните Упосатта, в които определени миряни отиват в храмовете и останат там 
цял ден и нощ. В тези случаи те приемат осемте предписания и живеят като начинаещи монаси и 
монахини. Те посвещават времето си на медитация, рецитират текстове и задават на монасите въпроси, 
тихо проучват и слушат няколко продължителни беседи, които могат да бъдат произнесени по време на 
периода Упосатта. 

 
Горски Бикку 
За разлика от градските бикку, животът на горските бикку е тих. Тяхното време е запазено за 

вътрешна работа, за развитие на техния ум, за развитие на спокойствие и прозрение. В горските колиби, 
групи от монаси живеят заедно обикновено под ръководството на опитен майстор по медитация. Те 
живеят в малки колиби обикновено разделени на достатъчно разстояние една от друга, за да се даде 
необходимата възможност за практиката. Обучението на горския монах следва древния модел, 
произлизащ от времето на Буда – Сиила, Самаади и Пання. Той живее живот в дисциплината; доволство 
от простотата; прилагайки контрол върху сетивата; осъзнатост в дневните действия и дейности; 
медитация за прочистване на ума и развитие на джана като основа за развитие на мъдрост. 

 
Място на монахините в Будизма 
В Индия, във времената на възход на будизма, жените са били държани в подчинена позиция, 

зависими от мъжете във всеки етап от техния живот – зависими от бащата в детството, зависими от 
съпруга в брака, зависими от синовете в старостта. Те са били обвързани с домашни задължения и тегла. 
Получавали са малко внимание като личности. Тяхната възможност за духовно развитие не е била 
признавана. Това е обкръжението, което ние трябва да видим зад хода на Буда при създаването на 
биккуни Санга, ордена на напълно ръкоположените монахини. Буда се е колебаел дали да позволи на 
жените да водят бездомен живот. Когато той се съгласил да го направи, предвидил няколко специални 
правила за монахините. 
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Орденът на Биккуни 
Орденът на монахините е бил установен в ранните години на служене на Буда. В годините след 

неговото просветление, той се върнал в родната си земя Капилаватту и преподал Дамма на народа си -
Шакиите. Голям брой от тях, мъже и жени, постигнали прозрение и достигнали различни нива на 
реализация. Приемната му майка, Махападжапати Готами станала навлязла в потока, а баща му, кралят 
станал невъзвращенец. Няколко години по-късно, той се завръща в Капилаватту, за да види баща си, 
който лежи на смъртен одър. Той преподал Дамма на баща си. Неговият баща достигнал арахантство 
точно преди смъртта си. След като неговият баща починал, неговата майка Махападжапати отишла при 
Буда и го помолила на жените да им бъде разрешено да водят бездомен живот. Буда не отказал 
категорично. Буда я обезкуражил, ’моля, не искай на жените да бъде позволено да водят бездомен 
живот.’ Той повторил това три пъти. Вероятно си е мислел, че пътя, който бил труден за следване дори за 
мъжете ще бъде още по-труден за следване от жените, които са били отгледани в защитен живот в 
двореца. Буда напуснал Капилаватту и тръгнал към Вейсали, отдалечен на около 300-400 километра. 
Междувременно Махападжапатти отрязала своята коса и облякла шафранова роба. Заедно с група жени 
от клана Шакии, тя се насочила към Вейсали. Когато пристигнала във Вейсали, Преподобният Ананда я 
видял да стой там, краката и били подути, крайниците и били покрити с прах, изглеждала много нещастна 
със сълзи по лицето. Преподобният Ананда я попитал защо е в това състояние. Тя му обяснила, че Буда не 
иска да позволи на жените да водят бездомен живот. Тогава Преподобният Ананда приближил Буда и го 
помолил от името на жените за разрешение и те да могат да водят бездомен живот. Той помолил три 
пъти. Три пъти, Буда не отказал, но отговорил, ‘не искай на жените да бъде позволено да водят бездомен 
живот.’ След третият път, Преподобният Ананда приложил директна тактика, той попитал, ‘Благородни, 
възможно ли е жените да постигнат пътя и плодовете? Възможно ли е те да постигнат арахатство?’. Буда 
отговорил, ‘Възможно е, Ананда’. Тогава Преподобния Ананда попитал, 'Ако е така, и тъй като 
Махападжапати е била много полезна за вас, когато вашата майка е починала, тя е станала ваша приемна 
майка и ви е давала мляко, грижила се е за вас по всякакъв начин, по тази причина, би било добре, ако 
жените получат разрешение за бездомен живот.’ Тогава Будя казал, че ще разреши на жените да 
напреднат и да станат биккуни, ако се съгласят на осем допълнителни правила. Тези осем правила имат 
като следствие създаването на Санга на биккуни, до известна степен подчинена на ордена на бикку. 
Изисква се от ордена на биккуни да показва специално уважение и почит към бикку. Допълнителните 
правила са предназначени да се намали контактът между монахините и монасите, които може да доведе 
до ерозия на ордена, както и да запази уважението на миряните към Дамма така, че Дамма да не изчезне 
поради възможна загуба на уважение към ордена. След като е съставен орденът на биккуни, той привлича 
жени от всички сфери на живота. Жени с кралско потекло, бедни жени, домакини, куртизанки, млади 
момичета, и т.н. които напуснали домовете си, за да поставят жълтите одежди на Будистки монахини. 
Някои постигнали арахатство; някои станали видни членове на Санга, майстори на медитацията, 
изявени в мъдрост и концентрация, изучени и със свръхестествени сили. 

Някои от беседите за монахини са събрани в Сутта Питака. Стиховете за монахини, достигнали 
арахатство, са събрани в Теригата, Стихове за древните монахини, една книга от сборника Сутта 
Питака. Както ордена на бикку, така и ордена на биккуни има свой Патимокка. Той съдържа над 300 
правила (повече от тези на ордена на монасите). Едно от правилата за Биккуни санга, което имало лоши 
последствия, е изискването, че една жена, начинаеща биккуни, трябва да получи пълно ръкополагане от 
двата ордена, от ордена на монасите и от ордена на монахините. 

 

Биккуни Санга 
В продължение на няколко века Биккуни санга продължила да процъфтява в Индия. През III-ти век 

преди н.е., Крал Ашока позволил на собствената си дъщеря, Сангамита да стане биккуни. Заедно с група 
монахини, Сангамита отпътувала за Шри Ланка с клонка от дървото Бодди и помогнала за установяването 
на Биккуни санга в Шри Ланка. След установяването на Биккуни санга от Сангамита, много жени от 
различни слоеве на сингхалското общество се присъединили към женския орден, който станал прочут със 
светостта и благочестието на неговите монахини. Орденът на биккуни продължил да процъфтява в Шри 
Ланка в продължение на много векове, чак до X-ти век. През този период той получавал подкрепа от 
царе, правителства и миряни. Заради поредица от нашествия от Южна Индия Биккуни санга изглежда, че 
замира през X-ти век. Същевременно Биккуни орденът бил изчезнал в Индия. Понеже ръкополагането на 
биккуни трябва да бъде извършено от съществуваща Биккуни санга, когато и последната биккуни умира, 
ръкополагането става невъзможно и приемствеността не може да продължи. Днес, жените от страните с 
Теравада будизъм продължават да следват монашески живот, водейки свят живот като древните биккуни; 
служат като учители и майстори по медитация, ангажират се със социални услуги. 


