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Относно материала 

 

Структурата и коментарите включени в настоящия материал са взети от Access to insight. 

Палийските текстовете от Маджима никая, Самюта никая и Ангутара никая са преведени на 
английски от Почитаемите Бикку Нанамоли и Бикку Боди. Източник на тези текстове: 
Theravada.ru. Текстовете в източника са на руски език, но са сверени с английските преводи. 

Палийските текстовете от Дига никая и Кудакка никая са в превод на Почитаемия Тханизаро 
Бикку. Източник на тези текстове: Access to insight. 

Източник на статията „Теравада – Махаяна будизъм”: Urbandharma. 

Източник на Бикку Патимокка: Wikipedia. 

 

 

Как да четем 

За максимално ефективно възприемане на материала приемете, че думите произнесени от  
Буда са отправени конкретно към вас. Ако това е първата ви среща с Теравада будизма, 
препоръчително е първо да се запознаете с “Ученията на Буда такива, каквито са” на Почитаемия 
Бикку Боди. 

 

 

 

  

 

 

Превод от Пали – Бикку Нанамоли, Бикку Боди и Тханизаро Бикку 

Основен текст и структура – Тханизаро Бикку, Access to insight 

 

Превод от английски и руски език – Теравада будизъм на български – 2015 

 

Само за безплатно разпространение. 
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http://www.urbandharma.org/udharma3/theramaya.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Patimokkha_in_Theravada_Buddhism
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A. Какво е Теравада будизъм? 

 

 

 

Теравада (произнася се тера-вада) или "учението на старейшините" е будистка школа, която е получила 
своето духовно знание от текстовете на "Типитака", или "Палийския канона". Счита се, че канонът 
съдържа най-ранните оцелели до нас учения на Буда [1]. В течение на много векове Будизмът Теравада е 
бил основната религия в континенталната част на югоизточна Азия (Тайланд, Миянмар/ Бирма, Камбоджа 
и Лаос) и на остров Шри Ланка. Към днешна дата в света се наброяват около 100 милиона Теравада 
будисти [2]. През последните няколко десетилетия учението Теравада е започнало да се разпространява и 
на Запад. 

 

Много будистки школи, една Дамма-Виная (учение и дисциплина) 

Буда - "Пробуденият" - наричал основаната от него религия Дамма-Виная — “учение и дисциплина” 
(съкратено на езика Пали: Дамма, на езика Санскрит: Дхарма). За да може да сформира обществена 
структура, способна да поддържа практиката на Дамма и да съхрани учението, Буда създал общност от 
монаси (бикку) и монахини (биккуни) – Санга, която продължава и до днес да предава учението му на 
следващите поколения - както миряни, така и монаси. 

Докато Дамма продължила своето разпространение в Индия след пари-ниббаната на Буда, възникнали 
различни интерпретации на оригиналното учение, което довело до разкол в Санга и до появата на повече 
от осемдесет отделни школи на Будизма [3]. Една от тези школи вероятно е способствала за възникването 
на реформаторското движение, което нарекло себе си Махаяна ("Голямата колесница")[4], а останалите 
школи пренебрежително нарекло - Хинаяна ("Малката колесница"). Това, което ние днес наричаме 
Теравада – това е единствената съхранила се до наши дни ранна школа, извън Махаяна. За да избегнат 
употребата на унизителните термини "Махаяна" и "Хинаяна", много хора днес предпочитат да използват 
по-неутрални думи за обозначаване на двата най-големи клона на будизма [5]. Поради това, че Теравада 
исторически е преобладавал в южна Азия, него често го наричан "южен будизъм", докато Махаяна, 
последователите на която специално са се насочили на север от Индия към Китай, Тибет, Япония и Корея, 
се нарича "северен будизъм".[6] 
 

 

 

 

 

                                                           

1
  - Buddhist Religions: A Historical Introduction (fifth edition) от R.H. Robinson & WḶ. Johnson (Belmont, California: Wadsworth, 2005), 

стр. 46. 
2
  - Тази оценка се основава на данни от книгата "CIA World Factbook 2004". Голямата част от будистката традиция Теравада 

просъществува в следните страни на Южна Азия: Тайланд (61 млн.), Миянмар/ Бирма (38 млн.), Шри Ланка (13 млн.) и Камбоджа 
(12 млн.). 
3
  - "Buddhist Religions", стр. 46. 

4
  - В наше време Махаяна включва в себе си Дзен, Чан, Ничирен, Тендай и Будизмът Чиста Земя. 

5
  - Guide Through The Abhidhamma Pitaka by Nyanatiloka Mahathera (Kandy: Buddhist Publication Society, 1971), стр. 60 и следващите. 

6
  - Третият главен клон на Будизма е възникнал много по-късно (около 8 век от н.е.) в Индия. Той се нарича Ваджраяна или 

"Диамантената колесница". Това е сложна система от езотерически инициаций, тантрически ритуали и мантри, която се е 
разпространила на север в Централна и Източна Азия. Ваджраяна оказала силно влияние на тибетския будизъм. Виж книгата 
"Buddhist Religions", стр. 124 и следващите и глава 11. 



 

 

Пали — езикът на Теравада 

Езикът, на който са написани каноничните текстове на Теравада, се нарича Пали (буквално: "текст"), който 
е произлязъл от средно-индийски диалект на който вероятно се е говорило в централна Индия по 
времето на Буда.[7] Почитаемият Ананда, племенник и най-близък придружител на Буда, е запомнил 
всички предадени от Буда учения (на Пали: сутти, на Санскр.: сутри) и станал тяхно живо хранилище.[8] 
Скоро след смъртта на Буда (около 480 год. преди н.е.) петдесет старши монаси включително и Ананда се 
събрали, за да произнесат и да сверят един с друг всички учения, получени през четиридесет и пет 
годишния период, в през който Буда е преподавал.[9] По тази причина повечето сутти започват с думите 
"Евам ме сутам" — "Това съм чул". 

След смъртта на Буда в монашеската общност ученията продължили да се предават в устна форма в 
съответствие с индийската традицията за съхраняване и предаване, съществуваща дълго преди времето 
на Буда.[10] Към 250 год. преди н.е. всички учения на Буда били систематизирани и групирани в три части: 
Виная питака ("кошница на монашеската дисциплина", в която се излагат правилата за поведение и 
традициите на Санга), Сутта питака ("кошницата с ученията", в която влизат ученията на Буда и 
приближените му ученици), и Абидамма питака ("кошницата със специалните/ висшите учения", която 
съдържа философски и психологически анализ на Дамма). Заедно тези три части са известни като 
"Типитака" — "трите кошници". В трети век преди н.е. монаси от Шри Ланка съставили подробни 
коментари към Типитака, който по-късно, в началото на пети век от нашата ера били събрани и преведени 
на Пали. Типитака и допълнителните канонически Палийски текстове (коментари, хроники и т.н.) съставят 
класическите събрани текстове на Теравада. 

Първоначално Пали бил език за общуване без собствена азбука. Това продължило до 100 година преди 
н.е., когато Типитака за първи път била фонетически записана от шри-ланкийските монаси [11] чрез 
използването на една от ранните разновидности на писмеността "брахми"[12]. Впоследствие Типитака 
била записана чрез използването и на други азбуки (деванагари, тайландска, бирманска, латиница, 
кирилица и др.). Въпреки немалкото преводи на английски език на най-популярните текстове на 
Типитака, много последователи на учението Теравада считат за полезно да научат Пали. Даже неголямото 
познаване на този език позволява значително да се задълбочи разбирането и възприемането на ученията 
на Буда. 

Никой в днешно време не може да докаже, че в Типитака се съдържат словата на историческия Буда. Но 
практикуващите будизъм не намират в това никакъв проблем. За разлика от свещените писания на 
повечето световни религии, Типитака не трябва да се възприема като послание свише, съдържащо 
неоспоримо учение за божествената Истина, предадено на пророк и изискващо приемането му на сляпа 
вяра. Точно обратното, първоначално е необходимо самостоятелно да определите за себе си неговата 
ценност, т.е. когато започнете да го практикувате да се убедите сами, дали то носи обещания резултат. 
Ценна е истината към която насочват думите на Типитака, а не самите думи който тя съдържа. Въпреки, че 
някои последователи несъмнено ще продължат да поставят под съмнение авторството на текстовете на 
Типитака (и с това ще игнорират ценното, което е изложено в тях), самата Типитака ще продължи да 
служи като безценен указател на милиони последователи по пътя към просветлението, както е правила 
това в продължение на много векове. 

                                                           

7
  - Съвременните изследвания говорят за това, че самият Буда по-скоро не е говорил на Пали. Но през вековете след 

смъртта на Буда, будизмът се е разпространил в Индия в райони, където хората са говорили на разни диалекти. 
Будистките монаси са се нуждаели от общ език, на който да обсъждат Дамма и за рецитация на запомнените 
текстове. Именно благодарение на тази необходимост е възникнал езикът, който ние днес знаем като Пали. Виж 
книгата на Бикку Боди Numerical Discourses of the Buddha (Walnut Creek, CA: Altamira Press, 1999), pp. 1ff, и n. 1 (p. 
275) и "The Pali Language and Literature" на Pali Text Society (http://www.palitext.com/subpages/lan_lite.htm; 15 April 
2002 
8
  - Great Disciples of the Buddha на Ниянапоника Тхера и Хелмут Хекер (Somerville: Wisdom Publications, 1997), стр. 

140, 150. 
9
  - "Buddhist Religions", стр. 48 

10
  - Счита се например, че Хиндуистките Веди предшестват Буда поне с едно хилядолетие. 

11
  - "Buddhist Religions", стр. 77. 

12
  - Из личното съобщение на Анандаджоти Бикку. 

http://www.palitext.com/subpages/lan_lite.htm
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Кратко резюме на основните учения на Буда 

Четирите Благородни Истини 

Скоро след просветлението, Буда ("Пробуденият") произнесъл своята първа беседа, в която заложил 
рамката, на която стъпват всички негови последващи учения. Тази рамка се съдържа в "Четирите 
благородни истини", четирите основни принципа на природата (Дамма), които са прозрени от Буда в 
резултат на една радикално честна и проникновена оценка на човешкото съществуване. Той преподавал 
тези истини не като метафизични теории или като обекти на вярата, а като категории, чрез които ние 
трябва да насочим нашия пряк опит по начин, който води до Просветление: 

1. Дукка: страдание, неудовлетвореност, недоволство, стрес. 

2. Причината за дукка: причината за неудовлетворителността се явява жаждата за чувствени 
удоволствия, за съществуване и за не-съществуване. 

3. Прекратяването на дукка: отстраняването на тази жажда. 

4. Пътя за прекратяването на дукка: "Благородния осмичен път". Той включва в себе си "правилно 
разбиране", "правилен стремеж", "правилна реч", "правилно действие", "правилна прехрана", 
"правилно усилие", "правилна осъзнатост" и "правилна концентрация". 

Поради нашето невежество (авиджа), непознаването на "Четирите благородни истини", поради 
неспособността ни да гледаме на света от тяхната гледна точка ние, оставаме впримчени в самсара – 
тежкият цикъл на раждане, стареене, болести, смърт, и прераждане. Жаждата тласка този процес напред 
както ежесекундно, така и в течение на неизброим брой животи, в съответствие с камма (санскр.: карма), 
всеобщия закон за причината и следствието. Този неизменен закон гласи, че всяка постъпка, извършена в 
настоящето с помощта на тяло, реч или мисъл, води до последствия в зависимост от нейните качества. 
Неблаготворни и носещи вреда постъпки обезателно ще доведат до страдание, а благотворните – до 
щастие и радост.[13] Докато човек е в неведение за този принцип, той ще е обречен на безсмислено 
съществуване: в един момент ще бъде щастлив, в друг ще страда; ще се радва на живот в света на 
боговете, или ще се преражда в ада. 

Буда открил, че за освобождението от самсара е необходимо да се изпълнят определени задачи спрямо 
всяка благородна истина: първата истина е необходимо да бъде разбрана, втората трябва да бъде 
изоставена, третата достигната и четвъртата - развита. Пълното достигане до третата благородна 
истина открива пътя към просветлението: унищожаването на невежеството, жаждата, страданието и 
самата камма; непосредственото достигане на висшата свобода и върховното щастие, крайната цел на 
учението на Буда; състояние наречено ниббана (санскр.: нирвана) е описвано като "необусловено", 
"безсмъртно", "освобождение". 

Благородния осмичен път и практикуването на Дамма 

Тъй като корените на невежеството са толкова тясно преплетени с тъканта на психиката, непросветления 
ум е в състояние да се мами с невероятна изобретателност. Решението на този проблем изисква много 
повече, от това човек да бъде добър, любящ и осъзнат за настоящия момент. Практикуващият трябва да 
се въоръжи с умения и да използва набор от инструменти, за да надхитри, издържи и накрая да изкорени 
неблаготворните тенденции в ума. Например, практиката на безкористна щедрост (данна) позволява да 
се унищожи навика на сърцето към жадуване и дава важен урок по мотивация, която предшества 
благотворните постъпки и техните резултати. Практиката на морално поведение (сиила) защитава човек 
от излизането от пътя и от нанасянето на вреда. Развитието на доброжелателност (метта) позволява да 
се преодолее зависимостта от съблазнителната хватка на гнева. Десетте осъзнатости представляват 
инструмент, който помага да се преодолее неувереността, спокойно да се понесе физическата болка, 
поддържа здраво чувството за самоуважение, помага да се преодолее мързела и самодоволството и да 
се сдържа необузданата страст. Има и много други умения, който е необходимо да се усвоят. 

                                                           

13
  - Дхаммапада 1, 2. 

https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/sn_56-18_dammachakapavatana_sutta.pdf


 

Добрите качества, който се появяват и развиват благодарение на тези практики, не само облекчават пътя 
към ниббана, те с течение на времето правят практикуващия много по-щедър, добър, състрадателен, 
спокоен и здравомислещ член на обществото. Искреното преследване на пробуждането се явява един 
вид безценен и своевременен дар към света, който така остро се нуждае от помощ. 

Мъдрост (пання) 

Осмичният път е най-добре да се разглежда като съвкупност от лични качества, които е необходима да се 
развият, а не като последователни стъпки по прав път. Развитието на правилно разбиране и правилен 
стремеж (факторите, с които обичайно се идентифицират мъдростта и проницателността) спомагат за 
развитието на правилна реч, правилно действие и правилна прехрана (моралните фактори). С развитие на 
морала се развиват и факторите на съсредоточеността (правилно усилие, правилна осъзнатост и правилна 
концентрация). И отново, с развитието на съсредоточеността, мъдростта става още по-дълбока. По този 
начин се развива процесът: усъвършенстването на единия фактор стимулира развитието на останалите, 
придвижва практикуващия нагоре по спиралата на духовно развитие, което накрая кулминира в 
Просветление. 

Дългото сериозно пътуване към просветлението започва с първите плахи наченки на правилно разбиране, 
т.е. мъдрост, с помощта на която човек осъзнава правилността на Четирите благородни истини и 
принципа на карма. Човек започва да разбира, че неговото собствено бъдеще не е предопределено нито 
от съдбата, нито от капризите на някакво висше същество, нито от случайното стечение на 
обстоятелствата. Отговорността за собственото щастие лежи изцяло на раменете на самия човек. 
Благодарение на това разбиране, неговите духовни цели стават съвършено ясни: да унищожи обичайните 
неблаготворни умствени тенденции в полза на благотворни такива. Когато този правилен стремеж се 
развие, расте и искреното желание да се следват моралните норми, човек започва внимателно да 
наблюдава своите постъпки. 

В този момент много последователи пристъпват към активна решителност да следват учението на Буда, 
да станат будисти чрез приемане на убежище в Трите скъпоценности: Буда (под това се разбира както 
историческият Буда, така и нашият собствен потенциал за Просветление), Дамма (както учението на Буда, 
така и абсолютната Истина която то посочва) и Санга (както непрекъснатата монашеска приемственост, 
която е запазила учението още от дните на Буда, така и всички тези, които са достигнали някаква степен 
на Просветление). И сега, когато човек стои на твърда основа, и има помощта на прекрасни приятели или 
учител (каляанямитта), които да показват пътя, практикуващия притежава всичко необходимо за 
придвижване, стъпка по стъпка по пътя, извървян от самия Буда. 

Морална дисциплина (сиила) 

Правилното разбиране и правилния стремеж продължават да се развиват благодарение на факторите на 
пътя, свързани с моралната дисциплина, а именно: правилна реч, правилно действие и правилно 
препитание. Те са събрани в една много практична форма във вид на "Петте предписания", основният 
етичен кодекс, който спазва всеки практикуващ будист: да се въздържа от убийство, кражба, сексуални 
нарушения, лъжи и опияняващи вещества. Дори и в дългият списък с правила за монасите, съдържащ 227 
правила, и този на монахините, съдържащ 331 правила в своите основи се опират на тези пет 
предписания. 

Съсредоточеност (самаади) 

Постигайки прочистване на основата на своето пасивно поведение чрез практикуването на Сиила, 
практикуващият е положил основите на най-финия и трансформиращ аспект на пътя: медитация и 
развитие на съсредоточеност (самаади). Този аспект подробно се разкрива в последните три фактора: 
правилно усилие, с помощта на което човек се учи как за развива благотворни качества на ума и да 
отстранява неблаготворните такива; правилна осъзнатост, която позволява на практикуващия да се научи 
да задържа вниманието си върху текущия момент; и правилна концентрация, с помощта на която 
практикуващия достига толкова дълбоко и непоколебимо потапяне на ума в обекта на медитация, така че 
да навлезе в джана, във все по-дълбоки етапи на умствено и физическо спокойствие. 

Правилната осъзнатост и правилната концентрация се развиват в тандем чрез "основите на осъзнатостта" 
(сатипаттана), които са систематичен подход към практиката на медитация, която обхваща обширен 
спектър от умения и техники. Техниката на медитация, която използва четирите основи на осъзнатостта, а 
именно осъзнатостта на тялото (и по-специално осъзнатостта на дишането), е особено ефективна при 
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привеждането в баланс на двете качества: спокойствие (самата) и прозрение (випассана). Чрез 
постоянна практика, практикуващият става все по-умел в прилагането на комбинацията спокойствие-
прозрение за все по-дълбоко разглеждане на природата на тялото и ума.[14] Когато медитиращият успее 
да усъвършенства способността си да насочва своят директен опит към разглеждане на непостоянството 
(анича), неудовлетворителността (дукка) и без-азовостта (анатта), става възможно да се видят дори и 
най-фините прояви на тези три характеристики. Едновременно с това, светлината на осъзнатостта започва 
безмилостно да осветява главната причина за страданието — страстното желание, жаждата. Накрая, за 
желанието не е оставено място, където да се скрие; целият кармичен процес, водещ до дукка е 
разплетен, осмичният път достига до своята благородна кулминация, и медитиращият най-сетне достига 
до първият си непогрешим поглед върху необусловеното (ниббана). 

Просветление 

Този освободителен житейски опит, известен като "навлизане в потока" (сотапатти) се явява първият от 
четири степени на просветление. Всяка степен служи за необратимото унищожение или отслабване на 
една от оковите (самьоджана), проявление на невежеството, водещо човек към безкрайния цикъл на 
раждане и смърт. Навлизането в потока — това е най-важния повратен момент в този живот, и в 
множество минали прераждания извършени в самсара. Именно в този момент изчезват съмненията 
относно истината, залегнала в ученията на Буда, именно тогава се осъзнава безполезността на обетите и 
ритуалите, именно тогава се разпада толкова силно загнезденото убеждение за съществуваща вечна душа 
или личност. Казва се, че „навлезлият в потока” ще извърши не повече от седем прераждания (всички те - 
благоприятни) преди достигане на пълното просветление. 

Но до самото просветление остава още много път за извървяване. Когато човек прилага още повече 
усилия, той може да достигне до следващите важни степени: „еднократно прераждане” (сакагами), до 
което се достига чрез отслабване на оковите на чувствените желания и недоброжелателството, и 
"незавръщане" (анагами), където тези две окови са напълно унищожени. Крайната степен: Просветлен 
(арахант) се достига, когато веднъж и за винаги са унищожени даже и най-фините елементи на 
желанието и самомнението. На този етап практикуващият - вече Арахант или Достоен - достига крайната 
точка на учението на Буда. Когато невежеството, страданието и прераждането приключат, Арахантът 
може да провъзгласи победния вик, който бил произнесен от Буда точно след просветлението си: 

„Раждането е унищожено, живян е свят живот, направено е това което е трябвало да се направи, няма 
повече завръщане към съществуване под каквато и да било форма.” 

— Махасаччака сутта — МН 36 и др. 

Арахантът изживява остатъка от живота си, изпитвайки щастието на ниббана и накрая е предпазен от 
бъдещо прераждане. Когато кармата на араханта, насъбрана в течение на много вселенски цикли, отиде 
към края си, той умира и навлиза в състояние на пълно освобождение (париниббана). Невъзможно е 
точно да се обясни с думи, какво се случва в момента на смъртта на араханта, Буда сравнява това с 
угасването на огън, когато неговото гориво вече е изгоряло. 

"Сериозното преследване на щастието" 

Понякога будизмът наивно е критикуван че е една "отрицателна" или "песимистична" религия и 
философия. Със сигурност животът не е само страдание и разочарование, той предлага много видове 
щастие и възвишена радост. Защо е тогава тази мрачна будистка мания към неудовлетворителността и 
страданието? 

Буда е основал своето учение на основата на откровената оценка на нашето състояние като човешки 
същества: в този свят има неудовлетворителност и страдание. Никой не може да оспори този факт. Дукка 
се скрива даже зад висшите форми на светските удоволствия, защото, подобно на това как нощта следва 
деня, щастието рано или късно, но със сигурност ще отиде към своя край. Ако учението на Буда спираше 
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  - Това описание на единната роля на медитациите Самата и Випассана е основано на учението на Буда за медитацията, което е 

изложено в суттите (виж публикацията на дост. Тханизаро Бикку "One Tool Among Many"). Но в Абидамма и коментарите към нея, 
устно е указано, че това са два отделни пътя на медитация (вж. напр. "The Jhanas in Theravada Buddhist Meditation" на дост. 
Гунаратана, глава 5). Невъзможно е да се примирят тези два възгледа само изучавайки текстовете, затова всички съмнения и 
съображения относно тези две медитации е най-добре всеки да реши по пътя на реалната практика. 



 

до тук, ние бихме могли да го наречем песимистично и житейски абсолютно безнадеждно. Но като лекар, 
предписващ лекарство за излекуване на болестта, Буда дава надежда (Третата благородна истина) и 
лечение (Четвъртата благородна истина). По този начин учението на Буда дава повод за необикновен 
оптимизъм в този сложен свят. Ученията предлагат като тяхна награда - най-благородния, най-истинския 
вид щастие, и дават дълбока стойност и смисъл на иначе мрачното съществуване. Един съвременен 
учител е изразил това така: "Будизмът — това е сериозно преследване на щастието." 

Теравада идва на Запад 

До края на 19-ти век учението Теравада е било малко известно извън пределите на Южна Азия, където е 
процъфтявало две и половина хилядолетия. През миналия век, обаче, Западът е започнал да си взема 
бележки от уникалното духовно наследство на Теравада с неговото учение за просветлението. През 
последните десетилетия този интерес е нараснал със създаването на десетки манастири из цяла Европа и 
Северна Америка от монашеската Санга от различни школи в рамките на Теравада. Увеличаването на 
броя на светските медитационни центрове, създадени и управлявани независимо от монашеската Санга, 
цели да отговори на нуждите на миряните мъже и жени - будистки и не-будисти – стремящи се да научат 
избрани аспекти на учението на Буда. 

Настъпването на 21-ви век предоставя както нови възможности, така и опасности за разпространението на 
Теравада в западните страни: Ще бъде ли учението на Буда търпеливо изучено, приложено в практиката, 
ще пусне ли то дълбоки корени в тези страни за благото на бъдещите поколения? Ще може ли 
популярният днес климат на „откритост” да служи за взаимно обогатяване между духовните традиции и 
ще доведе ли той до появата на нови форми на будистка практика, уникална за настоящата епоха, или 
всичко ще доведе до объркване и разводняване на това безценно учение? Всички тези въпроси остават 
открити и само времето ще покаже какво ще се случи. 

В днешно време, духовни учения от всякакви форми наводняват медиите и пазара. Много от днешните 
популярни духовни учения заимстват щедро от Буда, но в редки случаи те поставят думите на Буда в 
истинският им контекст. Поради това сериозните търсачи на истината често се сблъскват с неприятната 
задача да си пробиват път с мъка, през фрагментирани учения със съмнителна стойност. Как да има 
смисъл от всичко това? 

За щастие, Буда ни е оставил няколко прости насоки, за да ни помогне да се ориентираме в това 
озадачаващо наводнение от учения. Всеки път, когато у вас възникне съмнение относно автентичността на 
дадено учение, си припомнете съвета на Буда към неговата мащеха: 

 

[Учения, които насърчават] качества, които може да разпознаеш:  

Качества, които водят до страст, не до безстрастие; към окови, не към освобождението от тях; към 
натрупване, не към освобождение; към засилване на желанието, не към намаляване на желанието; 
към недоволство, не към удовлетворение; към компания, не към уединение; към мързел, не към 
енергичност; към обремененост, не към лекота. Ти може да бъдеш сигурна, че това не е Дамма, това 
не е Виная, това не са наставленията на Учителя”. 

[Учения, които насърчават] качества, които може да разпознаеш:  

Качества, които водят до безстрастие, не до страст; към освобождение, не към окови; към 
освобождение, не към натрупване; към намаляване на желанията, не към засилване на желанията; 
към удовлетворение, не към недоволство; към уединение, не към компания; към енергичност, не 
към мързел; към лекота, не към обременяване. Ти може да бъдеш сигурна, че това е Дамма, това е 
Виная, това са наставленията на Учителя”. 

— Готами сутта — АН 8.53 

 

Истинската проверка на тези учения разбира се е, дали те ви водят към обещаните резултати. Буда е 
отправил предизвикателството, останалото зависи от вас. 
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I.  Типитака: Палийският Канон 

 

 

Типитака (на Пали ti, "три," + pitaka, "кошници") или Пали канон е сборник с първичните текстове на езика 
Пали, които формират доктриналната основа на Теравада Будизма. Типитака заедно с пост каноничните 
текстове (коментари, хроники, и др.) съдържат цялото тяло на класическите Теравада текстове. 

Пали канонът е с огромно литературно съдържание: преведени на английски език, текстовете се 
поместват на хиляди печатни страници. Повечето (но не всички) части на Канона са публикуван на 
английски език и са достъпни от години. Въпреки това само една малка част от тези текстове са на 
разположение на този сайт, тази колекция може да бъде една добра отправна точка. 

Трите раздела на Типитака са Виная питака, Сутта питака и Абидамма питака. 

 

Виная Питака 

Сборник с текстове, уреждащ правилата за поведение, уреждащ дневните правила в рамките на Санга — 
общността на бикку (ръкоположените монаси) и биккуни (ръкоположените монахини). Много повече от 
обикновен списък с правила, Виная питака също така включва история за произхода на всяко правило, 
като представя подробни детайли относно решението на Буда как да се поддържа общата хармония в 
рамките на една голяма и разнообразна духовна общност. 

Виная питака, първият раздел на Типитака, е текстовата рамка, върху която е изградена 
монашеската общност. Тя включва не само правилата регулиращи живота на всеки Теравада 
бикку (монах) и биккуни (монахиня), но също така и много процедури и правила на етиката, 
които поддържат хармоничните отношения както между самите монаси, така и между монасите 
и техните поддръжници – миряните, от които те са зависими за всичките си материални нужди. 

Когато първоначално Буда е основал Санга, общността е живяла в хармония, без никакви 
кодифицирани правила за поведение. Когато Санга постепенно нараства на брой и прераства в 
едно по-сложно общество, неизбежно възникват поводи, в които определен член ще действа по 
един неумел начин. Когато един от тези случаи е бил поднесен на вниманието на Буда, той 
определил правило постановяващо определено наказание за това провинение, като възпиращ 
фактор за бъдещо нарушение. Обичайното порицание на Буда само по себе си било мощен 
коректив: 

"Това е недостойно, глупави човече, това не е подобаващо, това не е правилно, това е 
недостойно за един отшелник, това не е законно, това не би трябвало да се прави. Как може, 
глупави човече, да излезеш извън тази Дамма и Дисциплина, които са добре разяснени, 
[извършвайки такова и такова нарушение]?... Това, глупави човече, не е в полза на невярващите, 
нито увеличава броя на вярващите, а това, глупави човече, е в ущърб както на невярващите, така 
и на вярващите и води до колебание в други." 

— The Book of the Discipline, Part I, by I.B. Horner (London: Pali Text Society, 1982), стр. 36-37. 

 

 

 



 

Монашеските традиции и правилата, на базата на които тя е изградена, понякога наивно са 
критикувани — особено тук на запад — като несъотносими към "модерната" будистка практика. 
Някои виждат Виная като завръщане към един архаичен патриархат, базиран на смесица от 
древни правила и обичаи – старомодни културни реликви, които само прикриват същността на 
"истинската" будистка практика. Това грешно разбиране изпуска един важен факт: и той е, че 
благодарение на непрекъснатата приемственост на монаси, които последователно са уважавали 
и поддържали правилата на Виная в продължение на 2600 години, днес ние имаме лукса да 
получим безценното учение на Дамма. Ако не беше Виная и тези, които продължават да я 
поддържат жива и днес, нямаше да има Будизъм. 

Помага напомнянето, че името, което Буда е дал на духовният път, който е преподавал "Дамма-
Виная" — Учението (Дамма) и Дисциплината (Виная) — предполага една интегрираност между 
мъдрост и етично обучение. Виная е незаменим аспект и основа за всички учения на Буда, 
неразделна част от Дамма, и е достойна за изследване от всички последователи, както миряни, 
така и ръкоположени такива. Практикуващият мирянин ще намери във Виная питака много 
ценни уроци относно човешката природа, насоки за това как да се създаде и поддържа 
хармонична общност или организация, както и много дълбоки учения на самата Дамма. Но може 
би най-голямата стойност на Виная лежи в нейната сила да вдъхновява миряните да обмислят 
изключителните възможности, които предоставя живота на истински отказ, живот живян в пълно 
съзвучие с Дамма. 

Съдържание на Виная Питака 

I. Суттавибанга — основните правила на поведение (Патимокка) за бикку и биккуни, заедно с 
"оригинални истории" за всяко правило. Тези правила са обобщени в Патимокка, и наброяват 
227 правила за бикку  и 311 за биккуни. Правилата в Патимокка са групирани както следва: 

 Параджика: правила, водещи до изключване от Санга (Анулиране) (4 за бикку, 8 за биккуни) 

 Сангадисеса: правила, водещи до първоначално и последваща среща със Санга (13, 17) 

 Анията (неопределени) правила (2, 0) 

 Нисагия пачития: правила, водещи до отнемане и самопризнание (30, 30) 

 Пачития: правила, водещи до самопризнание (92, 166) 

 Патидесания: правила, водещи до признаване (4, 8) 

 Секия: правила за обучение (75, 75) 

 Адикарана самата: правила за уреждане на спорове (7, 7) 

II. Кандака  

 Махавага — в допълнение към правилата за етика и поведение в Санга, този раздел съдържа 
няколко важни подобни на сутти текстове, включително и равносметка за периода, 
непосредствено след пробуждането на Буда, неговата Първа беседа пред петимата аскети и 
истории за това как някои от неговите най-видни последователи са се присъединили към Санга и 
са постигнали просветление. 

 Чулавага — разработване на етикета на бикку и задължения, както и права и процедури за 
разрешаване на нарушения, които могат да бъдат извършени в рамките на Санга. 

III. Паривара — Едно обобщение на предишните раздели, с обобщение на действащите правила, 
класификации и прекласификации по различен начин, в зависимост от целите на инструктиране. 
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Сутта Питака 

 

Сборници със Суттите, или беседите, приписвани на Буда и на някои от най-близките му последователи, 
съдържащи всички най-важни учения в Теравада Будизма. Суттите са разделени във пет никаи (сборника): 

        Дига Никая — "сборник с дългите беседи" 

        Маджима Никая — "сборник със средно-дългите беседи" 

        Самюта Никая — "сборник с групираните беседи" 

        Ангутара Никая — "сборник с отвъд-факторните беседи" 

        Куддака Никая — "сборници с късите текстове" 

Сутта питака, вторият раздел от Типитака, съдържа повече от 10 000 сутти (беседи), приписвани 
на Буда и неговите най-близки последователи, през периода на неговото четиридесет и пет 
годишно преподаване и малко след него, както и някои допълнителни пасажи от други членове 
на Санга. На тази интернет страница са достъпни само най-важните от тях. За английския превод 
посетете Suttacentral.net, за руски превод постете Theravada.ru 

Суттите са групирани в пет Никаи или сборници: 

Дига Никая 

"Дългите" Беседи (на Пали дига = "дълъг") съдържа 34 сутти, включително и най-дългата в целия 
Канон. Обектите на тези сутти варират в големи граници, от колоритно фолклорно описание на 
съществата обитаващи божествените нива на съществуване (ДН 20) до здраво стъпилите на земята 
практически съвети за медитация (ДН 22), както и всичко между двете. Съвременните 
последователи предполагат, че отличителната черта на Дига Никая може да бъде в това, че тя е 
била "предназначена за целите на популяризирането, да привлича последователи към новата 
религия." [15] 

Маджима Никая 

"Средно-дългите" беседи (на Пали маджима = "среден") съдържа 152 сутти с различна дължина. 
Те варират от някои от най-дългите и трудни в Канона (напр., МН 1), привлекателни истории пълни 
с човешки патос и драма, и такива които илюстрират важните принципи на закона на камма 
(напр., МН 57, МН 86). 

Самюта Никая 

"Групираните" беседи (на Пали самюта = "група" или "сборник") съдържа 2 889 сравнително 
кратки сутти, групирани в 56 самюти. 

 

Ангутара Никая 

"Отвъд-факторните" беседи (на Пали анга = "фактор" + утара = "отвъд,") състои се от няколко 
хиляди къси сутти, групирани в единадесет нипати в зависимост от Дамма-темата, която е 
застъпена в тях. Например, Eka-нипата ("Книга за единичните") съдържа сутти относно единични 
обекти на Дамма; Дука-нипата ("Книга за двойките") съдържа сутти с двойни обекти на Дамма, и 
т.н. 

 

 

                                                           

[
15

]  - Бикку Боди, Свързаните беседи на Буда (Somerville, Mass.: Wisdom Publications, 2000), стр.31, рефериращо към 
Joy Manné's "Categories of Sutta in the Pali Nikayas and Their Implications for Our Appreciation of the Buddhist Teaching 
and Literature," Journal of the Pali Text Society 15 (1990): 29-87. 

http://suttacentral.net/
http://theravada.ru/


 

Куддака Никая 

"Разделът с Късите книги" (на Пали кудда = "малък," "по-малък"), съдържа петнадесет 
книги (седемнадесет в Бирманската редакция): 

 

1. Куддакапата — Късите пасажи 

2. Даммапада — Пътя на Дамма 

3. Удана — Възклицания 

4. Итивутака — Така е казано 

5. Сутта Нипата — Сборник със сутти 

6. Виманаватту — Истории за небесните обитания 

7. Ретаватту — Истории за гладните духове 

8. Терагата — Словата на Древните монаси 

9. Теригата — Словата на Древните монахини 

10. Джатака — Истории за раждането 

11. Нидеса — Изложения 

12. Патисамбидамага — Пътя на разграничението 

13. Арадана — Истории 

14. Будавамса — История на Будите 

15. Чарияпитака — Кошница с правилата за поведение 

16. Неттипакара (само в Бирманската редакция на Типитака) 

17. Петакопадеса (само в Бирманската редакция на Типитака) 

18. Милиндапанха — Въпросите на Милинда (само в Бирманската редакция на Типитака) 
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Абидамма Питака 

Сборник с текстове, в който основните доктринални принципи, представени в Сутта Питака, са 
преработени и реорганизирани в систематична рамка, която може да се приложи при изследване на 
природата на ума и материята. 

Седемте книги на Абидамма питака, третата част от Типитака, предлагат един изключително 
детайлен анализ на основните природни принципи, които управляват умствените и физическите 
процеси. Докато Сутта питака и Виная питака излагат практическите аспекти на Будисткия път 
към просветлението, Абидамма питака осигурява теоретичната рамка за обяснение на причинно-
следствените основи на същия този път. Във философията на Абидамма цялата ни позната психо-
физическа вселена (нашето разбиране за "дървета" и "скали", "Аз" и "ти") е пречистена до 
нейната същност: една сложна мрежа от безлични явления и процеси, протичащи с 
невъобразимо бързи темпове от един момент в друг, в съответствие с точно определени 
природни закони. 

Съгласно традицията, същността на Абидамма е била формулирана от Буда през четвъртата 
седмица след неговото просветление. [16] Казва се, че седем години по-късно той е прекарал три 
последователни месеца, проповядвайки Абидамма в нейната цялост, в една от божествените 
сфери пред събралите се хиляди божества (включително пред неговата покойна майка, Кралица 
Мая), всеки ден е пътувал обратно към света на хората, за да предаде на Почитаемия Сарипутта 
същността на това, което току-що е преподал там. [17]  Сарипутта усвоил Абидамма и я 
кодифицирал в приблизително сегашния ѝ вид. Въпреки, че части от Абидамма били рецитирани 
в по-ранните Будистки Събори, чак на Третият Събор (през 250 пр. н.е.) е била установена в 
настоящия си вид като трета и последна Питака на Канона [18]. 

Въпреки сравнително късното включване в Канона, Абидамма стои като основен стълб на 
класическата Теравада Будистка мисъл. Нейното значение обаче варира значително в 
различните регионални и културни традиции. Например, в Тайландския будизъм Абидамма  
играе сравнително малка роля в учението и в практиката (същото се отнася и за много от 
Коментарите). В Шри Ланка и Миянмар (Бирма) обаче има същият почетен статут както Вина 
питака и Сутта питака. Съвременният бирмански подход към преподаването и практикуването на 
медитация и по-специално на Сатипаттана се позовава на тълкуването на медитативните 
преживявания, описани в Абидамма. Независимо от позицията на Абидамма в лавицата на 
будистките канонични текстове, поразителните детайли, с които тя методично изгражда квази-
научен модел на ума (достатъчно, от далеч, да накара всеки модерен системен теоретик или 
когнитивен учен да ахне от страхопочитание), запазва нейното място в историята като 
монументален подвиг на интелектуалния гений. 

 

 

                                                           

16
  - Handbook of Pali Literature, by Somapala Jayawardhana (Colombo: Karunaratne, 1994), стр. 1. 

17
  - От Аттасалини, така както е описано в Големите Последователи на Буда, на Нянапоника Тхера и Хелмут Хекер 

(Somerville: Wisdom Publications, 1997), стр. 45-46. 
18

 - Книгата Катаватту, която е съставена по време на Третия събор, е последното допълнение към Абидамма 
питака. Виж Guide Through the Abdhidhamma Pitaka, на Нянатилока Махатхера (Kandy: Buddhist Publication Society, 
1983), p xi. 



 

Седемте книги 

Абидамма питака е разделена на седем книги, въпреки че първата (Даммасангани) и последната 
(Паттана) заедно излагат същността на психологията на Абидамма. Седемте книги са: 

I. Даммасангани ("Изброяване на феномените"). 

Тази книга изброява всички параматта дамма (крайни реалности), които могат да бъдат открити 
в света. Според едно такова преброяване те са в размер на:  

 52 читасика (умствени фактори), които възниквайки заедно в различни комбинации и 
водят до появата на един от ... 

 ...89 различни възможни читта (състояния на съзнанието) 

 4 основни физически елемента и 23 физически явления, произлизащи от тях 

 Ниббана 

Английски превод: 

 Buddhist Psychological Ethics, превод от Пали на C.A.F. Rhys Davids (Oxford: Pali Text Society, 
1900). 

 

II. Вибанга ("Книга с трактати"). 

Тази книга е продължение на анализа на Даммасангани, под формата на катехизис.  

Английски превод: 

 The Book of Analysis, превод от Пали на Ven. U Thittila (Oxford: Pali Text Society, 1969). 

 

III. Датуката ("Дискусия със справка за елементите"). 

Повторение на изложеното по-горе под формата на въпроси и отговори.  

Английски превод: 

 Discourse on Elements, превод от Пали на Ven. U Narada (Oxford: Pali Text Society, 1962). 

 

IV. Пуггалапанатти ("Описание на индивидуалностите"). 

Донякъде не на място в Абидамма питака, тази книга съдържа описания на редица личностни 
типове.  

Английски превод: 

 A Designation of Human Types, превод от Пали на B.C. Law (Oxford: Pali Text Society, 1922). 

 

V. Катаватту ("Книга на противоречията"). 

Друго странно включване в Абидамма, тази книга съдържа въпроси и отговори, които били 
събрани от Могалипутта Тиса в III век пр.н.е., за да помогнат за изясняване на спорните точки, 
които са съществували между различните "Хинаяна" школи на будизма по това време.  

Английски превод: 

 Points of Controversy, превод от Пали на S.Z. Aung и C.A.F. Rhys Davids (Oxford: Pali Text 
Society, 1915). 
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VI. Ямака ("Книга за двойките"). 

Тази книга е един логически анализ на много понятия, представени в предходните книги. По 
думите на видния учен на Пали от 20-ти век Рис Дейвидс, десетте глави на Ямака се равняват на 
малко повече от "десет долини със сухи кости."  

Английски превод: 

Няма. 

 

VII. Паттана ("Книга за връзките"). 

Тази книга със сигурност е най-голямата в Типитака (над 6 000 страници в нейният Сиамски 
вариант), описва 24 пакая, или закони на причинността, чрез които даммите взаимодействат. 
Когато тези закони се приложат във всяка възможна тяхна пермутация към даммите, описани в 
Даммасангани, пораждат целия познаваем опит. 

Английски превод: 

 Conditional Relations (vol I), превод от Пали на Ven. U Narada (Oxford: Pali Text Society, 1969). 
Part I of the Tika-patthana section of the Patthana. 

 Conditional Relations (vol II), превод от Пали на Ven. U Narada (Oxford: Pali Text Society, 1981). 
Part II of the Tika-patthana section of the Patthana. 

 A Guide to Conditional Relations, превод от Пали на Ven. U Narada (Oxford: Pali Text Society, 
1978). Едно въведение и упътване към първите 12 страници (!) на Паттана. 



 

Допълнителни четива 

Абидамма питака има заслужена репутация на тежка и трудна за четене. Най-добрият начин да 
започнете изучаването на Абидамма не е да се потопите направо в нейните две основни книги 
(Даммасангани и Паттана), а да изследвате някои от по-модерните и четивни коментари. Това ще ви 
помогне да се ориентирате по предизвикателния терен на Абидамма: 

 The Abhidhamma in Practice, от N.K.G. Mendis (Kandy: Buddhist Publication Society Wheel 
Publication 322, 1985). 

 Buddhist Philosophy of Relations, от Ven. Ledi Sayadaw (Wheel publication No. 331; Kandy: Buddhist 
Publication Society, 1986). Едно прекрасно въведение в Паттана, Най-трудната от всички 
книги включени в Абидамма, която обяснява всяка една от 24-те причинно-следствени връзки 
чрез които даммите си взаимодействат. 

 Comprehensive Manual of Abhidhamma, A: The Abhidhamma Sangaha of Acariya Anuruddha, Ven. 
Bhikkhu Bodhi, ed. (Kandy: Buddhist Publication Society, 1993). Тази книга, която е разширена 
преработка на класическата  книга A Manual of Abhidhamma на Преп. Нарада Маха Тхера (виж 
по-долу), трябва да бъде прочетена от всеки изучаващ Абидамма. Тя дава един 
забележително ясен и задълбочен поглед върху философията на Абидамма. Дори и да не 
отидете по-далеч от въведението, усилията ви ще бъдат добре възнаградени. 

 Dhamma Theory, The: Philosophical Cornerstone of the Abhidhamma, на Y. Karunadasa (Wheel 
publication No. 412/413; Kandy: Buddhist Publication Society, 1996). Теорията на Дамма, 
фундаменталният принцип върху който е базирана цялата Абидамма гласи, че всички 
емпирични явления са съставени от няколко елементарни съставки — дамми — крайните 
реалности, зад които стоят всички осезаеми явления. Тази кратка книга предлага добър 
преглед на философските и аналитичните методи, използвани в Абидамма. 

 Guide Through the Abhidhamma Pitaka, на Ven. Nyanatiloka Mahathera (Kandy: Buddhist 
Publication Society, 1983). 

 Manual of Abhidhamma, A: The Abhidhammattha Sangaha of Anuruddhacariya (fourth edition), 
превод от Пали на Ven. Narada Maha Thera (Kuala Lumpur: Buddhist Missionary Society, 1979). 
Достъпна онлайн на адрес: BuddhaSasana. Това е една класическа работа която осигурява 
отлично въведение в основите на Абидамма. До голяма степен разширена и допълнена от 
обяснителните бележки на Бикку Боди A Comprehensive Manual of Abhidhamma: The 
Abhidhamma Sangaha of Acariya Anuruddha (виж по-горе) но въпреки това е полезна именно от 
своята компактност. 

 Psychology and Philosophy of Buddhism, The: An Introduction to the Abhidhamma, by Dr. W.F. 
Jayasuriya (Kuala Lumpur: Buddhist Missionary Society, 1988). 
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II. Хронология на Теравада будизма 

 

 

Тази времева хронология проследява някои от най-важните събития и личности, които по един или друг 
начин, заемат централно място в развитието на Теравада будизма. В източниците, използвани за 
разработването на тази хронология (посочени в скоби {} са изброени в края на този документ) често се 
приемат различни дати за Рождеството на Буда. Поради тази причина, често трябваше да интерполирам, 
за да наместя събитията (особено ранните) върху една разумна последователна времева линия. Въпреки 
това, тази хронология трябва да осигури поне една доста ясна картина на относителната 
последователност на събитията, ако не точните дати, на които събитията са настъпили. 

Действителната дата на раждане на Буда е неизвестна. Според будистката традиция, раждането на Буда е 
през 624 г. пр. н.е., въпреки че някои от последните оценки направени в родното място на Буда сочат 
много по-късна дата - може би най-късно през 448 г. пр.н.е. { 1 }. 560 г. пр.н.е. е една общоприета дата за 
раждането на Буда, както и "историческа" дата за това събитие, така че тя е приета тук. 

Първата година от будистката ера  (БE) е годината на Париниббаната на Буда (смъртта и окончателното 
освобождаване), които са настъпили на осемдесетата година на Буда (480 г. пр.н.е. в съответствие с 
"историческа" времевата линия; 544 г. пр.н.е. съгласно традицията). 

За събития по-ранни от 250 г. до новата ера (НЕ) са показани с две дати: едната се основава на 
"традиционната" година на рождението 624 преди н.е., другата се основава на "историческата" дата 560 г. 
пр. н.е. След 250 г. преди н. е. "историческата" дата не е посочена, тъй като тази дата е подходяща само за 
обсъждане на по-ранни събития. 

За да се изчисли датата на новата ера (НE), съответстваща на дадено събитие в будисткия традиционен 
календар се изваждат 544 година от датата на будистката ера (БE). Датите от БЕ, с  добре документирани 
исторически събития (особено за двадесети век) може да не съвпадат с една година, поради това, че 
календарите от новата ера и от будистката ера не започват през един и същи месец (а съответно - през 
януари и през май). 

 

БE [1]    НE [2] 

-80     -624 / -560 

Бодисатта (санскрит: Бодхисатва), или бъдещият Буда, е роден в Лумбини (в днешен Непал), като Сидатта 
(санскрит: Сидхарта) Готама, принц на клана Сакя. { 1 , 2 } 

 

-51     -595 / -531 

Бодисатта (на възраст 29 год.) се отказва от живота на стопанин, от семейния живот. 

 

-45     -589 / -525 

Докато медитира под дървото Бо в гората Гая (днес: Бодгая, в Индия) по време на пълнолунната нощ на 
месец май Бодисатта (на 36 год. възраст) става Буда. 

По време на пълнолунието на нощта на месец юли Буда произнася своята първа беседа близо до град 
Бенарес (днешен Варанаси, в Индия), донася на света Четирите Благородни Истини и започва 45-
годишната си кариера на преподаване на религията, която наричал "Дамма-Виная." 

 

 

 



 

1     -544 / -480 

Париниббана (санскрит: Паринирвана; смъртта и окончателното освобождаване) на Буда (на възраст 80 
год.), в град Кусинара (днешен Кушинагар, Индия) { 1 , 3 } 

По време на първото "лятно отстъпление" (ритрийт, уседнал престой на Санга по време на дъждовния 
сезон) след Паpиниpваната на Буда, се състоял Първият Събоp  (сангаяна) в Раджагиха, Индия. На този 
събор се събрали петстотин монаси-аpаханти, водени от Махакассапа (Махакашапа), за да рецитират и 
наизустят цялото съдържание на Будисткото учение. Произнесената наизуст Виная от Преп. Упали била 
приета за Виная питака, произнесената наизуст Дамма от Преп. Ананда станала Сутта питака {2,1}. 

 

100     -444 / -380 

Сто години след Париниббаната на Буда бил свикан Втория събор в град Вейсали (Вейшали), за да се 
обсъдят спорните точки на Виная. На този събор се случва първият разкола в Санга, школата Махасангика 
се отделя от поддържащите традицията Ставиравадини. Ключовият въпрос е нежеланието на 
Махасангика да приеме Суттите и Виная като крайното авторитетно учение на Буда. Този разкол маркира 
първите наченки на това, което ще се развие по-късно като Махаяна будизъм, който ще доминира в 
северната част на Азия (Китай, Тибет, Япония, Корея). { 1 } 

 

294  -250 

Свиква се Трети Събор от крал Ашока в Паталипутра (Индия). Спорове по точки от учението довели до по-
нататъшни схизми, които породили школите Сарвастивадини и Вибаждавадини. На този Събор се 
рецитира Абидамма Питака, заедно с допълнителни раздели на Куддака Никая. Съвременният канон 
Типитака на езика Пали по същество вече е завършен. { 1 , 4 } 

 

297  -247 

Крал Ашока изпраща сина си, Преп. Махинда, на мисия да занесе будизма в Шри Ланка; Кралят на Шри 
Ланка - Деванампия Тиса приема Будизма за своя религия { 5 }. Ашока изпраща пратеници до Бирма и 
Тайланд { 1 }. 

 

304     -240 

Преп. Махинда основава Махавихара (Голям Манастир) в Анурадхапура, Шри Ланка. Живеещата там 
общност Вибаджавадини става известна като Теравадини. Махинда компилира първите коментари на 
Типитака на езика Сингхала (местният език в Шри ланка). Сестрата на Преп. Махинда, Преп. Сангамитта, 
пристига в Шри Ланка с филиз от оригиналното дърво Бo и създава биккуни Санга в Шри Ланка. { 1 , 5 } 

 

444     -100 

Глад и разкол в Шри Ланка довели до необходимостта от писмен запис на канона Типитака с цел 
запазване на будистката религия. Крал Ваттагамани свиква Четвърти Събор, на който 500 рецитиращи и 
книжници от Махавихара записват за първи път Типитака на езика Пали върху палмови листа. { 4 , 5 , 6 } 

 

544     1 

Започва Новата ера (НE); Година 1 от Християнския календар. 

 

744     200 

Будисткият монашески университет в град Наланда, Индия процъфтява и остава световен център за 
изследване будизма за повече от 1000 години. { 1 } 
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ок 1000    5 -ти век. 

Преп. Бхаданчария Будагхоша обобщава различните коментари на Канона, записани на сингхалски език, 
съдържащи се главно в Маха Аттаката (Големият Коментар) запазени в Махавихара и ги превежда на 
езика Пали. Това прави Сингхалската будистка литература достояние за първи път за целия Теравада свят 
и бележи началото на това, което в следващите векове ще стане пост канонична Пали литература. 
Будагхоша също така съставя и енциклопедичен труд, макар и спорен, за медитация - Висудимага (Пътят 
на пречистването). Преп. Будадата и Даммапала написват допълнителни коментари и под-коментари. { 7 } 

 

ок 1100    600 

Будизма в Индия започва дълъг и бавен спад, от който никога не успява да се възстанови напълно. { 1 } 

 

ок 1100? 1400?  6 -ти век.? 9 -ти век.? 

Даммапала съставя коментари върху частите от канона, които са пропуснати от Будагхоша (като Удана, 
Итивитака, Терагата и Теригата), заедно с това съставя и обширни под-коментари върху работата на 
Будагоша. { 7 } 

 

1594     1050 

След нашествия от Южна Индия бикку- и биккуни- общностите в град Анурадхапура замират. { 1 , 5 } 

 

1604     1060 

Подем на Теpавада в Баган (Биpма/ Миянмар) {1}. 

 

1614     1070 

Бикку от Баган пристигат в Полонарува (Шри Ланка), за да възстановят заличената Теравада линия на 
ръкополагане на острова. { 5 } 

 

1697     1153 

Будистки Събор в Шри Ланка (5 -ти по шриланкийското броене; 7 -ми от тайландското броене). { 12 } 

 

1708     1164 

Полонарува е разрушен от чужда инвазия. Под ръководството на двама монаси от горската школата 
Махавихара - Преп. Махакашапа и Сарипутта, Крал Паракрамабаху обединява всички бикку в Шри Ланка в 
школата Махавихара. { 1 , 8 } 

 

1780    1236 

Бикку от Канчипурам (Индия) пристигат в Шри Ланка, за да съживят ръкополагащата линия на Теравада.    
{ 1 } 

 

1823  1279 

Последни писмени свидетелства за биккуни Теравада Санга (в Бирма). { 8 } 

 

 



 

1831  1287 

Баган е плячкосан от монголските нашественици; започва неговият упадък. { 1 } 

 

ок 1900    13 -ти век. 

Една горска шриланкийска ординационна линия пристига в Бирма и Тайланд. Теравада се разпространява 
в Лаос. Тайландски Теравада манастири се появяват за първи път в Камбоджа малко преди тайландците 
да спечелят своята независимост от кхмерите. { 1 } 

 

ок 2 000  1400 

Друга горска ординация е внесена от Шри Ланка в тайландската столица Аютая, също така нова линия се 
внася и в Бирма. { 1 } 

 

2297  1753 

Крал Кирти Шри Раджансина от Шри Ланка приема бикку от тайландската ординация, за да възстанови 
линия на бикку, поради починалия без последователи бикку в Шри Ланка. Това е произходът на 
тайландската линия на ръкополагане - Сиам Никая. { 8 } 

 

2312  1768 

Бирма унищожава тайландската столица Аютая. 

 

2321  1777 

Крал Рама I, основател на настоящата династията на Тайланд, получава копие на Типитака от Шри Ланка и 
спонсорира Съвета за стандартизиране на тайландска версия на Типитака. Копия от този екземпляр на 
канона са дарени на храмове из цялата страна. { 1 } 

 

2347  1803 

Шриланкийски монаси ръкоположени в Бирма създават монашеската линия Амарапура Никая  в град 
Амарапура, за да допълнят тайландската линия Сиам Никая, която допуска само брамини от висшето 
кралство живеещо около град Канди. { 9 } 

 

2372  1 828 

Принц Монгкут в Тайланд (по-късно крал Рама IV) основава ординационната Даммаютика Никая, което 
по-късно ще се превърне в школата Даммаютика. { 1 } 

 

ок 2 400    1800 

Шриланкската Санга се влошава под натиск на двувековно европейското колониално управление 
(португалско, холандско, британско). { 5 } 

 

2406    1862 

Горски монаси начело с Преп. Паннянанда отиват в Бирма за реординация, връщайки се в Шри Ланка 
през следващата година, основават ординацията Рамання Никая. { 9 } Извършен е първият превод на 
Даммапада на западен език (немски). { 2 } 
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2420    1868 

Провежда се Будистки Събор (5 -ти от Бирманското броене) в град Мандалай (Бирма); Пали Канонът е 
изписан върху 729 мраморни плочи. { 2 } 

 

2417    1873 

Преп. Мохотиватте Генананда побеждава християнски мисионери в публичен дебат, предизвиквайки 
националното възраждане на будистката традиция в Шри Ланка. { 8 } 

 

2423    1879 

Сър Едуин Арнолд публикува своята епична поема „Светлината на Азия”, която става бестселър в Англия и 
САЩ и стимулирал западния интерес към будизма. 

 

2424    1880 

Елена Блаватска и Хенри Стийл Олкот, основатели на Теософското общество, пристигат от САЩ в Шри 
Ланка, възприемат будизма и започват кампания за възстановяване на будизма на острова чрез 
насърчаване създаването на будистки училища. { 1 } 

 

2425    1881 

В Англия е основано Обществото за палийски текстове (Pali Text Society) от Т.В. Рис Дейвидс; повечето от 
Типитака е публикуван в латинска транскрипция и през следващите 100 години се извършва превод на 
английски език. 

 

около 2434 1890 

Построен е първият Теравада храм в Австралия от шpи-ланкийски последователи. {10}  

 

2435  1891 

От светския последовател Анагарика Дармапала от Шри Ланка в Индия е основано Обществото Маха 
Бодхи като опит да се въведе отново будизма в Индия. { 1 } 

 

2443    1899 

В Бирма е ръкоположен първият западен Теравада монах (Гордън Дъглас). { 2 } 

 

ок 2444    ок 1900 

Преп. Аджан Мун и Преп. Аджан Сао възраждат в Тайланд традицията на горската медитация. { 1 } 

 

2445    1902 

Крал Рама V в Тайланд приема Закон за Санга, което формално бележи началото на школите Маханикая и 
Даммаютика. Управление на Санга, което до този момент е било в ръцете на съдебен служител назначен 
от краля, е предадено на самите бикку. 

 

 

 



 

2493    1949 

Махаси Саядо става главен учител в държавно спонсориран медитационен център в Рангун (Бирма). { 10 } 

 

2494    1950 

В Коломбо (Шpи Ланка) се състои Всемиpно Бpатство на Будистите с петстотин делегати от 26 будистки 
страни. Там е бил приет общ будистки флаг и е одобрена датата за празнуване на рождения ден на Буда 
(майското пълнолуние) {9}. 

 

2498    1954 

Бирманското правителство спонсорира Будистки Събор (6 -ти от Бирманското и Шри Ланкийското броене) 
в Рангун. 

 

2500    1956 

Годината „Буда Джаянти”, посветена на 2500-та година на будизма. 

 

2502    1958 

Преп. Нянапоника Тхера основава Общество за будистки публикации в Шри Ланка с цел публикуването на 
английски език на книги за Теравада будизъм. В Шри Ланка е основано движението Сарводая 
Шрамадана, с цел решаването на належащи социални проблеми, чрез прилагането на будистките идеали. 
Двама германци се ръкополагат в Кралското Тайландско посолство в Лондон, превръщайки се в първите, 
които получават пълно посвещение в традицията Теравада на Запад. { 1 , 2 } 

ок 2504    1960 [3] 

Основава се Вашингтонска будистка вихаpа - първата монашеска Теpавада общност в САЩ. { 11 ; и 
Брошура за общността} 

 

ок 2540    1970 

Бежанци от войната във Виетнам, Камбоджа и Лаос се заселват в САЩ и Европа, основани са много 
сплотени будистки общности на Запад. Преп. Таунгпулу Саядо и д-р Рина Сиркар, от Бирма, основават 
Таунгпулу Каба-Айе манастир в Северна Калифорния (САЩ). Преп. Аджан Ча основава Ват Па Наначат, 
горски манастир в Тайланд за обучение на западни монаси. В Масачузетс (САЩ) е основано Обществото 
за Випассана медитация, един светски медитационен център. Преп. Аджан Ча пътува до Англия, за да 
създаде една малка общност от монаси в Хамстед Вихара, която по-късно се премества в Съсекс (Англия). 
Този манастир ще се превърне в Ват Па Читавивека (горски манастир Читхърст). 

 

ок 2524 1980 

В САЩ и Европа расте популярността на светските центрове за медитация. В Западна Виржиния (САЩ) е 
основан Първият Теравада горски манастир (Бавана Сосаяти). В Англия от Преп. Аджан Сумейдо (ученик 
на Преп. Аджан Ча) е основан будисткият манастир Амаравати. 

 

ок 2534 1990 - Сегашно 

Продължава западната експанзия на Теравада Санга: манастири от тайландски горски традиции се 
установяват в Калифорния (Горски манастир Метта, основана от Преп. Аджан Суат.; манастира Абхаягири, 
основан от Преп. Аджан Амаро и Пасано.). Будизмът се отваря за киберпространството: появяват се 
онлайн будистки информационни мрежи; стават достъпни онлайн няколко издания на Пали Типитака. 
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III. Теравада – Махаяна будизъм 

(От: "Съкровищата на будистката мъдрост",  

Будистко Мисионерско общество, Куала Лумпур, Малайзия, 1996 г.) 

 

Нека да обсъдим един въпрос, който често е задаван от много хора: Каква е разликата между Махаяна 
будизма и Теравада будизма? За да видим нещата в правилната им перспектива, нека се обърнем към 
историята на будизма и да проследим появата и развитието на Махаяна будизма и Теравада будизма. 

Буда е роден през 6 век пр.н.е. След постигане на просветление на 35-годишна възраст до неговата 
Махапариниббана на 80-годишна възраст, той прекарва живота си в прокламиране и преподаване. Със 
сигурност е един от най-енергичните хора, който някога е живял: в продължение на четиридесет и пет 
години той преподава и проповядва ден и нощ, като спи само за около 2 часа на денонощие. 

Буда е разговарял с всякакви хора без ограничение: царе и князе, брамини, фермери, просяци, учени и 
обикновени хора. Неговите учения са съобразени с опита, нивото на разбиране и умствения капацитет на 
неговата публиката. Това, което той преподава, се наричало „Буда Вачана”, т.е. словото на Буда. По онова 
време не е имало нищо, което да бъде наречено Теравада или Махаяна. 

Създавайки Орден от монаси и монахини, Буда въвел за тях определени правила, свързани с 
дисциплината наречени - Виная. Останалата част от неговото учение било наричано Дамма, включващо 
неговите беседи  към монаси, монахини и миряни. 

Първият Събор 

Три месеца след Махапариниббаната на Буда близките му ученици свикват Събор в град Раджагиха. 
Маха Кашапа, най-уважаваният и възрастен монах, председателствал Събора. На Събора присъствали две 
много важни личности, които се били специализирали в две различни области - Дамма и Виная. Единият 
бил Ананда, най-близкия ученик и постоянен спътник на Буда в продължение на 25 години. Надарен със 
забележителна памет, Ананда бил в състояние да рецитира всичко изречено от Буда. Другата личност е 
Упали който запомнил всички Виная-правила. 

На Първия Събор били цитирани само тези две части - Дамма и Виная. Въпреки, че не е имало различия в 
мненията относно Дамма (не се споменава за Абидамма) имало някаква дискусия по отношение на 
правилата във Виная. Преди своята Париниббана Буда казал на Ананда, че ако Санга пожелае да измени 
или да промени някои дребни правила, тя би могли да го направи. Но в този момент Ананда бил толкова 
погълнат от мъка, поради това че Буда е на път да умре, че не се сетил да попита Учителя кои са тези 
незначителни правила. Тъй като членовете на Събора не успели да се споразумеят за това кои са 
маловажните правилата, Маха Кашапа най-накрая решил, че никое дисциплинарно правило определено 
от Буда не трябва да се променя и никое ново правило не трябва да се въвежда. Това решение не било 
повече мотивирано. Маха Кашапа само казал, че: "Ако ние променим правилата, хората ще кажат, че 
учениците на Готама променят правилата още преди погребалният му огъня да е изгаснал." 

На заседанието на Събора, Дамма била разделена на различни части и за всяка част бил назначен 
старейшина и негови ученици, които се ангажират със запаметяването и. След което Дамма се предавала 
устно от учител на ученик. Дамма се рецитирала ежедневно от отделни групи от хора, които често 
рецитирали заедно, за да се гарантира, че не са извършени никакви пропуски или допълнения. 
Историците са единодушни, че устната традиция е по-надеждна от написаното от един човек по спомени, 
няколко години след събитието. 

Вторият събор 

Сто години по-късно, се провежда Втория Събор, за да се обсъдят някои Виная правила. Нямало нужда да 
се променят правилата три месеца след Париниббана на Буда, защото не е имало никакви политически, 
икономически или социални промени през този кратък интервал. Но сто години по-късно някои монаси 
видели необходимост от промяна на някои незначителни правила. Ортодоксалните монаси казвали, че 
нищо не трябва да се променя, докато други настоявали за промяна на някои правила, накрая, една група 
от монаси напуска Събора и сформира Махасангика - Голямата общност. Въпреки че е наречена 
Махасангика, тя не е била известна като Махаяна, а във втория Събор, не се съобщава да е имало спор 
относно Дамма, обсъждани са само въпроси, свързани с Виная. 
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Третият събор 

В трети век пр.н.е. по времето на император Ашока се провежда Третия Събор, за да се обсъдят 
различията в мненията между монасите от различни школи. На този събор разликите не се ограничават 
до Виная, но също така и до Дамма. В края на този събор председателят на Съвета, Моггалипута Тиса, 
съставя книга, наречена Каттавату, в която опровергава неверните, фалшиви възгледи и теории, 
поддържани от някои школи. Учението, което е прието и одобрено от този събор, става известно като 
Теравада. На този събор към учението е била включена и Абидамма питака. 

След третия Събор, синът на Ашока, Преп. Махинда, донесъл Трипитака в Шри Ланка, заедно с 
коментарите, които били рецитирани на Третия Събор. Текстовете, донесени в Шри Ланка, са запазени и 
до днес, без да се губи нито една страница. Те  са написани на езика Пали, който се базира на езика 
Магадхи, говорен от Буда. Не е имало нищо, което да бъде известно като Махаяна по това време. 

 

Появата на Махаяна 

Приблизително между първи век преди н.е. и първи век от н.е. в сутрата Благородният Лотосов Закон 
(Саддхарма Пундарика Сутра) се появяват термините Махаяна и Хинаяна. Около 2 век от н.е. терминът 
Махаяна е получил ясно определение. Нагарджуна в своя труд Мадхямика-карика разработил 
махаянската философия за Шунята и показал, че всички неща са "пусти". Около 4 век от н.е. Асанга и 
Васубандху написали значително количество материали, принадлежащи към Махаяна будизма. След 
първи века от н.е. практикуващите Махаяна ясно определили своята позиция и чак тогава се появили 
термините Махаяна и Хинаяна. 

Ние не трябва да бъркаме Хинаяна с Теравада, защото термините не са синоними. Теравада будизма 
идва в Шри Ланка през 3-ти век преди Христа, когато не е имало Махаяна изобщо. В Индия имало 
Хинаяна школи, развили се и съществували независимо от формата на будизма, съществувала в Шри 
Ланка. Днес не съществува школа на Хинаяна никъде по света. По тази причина през 1950 год. 
Всемирното Будистко братство, събрало се в Коломбо, единодушно решило, че терминът "Хинаяна" не 
трябва повече да се използва по отношение на будизма, съществуващ днес в Шри Ланка, Тайланд, Бирма, 
Камбоджа, Лаос и други страни.  

Такава е кратката история на Теравада, Махаяна и Хинаяна. 

 

Махаяна и Теравада 

И сега, каква е разликата между Махаяна и Теравада? 

Изучавал съм Махаяна в продължение на много години и колкото повече го изучавам, толкова повече 
откривам, че едва ли има някаква разлика между Теравада и Махаяна с оглед на основните учения. 

- И двата клона приемат Буда Шакямуни като Учител.  

- Четирите благородни истини са абсолютно същите и в двата клона.  

- Благородният осмичен път е абсолютно същият и в двата клона. 

- Патича-саммупада или учението за Зависимото възникване е еднакво и в двата клона.  

- И двата клона отхвърлят идеята за върховно същество, което създава и управлява този свят.  

- И двата клона приемат Анича, Дукка и Анатта, както и Сиила, Самаади и Пання без никаква разлика. 

Това са най-важните учения на Буда и всички те са приети от двата клона без възражения. 

Има обаче някои точки, където те се различават. Очевидно едната е - Бодхисатва идеалът. Много хора 
казват, че Махаяна е за пътя на Бодхисатва (Ботхисатвахууд), които води до Буда, докато Теравада е за 
пътя за Араханта (Арахантшип.) Трябва да отбележа, че Буда също е Арахант. Текстовете Махаяна 
никога не използват термина Пътя на Араханта (Арахант-Яна), те използват три термина: 
Бодхисатваяна, Пратека-Буддаяна и Сравакаяна. В традицията Теравада тези три пътя се наричат Бодхи. 



 

Някои хора си въобразяват, че Теравада е едно егоистично учение, защото то учи, че хората трябва да 
търсят собственото си спасение. Но как може един егоистичен човек да постигне просветление? Двата 
клона на Будизма приемат три Яни или Бодхи и считат, че Бодхисатва идеалът е най-високата степен. Но 
в Махаяна е създаден много мистичен идеал за Бодхисатва, докато в Теравада разглеждат Бодхисатва 
като човек сред нас, който посвещава целия си живот за постигане на съвършенство, който в крайна 
сметка се превръща в напълно просветлен Буда, за благополучието на света, за щастието на света. 

 

Три вида Буда 

Има три вида Буда: Самма Самбуда, който е придобил пълно просветление от собствения си опит, Пачека 
Буда, който има по-малко качества, отколкото Самма Самбуда и Савака Буда, който е Арахант. 
Постигането на ниббана между трите вида Буда е абсолютно еднакво. Единствената разлика е, че Самма 
Самбуда има много повече качества и възможности, отколкото другите двама. 

Някои хора смятат, че „празнотата” или Шунята, цитирана от Нагарджуна, е едно чисто Махаяна учение. 
Но то се основава на идеята за Анатта или не-Аз, от Патича-самупада или Зависимото възникване и 
може да бъде открито в оригиналните текстове на Теравада, написани на езика Пали. След като Ананда 
попитал Буда: "Хората употребяват думата Суня. Какво е Суня?" Буда отговорил: "Ананда, не съществува 
Аз, нито има нещо, принадлежащо на Аз-а в този свят. Следователно, светът е празен." Тази идея била 
взето от Нагарджуна, когато писал своята забележителна книга "Мадхямика Карика". Освен идеята за 
шунята, друга концепция, която присъства в Махаяна будизма, е тази за „съзнанието-склад" (санскр. алая-
виняна), който има корени в текстовете на Теравада. Но последователите на Махаяна са разработили на 
нейна основа по-дълбока психология и философия. 

 

Преп. Д-р Валпола Рахула 
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B. БУДА 

 

"Благословеният е арахант, напълно просветлен, съвършен в познание и поведение, постигнал целта, 
познавач на света, ненадминат учител на тези, които трябва да бъдат укротени, учител на богове и 
хора, пробуден, благословен.' 

— АН 11.11 
 
 
 
Този подбор на извадки от Пали Канона предоставя една груба представа за живота на Буда. Надявам се в 
тази антология да намерите достатъчно, за да добиете поне малка представа както за учението на Буда, 
така и за посоката на неговия изключителен живот. 
 
 
 

I. Бодисатта (Бъдещият Буда)   

Гадателят Асита посещава новородения принц 
[Дата: -80 год. от Будистката ера] 

 
Ясновидецът Асита, при дневната си медитация, видял божествата от Групата на Тридесетте - възторжени, 
екзалтирани, облечени в чисто бяло в чест на Индра, държащи знамена, аплодиращи пламенно. 
Виждайки божествата толкова радостни и щастливи, след като им отдал почит, той ги попитал: „Защо 
божествата са толкова въодушевени? Защо са вдигнали знамена и ги развяват? Дори и след войната с 
Асурите, след победата им над тях, дори и тогава не е имало такова въодушевление? Те ликуват, пеят, 
свирят, пляскат с ръце, танцуват. Така че, аз ви питам, вие които живеете на върха на планината Неру, 
моля, разяснете ми това Уважаеми." "Бодисатта, най-ценното съкровище, ненадминатият е роден, за 
благоденствието и доброто на човешкият свят, в града на клана Шакий - Лумбини. Ето защо всички ние 
сме така въодушевени. Той, най-възвишеният от всички същества, върховният, водачът предимно на хора, 
ще завърти колелото [на Дамма] в горичката на аскетите, като силен, ревящ лъв – като повелител на 
зверовете." Чувайки тези думи, Асита бързо се върнал [от небесата] и се отправил към дома на 
Судходана. Там сядайки той казал на Шакийте: "Къде е принцът? Аз също искам да го видя." Тогава 
Шакийте показали на гадателя Асита техния син, принцът, блестящ като злато обработено от най-умелия 
ювелир, безупречно блестящ от слава. Виждайки принца блестящ като пламък, чист като звездата 
преминаваща по небосклона — горящото слънце, незакрито от есенните облаци — той изпаднал в екстаз, 
изпълнил се с възторг. Девите държали в небето над него хиляди чадъри. Ветрила със златни накрайници 
му повявали, повдигани и спускани от невидими деви. Гадателят със сплъстена коса наречен Тъмно 
великолепие, виждайки момчето, като златно украшение, поставено на дълго червено одеяло, с бял 
чадър над главата му, го прегърнал щастлив и доволен. И поемайки в ръце новородения на Шакийте, с 
копнеж, майсторът на мантрите и знаците с уверен глас възкликнал: "Това е ненадминатото, най-висшето 
човешко същество." И след като предвидил своята скорошна кончина, той се обезсърчил и просълзил. 
Виждайки го да плаче, Шакийте го попитали: "Да не би някаква опасност да грози принца?" Виждайки 
загрижеността на Шакийте той отговорил, "Не виждам пред принца да има някакви злини. Нито ще има 
някакви опасности пред него. Бъдете уверени, че този човек е възвишен. Този принц ще достигне до 
крайното просветление със собствени усилия. Той ще достигне до най-голямата чистота и от състрадание 
към всички ще задвижи колелото на Дамма за благополучието на мнозина. Неговият свят живот ще се 
разпростре надлъж и на шир. Аз плача за себе си, защото животът ми е към своя край и смъртта ще ме 
застигне преди това. Аз няма да успея да чуя Дамма от Несравнимия. Затова скърбя и страдам." 

— Сутта нипата III.11 
 

 

 



 

 

Младият принц расте разочарован от живота в лукс 

"Монаси, аз бях възпитаван изтънчено, възпитаван неимоверно изтънчено, възпитаван изключително 
изтънчено. В двореца на баща ми бяха изградени езерца с лотоси единствено за мое забавление: в 
единият от тях цъфтяха сини лотоси, в другия цъфтяха червени лотоси, а в третия цъфтяха бели лотоси. Аз 
не ползвах друго сандалово дърво освен това, донесено от Каси. Моят тюрбан, моята туника, долните ми 
и връхните ми дрехи бяха направени от касински тъкани. Ден и нощ над мен държаха бял балдахин, за да 
ме защитят от жега и хлад; прах, трева и роса да не полепнат по мен. 

"Имах три двореца: един за зимата, един за лятото и един за дъждовния сезон. Прекарвах четирите 
месеца на дъждовния сезон в двореца, забавляван от музиканти – до един жени, като не напусках 
пределите му. Докато в домовете на робите, работниците и служителите се даваше натрошен ориз 
заедно със заквасена каша, в дома на баща ми се даваше само подбран оформен ориз, месо и варен ориз. 

"Сред този разкош и изтънчен живот в мен се появи следната мисъл: 'Един необучен обикновен човек, 
подвластен на старостта, неспособен да избегне старостта, се чувства отблъснат, унижен и отвратен когато 
види друг човек, който е стар, без да вижда собственото си положение. Аз също съм подвластен на 
старостта и не мога да избегна старостта. В такъв случай, не е подобаващо за мен, да се чувствам 
отблъснат, унижен и отвратен когато видя друг човек, който е стар.' Когато осъзнах това, опиянението ми 
от моята младост напълно се изпари. 

— АН 3.39 

 

На 29 години, напуска дома и заживява на открито 

[Дата: 51 години преди Париниббана] 
 
"Преди моето просветление, докато още бях само един непросветлен Бодисатта, аз мислех: 
‘Домакинският живот е ограничен и прашен, животът на открито и широко е отворен. Не е лесно докато 
живея в дом да водя свят живот, напълно съвършен и чист като полирана перла. Може би трябва да 
обръсна главата и брадата си, да облека жълтата роба и да изляза от дома си в бездомен живот.' 

"Затова в последствие, когато бях още млад, чернокос, надарен с благословията на младостта в началото 
на живота си, след като обръснах главата и брадата си — въпреки че моите родители желаеха друго и 
скърбяха със сълзи на лице — аз сложих жълтата роба и напуснах дома си в бездомен живот" 

— МН 36 

 

Минувачите забелязват неговата искряща ведрина и осъзнатост 

На излизане той избягвал неблаготворните телесни дела. Изоставяйки вербалните неблаготворни 
действия, той пречистил своя начин на прехрана. Тогава надарен с всички превъзходни качества, 
Пробуденият отишъл в Раджагиха - планинската крепост на народа Магада в събиране на дарове. Крал 
Бимбисара, седейки в двореца си, го забелязал, и виждайки превъзходните му качества казал: "Вижте 
този човек. Колко е красив, величествен, чист! Поведението му е ненадминато! Осъзнат, с очи насочени 
надолу, гледайки само две стъпки пред себе си, като човек който не е от низше потекло. Веднага 
изпратете кралски пратеници за да видите къде ще отиде този монах." Изпратените пратеници го 
последвали. "Къде ще отиде този монах? Къде ще отседне?" Докато вървял от къща на къща, умерен, с 
овладени сетива, осъзнат и буден, неговата купа за храна бързо се напълнила. След като мъдрецът 
завършил обиколката си за дарения напуснал града и се отправил към планината Пандава. "Това е 
мястото където ще отседне." Виждайки, къде монахът е отседнал, трима пратеници останали с него, а 
един се върнал при краля за да го информира. "Този монах Ваше величество, е отседнал в една пещера в 
планината Пандава, той стои там като тигър, като бик, като лъв." 

— Сутта нипата III.1 
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Кралят се зачудил: "Защо ли е напуснал дома?" 

Чувайки словата на пратеника, кралят веднага се отправил с великолепната си колесница към планината 
Пандава, към Благородния от племето на войните. Пътувал с колесницата до където е възможно, след 
което продължил пеша. Пристигайки той седнал и обменил любезни поздрави, след което казал: "Ти си 
млад, енергичен, в началото на своята младост, надарен с ръст и багри на един благороден войн. 
Възседнал боен слон, ти би изглеждал величествено в първите редици на армията. Предлагам ти 
богатство, наслади му се. Разкрий ми своя произход."  

"Право напред, Ваше величество, в подножието на Хималаите, живее народ надарен с богатство и сила – 
жителите на Кошала, от рода Шакия. От този род произлизам, но не съм излязъл в търсене на телесни 
удоволствия. Виждайки опасностите от телесните удоволствия аз се стремя да се откажа от тях. На това се 
наслаждава моето сърце." 

— Сутта нипата III.1 
 

Бодисатта скоро надминава постиженията на своите учители 

“Монаси, след като излязох в търсене на това, което е благотворно, търсейки върховното състояние на 
покой, аз отидох при Алара Калама и му казах: ‘Приятелю Калама, искам да водя свят живот в тази Дамма 
и Дисциплина.’ Алара отвърна: ‘Благородни, може да останеш тук. Тази Дамма е такава, че достигайки за 
себе си чрез директно познание учението на своя учител - един мъдър човек може бързо да навлезе и да 
пребивава в нея.’ И скоро аз бързо изучих тази Дамма. До там, докъдето се простираше неговото учение 
чрез рецитиране и повторение [на наученото], аз можех да говоря с разбиране и увереност, и заявих, ‘Аз 
знам и виждам’ — имаше и други, които направиха същото. 

“Реших, че: ‘Не само заради едната вяра, Алара Калама заявява: “Реализирайки за себе си чрез директно 
познание, аз навлизам и пребивавам в тази Дамма.” Без съмнение Алара Калама пребивава знаейки и 
виждайки тази Дамма.’ Тогава отидох при Алара Калама и го попитах: ‘Приятелю Калама, по какъв начин 
разкриваш, че чрез собствено реализиране, чрез директно познание ти навлизаш и пребиваваш в тази 
Дамма?’ В отговор той разкри сферата на празнотата [19]. 

“Реших, че: ‘Не само Алара Калама има вяра, енергичност, осъзнатост, съсредоточеност и мъдрост. Аз 
също имам вяра, енергичност, осъзнатост, съсредоточеност и мъдрост. Какво ще се случи, ако се постарая 
да реализирам Дамма, за която Алара Калама разкри че навлиза и пребивава в нея реализирайки я за 
себе си чрез директно познание?’ 

“И скоро аз бързо навлязох и пребивавах в тази Дамма реализирайки я за себе си чрез директно 
познание. Тогава отидох при Алара Калама и го попитах: ‘Приятелю Калама, това ли е начинът по който ти 
разкриваш че навлизаш и пребиваваш в тази Дамма реализирайки я за себе си чрез директно 
познание?’—‘Това е начинът, приятелю.’—‘Именно това е начинът по който аз също навлизам и 
пребивавам в тази Дамма реализирайки я за себе си чрез директно познание. ’—‘Това е напредък за нас 
приятелю, това е голям напредък за нас, това че имаме такъв благороден спътник в нашия свят живот. 
Тази Дамма, която аз разкривам че навлизам и пребивавам реализирайки я за себе чрез директно 
познание е същата Дамма в която ти навлизаш и пребиваваш реализирайки я за себе си чрез директно 
познание. И тази Дамма в която ти навлизаш и пребиваваш реализирайки я за себе си чрез директно 
познание е същата Дамма в която аз навлизам и пребивавам реализирайки я за себе си чрез директно 
познание. Така че, ти познаваш Дамма която аз познавам и аз познавам Дамма която ти познаваш. Така че 
аз съм като теб и ти си като мен. Ела приятелю, нека заедно да водим тази общност [от ученици].’ 

“По този начин моят учител, Алара Калама постави мен, своя ученик на равно със себе си и ме удостои с 
най-високото уважение. Но осъзнах, че: ‘Тази Дамма не води до разочарование, до безстрастие, до 
прекратяване, до спокойствие, до директно познание, до просветление, до ниббана, а само до 
повторната поява в сферата на празнотата. Неудовлетворен от тази Дамма, разочарован от нея, аз 
напуснах. 
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  - Коментарите поясняват, че Алара Калама е учил бодисатта до достигане на седем медитативни нива достигайки 

до третата безформена сфера (сферата на празнотата). 



 

“Монаси, продължавайки в търсене на това, което е благотворно, търсейки върховното състояние на 
покой, аз отидох при Уддака Рамапутта и му казах: ‘Приятелю, искам да водя свят живот в тази Дамма и 
Дисциплина.’ Уддака Рамапутта отвърна: ‘Благородни, може да останеш тук. Тази Дамма е такава, че 
реализирайки за себе си чрез директно познание учението на своя учител - един мъдър човек може бързо 
да навлезе и да пребивава в нея’ И скоро аз бързо изучих тази Дамма. До там, докъдето се простираше 
неговото учение чрез рецитиране и повторение [на наученото], аз можех да говоря с разбиране и 
увереност, и заявих, ‘Аз знам и виждам’ — имаше и други, които направиха същото. 

“Реших, че: ‘Не само заради едната вяра, Рама заявява: “Реализирайки за себе си чрез директно 
познание, аз навлизам и пребивавам в тази Дамма.” Без съмнение Рама пребивава знаейки и виждайки 
тази Дамма.’ Тогава отидох при Уддака Рамапутта и го попитах: ‘Приятелю Рама, по какъв начин 
разкриваш, че чрез собствено реализиране, чрез директно познание ти навлизаш и пребиваваш в тази 
Дамма?’ В отговор той разкри сферата на нито-възприятие-нито-невъзприятие. 

“Реших, че: ‘Не само Рама има вяра, енергичност, осъзнатост, съсредоточеност и мъдрост. Аз също имам 
вяра, енергичност, осъзнатост, съсредоточеност и мъдрост. Какво ще се случи, ако се постарая да 
реализирам Дамма, за която Рама разкри че навлиза и пребивава в нея реализирайки я за себе си чрез 
директно познание?’ 

“И скоро аз бързо навлязох и пребивавах в тази Дамма реализирайки я за себе си чрез директно 
познание. Тогава отидох при Уддака Рамапутта и го попитах: ‘Приятелю Рама, това ли е начинът по който 
ти разкриваш че навлизаш и пребиваваш в тази Дамма реализирайки я за себе си чрез директно 
познание?’—‘Това е начинът, приятелю.’—‘Именно това е начинът по който аз също навлизам и 
пребивавам в тази Дамма реализирайки я за себе си чрез директно познание. ’—‘Това е напредък за нас 
приятелю, това е голям напредък за нас, това че имаме такъв благороден спътник в нашия свят живот. 
Тази Дамма, която Рама разкрива че навлиза и пребивава реализирайки я за себе чрез директно познание 
е същата Дамма в която ти навлизаш и пребиваваш реализирайки я за себе си чрез директно познание. И 
тази Дамма в която ти навлизаш и пребиваваш реализирайки я за себе си чрез директно познание е 
същата Дамма в която Рама навлиза и пребивава реализирайки я за себе си чрез директно познание. Така 
че, ти познаваш Дамма която Рама познава и Рама познава Дамма която ти познаваш. Ти си това, което 
беше Рама и Рама беше това, което си ти сега. Ела приятелю, нека заедно да водим тази общност [от 
ученици].’ 

“По този начин Уддака Рамапутта, моят сподвижник в светия живот ме постави в позицията на учител и ми 
засвидетелства най-високото уважение. Но осъзнах, че: ‘Тази Дамма не води до разочарование, до 
безстрастие, до прекратяване, до спокойствие, до директно познание, до просветление, до ниббана, а 
само до повторната поява в сферата на нито-възприятие-нито-невъзприятие. Неудовлетворен от тази 
Дамма, разочарован от нея, аз напуснах. 

— МН 26 

 

Буда практикува краен аскетизъм в гората 

“Помислих си: ‘Може би, със стиснати зъби и език притиснат към небцето, аз ще победя, принудя и 
съкруша ума със ум.’ И тогава, със стиснати зъби и език притиснат към небцето, аз победих, принудих и 
съкруших ума със ум. И докато правех това, пот потече от моите мишници. Точно както един силен човек 
може да хване един по-слаб човек за главата или раменете и да го повали, да го принуди и съкруши, по 
същият начин, със стиснати зъби и език притиснат към небцето, аз победих, принудих и съкруших ума със 
ум, и пот потече от моите мишници. Но въпреки неуморната енергия, която гореше в мен и 
непрекъснатата осъзнатост, тялото ми беше възбудено и неспокойно защото бях изтощен от болезнения 
стремеж. Но болезненото чувство което беше възникнало в мен не завладяваше моят ум и не оставаше в 
него. 

“Помислих си: ‘Може би трябва да практикувам бездиханна медитация. ’ И тогава спрях да вдишвам и да 
издишвам през моята уста и моят нос. Докато го правех, силен звук от вятър излизаше от моите уши. 
Точно както има силен звук когато ковашкият мех духа, по същият начин, когато спрях да вдишвам и да 
издишвам през моята уста и моят нос, силен звук от вятър излизаше от моите уши. Но въпреки 
неуморната енергия, която гореше в мен и непрекъснатата осъзнатост, тялото ми беше възбудено и 
неспокойно защото бях изтощен от болезнения стремеж. Но болезненото чувство което беше възникнало 
в мен не  завладяваше моят ум и не оставаше в него. 
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“Помислих си: ‘Може би трябва да продължа да практикувам бездиханна медитация.’ И тогава спрях да 
вдишвам и да издишвам през моята уста и моят нос. Докато го правех, бурни ветрове прорязваха главата 
ми. Точно както ако силен човек отреже главата ми с остър меч, по същият начин, когато спрях да 
вдишвам и да издишвам през моята уста и моят нос, бурни ветрове прорязваха главата ми. Но въпреки 
неуморната енергия, която гореше в мен и непрекъснатата осъзнатост, тялото ми беше възбудено и 
неспокойно защото бях изтощен от болезнения стремеж. Но болезненото чувство което беше възникнало 
в мен не завладяваше моят ум и не оставаше в него. 

“Помислих си: ‘Може би трябва да продължа да практикувам бездиханна медитация.’ И тогава спрях да 
вдишвам и да издишвам през моята уста, моят нос и моите уши. Докато го правех, ужасна болка обхвана 
главата ми. Точно както ако силен човек затегне тюрбан от здрави кожени каиши, по същият начин, когато 
спрях да вдишвам и да издишвам през моята уста, моят нос и моите уши, ужасна болка обхвана главата 
ми. Но въпреки неуморната енергия, която гореше в мен и непрекъснатата осъзнатост, тялото ми беше 
възбудено и неспокойно защото бях изтощен от болезнения стремеж. Но болезненото чувство което беше 
възникнало в мен не завладяваше моят ум и не оставаше в него. 

“Помислих си: ‘Може би трябва да продължа да практикувам бездиханна медитация.’ И тогава спрях да 
вдишвам и да издишвам през моята уста, моят нос и моите уши. Докато го правех, ужасна болка проряза 
стомаха ми. Точно както ако опитен касапин или неговият чирак биха разрязали стомаха на вол с остър 
касапски нож, по същият начин, когато спрях да вдишвам и да издишвам през моята уста, моят нос и 
моите уши, ужасна болка проряза стомаха ми. Но въпреки неуморната енергия, която гореше в мен и 
непрекъснатата осъзнатост, тялото ми беше възбудено и неспокойно защото бях изтощен от болезнения 
стремеж. Но болезненото чувство което беше възникнало в мен не завладяваше моят ум и не оставаше в 
него. 

“Помислих си: ‘Може би трябва да продължа да практикувам бездиханна медитация.’ И тогава спрях да 
вдишвам и да издишвам през моята уста, моят нос и моите уши. Докато го правех, моето тяло изгаряше 
ужасно. Точно както ако двама силни мъже държат за ръцете един слаб човек и го горят в яма с горещи 
въглени, по същият начин, когато спрях да вдишвам и да издишвам през моята уста, моят нос и моите 
уши, моето тяло изгаряше ужасно. Но въпреки неуморната енергия, която гореше в мен и непрекъснатата 
осъзнатост, тялото ми беше възбудено и неспокойно защото бях изтощен от болезнения стремеж. Но 
болезненото чувство което беше възникнало в мен не завладяваше моят ум и не оставаше в него. 

“И когато ме видяха божествата, някои от тях казаха: ‘Отшелникът Готама е мъртъв.’ Други божества 
казаха: ‘Отшелникът Готама не е мъртъв, той умира.’ Други божества казаха: ‘Отшелникът Готама нито е 
мъртъв, нито умира, той е един арахант, защото по този начин живеят арахантите.’ 
“Помислих си: ‘Може би трябва да практикувам пълно въздържание от приемането на храна.’ Тогава 
божествата дойдоха при мен и ми казаха: ‘Уважаеми, не практикувайте пълно въздържание от 
приемането на храна. Ако го направите, ние ще вливаме божествена храна в порите на вашата кожа и вие 
ще живеете от това.’ Аз реших, че: ‘Ако аз твърдя, че съм на пълни пости докато тези божества вливат 
божествена храна в порите на моята кожа и аз живея от това, тогава аз ще лъжа.’ Затова отпратих тези 
божества, казвайки: ‘Не е необходимо.’ 

“Помислих си: ‘Може би трябва да приемам много малко храна, по една шепа всеки път, независимо 
дали супа от боб или супа от леща или супа от фий или супа от грах.’ И започнах да приемам много малко 
храна, по една шепа всеки път, независимо дали супа от боб или супа от леща или супа от фий или супа от 
грах. Докато го правех, моето тяло достигна състояние на крайно измършавяване. Поради толкова 
оскъдното хранене, крайниците ми станаха като съединените сегменти на лозови стебла или бамбукови 
стебла. Поради толкова оскъдното хранене, моето седалище заприлича на камилско копито. Поради 
толкова оскъдното хранене, издатините на гръбнака ми стояха като мъниста от огърлица. Поради толкова 
оскъдното хранене, моите ребра стърчаха навън като разнебитените греди на стара плевня без покрив. 
Поради толкова оскъдното хранене, блясъкът на моите очи потъна далеч надолу в орбитите и заприлича 
на отблясъкът във вода, който е потънал далеч надолу в дълбок кладенец. Поради толкова оскъдното 
хранене, моят скалп се сви и изсъхна като горчива зелена тиква - свита и изсъхнала от вятъра и слънцето. 
Поради толкова оскъдното хранене, кожата пред стомаха ми се залепи за моят гръбнак така, че ако 
докоснех кожата пред стомаха си се сблъсквах с гръбнака си и ако докосвах гръбнака си се сблъсквах с 
кожата пред стомаха си. Поради толкова оскъдното хранене, когато уринирах или дефекирах, аз падах по 
лице. Поради толкова оскъдното хранене, ако се опитвах да облекча тялото си с масажиране, изгнилите 
косми падаха от тялото ми докато го масажирах. 



 

“И тогава, когато ме виждаха хора, някои от тях казваха: ‘Отшелникът Готама е черен.’ Други хора казваха: 
‘Отшелникът Готама не е черен, той е кафяв.’ Други хора казваха: ‘Отшелникът Готама не е нито черен 
нито кафяв, той е със златна кожа.’ Толкова много се влоши моята чиста и блестяща кожа поради толкова 
оскъдното хранене. 

“Аз си помислих: ‘Който и да е отшелник или брамин от миналото, който е изпитал болезнени, 
изтезаващи, пронизващи усещания поради натоварване, тези [мои усещания] ги превъзхождат, няма 
друго отвъд тях. И който и да е отшелник или брамин от бъдещето, който ще изпита болезнени, 
изтезаващи, пронизващи усещания поради натоварване, тези [мои усещания]  ги превъзхождат, няма 
друго отвъд тях. И който и да е отшелник или брамин от настоящето, който изпитва болезнени, 
изтезаващи, пронизващи усещания поради натоварване, тези [мои усещания] ги превъзхождат, няма 
друго отвъд тях. Но чрез тази изтезаваща практика на аскетизъм аз не постигнах никакви свръхчовешки 
състояния, никакво отличие в познание и визия, достойни за благородните. Може ли да има друг път към 
просветлението?’ 

— МН 36 

 

Той се изправя лице в лице срещу страха и ужаса 

“Аз разсъждавах така: ‘Има особено благоприятни нощи на осмото, четиринадесетото, петнадесетото 
денонощие на половината месец [20]. Какво ще стане ако през тези нощи, пребивавам в такава вселяваща 
страх, ужасяваща обител като градински светилища, горски и дървесни светилища? Ще мога ли аз да 
посрещна този страх и ужас.’ И след известно време през особено благоприятните нощи на осмото, 
четиринадесетото, петнадесетото денонощие на половината месец аз пребивавах в такива вселяващи 
страх, ужасяващи обитания като градински светилища, горски и дървесни светилища. И докато 
пребивавах там или диво животно се приближаваше до мен или паун се спускаше от някой клон или 
вятърът шумолеше в листата на дърветата. Аз си мислех: ‘Какво ще стане, ако сега дойде страха и ужаса?‘ 
Аз си мислех: ‘Защо винаги живея в очакване на страх и ужас? Какво ще стане ако укротя този страх и ужас 
като продължа да стоя в същата поза в която съм когато той ме връхлети?‘ 

“И ако докато ходех, в мен възникваха страх и ужас, аз нито ставах, нито сядах, нито лягах, докато не 
укротях този страх и ужас. Ако докато стоях, в мен възникваха страх и ужас, аз нито ходех, нито сядах, нито 
лягах, докато не укротях този страх и ужас. Ако докато седях в мен възникваха страх и ужас, аз нито ходех, 
нито ставах, нито лягах, докато не укротях този страх и ужас. Ако докато лежах в мен възникваха страх и 
ужас, аз нито ходех, нито стоях, нито сядах, докато не укротях този страх и ужас. 

— МН 4 

 

Мара, олицетворението на злото е на посещение 

"Монаси, Maрa постоянно, непрекъснато кръжи около вас, [мислейки] 'Може би ще получа възможност с 
помощта на окото... ухото... носа... езика... тялото. Може би ще получа възможност с помощта на 
съзнанието.' Ето затова монаси, вие трябва да пребивавате с добре охранявани врати на вашите шест 
сетива." 

— СН 35.199 (превод от Пали – Тханизаро бикку) 

Към мен — край брега на река Неранджара, докато прилагах решително усилие, прилагах върховно 
усилие, навлизах в джана, за да постигна спасение от робството —дойде Мара, и заговори със 
състрадателен глас: "Ти си изморен и слаб, смъртта е близо до теб. Хиляда части от теб принадлежат вече 
на смъртта и само една част принадлежи на живота. Животът е хубаво нещо господине! Животът е по-
добър от смъртта. Жив, вие може да извършите много добри дела. Ако водите свят живот, извършвате 
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 Индийската година се разделя на три сезона – горещ, студен и дъждовен. Във всеки сезон има по четири месеца. 

Четирите месеца се делят на осем половини. Третата и седмата половина се състоят от четиринадесет дни, а 

останалите половини на месеца – от петнадесет. Във всяка половина на месеца (дали четиринадесетдневна или 

петнадесетдневна) има пълнолуние или новолуние, а също така и нощта с половин луна (осмата нощ), се считат за 

особено благоприятни. В будизма тези дни са дни с особено религиозно значение. В тези дни монасите рецитират 

Патимокка, а миряните отиват в манастирите и слушат проповеди и практикуват медитация. 
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приношения с огън, ще натрупате много заслуги. Каква е ползата от настоящите ви усилия? Пътят на 
напрягане е труден за следване, мъчителен, труден за преминаване." Изговаряйки това, Мара се появи 
пред Просветления. На тези думи на Мара, Благословеният отговори: "О, приятелю на леността, 
олицетворение на Злото, защо си дошъл до тук? Аз не се нуждая от заслуги, нито имам някакви нужди. 
Тези, които се нуждаят от заслуги, те могат да се обърнат към Мара. В мен има развити вяра и 
настойчивост,  аскетизъм и проницателност. Защо когато съм толкова решителен ти ме приканваш да 
живея? Този вятър може да пресуши дори течащата пред нас река. Защо, когато съм решителен не трябва 
да изсъхне моята кръв? С изсъхването на моята кръв, пресъхва моята жлъч и слюнка. Но когато се изтощи 
тялото, умът се успокоява, осъзнатостта, проницателността и концентрацията се засилват. Оставайки в 
това състояние, се постига крайното усещане [21], умът не се интересува от чувствените желания. Виж: 
човешката чистота! Чувствените желания са първата ти армия. Втората се нарича Недоволство. Третата е 
Глад и жажда. Четвъртата е наречена Страстно желание. Петата е Леност и сънливост. Шестата е наречена 
Страх. Седмата ти армия е Съмнението. Лицемерие и Инат е осмата. Нечестно добитите печалби, дарове, 
слава и статус, както и тщеславието и омаловажаването на другите. Това о Мара, генерале на тъмната 
сила е твоята армия. Страхливецът не може да я победи, но победилият я, достига до върховното 
блаженство. Дали съм развял бяг флаг? Горко на живота в този свят. Смъртта в битка е за предпочитане за 
мен, отколкото да оцелея победен. Потопени в мрака на този свят брамините и последователите им уви, 
не виждат ясно. Те не знаят пътя по който победителят върви. Аз влизам в битка, виждайки от всички 
страни въоръженото войнство, и най-отпред е предводителят му Мара, възседнал слон. Няма да ме 
помръдне от моето място. Тази твоя армия, непобеждавана от богове и хора, аз ще смажа с мъдрост — с 
такава лекота, с каквато камъкът разбива старото гърне. Развивайки до край своята решителност, 
усъвършенствайки до край своята осъзнатост, аз ще вървя от кралство в кралство, обучавайки множество 
от последователи. И те, внимателни и решителни ще изпълняват моите заръки, и въпреки твоето 
желание, ще отидат там, където няма страдание." ... Обхванат от тъга, злият дух отпусна тетивата на своя 
лък и напусна това място. 

— Сутта нипата III.2 

 

Буда изоставя крайният аскетизъм 

“Помислих: ‘Спомням си, че докато моят баща от рода Шакия беше зает, докато седях в прохладната 
сянка на едно миртово дърво, доста изолиран от чувствените удоволствия, изолиран от неблаготворните 
състояния [на ума], аз навлязох и пребивавах в първа джана, която е съпроводена с насочена и задържана 
мисъл, с възторг и удоволствие произлезли от уединението. Възможно ли е това да е пътят към 
просветлението?’ Тогава, следвайки този спомен, дойде осъзнаването: ‘Това наистина е пътят към 
просветлението.’ 

“Помислих си: ‘Защо се страхувам от това удоволствие което няма нищо общо с чувствените удоволствия 
и неблаготворните състояния [на ума]?’ Помислих си: ‘Аз не се страхувам от това удоволствие което няма 
нищо общо с чувствените удоволствия и неблаготворните състояния [на ума].’ 

“Реших: ‘Не е лесно да достигна това удоволствие с едно толкова измършавяло тяло. Може би трябва да 
ям солидна храна — малко варен ориз и овесена каша.’ И аз ядох солидна  храна — малко варен ориз и 
овесена каша. През това време петима аскети ме следваха, мислейки: ‘Ако нашият отшелник Готама 
достигне някое възвишено състояние, той ще ни информира.’ Но когато ядох сварен ориз и овесена каша, 
петимата аскета се отвратиха и ме оставиха, мислейки: ‘Отшелникът Готама сега живее луксозно, той се е 
отказал от своя стремеж и се е върнал към лукса.’ 

“И когато ядох солидна храна и възвърнах своята сила, така доста изолиран от чувствените удоволствия, 
изолиран от неблаготворните състояния [на ума], аз навлязох и пребивавах в първа джана, която е 
съпроводена с насочена и задържана мисъл, с възторг и удоволствие произлезли от уединението. Но това 
приятно усещане което възникна в мен не завладя моят ум и не остана [в него]." 

— МН 36 
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  - Най-голямото спокойствие което може да се достигне чрез медитативните джана нива. 



 

II. Просветлението 

[Дата: 45 години преди Париниббана] 

Буда открива Средния път 

"Монаси, тези две крайности не трябва да бъдат следвани от този, който е излязъл от дома в търсене на 
истината. Какви  са тези крайности? Едната е - преследването на чувствено щастие в чувствените 
удоволствия, което е низше, долно, светско, недостойно, безполезно; другата е преследването на 
самоизмъчване, което е болезнено, недостойно, безполезно. Без да се обръща към никоя от тези 
крайности, Татаагата бе пробуден за средния път, път който води до появата на прозрение, води до 
появата на знание, който води до спокойствие, до директно познание, до просветление, до ниббана. 

"И какъв, монаси, е този среден път довел Татаагата до просветление, който води до прозрение ... който 
води до ниббана? Това е Благородният осмичен път, е именно: правилен възглед, правилен стремеж, 
правилно говорене, правилно действие, правилно прехранване, правилно усилие, правилна осъзнатост, 
правилна концентрация. Това, монаси, е средният път довел до просветление Татаагата, път който води 
до появата на прозрение, води до появата на знание, който води до спокойствие, до директно познание, 
до просветление, до ниббана." 

— СН 56.11 

 

Той прониква в три познания 

“Когато моят концентриран ум беше така пречистен, светъл, неопетнен, отървал се от несъвършенствата, 
гъвкав, господстващ, устойчив и непоколебим, аз го насочих към опознаване на спомените от миналите 
ми животи. Аз си спомних многобройните си предишни животи като, един живот, два живота, три живота, 
четири живота, пет живота, десет живота, двадесет живота, тридесет живота, четиридесет живота, 
петдесет живота, сто живота, хиляда живота, сто хиляди живота, много еони на космическо разширяване, 
много еони на космическо свиване, много еони на космическо свиване и разширяване: ‘Там бях с такова 
име, от този род, с такава външност, такава беше моята храна, такива моите преживелици на удоволствие 
и болка, такава моята продължителност на живота; и напускайки това място, аз се появявах другаде, 
където също бях с такова име, от този род, с такава външност, такава беше моята храна, такива моите 
преживелици на удоволствие и болка, такава моята продължителност на живота; и напускайки това 
място, аз се появих тук.’ Така аз си спомних своите многобройни предишни животи, с техните аспекти и 
подробности. 

“Това беше първото истинско познание което достигнах в първата стража на нощта. Невежеството беше 
пропъдено и се появи истинско познание, тъмнината беше прогонена и изгря светлина, както се случва в 
този, който живее усърден, ревностен и решителен. Но това приятно усещане което възникна в мен не 
завладя моят ум и не остана [в него]. 

“Когато моят концентриран ум беше така пречистен, светъл, неопетнен, отървал се от несъвършенствата, 
гъвкав, господстващ, устойчив и непоколебим, аз го насочих към опознаване на кончината и 
прераждането на съществата. С божественото око, което е пречистено и превъзхождащо човешкото, аз 
видях съществата да умират и да се прераждат, нисши и възвишени, красиви и грозни, щастливи и 
нещастни. Аз разбрах как съществата се придвижват в зависимост от техните действия така: ‘Тези 
същества, които са имали зло поведение с тялото, речта и ума, оскърбявали са благородните, придържали 
са се към неправилни възгледи, и са действали под въздействието на неправилните възгледи, с 
разпадането на тялото, след смъртта, ще се преродят в лишения, в лоша дестинация, на гибелни места, 
дори в ада; но тези същества, които са имали добро поведение с тялото, речта и ума, не са оскърбявали 
благородните, били са с правилни възгледи, и са действали под въздействието на правилни възгледи, 
след разпада на тялото, след смъртта, се прераждат в добри дестинации, дори в небесния свят.’ По този 
начин с божественото око, което е пречистено и превъзхожда човешкото, аз видях съществата да умират 
и да се прераждат, нисши и възвишени, красиви и грозни, щастливи и нещастни. Аз разбрах как 
съществата се придвижват в зависимост от техните действия. 
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“Това беше второто истинско познание което достигнах през втората стража на нощта. Невежеството 
беше пропъдено и се появи истинско познание, тъмнината беше прогонена и изгря светлина, както се 
случва в този, който живее усърден, ревностен и решителен. Но това приятно усещане което възникна в 
мен не завладя моят ум и не остана [в него]. 

“Когато моят концентриран ум беше така пречистен, светъл, неопетнен, отървал се от несъвършенствата, 
гъвкав, господстващ, устойчив и непоколебим, аз го насочих към опознаване на унищожаването на 
опетняванията [на ума]. Аз непосредствено знаех така, както е: ‘Това е страдание’; … ‘Това е произходът 
на страданието’; … ‘Това е прекратяване на страданието’; … ‘Това е пътят водещ до прекратяване на 
страданието’; … ‘Това са опетняванията’; … ‘Това е произходът на опетняванията’; … ‘Това е 
прекратяването на опетняванията’; … ‘Това е пътят водещ до прекратяване на опетняванията.’ 

“Когато разпознах и видях това, моят ум се освободи от опетняването на чувственото желание, от 
опетняването на съществуването и от опетняването на невежеството. Когато умът ми се освободи се 
появи познанието: ‘Умът ми е освободен.’ Аз знаех непосредствено: ‘Раждането е унищожено, живян е 
свят живот, това което е трябвало да бъде направено е направено, няма да има повече завръщане под 
каквато и да било форма на съществуване.’ 

“Това беше третото истинско познание което достигнах в последната стража на нощта. невежеството беше 
пропъдено и се появи истинско познание, тъмнината беше прогонена и изгря светлина, както се случва в 
този, който живее усърден, ревностен и решителен. Но това приятно усещане което възникна в мен не 
завладя моят ум и не остана [в него]. 

— МН 36 

Пълното просветление! 

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 153-154 

 

Той става Татаагата 

"Татаагата е напълно просветлен за света. От света Татаагата е отделен. Татаагата е напълно просветлен за 
произхода на света. Произходът на света е изоставен от Татаагата. Татаагата е напълно просветлен за 
прекратяването на света. Прекратяването на света е постигнато от Татаагата. Татаагата е напълно 
просветлен за пътя водещ по прекратяване на света. Пътят водещ до прекратяване на света е напълно 
извървян от Татаагата. 

"Каквото и да съществува в този свят, с неговите божества, Мара и Брахма, с неговите поколения от 
брамини и отшелници, принцове, [обикновени] хора, то е видяно, чуто, усетено, разпознато, разбрано, 
след много търсене и размишляване на ума, за всичко това Татаагата е напълно пробуден. Поради това 
той е наречен Татаагата. 

"От нощта в която Татаагата е напълно просветлен с правилното себепробуждане до нощта в която 
напълно се е освободил в ниббана без остатък, това което Татаагата ни е произнесъл, казал, обяснил то 
просто е „такова” (татаа) а не друго. Поради това той е наречен Татаагата. 

"Татаагата постъпва в съответствие с това, което учи (татаа), той учи в съответствие с това, което прави. 
Поради това той е наречен Татаагата. 

"В този свят, с неговите божества, Мара и Брахма, с неговите поколения от брамини и отшелници, 
принцове, [обикновени] хора, Татаагата е непобедим победител, всевиждащ, притежаващ могъщество. 
Поради това той е наречен Татаагата." 

— Итивутака 112 

 



 

III. След своето Просветление   

Буда изследва закона за причината и следствието 

 
Това съм чул. Благословеният постигнал просветление в Урувела, на брега на река Неранджара под 
дървото на просветлението Боди. Тогава Просветленият останал под дървото Боди с кръстосани крака в 
течение на седем дни, наслаждавайки се на блаженството на освобождението. В края на седмия ден, 
излязъл от тази концентрация, и в остатъка от последната третина на нощта, той насочил вниманието си 
към взаимнозависимото възникване, [анализирайки го] в прав и обратен ред по следният начин: 

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. 

С други думи: 

От невежеството като условие - волевите формации възникват. В зависимост от волевите формации - 
съзнанието възниква. В зависимост от съзнанието - умствено-материалното възниква. В зависимост от 
умствено-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. Това е възникването на цялата маса на 
страданието. 

 

С пълното прекратяване на невежеството се прекратяват волевите формации. С прекратяването на 
волевите формации се прекратява съзнанието. С прекратяване на съзнанието се прекратява възникването 
на умствено-материалното. С прекратяване на умствено-материалното се прекратяват шестте сетивни 
способности. С прекратяване на шестте сетивни способности се прекратява контактът. С прекратяване на 
контакта се прекратява усещането. С прекратяване на усещането се прекратява желанието. С 
прекратяване на желанието се прекратява привързването. С прекратяване на привързването се 
прекратява съществуването. С прекратяване на съществуването се прекратява раждането. С прекратяване 
на раждането се прекратяват остаряване, смърт, мъка, печал, болка, тъга и отчаяние. Това е 
прекратяването на цялата маса на страданието. 

Тогава, осъзнавайки значението на това което е открил, Благословения формулирал следното вдъхновено 
четиристишие: 

Когато явленията се разкрият 
пред упорито медитиращият брамин, 
той побеждава войската на Мара,  
подобно на слънцето, озарило небето. 

— Удана 1.3 

 

Буда се пита: Кого трябва да почитам като свой учител? 

Това съм чул. Веднъж Благословеният пребивавал в Урувела, на брега на река Неранджара в основата на 
едно овчарско баняново дърво, непосредствено след като е станал напълно просветлен. И тогава, докато 
Благословеният бил сам, следната мисъл възникнала в него: "Човек пребивава в страдание ако у него 
няма уважение и почит. Кой отшелник или брамин мога аз да уважавам, да почитам и да следвам?" 

И тогава следната мисъл възникнала в Благословения: "От уважение към осъществените непостигани 
преди морални качества аз трябва да уважавам, да почитам и да следвам друг отшелник или брамин. Но 
в този свят, с неговите божества, Мара и Брахма, с неговите поколения от брамини и отшелници, 
принцове, [обикновени] хора, аз не виждам друг отшелник или брамин по-съвършен в морала от мен, 
когото мога да уважавам, да почитам и да следвам. 

"От уважение към осъществените непостигани преди нива на концентрация ... 

"От уважение към осъществените непостигани преди нива на мъдрост ... 
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"От уважение към осъщественото непостигано преди освобождение ... 

"От уважение към осъществените непостигани преди нива на познание и визия за освобождение аз 
трябва да уважавам и почитам, както и да следвам друг отшелник или брамин. Но ... аз не виждам друг 
отшелник или брамин по-съвършен в познанието и визията за освобождение от мен, когото мога да 
уважавам, да почитам и да следвам. 

"Нека тогава да уважавам, да почитам и да следвам точно тази Дамма чрез която напълно се пробудих." И 
тогава, виждайки чрез своя ум мислите в ума на Благословения, като силен мъж, който може да изправи 
изкълчена ръка или изкълчен крак, Брахма Сахампати изчезнал от света на Брахма и се появил пред 
Благословения. Той наместил горната си роба над едното рамо, допрял длани в уважителен поздрав към 
Благословения, и му казал: "Така е, Благословени! Така е, Щастливи! Благородни, тези, които са били 
Араханти, Напълно просветлени в миналото – всички те също са уважавали,  почитали и следвали същата 
тази Дамма. Тези, които ще бъдат Араханти, Напълно просветлени в бъдещето – всички те също ще 
уважават, почитат и следват същата тази Дамма. Нека Благословения, който е настоящият Арахант, 
Напълно просветлен също да изпитва уважение,  да почита и следва същата тази Дамма. 

— СН 6.2 

 

Буда се пита: Да предам ли тази Дамма на другите? 

Това съм чул. Веднъж Благословеният пребивавал в Урувела, на брега на река Неранджара в основата на 
едно овчарско баняново дърво, непосредствено след като е станал напълно просветлен. И тогава, докато 
Благословеният бил сам, следната мисъл възникнала в него: "Тази Дамма която съм открил е дълбока, 
трудна за виждане, трудна за разбиране, умиротворена и възвишена, отвъд сферата на разсъжденията, 
фина, достъпна за преживяване [само] от мъдрите. Но това поколение се наслаждава на привързването, 
търси удоволствие в привързването, радва се на привързването [22]. На такова поколение му е трудно да 
види това състояние, а именно - специфичната обусловеност, взаимнозависимото възникване. И това 
[негово] състояние също е трудно за виждане, а именно – успокояването на всички формации, отказът от 
всички придобивки, унищожаването на жаждата, безстрастието, прекратяването, ниббана. Ако трябва да 
преподавам Дамма и другите не могат да ме разберат, това би било изморително за мен, това би било 
неприятно." 

Тогава следните поразителни стихове, нечувани преди хрумнали на Благословения: 

"До тук със стремежа ми да обучавам 
в това което с трудност открих. 
Тази Дамма е трудна за разбиране 
от поробените от страст и омраза.  
"Горящите в пламъка на страстта, обвита в тъмнина, 
никога няма да видят, тази трудна за разбиране Дамма, 
която е дълбока, трудна за виждане, фина, 
вървяща против потока [на света]." 

Докато Благословеният разсъждавал така, неговият ум бил склонен към това, да живее в спокойствие, да 
не преподава Дамма. Тогава Брахма Сахампати, разбирайки със своя ум разсъжденията на Благословения 
си помислил: "Уви, светът е изгубен! Уви, светът е обречен на загиване, след като умът на Татаагата, 
Араханта, Напълно просветления, е склонен да живее в спокойствие и да не преподава Дамма." И тогава 
като силен мъж, който може да изправи изкълчена ръка или изкълчен крак, Брахма Сахампати изчезнал 
от света на Брахма и се появил пред Благословения. Той наместил горната си роба над едното рамо, 
коленичил с дясното коляно на земята, допрял длани в уважителен поздрав към Благословения, и му 
казал: "Благородни, нека Благословеният преподава Дамма, нека Щастливият учи на Дамма. Има 
същества с малко прах върху своите очи, които ще паднат защото не са чули Дамма. Те ще бъдат тези, 
които ще разберат Дамма." 

... 

                                                           

22
  - според Коментарите, под привързване се разбират петте линии на чувствените удоволствия – за приятни форми, 

звуци, аромати, вкусове и тактилни усещания. 



 

Тогава Благословеният, разбирайки молбата на Брахма Сахампати, обхванат от състрадание към живите 
същества изследвал света с очите на Буда [23]. Правейки това, Благословеният видял същества с малко 
прах върху очите и същества с много прах върху очите, с изявени качества и с малко качества, с добри 
качества и с лоши качества, лесни за обучение и трудни за обучение, и немного такива, които живеят с 
визията за неодобрение и страх от другия свят.'" Точно както в едно езеро със сини или с червени или с 
бели лотоси, някои лотоси може и да са родени във вода, да са израснали във вода, и да разцъфнат във 
вода, без да достигнат повърхността на водата; някои лотоси може и да са родени във вода, да са 
израснали във вода, и да останат до повърхността на водата; някои лотоси може и да са родени във вода, 
да са израснали във вода, но те израстват над повърхността на водата и остават там без да бъдат изцапани 
от водата, точно така, обхващайки света с окото на Буда, Благословеният видял същества с малко прах 
върху очите и същества с много прах върху очите, с изявени качества и с малко качества, с добри качества 
и с лоши качества, лесни за обучение и трудни за обучение, и немного такива, които живеят с визията за 
неодобрение и страх от другия свят. 

... 

Тогава Брахма Сахампати, с мисълта "Благословеният даде своето одобрение [на моята молба] по 
отношение преподаването на Дамма," отдал почит на Благословения и изчезнал от там. 

— СН 6.1 

 

Буда се запитал: Първо на кого да преподам Дамма? 

“Аз се запитах следното: ‘На кого първо да преподам Дамма? Кой ще разбере бързо тази Дамма?’ И 
тогава следната мисъл се появи в мен: ‘Алара Калама е мъдър, интелигентен, проницателен; той от доста 
време е с малко прах в очите. Какво ще стане ако за първи път преподам Дамма на Алара Калама? Той ще 
я разбере бързо.’ Тогава божествата се обърнаха към мен и казаха: ‘Благородни, Алара Калама почина 
преди седем дни.’ И познание и видение възникна в мен: ‘Алара Калама почина преди седем дни.’ Аз 
помислих: ‘Загубата на Алара Калама е голяма. Ако той беше чул тази Дамма, щеше да я разбере бързо.’ 

“Аз се запитах следното: ‘На кого първо да преподам Дамма? Кой ще разбере бързо тази Дамма?’ И 
тогава следната мисъл се появи в мен: ‘Уддака Рамапутта е мъдър, интелигентен, проницателен; той от 
доста време е с малко прах в очите. Какво ще стане ако за първи път преподам Дамма на Уддака 
Рамапутта? Той ще я разбере бързо.’ Тогава божествата се обърнаха към мен и казаха: ‘Благородни, 
Уддака Рамапутта почина миналата нощ.’ И познание и видение възникна в мен: ‘Уддака Рамапутта 
почина миналата нощ.’ Аз помислих: ‘Загубата на Уддака Рамапутта е голяма. Ако той беше чул тази 
Дамма, щеше да я разбере бързо.’ 

“Аз се запитах следното: ‘На кого първо да преподам Дамма? Кой ще разбере бързо тази Дамма?’ И 
тогава следната мисъл се появи в мен: ‘Групата от петима монаси присъединили се към мен докато бях 
зает с моето търсене бяха много полезни. Какво ще стане ако за първи път преподам Дамма на тях.’ 
Тогава си помислих: ‘Къде живеят в момента петимата монаси от групата?’ И с божественото око, което е 
пречистено и превъзхождащо човешкото, ги видях да живеят в Бенарес, в Исипатана, в Еленовия парк. 

"Тогава монаси, след като останах в Урувела толкова, колкото считах за необходимо, аз се отправих на 
странство към Бенарес. По пътя между мястото на просветление и Гая ме срещна Адживака Упака и ми 
каза: ‘Приятелю, твоето поведение е изчистено, цветът на твоята кожа е чист и искрящ. Под чие 
[обучение] си излязъл в бездомен живот приятелю? Кой е твоят учител? Чия Дамма следваш?’ Аз 
отвърнах на Адживака Упака в строфи: 

‘Аз съм този, който е отвъд всичко, познавач на всичко, 
отказал се от всичко, към нищо не привързан, 
освободен чрез прекратяване на страстното желание.  
Придобивайки това познание сам - 
кого да нарека учител? 

                                                           

23
  - Съгласно Коментарите, с терминът Очите на Буда (будда-чакку) се представят неговите свърхспособности да 

вижда непосредствено степента на зрелост на умствените качества, знания, предразположености и скритите 

склонности на всички живи същества. 
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Нямам аз учител, и няма друг като мен 
в целият свят с всички божества 
нито пък човек, със мен 
би могъл да се сравни. 

Аз съм този, който в този свят е Съвършен, 
учител [в този свят] Велик. 
Аз съм единствен Напълно просветлен 
Чиито огън е посаген и изгасен. 

Отивам аз в града на касийте 
за да задвижа Колелото на Дамма. 
В свят [отново] ослепял 
аз ще бия барабана на Безсмъртието.’ 

 

[Упака отвърнал:] ‘Съдейки по твоето изявление приятелю, ти трябва да си Световен победител.’ 

 
[Благословеният отвърнал:]  
‘Победители са тези като мен 
унищожили всичките петна. 
Победил съм всичко зло във мен, 
Затова, Упака, аз съм победител.’ 

 

“И когато това беше казано, Адживака Упака каза: ‘Така да бъде, приятелю.’ Клатейки глава той сви по 
страничната пътека и отмина. 

“Тогава монаси, придвижвайки се по пътя, след известно време пристигнах в Бенарес, в Еленовия парк, в 
Исипатана, и се приближих до групата от петима монаси. Монасите виждайки ме да се приближавам в 
далечината, се уговориха следното: ‘Приятели, тук идва отшелникът Готама, който живее в лукс, който се 
отказа от своя стремеж, и се завърна към лукса. Ние няма да му отдаваме почит, няма да ставаме заради 
него или да приемаме неговата купа или роба. Но може да му подготвим място за сядане. Ако той желае, 
може да седне.’ Но когато аз се приближих, тези монаси не можаха да спазят своята уговорка. Един се 
приближи за да ме посрещне и да вземе моята купа и роба, друг подготви място за сядане, трети донесе 
вода за [моите] крака; въпреки това, те се обърнаха към мен по име и [с думата] ‘приятел.’ 

“Тогава им казах: ‘Монаси, не се обръщайте към Татаагата по име и с [думата] “приятел.” Татаагата е 
Съвършен, Напълно просветлен. Слушайте монаси, Безсмъртното беше достигнато. Аз ще ви напътствам, 
аз ще ви уча на Дамма. Практикувайте така, както сте инструктирани, осъзнавайки за себе си тук и сега 
чрез директно познание вие, скоро ще навлезете и ще пребивавате в най-високата цел на светия живот, 
заради която членовете на различни родове напускат семейния живот и водят бездомен живот.’ 

“И когато това беше казано, монасите от тази петчленна група ми отговориха следното: ‘Приятелю Готама, 
от прилагането, от практиката, от следването на аскезата, с която се бяхте ангажирали, вие не бяхте 
постигнали никакви свръхчовешки състояния, никакви отличителни познания и визии, подобаващи на 
Благородните. Тъй като сега живеете в лукс,  отказали сте се от вашия стремеж и сте се върнали към лукса, 
как ще сте постигнали някакви свръхчовешки състояния, някакви отличителни познания и визии, 
подобаващи на Благородните?’ Когато това беше казано, аз им отговорих: ‘Татаагата не живее в лукс, нито 
се е отказал от своя стремеж и се е върнал към лукса. Татаагата е Съвършен, Напълно просветлен. 
Слушайте монаси, Безсмъртното беше достигнато. Аз ще ви напътствам, аз ще ви уча на Дамма. 
Практикувайки така, както сте инструктирани, осъзнавайки за себе си тук и сега чрез директно познание 
вие скоро ще навлезете и ще пребивавате в най-високата цел на светия живот, заради която членове на 
различни родове напускат семейния живот и водят бездомен живот.’ 

 



 

“Втори път монасите от тази петчленна група ми отговориха следното: ‘Приятелю Готама ... как ще сте 
постигнали някакви свръхчовешки състояния, някакви отличителни познания и визии, подобаващи на 
Благородните?’ Втори път им отговорих: ‘Татаагата не живее в лукс, нито се е отказал от своя стремеж и се 
е върнал към лукса ... и води бездомен живот.’ Трети път монасите от тази петчленна група ми отговориха 
следното: ‘Приятелю Готама ... как ще сте постигнали някакви свръхчовешки състояния, някакви 
отличителни познания и визии, подобаващи на Благородните?’ 

“Когато това беше казано, аз ги попитах: ‘Монаси, някога чували ли сте ме да говоря така преди?’—‘Не 
Благородни’—‘Татаагата е Съвършен, Напълно просветлен. Слушайте монаси, Безсмъртното беше 
достигнато. Аз ще ви напътствам, аз ще ви уча на Дамма. Практикувайки така, както сте инструктирани, 
осъзнавайки за себе си тук и сега чрез директно познание вие скоро ще навлезете и ще пребивавате в 
най-високата цел на светия живот, заради която членовете на различни родове напускат семейния живот 
и водят бездомен живот.’ 

“Аз бях в състояние да убедя монасите от тази петчленна група" 

— МН 26 

 

IV. Задвижване на Колелото на Дамма   

Първата беседа на Буда пред групата от петима монаси 

 
Това съм чул. Веднъж Благословеният бил отседнал във Варанаси в Еленовия парк Исипатана. Там 
Благословеният се обърнал към група от пет монаха: 

"Монаси, тези две крайности не трябва да бъдат следвани от този, който е излязъл от дома в търсене на 
истината. Какви са тези крайности? Едната е - преследването на чувствено щастие в чувствените 
удоволствия, което е низше, долно, светско, недостойно, безполезно; другата е преследването на 
самоизмъчване, което е болезнено, недостойно, безполезно. Без да се обръща към никоя от тези 
крайности, Татаагата бе пробуден за Средния път, път който води до появата на прозрение, води до 
появата на знание, който води до спокойствие, до директно познание, до просветление, до ниббана.  

"И какъв, монаси, е този среден път довел Татаагата до просветление, който води до прозрение ... който 
води до ниббана? Това е Благородният осмичен път, а именно: правилен възглед, правилен стремеж, 
правилно говорене, правилно действие, правилно прехранване, правилно усилие, правилна осъзнатост, 
правилна концентрация. Това, монаси, е Средният път довел до просветление Татаагата, път който води 
до появата на прозрение, води до появата на знание, който води до спокойствие, до директно познание, 
до просветление, до ниббана.  

"А това, монаси, е Благородната истина за страданието: раждането е страдание, стареенето е страдание, 
боледуването е страдание, смъртта е страдание; мъка, печал, болка тъга и отчаяние са страдание; 
свързване с неприятното е страдание; разделяне от приятното е страдание; да не получим това което 
искаме е страдание; накратко, петте групи, обект на привързване са страдание.  

"А това, монаси, е Благородната истина за произхода на страданието: желанието е това което води до 
повторно съществуване, придружено с удоволствие и страст, търсещо удоволствие тук и там, а именно: 
желанието за чувствени наслади, желанието за съществуване, желанието за несъществуване. 

"А това, монаси, е Благородната истина за прекратяването на страданието: това е пълното изоставяне и 
прекратяването на това желание, отхвърлянето и отказа от него, освобождаването от него, откъсването от 
него.  

"А това, монаси, е Благородната истина за пътя водещ до прекратяване на страданието: това е 
благородният осмичен път, а именно: правилен възглед, правилен стремеж, правилно говорене, 
правилно действие, правилно прехранване, правилно усилие, правилна осъзнатост, правилна 
концентрация.  

"'Това е Благородната истина за страданието': по този начин, монаси, по отношение на неща, нечувани 
преди, възникна в мен прозрение, знание, мъдрост, истинското познание и разбиране.  

"'Тази Благородна истина за страданието следва да бъде напълно разбрана': по този начин, монаси, по 
отношение на неща, нечувани преди, възникна в мен прозрение ... и разбиране.  
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"'Тази Благородна истина за страданието беше напълно разбрана': по този начин, монаси, по отношение 
на неща, нечувани преди, възникна в мен прозрение ... и разбиране. 

"'Това е Благородната истина за произхода на страданието': по този начин, монаси, по отношение на 
неща, нечувани преди, възникна в мен прозрение, знание, мъдрост, истинското познание и разбиране.  

"'Тази Благородна истина за произхода на страданието следва да бъде изоставена': по този начин, 
монаси, по отношение на неща, нечувани преди, възникна в мен прозрение ... и разбиране.  

"'Тази Благородна истина за произхода на страданието беше изоставена': по този начин, монаси, по 
отношение на неща, нечувани преди, възникна в мен прозрение ... и разбиране.  

"'Това е Благородната истина за прекратяване на страданието': по този начин, монаси, по отношение на 
неща, нечувани преди, възникна в мен прозрение, знание, мъдрост, истинското познание и разбиране.  

"'Тази Благородна истина за прекратяване на страданието следва да бъде постигната': по този начин, 
монаси, по отношение на неща, нечувани преди, възникна в мен прозрение ... и разбиране.  

"'Тази Благородна истина за прекратяване на страданието беше постигната': по този начин, монаси, по 
отношение на неща, нечувани преди, възникна в мен прозрение ... и разбиране.  

"'Това е Благородната истина за пътя водещ до прекратяване на страданието': по този начин, монаси, по 
отношение на неща, нечувани преди, възникна в мен прозрение, знание, мъдрост, истинското познание и 
разбиране.  

"'Тази Благородна истина за пътя водещ до прекратяване на страданието следва да бъде развита': по този 
начин, монаси, по отношение на неща, нечувани преди, възникна в мен прозрение ... и разбиране.  

"'Тази Благородна истина за пътя водещ до прекратяване на страданието беше развита': по този начин, 
монаси, по отношение на неща, нечувани преди, възникна в мен прозрение ... и разбиране.  

"Монаси, докато моето познание и прозрение за Четирите благородни истини,  такива каквито са в 
техните три фази и дванадесет аспекта не бяха напълно изяснени по този начин, Аз не претендирах че 
имам пробуждане за върховното перфектно просветление в свят, с неговите деви, Мара, Брахма, в това 
поколение с неговите отшелници и брамини, неговите деви и хора. Но когато моето познание и 
прозрение за Четирите благородни истини,  такива каквито са в техните три фази и дванадесет аспекта 
бяха напълно изяснени по този начин, тогава Аз заявих, че имам пробуждане за върховното перфектно 
просветление в свят, с неговите деви, Мара, Брахма, в това поколение с неговите отшелници и брамини, 
неговите деви и хора. В мен възникна познанието и прозрението, че: 'Непоклатимо е освобождението на 
моят ум. Това е моето последно раждане. Няма да има повече завръщане към съществуване."  

Това е, което Благословеният каза. Групата от пет монаси били доволни и щастливи от беседата на 
Благословения. И докато тази беседа била още произнасяна, в Почитаемия Конданя възникнало 
изчистеното от праха прозрение за Дамма: "Всичко което е обект на възникване е обект и на 
прекратяване."  

И когато Колелото на Дамма било завъртяно от Благословения, обитаващите земята деви възкликнали: 
"Във Варанаси, в Еленовия парк Исипатана, това Върховно колело на Дамма е вече завъртяно от 
Благословения, което не може да бъде спряно от никой отшелник или брамин или дева или Мара или 
Брахма или от никой на света." Като чули възгласа на земните деви, девите от сферата на Четирите велики 
кралства възкликнали: "Във Варанаси ... това Върховно колело на Дамма е вече завъртяно от 
Благословения, което не може да бъде спряно ... от никой на света." Като чули възгласа на девите от 
сферата на Четирите велики кралства, девите от Таватимса  ... девите от Яма ... девите от Тусита ... девите 
от Нимманарати ... девите от Паранимитавасавати ... девите на Брахма заедно възкликнали: " Във 
Варанаси, в Еленовия парк Исипатана, това Върховно колело на Дамма е вече завъртяно от 
Благословения, което не може да бъде спряно от никой отшелник или брамин или дева или Мара или 
Брахма или от никой на света."  

И в този момент, в този миг, в тази секунда, в която този възглас достигнал света на Брахма, всички десет 
хиляди световни системи се разтърсили, разтресли, и потреперили, и една неизмеримо прекрасна 
светлина се разпростряла над света, надминавайки божественото сияние на девите.  



 

Тогава Благословеният изрече следното вдъхновено слово: "Конданя наистина е разбрал! Конданя 
наистина е разбрал!" По този начин Почтеният Конданя придоби името "Анна Конданя - Конданя който е 
разбрал." 

— СН 56.11 

 

Втората беседа (за характеристиките на Аната): 

На света има вече шестима араханти 

... 

“Затова, със сигурност монаси, каквато и да е материална форма, минала, бъдеща или настояща, 
вътрешна или външна, груба или фина, низша или възвишена, далечна или близка, цялата тази 
материална форма трябва да бъде разглеждана с истинска мъдрост, в съответствие с реалността, по този 
начин: ‘Това не е мое, това не е моят Аз, това не съм Аз’. 

“Затова, със сигурност монаси, каквото и да е усещане ... 

“Затова, със сигурност монаси, каквото и да е възприятие ... 

“Затова, със сигурност монаси, каквато и да е ментална формация ... 

“Затова, със сигурност монаси, каквото и да е съзнание, минало, бъдещо или настоящо, вътрешно или 
външно, грубо или фино, низше или възвишено, далечно или близко, цялото това съзнание трябва да 
бъде разглеждано с истинска мъдрост, в съответствие с реалността, по този начин: ‘Това не е мое, това не 
е моят Аз, това не съм Аз’. 

“Монаси, добре обученият благороден последовател, вижда, че е разочарован от материалните форми, 
че е разочарован от усещанията, че е разочарован от възприятията, че е разочарован от умствените 
формации, че е разочарован от съзнанието. Това разочарование го води до безпристрастност. Постигайки 
тази свобода от страстите той е освободен. Постигайки освобождение, възниква познанието, че е 
освободен. Той знае: раждането е изчерпано, водил е  свят живот, това, което е трябвало да бъде 
направено е направено, няма да има повече завръщане под каквато и да било форма на съществуване.” 

Това е което Благословеният каза. Групата от пет монаха били доволни и щастливи от беседата на 
Благословения. И докато тази беседа била още произнасяна умовете на петте монаси станали чисти от 
замърсявания, без привързаности. 

И наистина, в този момент имало шест араханта на света. 

— СН 22.59 

 

Каква е разликата между един Арахант и един Буда? 

 [Буда:] "И така монаси, каква е разликата, какво е различието между Татаагата, Араханта, Напълно 
просветления и монаха, освободен чрез мъдрост?" 

[Група монаси:] "Благородни, нашите учения се коренят в Благословения, ръководени са от 
Благословения, намират пристан в Благословения. Би било добре, ако Благословеният ни разясни 
значението на това изявление. Ако го чуят от неговите уста, монасите ще го запомнят." 

"В такъв случай, слушайте внимателно монаси. Аз ще говоря." 

"Да, Благородни" отвърнали монасите. 

Благословеният казал следното: "Татаагата, монаси, Арахантът, Напълно просветления, е създателят на 
невъзникналия преди път, първопроходец на непроправяния преди път, възвестител на невъзвестен 
преди път. Той е познавач на пътя, откривател на пътя, майстор на пътя. И неговите последователи в 
момента пребивават в следване на този път и ще го овладеят след това. 

"Това монаси, е разликата, това е различието между Татаагата, Араханта, Напълно просветления и 
монаха, освободен чрез мъдрост." 

— СН 22.58 
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V. Четиридесет и пет години преподаване 

Неговите учения, винаги практични, включват уроци за основните добри обноски, 

"И как един монах е такъв, който познава събранието? Монахът познава събранието така: 'Това е 
събрание на катии, това е събрание на брамини, това е събрание на стопани, това е събрание на аскети. 
Сред тях, той трябва да подходи [към събралите се] по този начин; той трябва да спре по този начин; той 
трябва да действа по този начин; той трябва да седне по този начин; той трябва да говори по този начин; 
той трябва да запази мълчание по този начин.' Ако един монах не познава събранието: 'Това е събрание 
на катии ... на аскети. Сред тях, той трябва да подходи [към събралите се] по този начин ... той трябва да 
запази мълчание по този начин' — него не би трябвало да го наричат 'този който познава събранието.' Но 
понеже той познава събранието — 'Това е събрание на катии ... на аскети. Сред тях, той трябва да подходи 
[към събралите се] по този начин ... той трябва да запази мълчание по този начин' — него го наричат 'този 
който познава събранието.' Той е такъв, който познава Дамма, такъв, който познава значението, такъв, 
който познава себе си, такъв, който познава умереността, такъв, който познава правилното време, такъв, 
който познава събранието." 

— АН 7.68 

 

...уроци, как да се отнасяме към нашите родители, 

Подкрепата към нашите родители, подкрепата към нашата жена и дете, занимаването с честен труд: Това 
е най-висшата защита. 

— Сутта нипата 2.4 

 

Баща и майка, състрадателни към своето семейство, 
се наричат Брахма, първите учители, 
за дарове от своите деца достойни те са. 
Мъдрецът трябва почит да им отдаде, 
да се отблагодари с храна, напитки, дрехи и постели,  
със къпане и мазане с масла, както и със миене на техните крака.  
Постъпвайки така към своите родители, 
мъдрите са достойни за похвали, и след смъртта 
се радват на небесните нива. 

— Итивутака 106 

 
... уроци за богатството на щедростта, 

"А какво е богатството на щедростта? Това е когато ученикът на Благородните, живеещ в дом, е с чист от 
замърсявания ум, щедър, открит, наслаждаващ се на отказа, посветен на благотворителност, радващ се на 
даряването и благотворителността. Това се нарича богатството на щедростта." 

— АН 7.6 

 

... стойността на моралното поведение, 

"А какво е богатството на моралното поведение? Това е когато ученикът на Благородните се въздържа от 
отнемането на живот, въздържа се от вземането на това, което не е дадено, въздържа се от сексуална 
злоупотреба, въздържа се от лъжовна реч, въздържа се от алкохолни напитки и упойващи вещества, 
които са основа за небрежност. Това се нарича богатството на моралното поведение. 

— АН 7.6 

 
 
 



 

... за плодовете от моралното поведение, 

"Със правилно насочен ум, 
говорещ правилна реч, 
извършващ правилни телесни постъпки: 
Мъдрецът, действащ тук,  
в своя кратък живот, 
след разпада на тялото, мъдрият, 
се преражда в небесните нива". 

— Итивутака 71 

 
... за опасностите от чувствените удоволствия — дори и небесните такива, 

Случай, в който някой човек, който сам е обект на старостта, разбирайки опасността от това, което е обект 
на старостта, търси нестареещото, ненадминатата сигурност от робството, ниббана. Този, който сам е 
обект на болести, разбирайки опасността от това, което е обект на болестите, търси неразболяващото се, 
ненадминатата сигурност от робството, ниббана. Този, който сам е обект на смъртта, разбирайки 
опасността от това, което е обект на смъртта, търси безсмъртното, ненадминатата сигурност от робството, 
ниббана. Този, който сам е обект на замърсявания, разбирайки опасността от това, което е обект на 
замърсявания, търси незамърсеното, ненадминатата сигурност от робството, ниббана. 

— АН 4.255 

 
... ценността на отказа, 

"След известно време, виждайки опасностите от чувствените удоволствия, аз подхраних [това прозрение], 
и след като постигнах плодовете на отказа, аз се стремях към него. Моят ум беше изложен на отказ и 
стана спокоен, утихнал, и освободен чрез него, докато накрая видях, че е станал умиротворен. 

"След известно време Ананда, отделен от чувствените удоволствия, отстранил неблаготворните влияния 
[на ума], навлязох и пребивавах в първа джана." 

— АН 9.41 

 
... и за Четирите благородни истини. 

"Бикку, поради неразбиране, поради неосъзнаване на Четирите благородни истини аз също като вас 
трябваше да бродя толкова дълго през този цикъл от прераждания. Кои са тези Четири благородни 
истини? Това са: Благородната истина за дукка; Благородната истина за произхода на дукка; Благородната 
истина за прекратяването на дукка; и Благородната истина за пътя, водещ до прекратяването на дукка. Но 
сега, бикку, когато това е разбрано и осъзнато, изоставена е жаждата за съществуване, унищожено е това, 
което води до повторно съществуване - няма вече следващо съществуване." 

— ДН 16 

 

Накратко, Буда учи как да се разбере истина и да се постигне крайното щастие: 
ниббана 

"Има сфера, където няма нито земя, нито вода, нито огън, нито вятър; която не е нито сфера на 
безкрайното пространство, нито сфера на безкрайното съзнание, нито сфера на празнотата, нито сфера на 
нито-възприятие-нито-невъзприятие; нито този свят, нито следващият свят, нито слънце, нито луна. И там, 
ви казвам, няма нито появяване, нито движение, нито застой; нито угасване, нито възникване: без база, 
без основа, без подкрепа [умствени обекти]. Това и само това е края на страданието." 

— Удана 8.1 

 

"Както в миналото, така и в настоящето аз уча само за дукка и за прекратяването на дукка." 

— СН 22.86 



 

 43 

Буда – единствен по рода си 

 
Почтеният Ананда седнал на отреденото му място. Браминът Гопака Моггалана зае по-ниско място за 
сядане, седна от едната му страна и попита Почтения Ананда: 

“Учителю Ананда, има ли един единствен монах който да притежава всички качества, и то до 
съвършенство, които притежава Учителят Готама, Освободеният, Напълно просветленият?” 

“Брамин, няма такъв единствен монах, който да притежава всички качества и то до съвършенство, които 
притежава Благословеният, Освободеният, Напълно просветленият. Благословеният беше създателят на 
невъзникналия преди път, първопроходец на непроправяния преди път, възвестител на невъзвестен 
преди път. Той е познавач на пътя, откривател на пътя, майстор на пътя. Но неговите последователи сега 
са в състояние да следват този път и в последствие да го овладеят. 

— МН 108 

 
...  и репутацията му се разпространява 

Брамини и домакини от града Сала чули: “Отшелникът Готама, синът от рода Шакий който излезе от рода 
Шакий в бездомен живот, пътува от страната Косала с голяма Санга от монаси и е пристигнал в града Сала. 
За Учителят Готама се разпространява тази славна вест: ‘Този Благословен е съвършен, напълно 
просветлен, съвършен в истинското познание и поведение, възвишен, познавач на света, ненадминат 
водач на лица, които трябва да бъдат укротени, учител на богове и хора, просветлен, благословен. 
Осъзнал за себе си чрез пряко познание, той разкрива [на другите] този свят с неговите богове, Мара, 
Брахма, с неговите поколения жреци и отшелници, крале и [обикновени] хора. Той преподава Дамма 
добре в началото, добре в средата и добре в края, с правилният дух и буква, той разкрива светият живот 
който е напълно съвършен и чист.’ Хубаво би било да се види такъв арахант.” 

— МН 41 

 

Той пътува навред, учи хора от всяка каста и всички сфери на живота, 

 
"Спомням си, как съм ходил на стотици събрания на благородни ... стотици събрания на брамини ... 
стотици събрания на стопани ... стотици събрания на отшелници ... "  

— МН 12 

 
... включително последователи миряни, 

Веднъж Благородният бил отседнал близо до Саватти в горичката Джета в парка на Анатапиндика. И 
тогава светският последовател Даммика с петстотин други светски последователи се доближили до 
Благословения. Като наближили и след като отдали почит на Благословения седнали от едната му страна. 
Сядайки Даммика се обърнал към Благословения ... 

 Сутта нипата 2.14 

 

Веднъж Благословеният бил отседнал сред Колийте близо до техния град наречен Каккарапатта. Там 
младият представител на Колийте Дигаджану приближил Благословения, отдал му почит, седнал от 
едната му страна и му казал: "Учителю, ние сме светски хора наслаждаващи се на чувствените 
удоволствия, живеем в дом, пълен с деца. Ние използваме сандалово дърво от Каси; ние носим накити 
[използваме] гримове и мазила, приемаме злато и сребро. Нека Благословения да ни научи на Дамма по 
начин, който ще ни доведе до благоденствие и щастие в този и следващия живот." 

 



 

[Благословения казал:] "Бяггападжа [24], има следните четири неща, които водят един член на рода до 
благоденствие и щастие в този живот. Кои четири? Съвършенство в начинанията, съвършенство в 
защитата, добро приятелство и балансиран начин на живот. 

"А какво е съвършенство в начинанията? Тук, какъвто и да е начинът по който един член на рода печели 
прехраната си — земеделие, търговия, скотовъдство, стрела с лък, държавна служба или друг занаят — 
той е умел и усърден, правилно преценява как правилно да бъде изпълнено. Това се нарича 
съвършенство в начинанията. 

"А какво е съвършенството в защитата? Тук, един член на рода изгражда защита и опазва богатството 
което е придобил чрез начинания и енергия, което е натрупал със собствените си ръце, изкарал чрез пот 
на челото си, честно богатство, честно придобито, мислейки: 'Как да направя така, че крале или крадци да 
не го отнемат, огън да не го изгори, вода да не го потопи, наследници да не се намразят заради него?' 
Това се нарича съвършенство в защитата. 

"А какво представлява дружбата с чудесни приятели? В някой град или село, мирянинът, който общува 
със стопани или техните синове, както млади така и стари, които са съвършени във вярата, моралното 
поведение, щедростта и мъдростта. Той общува с тях, води беседи с тях. Опитва се да  изравни своето 
ниво на вяра до тяхното съвършено ниво на вяра. Опитва се да изравни своето ниво на морално 
поведение до тяхното съвършено ниво на морално поведение. Опитва се да изравни своето ниво на 
щедрост до тяхното съвършено ниво на щедрост. Опитва се да изравни своето ниво на мъдрост до 
тяхното съвършено ниво на мъдрост. Това се нарича чудесно приятелство." 

"А какво е водене на балансиран живот? Тук, един член на рода, знаейки своите доходи и разходи води 
един умерен живот нито разточителен, нито мизерен [осъзнавайки]: 'Така моят доход ще надхвърли 
разходите ми, но не и обратното'. Точно както златаря, или неговия помощник, знае: '[Слагайки] толкова, 
[везната] отива надолу, [слагайки] толкова, [везната] отива нагоре', по същият начин и стопанинът знае 
своите доходи и разходи, води един балансиран живот нито разточителен, нито мизерен [осъзнавайки]: 
'Така моят доход ще надхвърли разходите ми, но не и обратното." 

"Ако този член на рода има малък доход но живее луксозно, другите биха казали за него: 'Този член на 
рода изяжда своето богатство така, както този който изяжда смокините [25].' Но ако той има голям доход и 
живее пестеливо, другите биха казали за него: 'Този член на рода се умъртвява от глад.' Но животът му се 
нарича балансиран, когато един член на рода знае, своите доходи и разходи, балансираният му начин на 
живот е нито твърде разточителен нито твърде мизерен, [осъзнавайки]: ' Така моят доход ще надхвърли 
разходите ми, но не и обратното.'  

"Натрупаното богатство има четири източника на разпиляване: плащане за жени, за алкохол, за хазарт, на 
лоши приятели, лоши спътници, лоши другари. Точно както би станало с един голям резервоар с четири 
притока и четири отточни канала, и когато човек затвори притоците и отвори отточните канали, и ако не 
се изсипе [достатъчно] дъжд, той може да очаква, че водата в резервоара ще намалее в повече, отколкото 
ще се покачи; същото е и с така натрупаното богатството, което има четири източника на разпиляване: 
плащане за жени, ... , на лоши приятели, лоши спътници, лоши другари." 

"Натрупаното богатство има четири източника за натрупване: избягване на плащане за жени, за алкохол, 
за хазарт, на лоши приятели, лоши спътници, лоши другари. Точно както би станало с един голям 
резервоар с четири притока и четири отточни канала, и когато човек отвори притоците и затвори 
отточните канали, и ако се изсипе [достатъчно] дъжд, той може да очаква, че водата в резервоара ще се 
покачи в повече, отколкото ще намалее; същото е и с така натрупаното богатството, което има четири 
източника за натрупване: избягване на плащането за жени, ... , на лоши приятели, лоши спътници, лоши 
другари." 

 

 

                                                           

24
  - това е фамилията на Дигаджану 

25
  - съгласно Коментарите: "Този, който иска да изяде смокините, тресе дървото със узрели смокинови плодове и с 

един удар събаря много плодове. Той изяжда узрелите плодове, оставяйки на земята останалите. Точно така, този, 
който харчи по-голяма част от заработеното, наслаждава се на богатството, го пилее, затова е казано следното: "Този 
член на рода изяжда своето богатство така, както този който изяжда смокините ". 
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"Това са четирите неща които водят един член на рода до благоденствие и щастие в този живот. 

"Бяггападжа, има следните четири [други] неща, които водят един член на рода до благоденствие и 
щастие в следващия живот. Кои четири? Съвършенство във вярата, съвършенство в моралното поведение, 
съвършенство в щедростта и съвършенство в мъдростта. 

"А какво е съвършенство във вярата? Тук, един член на рода е надарен с вяра. Той вярва в просветлението 
на Татаагата така: 'Благословеният е арахант, напълно просветлен, съвършен в истинското познание и 
поведение, възвишен, познавач на света, ненадминат водач на лица, които трябва да бъдат укротени, 
учител на богове и хора, просветлен, благословен.' Това се нарича съвършенство във вярата. 

"А какво е съвършенство в моралното поведение? Тук, един член на рода се въздържа от отнемането на 
живот, от вземането на това, което не е дадено, от сексуална злоупотреба, от лъжовна реч, от алкохолни 
напитки и упойващи вещества, които са основа за небрежност. Това се нарича съвършенство в моралното 
поведение. 

"А какво е съвършенства в щедростта? Тук един член на рода, живеещ в дом, с ум чист от замърсявания, 
щедър, открит, наслаждавайки се на отказа, посветен на благотворителност, радващ се на даряването и 
благотворителността. Това се нарича съвършенство в щедростта. 

"А какво е съвършенство в мъдростта? Тук един член на рода е мъдър; той притежава мъдростта, която 
разпознава възникването и отминаването, която е благородна и проникваща и която води до пълно 
унищожение на страданието. Това се нарича съвършенство в мъдростта. 

"Това са четирите [други] неща, които водят един член на рода до благоденствие и щастие в следващия 
живот." 

— АН 8.54 

 

...монаси, 

Това съм чул. Веднъж Благословеният бил отседнал сред Шакийте в Капилаватту в Голямата гора, заедно с 
една голяма Санга наброяваща около петстотин монаси, всички те араханти... 

— ДН 20 

 

... прокажени, 

Тогава Благословеният, обхващайки цялото събрание със своята осъзнатост, се запитал, "Кой тук е в 
състояние да разбере Дамма?" Видял прокаженият Суппабуда да седи на събранието и, виждайки го, в 
съзнанието му възникнала следната мисъл: "Този човек там е способен да разбере Дамма." И така, 
насочвайки се към прокажения Суппабуда, той му произнесъл последователни беседи: беседа за 
щедростта, беседа за моралната дисциплина, беседа за небесните селения; пояснил опасностите, 
деградацията и покварата от чувствените желания, както и отплатата на отказа. И тогава, когато видял, че 
умът на прокажения Суппабуда бил готов, възприемчив, свободен от замърсявания, въодушевен и сияещ, 
тогава му преподал Дамма-беседа, предназначена за Пробудени, т.е. за страдането, неговият произход, 
прекратяването и пътя, водещ до неговото прекратяване. 

— Удана 5.3 

 

...крале, 

В Саватти. И тогава, в средата на деня, крал Песанади – крал на Косала отиде при Благословения. 
Благословеният му каза следното, докато той сядаше от едната му страна: "От къде идваш велики кралю, 
в средата на деня?" 

"До сега Благородни, аз бях ангажиран с тези кралски дела, които са типични за миропомазаните 
катийски крале, които са опиянени от опиянението на върховната власт, които са обсебени от жажда за 
чувствени удоволствия, които са постигнали стабилен контрол в своите страни и които властват чрез 
завземане на големи земни територии." 



 

"Как мислиш, велики кралю? Ако един човек дойде при вас от изток, някой който е сигурен и надежден. 
Приближавайки, той ви съобщи: 'Със сигурност, велики кралю, вие трябва да знаете следното: Аз идвам от 
изток, и там видях една гигантска скала висока до небето, която търкаляйки се насам, размазваше всички 
живи същества. Правете каквото решите че трябва да бъде направено, велики кралю.' След това втори 
човек идва при вас от запад ... След това трети човек идва при вас от север ... След това четвърти човек 
идва при вас от юг, някой който е сигурен и надежден. Приближавайки, той ви съобщи: 'Със сигурност, 
велики кралю, вие трябва да знаете следното: Аз идвам от изток, и там видях една гигантска скала висока 
до небето, която търкаляйки се насам, размазваше всички живи същества. Правете каквото решите че 
трябва да бъде направено, велики кралю.' Ако, велики кралю, възникне такава голяма заплаха, такова 
ужасно унищожение на човешкия род, на човешкото състояние, което така трудно се достига [от живите 
същества], какво би трябвало да се направи [в този случай]?" 

"Ако, благородни, възникне такава голяма заплаха, такова ужасно унищожение на човешкия род, на 
човешкото състояние, което така трудно се достига [от живите същества], какво друго би могло да се 
направи, освен да се живее според Дамма, да се живее праведно, да се извършват благотворни дела, 
които носят заслуги?" 

"Аз те информирам, велики кралю, аз ти съобщавам, велики кралю: остаряването и смъртта се търкалят 
към теб. Когато стареенето и смъртта се търкалят към теб, велики кралю, какво трябва да се направи?" 

"Когато стареенето и смъртта се търкалят към мен, Благородни, какво друго би могло да се направи, 
освен да се живее според Дамма, да се живее праведно, да се извършват благотворни дела, които носят 
заслуги? 

... 

"Така е, велики кралю! Така е, велики кралю! Когато стареенето и смъртта се търкалят към теб, какво 
друго би могло да се направи, освен да живееш според Дамма, да живееш праведно, да извършваш 
благотворни дела, които носят заслуги?" 

— СН 3.25 

 

... низвергнати, 

В низше семейство бях роден, беден, без никаква храна. Моята работа беше унизителна: Аз събирах 
спаружените, повехнали цветя от светилищата и ги изхвърлях. Хората ме намираха за отвратителен, 
презираха ме и ме отбягваха. С огорчено сърце отдавах почит на мнозина. Тогава видях Просветления със 
собствени усилия, обграден от група монаси, Великият герой, Съвършеният да влиза в град Магада. 
Хвърляйки долу своя бастун, аз се приближих към него за да му отдам почит. Той — Съвършеният — 
застана изпълнен със състрадание пред мен. След като се поклоних до краката на Учителя, аз застанах от 
едната му страна и помолих да следвам него, най-висшият от всички живи същества. Състрадателният 
Учител, симпатизиращ на целият свят каза: "Ела, бикку." Това беше моето официално приемане. Аз стоях 
сам в дивата пустош, неуморим, следвах думите на Учителя, точно както той, Завоевателят, ми беше 
казал. През първата стража на нощта, аз си припомних предишните си животи; през средата на нощта, 
пречистих божественото си око; в последната част на нощта, отхвърлих масата на тъмнината. И тогава, 
когато нощта беше свършила и се завърна слънцето, Индра и Брахма дойдоха за да ми отдадат почит, със 
ръце събрани пред своето сърце: "Поклон пред теб, о чистокръвни, поклон пред теб, о съвършени, чиито 
опетнявания са изчистени. Вие, уважаеми, сте достоен за дарения." 

— Терагата 12.2 

 

... последователи на други духовни традиции, 

Пуння, син от рода Колий, един аскет имитиращ вол, както и Сения, аскет имитиращ голо куче, отидоха 
при Благословения. Пуння, аскетът имитиращ вол, отдаде почит на Благословения и седна от едната му 
страна, докато Сения, аскетът имитиращ голо куче, обмени поздрави с Благословения, и когато този учтив 
и любезен разговор приключи, седна от едната му страна свит като куче. Пуння, аскетът имитиращ вол, 
каза на Благословения: “Благородни, Сения е аскет, имитиращ голо куче и прави това, което е трудно да 
се прави: той яде храната си когато е хвърлена на земята. Той отдавна е приел и практикува тази 
имитация на голо куче. Каква ще бъде неговата дестинация? Как ще се развие неговото бъдеще?” 
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“Стига Пуння, остави това. Не ме питай за това.” 

Втори път … и трети път Пуння, аскетът имитиращ вол, каза на Благословения: “Благородни, Сения е аскет, 
имитиращ голо куче и прави това, което е трудно да се прави: той яде храната си когато е хвърлена на 
земята. Той отдавна е приел и практикува тази имитация на голо куче. Каква ще бъде неговата 
дестинация? Как ще се развие неговото бъдеще?” 

“Е, Пуння тъй като очевидно не успях да те убедя като казах: ‘Стига Пуння, остави това. Не ме питай за 
това,’ затова ще ти отговоря. 

“В този случай Пуння, когато някой практикува имитация на голо куче напълно и постоянно; той развива 
кучешки навици напълно и постоянно; той развива кучешки ум напълно и постоянно; той развива кучешко 
поведение напълно и постоянно. Правейки това, след разпадане на тялото, след смъртта, той се появява 
отново в компанията на кучета. Но ако той има възглед като този: ‘Чрез тези добродетели или чрез 
съблюдаването на аскетизъм или воденето на свят живот аз ще стана велико божество или някое по-
малко божество,’ това е грешен възглед. Казвам ти, има две дестинации за тези със грешен възглед: ад 
или животинска утроба. Така че, Пуння, ако неговата имитация на голо куче е успешна, тя ще го отведе до 
компанията на кучетата; ако е неуспешна, тя ще го отведе до ада.” 

— МН 57 

 

... и райски същества 

"... стотици събрания на Боговете от рая на четирите Велики краля ... стотици събрания на Тридесетте и 
три бога ... стотици събрания на  свитата на Мара ... стотици събрания на Брахма. И преди съм седял с тях, 
беседвал съм с тях и съм водил разговори с тях..." 

— МН 12 

 

Буда учи своето семейство, включително своят син Рахула, 

 
"Откажи се от петте чувствени удоволствия, които навлизат и доставят удоволствие на ума, и с вяра излез 
от дома си, стани един от тези, които прекратяват страданието! 

"Събирай се с добри приятели и избирай отдалечени места за пребиваване, уединени, с малко шум. Бъди 
умерен в храненето. Не изпитвай привързаност към неща като роба, купа за дарения, лекарства или място 
за обитаване; не бъди един от тези, които се завръщат към светското. Практикувай сдържаност съгласно 
Виная и контролирай петте си сетива. 

"Практикувай осъзнатост към тялото и непрекъснато развивай безстрастие [към него]. Избягвай красивите 
неща, които са свързани със страст; медитирай върху непривлекателността, развий съсредоточен и 
уединен ум. 

"Медитирай върху преходността и отхвърли склонността към самомнение. Чрез мъдро разбиране и 
унищожаване на самомнението ти ще живееш в [най-висшето] спокойствие." 

По този начин Благословения многократно увещаваше Почтения Рахула. 

— Сутта нипата II.11 

 

...своята приемна майка, Махападжапати Готами, 

Веднъж Благословеният беше отседнал във Вейсали в островърхата зала във Великата гора Тогава 
Махападжапати Готами дойде при Благословения, поклони му се, застана от едната му страна, и му каза: 
"Учителю, ще бъде добре ако Благословеният ме обучи накратко на Дамма така, че чувайки Дамма от 
Благословения, аз да мога да живея сама, уединена, бдителна, старателна и решителна." 

 

 



 

"Готами, тези неща, които може да разпознаеш: "Тези неща, които водят (1) до страст, не до безстрастие; 
(2) към окови, не към освобождението от тях; (3) към натрупване, не към освобождение; (4) към 
засилване на желанието, не към намаляване на желанието; (5) към недоволство, не към удовлетворение; 
(6) към компания, не към уединение; (7) към мързел, не към енергичност; (8) към обремененост, не към 
лекота, ти определено трябва да разпознаеш така: 'Това не е Дамма, това не е Виная, това не са ученията 
на Учителя.'  Но, Готами, тези неща, които може да разпознаеш: 'Тези неща, които водят  (1) до 
безстрастие, не до страст; (2) към освобождение, не към окови; (3) към освобождение, не към 
натрупване; (4) към намаляване на желанията, не към засилване на желанията; (5) към удовлетворение, 
не към недоволство; (6) към уединение, не към компания; (7) към енергичност, не към мързел; (8) към 
лекота, не към обременяване ти определено трябва да разпознаеш така: 'Това е Дамма, това е Виная, 
това са ученията на Учителя.'" 

— АН 8.53 

 

... и е напътствал своя братовчед, Нанда към пътя на араханта 

Това съм чул. Веднъж Благородният бил отседнал близо до Саватти в горичката Джета в парка на 
Анатапиндика.  И по това време Почтеният Нанда— братовчедът на Благословения — казал на голяма 
група от монаси, "Приятели, аз не изпитвам удоволствие от воденето на свят живот. Не мога да издържа 
да водя свят живот. Ще се откажа от обучението и ще се завърна към светския живот." 

Тогава един монах отишъл при Благословения и след като пристигнал му се поклонил и седнал от едната 
му страна. След като седнал казал на Благословения: "Учителю, Почтеният Нанда — братовчедът на 
Благословения — каза на голяма група от монаси, 'Приятели, аз не изпитвам удоволствие от воденето на 
свят живот. Не мога да издържа да водя свят живот. Ще се откажа от обучението и ще се завърна към 
светския живот.'" 

Тогава Благословеният казал на монаха, "Отиди, бикку. От мое име извикай Нанда и му кажи, 'Приятелю, 
Учителят те вика.'" 

"Да, Учителю," отговорил монаха, и намирайки Почтения Нанда, му казал "Приятелю, Учителят те вика." 

"Добре, приятелю" отвърнал Почтеният Нанда. Тогава той отишъл при Благословения и след като 
пристигнал му се поклонил и седнал от едната му страна. Когато седнал там, Благословеният му казал, 
"Истина ли е това Нанда, че си казал пред голяма група от монаси, 'Приятели, аз не изпитвам удоволствие 
от воденето на свят живот. Не мога да издържа да водя свят живот. Ще се откажа от обучението и ще се 
завърна към светския живот.'?" 

"Да, Учителю." 

"Но защо Нанда, не изпитваш удоволствие от воденето на свят живот?" 

"Учителю, докато живях в дом, едно момиче от рода Шакий — най-красивата в страната — докато 
сресваше косата си, погледна към мен и каза, 'Побързай, и се върни скоро, господине.' Припомняйки си 
това, аз не изпитвам удоволствие от воденето на свят живот. Не мога да издържа да водя свят живот. Ще 
се откажа от обучението и ще се завърна към светския живот." 

И тогава, хващайки Почтения Нанда за ръката — като силен мъж, който може да изправи изкълчена ръка 
или изкълчен крак — Благословеният изчезна от градинката Джета и се появи отново сред божествата от 
райската сфера Таватимса. И по това време около 500 прекрасни апсари бяха дошли за да укажат почит на 
краля на божествата Сакка. Благословеният каза на Почтения Нанда, "Нанда, виждаш ли тези 500 апсари?" 

"Да, Учителю." 

"Какво мислиш Нанда: Кои е по-прекрасен, по-привлекателен, по-красив — момичето от рода Шакий, 
най-красивата в страната или тези 500 апсари?" 

"Учителю, в сравнение с тези 500 апсари, момичето от рода Шакий, най-красивата в страната, изглежда 
като обгоряла маймуна с отрязани уши и нос. Не трябва да се сравняват. Тя няма и частица от тяхната 
красота. Нямат сравнение. Тези 500 апсари са по-прекрасни, по-привлекателни, по-красиви." 

"Наслаждавай се Нанда. Наслаждавай се! Аз съм ти гарант, че ще станеш господар на тези 500 апсари." 
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"Ако Благословеният ми е гарант, че ще стана господар на тези апсари, аз ще се наслаждавам на воденето 
на свят живот, следвайки Благословения." 

И тогава, хващайки Почтения Нанда за ръката — като силен мъж, който може да изправи изкълчена ръка 
или изкълчен крак — Благословеният изчезнал от райската сфера Таватимса и се появи отново в 
градинката Джета. Монасите заговорили, "Казват, че Почтеният Нанда, братовчедът на Благословения, 
води свят живот в очакване на апсарите. Казват, че Благословеният му е гарант че ще стане господар на 
апсарите." 

Тогава монасите, които били приятели на Нанда се обръщали към него като към един наемник, като към 
един търговец: "Казват, че нашият приятел Нанда е наемник. Казват, че нашият приятел Нанда е търговец. 
Той води свят живот за господство над апсарите. Благословеният е негов гарант че ще стане господар на 
апсарите." 

Тогава Почтеният Нанда — унижен, засрамен и отвратен, че монасите които са негови приятели се 
обръщат към него като към един наемник, като към един търговец — поискал да живее сам, уединен, 
внимателен, усърден и решителен. И не след дълго време той навлязъл и пребивавал с крайната цел на 
светия живот, заради която членовете на рода напускат дома си и водят бездомен живот, разбирайки и 
постигайки я чрез директен опит тук и сега. Той знаел: "Раждането е унищожено, живян е свят живот, това 
което е трябвало да бъде направено е направено, няма да има повече завръщане под каквато и да било 
форма на съществуване." И така Почтеният Нанда станал един от арахантите. 

— Удана 3.2 

 

Последните дни на Буда   

Ананда забелязва, че Буда е остарял 

"Това съм чул. Веднъж Благословеният пребивавал в Саватти в Източния парк в замъка на Майка Мигара. 
И тогава, вечерта, Благословеният излязъл от уединение и седнал, за да стопли гърба си на последните 
слънчеви лъчи. 

И тогава Почтеният Ананда отишъл при Благословения. Наближавайки му се поклонил и докато 
масажирал крайниците на Благословения му казал: "Удивително е, Учителю! Поразително е, Учителю! 
Кожата на Благословения не е вече ярка и сияеща. Неговите крайници са отпуснати и набръчкани, 
неговото тяло е изгърбено и някои изменения се виждат в неговите способности – в способностите на 
очите… ушите… носа… езика… в способностите на тялото". 

"Точно така е, Ананда! Младият е подвластен на стареене. Здравият е подвластен на болестите. Живият е 
подвластен на смъртта. Кожата не е вече ярка и сияеща. Крайниците са отпуснати и набръчкани, тялото е 
изгърбено и някои изменения се виждат в способностите – в способностите на очите… ушите… носа… 
езика… в способностите на тялото" 

— СН 48.41 

 

Към какво убежище трябва да се обръщат последователите на Будя след като той 
си замине? 

"Вече съм немощен Ананда, стар, възрастен, натрупал години. Това е моята осемдесета година, и моят 
живот е към своя край. Също като старата кола, Ананда, така и тялото на Татаагата се поддържа с много 
допълнителни усилия и грижи. Ананда, само когато Татаагата, оттегли вниманието си от външните обекти, 
и с прекратяване на някои усещания навлезе и пребивава в безобектна концентрация на ума, само тогава 
неговото тяло изпитва комфорт. 

"Ето защо Ананда, бъди остров за себе си, бъди убежище за себе си, не търси външни убежища. С Дамма 
като твой остров, с Дамма като твое убежище, не търси други убежища. 

"И как Ананда, един бикку може да бъде остров за себе си, убежище за себе си, и да не търси външни 
убежища; с Дамма като свой остров, с Дамма като свое убежище, не търси външни убежища? 



 

"Когато той пребивава съзерцавайки тялото като тяло, усърден, ясно разбиращ и осъзнат, след като е 
преодолял желание и скръб по отношение на света; когато той пребивава съзерцавайки усещанията като 
усещания, ума ката ум, обектите на ума като обекти на ума, усърден, ясно разбиращ и осъзнат, след като е 
преодолял желание и скръб по отношение на света, тогава наистина той е остров за себе си, убежище за 
себе си, и не търси външни убежища; Дамма е негов остров, Дамма е негово убежище, и не търси външни 
убежища." 

— ДН 16 

 

Той се отказва от своята воля за живот 

"Днес Ананда, в храма на Капала, Мара, Злият, се приближи до мен и каза: 'Сега, о Благородни, когато 
бикку и биккуни, светски последователи мъже и жени, са станали истински последователи на 
Благословения — мъдри, добре дисциплинирани, отворени и обучени, пазители на Дамма, живеещи 
съгласно Дамма, постоянни в подходящото поведение, и бидейки обучени в словата на Учителя, са 
способни да ги разяснят, да ги проповядват, разгласят, утвърдят, разкрият, обяснят в детайли, и да ги 
разяснят; и когато възникнат отрицателни становища, вече са способни да ги опровергаят старателно и 
добре, и да проповядват тази убедителна и освобождаваща Дамма. 

"'И сега, о Благородни, този свят живот преподаван от Благословения е станал успешен, преуспял, добре 
известен, популярен и широко разпространен, също така той е добре известен сред хора и богове. Затова, 
о Благородни, нека Благословения пристъпи към крайното си заминаване! Нека Щастливият напълно да 
си замине! Настъпи времето за париниббаната на Благородния.' 

"И тогава Ананда, аз отговорих на Мара, на Злият: 'Не се тревожи, Злобни. Не след дълго ще настъпи 
париниббаната на Татаагата. След три месеца считано от днес Татаагата ще си замине.' 

"По този начин Ананда, в храма на Капала Татаагата се отказа от волята си за живот." 

При тези думи, Почтеният Ананда каза на Благословения: "О Благородни, нека Благословения да остане! 
О, Благородни, нека Благословения да остане, през тази калпа, от състрадание към света, за 
благоденствието и щастието на мнозина, за благоденствието и щастието на богове и хора!" 

И Благословения отговори: "Достатъчно, Ананда. Не умолявай Татаагата, защото времето за това 
увещание е отминало Ананда." 

— ДН 16 

 

Неговото последно поучение към монасите 

"Сега монаси, ще ви говоря за тези учения, които съм придобил от директен опит и които съм ви известил 
— тях вие трябва да сте научили добре, да сте култивирали, развили и често практикували, така, че светият 
живот да се установи и да продължи да съществува от състрадание към света, за благоденствието и 
щастието на мнозина, за благоденствието и щастието на богове и хора. 

"Монаси,  кои са тези учения, които съм придобил от директен опит и които съм ви известил, които вие 
трябва да сте научили добре, да сте култивирали, развили и често практикували, така, че светият живот да 
се установи и да продължи да съществува от състрадание към света, за благоденствието и щастието на 
мнозина, за благоденствието и щастието на богове и хора? Това са [боди-паккия-дамма - крилете на 
просветлението] (виж бел. 29 на стр. 109): 

 Четирите основи на осъзнатостта [сатипаттана],  
 Четирите правилни усилия [саммападаана],  
 Четирите основи на успеха [иддипада] ,  
 Петте духовни способности [индрия],  
 Петте умствени способности [бала],  
 Седемте фактора на просветлението [боджанга] и 
 Благородния осмичен път [магга].  
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Монаси,  това са ученията, които съм придобил от директен опит и които съм ви известил, които вие 
трябва да сте научили добре, да сте култивирали, развили и често практикували, така, че светият живот да 
се установи и да продължи да съществува от състрадание към света, за благоденствието и щастието на 
мнозина, за благоденствието и щастието на богове и хора." 

Тогава Благословения каза на монасите: "И сега монаси, аз ви заявявам: Всички съставни неща са 
подвластни на изчезване. Работете с усърдие. Времето за париниббаната на Татаагата наближава. След 
три месеца считано от днес Татаагата ще си замине окончателно." 

— ДН 16 

 

Неговото последно хранене 

И скоро след като Благословеният беше ял от храната предоставена от ковача Чунда, той се разболя от 
тежка болест, съпроводена от дизентерия с остри и смъртоносни болки. Но Благословения ги издържа 
осъзнат, с ясно разбиране и невъзмутим. 

Тогава Благословения каза на Почтения Ананда: "Хайде Ананда, нека да отидем в Кусинара" И Почтеният 
Ананда отговори: "Да, Учителю." 

— ДН 16 

 

Той се оттегля на своя смъртен одър 

Тогава Благословеният с голяма група от монаси отиде до далечния бряг на река Хиранаравати и се 
насочи към Упаватана, саловата горичката на Малийте в Кусинара. При пристигането, той каза на 
Почтения Ананда, "Ананда, моля те подготви едно легло между тази двойка салови дървета, така че да 
бъда с глава на север. Аз съм изморен и ще си полегна." 

Отговаряйки, "Както желаете, Учителю" Почтеният Ананда подготви едно легло между една двойка 
салови дървета, така че главата да сочи север. Тогава Благословеният легна на своята дясна страна с нозе 
един върху друг, напълно осъзнат и спокоен. 

И тогава двете салови дървена се покриха с цветове, въпреки че не беше време за цъфтеж. Цветчетата 
падаха и се сипеха, разпиляваха се върху тялото на Татаагата в знак на почит към него. Цветчета от райски 
коралови дървета падаха и се сипеха от небето, разпиляваха се върху тялото на Татаагата в знак на почит 
към него. Цветчета от райски сандалови дървета падаха и се сипеха от небето, разпиляваха се върху 
тялото на Татаагата в знак на почит към него. Божествена музика звучеше в небето, в знак на почит към 
Татаагата. Божествени песнопения звучаха в небето, в знак на почит към Татаагата. 

— ДН 16 

 

Буда посочва четири места за поклонничество 

"Ананда, има четири места, които заслужава да бъдат видени, които ще предизвикват появата на чувство 
за вяра. Кои са тези четири места? 'Тук Татаагата беше роден', тук е мястото, което заслужава да бъде 
видяно, което ще предизвиква появата на чувство за вяра. 'Тук Татаагата постигна пълно просветление със 
собствени усилия' ... 'Тук Татаагата задвижи колелото на Дамма' ... 'Тук Татаагата достигна окончателно 
освобождение, навлизайки в крайната ниббана', тук е мястото, което заслужава да бъде видяно, което ще 
предизвиква появата на чувство за вяра. Това са четирите места, които заслужава да бъдат видени, които 
ще предизвикват появата на чувство за вяра. Монаси, сестри, светски последователи мъже и жени ще 
идват с убеждение, Ананда на местата: 'Където Татаагата беше роден', ' Където Татаагата постигна пълно 
просветление със собствени усилия', ' Където Татаагата задвижи колелото на Дамма', ' Където Татаагата 
достигна окончателно освобождение, навлизайки в крайната ниббана'. И тези, които умрат докато 
извършват поклонническо посещение на тези места, с ум изпълнен с вяра— с разпадане на тялото, след 
смъртта — ще се преродят в небесните сфери, в райските селения." 

— ДН 16 

 



 

 
 

Хиляди ридаят поради предстоящото угасване на Буда 

По това време Малийте от Кусинара се били събрали в зала за съвещания по някаква работа. Почтеният 
Ананда пристигнал в зала за съвещания и с пристигането ги известил, "Този нощ, Васитти, в последната 
стража на нощта, Татаагата ще навлезе в окончателната ниббана. Излезте Васитти! Излезте Васитти! 
Впоследствие да не съжалявате че: 'Татаагата постигна крайната ниббана на портите на нашето собствено 
село, а ние не се възползвахме от възможността да отидем и да го видим в последния му час!'" Когато 
чуха Почтения Ананда, Малийте заедно с техните синове и дъщери, бяха натъжени, шокирани, умовете 
им преливаха от скръб. Някои от тях започнаха да скубят косите си и да ридаят; други заплакаха вдигнали 
ръце нагори. Други се проснаха на земята и започнаха да се влачат, обзети от силно безпокойство при 
мисълта, "Твърде скоро, Благословеният ще бъде напълно освободен! Твърде скоро, Всевиждащият ще 
изчезне от света!" 

И тогава Малийте заедно със техните синове и дъщери — натъжени, шокирани и с умове преливащи от 
скръб — отидоха при Почтения Ананда в Упаватана, саловата горичката на Малийте в Кусинара. 

— ДН 16 

 

Докато Благородният осмичен път се практикува, ще има араханти 

"В някоя Дамма и Виная, не се открива Благородният осмичен път, не се откриват аскети от първа ... втора 
... трета ... четвърта степен [навлезли в потока, веднъж-завръщащи се, незавръщащи се или араханти]. Но 
аскети от първа ... втора ... трета ... четвърта степен могат да бъдат открити в Дамма и Виная, в която се 
открива Благородният осмичен път. ... в тази Дамма, в която Благородният осмичен път може да бъде 
открит, в нея могат да бъдат открити аскети от първа ... втора ... трета ... четвърта степен. Другите учения 
са празни от знаещи последователи. Но ако в тази [Дамма и Виная с Благороден осмичен път в нея] 
монасите водят съвършен живот, този свят няма да бъде празен от араханти." 

— ДН 16 

 

VI. Прощалните думи на Буда 

[Дата: 1 год. от Будистката ера] 
 
Тогава Благословеният казал на монасите, "Сега монаси, аз ви заявявам, че: Всички обусловени/съставни 
неща подлежат на разпад. Усърдно работете за своето спасение." Това били последните думи на 
Татаагата. 

След това Благословеният навлязъл в първа джана. Напускайки първа джана навлязъл във втора джана. 
Напускайки втора джана навлязъл в трета джана ... четвърта джана ... сферата на безкрайното 
пространство ...  сферата на безкрайното съзнание ... сферата на празнотата ... сферата на нито-
възприятие-нито-не-възприятие. Напускайки тази сфера, той навлязъл в прекратяване на възприятия и 
усещания. 

... 

След това Благословения, напускайки прекратяването на възприятия и усещания, навлязъл в сферата на 
нито-възприятие-нито-не-възприятие. Напускайки от там той навлязъл в сферата на празнотата... сферата 
на безкрайното съзнание ...  сферата на безкрайното пространство ... четвърта джана ... трета джана ... 
втора джана ... първа джана. Напускайки първа джана той навлязъл във втора джана ... трета джана ... 
четвърта джана. Напускайки четвърта джана, той незабавно окончателно угаснал. 

— ДН 16 
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C. ДАММА 

 

 

Поетапно развитие 

Дамма, истината произнесена от Буда, се разкрива пред нас постепенно, чрез продължителна практика. 
Буда многократно е пояснявал, че за нетренирания и неподготвен ум просветлението не се случва като 
гръм от ясно небе. По-скоро, то е като завършек на едно дълго пътуване състоящо се от много етапи [26]: 

 

"Така както океанът има бряг, полегат скат, постепенен наклон с внезапно пропадане след много дълъг 
участък, по същия начин това Учение-Дисциплина (Дамма-Виная) има поетапно обучение, поетапно 
изпълнение, постепенен прогрес, с проникване във висше знание след много дълъг период." 

— Удана 5.5 

 

"Монаси, аз не казвам че постигането на висше знание става отведнъж. По-скоро, постигането на висше 
знание става след дълго трениране, постепенно действие, постепенна практика. И как има постигане на 
висше знание след постепенно трениране, постепенно действие, постепенна практика? Има случаи, в 
които възниква убеждение, човек посещава [учител]. Посещавайки, той се сближава. Сближавайки се, 
човек надава ухо. Надавайки ухо, той чува Дамма. Чувайки Дамма, човек я запомня. Запомняйки, той 
прониква в смисъла на ученията. Прониквайки в значението, човек се ангажира с размишление върху 
учението. Ангажирайки се с размишление върху учението, в него възниква желание. Когато е възникнало 
желание, човек става благоразположен. Когато човек е благоразположен, той съзерцава. Съзерцавайки, 
той полага усилия. Полагайки усилия, той осъзнава крайната истина в рамките на тялото си, като прониква 
в нея с проницателност, вижда я." 

— МН 70 

 

Ученията на Буда са пропити с разбирането за постепенното развитие. Неговият метод на "постепенно 
инструктиране" (анупубикатта), който се появява в различни форми в безброй сутти, винаги следва 
една и съща линия: той ръководи новодошлите от основните принципи към все по-напреднали учения, по 
целия път към изпълнението на Четирите благородни истини и пълното постигане на ниббана: 

 

"Тогава Благословеният, обхващайки цялото събрание със своята осъзнатост, се запитал, "Кой тук е в 
състояние да разбере Дамма?" Видял прокаженият Суппабуда да седи на събранието и, виждайки го, в 
съзнанието му възникнала следната мисъл: "Този човек там е способен да разбере Дамма." И така, 
насочвайки се към прокажения Суппабуда, той му произнесъл последователни беседи: беседа за 
щедростта, беседа за моралната дисциплина, беседа за небесните селения; пояснил опасностите, 
деградацията и покварата от чувствените желания, както и отплатата на отказа. И тогава, когато видял, че 
умът на прокажения Суппабуда бил готов, възприемчив, свободен от замърсявания, въодушевен и сияещ, 
тогава му преподал Дамма-беседа, предназначена за Пробудени, т.е. за страдането, неговият произход, 
прекратяването и пътя, водещ до неговото прекратяване."  

— Удана 5.3 

 

                                                           

[
26

]  - Безброй ученици през вековете са изразходвали време и усилие за да открият отговора на въпроса, 
"Просветлението 'внезапно' ли е или е 'постепенно'?" Този и други откъси от Канона правят пределно ясно 
виждането на Буда по този въпрос: Умът се развива постепенно, докато не узрее за внезапен скок в Просветлението. 



 

 

 

На всеки етап от това "поетапно трениране" (анупубикатта), практикуващият открива едно ново и важно 
измерение на закона за причината и следствието — камма (санкр. карма), крайъгълният камък на 
Правилното разбиране. Поетапното трениране се явява една много полезна и организирана рамка, чрез 
която да се видят всички учения на Буда. 

Поетапното трениране започва с практикуване на щедрост, която помага в дългия процес за отслабване 
на навиците, към които непросветленият практикуващ се придържа, а именно: възгледи, чувствени 
желания и неблаготворни модели на мислене и поведение. Това е последвано от развитието на морална 
дисциплина, основното ниво на чувствена сдържаност, която помага на практикуващия да развие здраво 
и надеждно чувство за себе си. Спокойствието на ума, придобито от това ниво на себеуважение, 
осигурява основата за всичко, свързана с по-нататъшния напредък по пътя. Практикуващият вече разбира, 
че някои видове щастие са по-дълбоки и по-надеждни от всичко, което сетивното удоволствие може 
изобщо да осигури. Щастието, породено от щедростта и моралната дисциплина, може да доведе до 
прераждане в небесните сфери — както буквално, така и метафорично. Но в крайно сметка 
практикуващият започва да разпознава характеризиращите особености дори на такъв вид щастие, защото 
каквото и добро прераждане да се постегне, щастието, което то носи не е истинско, не е с траен характер, 
то разчита на условия, върху които той или тя в крайна сметка нямат контрол. Това бележи ключова 
повратна точка в обучението, когато практикуващият започва да разбира, че истинското щастие никога 
няма да бъде открито в сферите на физическият и чувствен свят. Единственият възможен път към 
необусловеното щастие се крие в отказа, в отвръщането от чувствената сфера, от замяната на познатите 
по-нисши форми на щастие с нещо далеч по-ценно и благородно. И сега най-накрая, практикуващият е 
узрял, за да получи учението на Четирите благородни истини, необходими за умственото обучение, 
необходимо за постигане на най-високото щастие: ниббана. 

Много западняци за първи път се сблъскват с ученията на Буда на медитационни ритрийти, които 
обичайно започват с инструкции как да се развият благотворните качества на правилна осъзнатост и 
правилна концентрация. Заслужава да се отбележи, че колкото и да са важни тези качества, Буда ги е 
поставил в самия край на постепенния курс на обучение. Значението е ясно: за да се извлече най-голяма 
полза от медитационната практика, да се доведат до пълно развитие всички качества необходими за 
просветлението, фундаментът не трябва да бъде пренебрегван. В този процес няма кратък път. 
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Това са шестте етапа на постепенния курс на обучение на Буда: 

1. Щедрост (данна) 

2. Морална дисциплина (сиила) 

3. Небесни сфери (сагга) 

Тридесет и едно нива на съществуване 

4. Опасности (адинава) 

5. Отказ (некамма) 

6. Четирите благородни истини (чатари ария сачани) 

Благородната истина за Дукка (дукка ария сача) 

Дукка 

Кръга на прераждане (самсара) 

Благородната истина за причината за дукка (дукка самудая ария сача) 

Желание (танха) 

Невежество (авиджа) 

Благородната истина за прекратяването на Дукка (дукка нирода ария сача) 

Ниббана 

 Благородната истина за Пътя, водещ до прекратяване на Дукка (дукка нирода гамини патипада 
ария сача) — Благородният осмичен път. Коментарите, групирани за всеки фактор в три групи: 

Мъдрост (пання): 

1. Правилен възглед (самма-дити) 

Волево действие (камма) 

Добро приятелство (калянамитата) 

2. Правилен стремеж (самма-санкапо) 

Морална дисциплина (сиила): 

3. Правилна реч (самма-вача) 

4. Правилно действие (самма-камманто) 

5. Правилна прехрана (самма-аджива) 

Концентрация (самаади): 

6. Правилно усилие (самма-ваямо) 

7. Правилна осъзнатост (самма-сати) 

8. Правилна концентрация (самма-самаади) 

Джана 

 

 

 

 

 



 

I. Щедрост 
Данна 

 

Богатство 

"А какво е богатството на щедростта? Това е когато ученикът на Благородните, живеещ в дом, е с ум чист 
от замърсявания, щедър, открит, наслаждаващ се на отказа, посветен на благотворителност, радващ се на 
даряването и благотворителността. Това се нарича богатството на щедростта." 

— АН 7.6 

 

Изоставяне за духовен напредък 

"Монаси, без да бъдат изоставени тези пет неща човек е неспособен да навлезе и да пребивава в първа 
джана ... втора джана ... трета джана ... четвърта джана; той е неспособен да постигне плодовете на 
навлизането в потока ... плодовете на веднъж-завръщането ... плодовете на незавръщането ... пътя на 
араханта. Кои пет? Скъперничество към [манастира] жилището, скъперничество към семейството 
[поддръжниците], скъперничество към печалбата, скъперничество към отличия и скъперничество към 
Дамма. Без да се изоставят тези пет неща, човек е неспособен да навлезе и да пребивава в първа джана ... 
втора джана ... трета джана ... четвърта джана; той е неспособен да постигне плодовете на навлизането в 
потока ... плодовете на веднъж-завръщането ... плодовете на незавръщането ... пътя на араханта. 

"С изоставянето на тези пет неща, човек е способен да навлезе и да пребивава в първа джана ... втора 
джана ... трета джана ... четвърта джана; той е способен да постигне плодовете на навлизането в потока ... 
плодовете на веднъж-завръщането ... плодовете на незавръщането ... пътя на араханта ..." 

— АН 5.256-263 

 

Ползите от щедростта 

"Монаси има пет ползи от щедростта: човек е мил и приятен на много хора, посещават го добри хора, той 
притежава добра репутация, той не е лош [в изпълнение] на домакинските си задължения, с разпадане на 
тялото, след смъртта, той се преражда в добра дестинация, в райските светове." 

— АН 5.35 

 

[Буда:] "Друг се въздържа от отнемане на живот, от вземане на това, което не е дадено, от сексуални 
нарушения, от лъжовна реч, от клеветническа реч, от грубо говорене, от празнословие; той е без копнеж, 
с добра воля и поддържа правилен възглед. Той дава на аскет или брамин храна и напитка; облекло и 
превозно средство; накити, ухания и мазила; легло, жилище и осветление. С разпадане на тялото, след 
смъртта, той се преражда в компанията на човешки същества. Там той печели петте обекта на човешките 
чувствени удоволствия [възхитителни гледки, звуци, миризми, вкусове, телесни усещания]. 

"Докато се въздържа от отнемането на живот ... и поддържа правилен възглед, с разпадане на тялото, 
след смъртта, той ще се преражда в компанията на човешки същества. И докато дарява на аскет или 
брамин храна и напитки... той ще печели петте обекта на човешките чувствени удоволствия. 

[Идентичен е случаят с прераждане в компанията на божествата] "… Докато се въздържа от отнемането на 
живот ... и поддържа правилен възглед, с разпадане на тялото, след смъртта, той ще се преражда в 
компанията на божествата. И докато дарява на аскет или брамин храна и напитки ... той ще печели петте 
обекта на небесните чувствени удоволствия. [Ето защо казвам:] 'Че във всеки случай, даряващият 
получава отплата.'" 

[Браминът Джануссонин:] "Удивително и поразително, Учителю Готама, е това, че има причина да се 
извършват дарения и възпоменателни обреди за мъртвите, докато за даряващият - това също не е 
безплодно." 

"Така е, брамин! Така е, брамин! За даряващият това също не е безплодно." 
— АН 10.177 
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Никога не подценявайте силата на малките дарове 

"Човек придобива заслуги дори когато изхвърля водата от измитите съдове за храна в сметохранилище 
или помийна яма, с мисълта: 'Нека живеещите тук същества се подкрепят с това!' А какво да кажем за 
това, когато някой даде [дар] на човешко същество." 

— АН 3.57 

 

Това което не е дадено е загубено 

"Когато светът е в пламъци 
и [изгаря в] старост и смърт, 
човек трябва да се възползва [от своето богатство] чрез дарение: 
Това, което е дарено, е добре спасено. 
 
"Това, което е дарено, носи приятни плодове, 
Но не е така с това, което не е дарено. 
Крадци го вземат или господари, 
изгаря в огън или пък се губи. 
 

— СН 1.41 

 

Преодоляване на скъперничеството 

Гневът се преодолява с любов, злото с добро, скъперничеството със щедрост, лъжата с истина. 

— Даммапада 223 

 

 

Това, от което скъперникът се страхува, докато не дарява, 
това е опасността, която ще се върне при него. 
Гладът и жаждата, от които скъперникът се бои, 
измъчват този глупак и в този живот, и в следващия. 
 

— СН 1.32 

 

Лишените от състрадание, не отиват в света на боговете. Само глупците не възхваляват щедростта. 
Мъдрият човек се наслаждава на щедростта и чрез нея става благословен в следващия живот. 

— Даммапада 177 

 

 

Даряване дори на последната хапка 

"Ако съществата знаеха, както аз знам, резултатът от даването и споделянето, те нямаше да ядат без да 
споделят храната с някого, нито щяха да позволят скъперничеството да обхване ума им. Дори това да е 
последната им хапка, или последната им глътка, те нямаше да ядат без да споделят, ако там присъства 
някой, който да приеме техния дар. Но понеже съществата не знаят, както аз знам, резултатът от 
даряването и споделянето, те ядат без да даряват. Оставят скъперничеството да обхване умовете им." 

— Итивуттака 26 

 



 

 

Даване навреме 

Всички тези които са мъдри, великодушни, щедри извършват своевременен дар, дар в точния момент на 
Благородните, на тези които са прями и уверени [в следване на Пътя]. Дарявайки с чист ум, тяхното 
дарение е огромно. И тези, които се радват на такива постъпки, или които услужват [с нещо сами], които 
не пропускат да даряват, те също вземат от тези заслуги. Ето защо човек трябва да извършва дар с 
решителен ум, тогава се получава голям резултат. Заслугите са това, което подкрепя живите същества 
[където и да се появят] в другия живот. 

— АН 5.36 

 

На кого трябва да дарим, за да се възползваме от най-високата награда? 

"Но Вача, Аз казвам че човек придобива заслуги дори когато изхвърля водата от измитите съдове за храна 
в сметохранилище или помийна яма, ако то е извършено с мисълта: 'Нека живеещите тук същества се 
подкрепят с това!' А какво да кажем за това, когато някой даде [дар] на човешко същество. Също така, 
казвам, че това, което е дадено на човек с морално поведение, носи повече плодове от това [което е 
дадено] на неморална личност. И [най-достойният получател] е този, който е изоставил петте фактора и 
владее петте фактора. 

"Кои пет фактора е изоставил? Чувствено желание, зложелателство, мързел и апатия, безпокойство и 
съжаление, съмнение. Това са петте фактора, които той е изоставил. 

"И кои пет фактора той владее? Морално поведение, концентрация, мъдрост, свобода, познание и визия 
за освобождението след като е завършил обучението. Това са петте фактора, които той владее. 

"Поради това аз казвам, че това, което е дадено на този, който е изоставил петте фактора и владее петте 
фактора, носи много плодове." 

— АН 3.57 

 

"Монаси, осем личности са достойни за дарове, достойни за гостоприемство, достойни за дарения, 
достойни за уважение, едно несравнимо поле на заслуги за целия свят. Кои осем? 

Навлезлия в потока и този, който практикува за достигане на плодовете на навлизането в потока; веднъж-
възвръщенеца, и този, който практикува за достигане на плодовете на еднократното-завръщане; 
невъзвръщенеца, и този, който практикува за достигане на плодовете на незавръщането; араханта, и този, 
който практикува за достигане на плодовете на пътя на араханта. 

Тези осем личности, монаси, са достойни за дарове, достойно за гостоприемство, достойни за дарения, 
достойни за уважение, едно несравнимо поле на заслуги за целия свят." 

— АН 8.59 

 

Как добрият човек дава дар 

"Монаси, има пет дара от един добър човек. Кои пет? Добрият човек дава дар с вяра. Той дава дар 
уважително. Той дава дар в правилното време. Той дава дар без уговорки. Той дава дар без да причинява 
вреда на себе си и на другите. 

— АН 5.148 
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Много плодове 

[Военачалникът Сиха:] "Възможно ли е, Благословени, да ни посочите пряко наблюдаем плод от даването 
на дарение?" 

[Буда:] "Възможно е, Сиха," отвърнал Благословеният. 

(1) "Дарителят, Сиха, щедрият дарител, е мил и приятен на много хора, това е пряко наблюдаем плод от 
даряването. 

(2) "Също така много добри хора посещават дарителя, щедрият дарител. Това също е пряко наблюдаем 
плод от даряването. 

(3) "Също така дарителя, щедрият дарител, притежава добра репутация. Това също е пряко наблюдаем 
плод от даряването. 

(4) "Също така, при каквото и да е събитие, щедрият дарител, подхожда — дали на брамини, домакини 
или аскети — уверено и улегнало. Това също е пряко наблюдаем плод от даряването. 

(5) "Също така с разпадане на тялото, след смъртта, дарителят, щедрият дарител, се преражда в добра 
дестинация, в райските светове. Това е плодът на даряването, отнасящ се до бъдещите животи." 

Когато това беше казано, военачалникът Сиха каза на Благословения: "Благословени, аз не приемам на 
сляпа вяра казаното от Благословения относно тези четири пряко видими плодове на даряването. Аз също 
ги познавам. Тъй като съм дарител, щедър дарител, аз съм мил и приятен на много хора. аз съм дарител, 
щедър дарител, и много добри хора ме посещават. Аз съм дарител, щедър дарител, и притежавам добра 
репутация като дарител, спонсор, и поддръжник на Санга. Аз съм дарител, щедър дарител, и към каквато 
и сбирка да се присъединя — дали на брамини, домакини или аскети — аз подхождам с увереност и 
улегналост. Аз не приемам на сляпа вяра казаното от Благословения относно тези четири пряко видими 
плодове на даряването. Аз също ги познавам. Но когато Благословения ми казва: 'Сиха, с разпадане на 
тялото, след смъртта, дарителят, щедрият дарител, се преражда в добра дестинация, в райските светове. 
Това е плодът на даряването, отнасящ се до бъдещите животи,' Аз не знам това, и по отношение на него 
аз подхождам с вяра към думите на Благословения." 

"Така е, Сиха, така е! С разпадане на тялото, след смъртта, дарителят, щедрият дарител, се преражда в 
добра дестинация, в райските светове. Това е плодът на даряването, отнасящ се до бъдещите животи." 

— АН 5.34 

 

Много мотиви, много плодове 

"Учителю, защо е така, че един дар не носи големи плодове и ползи, докато друг носи големи плодове и 
ползи?" 

(1) "В този случай, Сарипутта, някой дарява дар с очаквания, с ум устремен към получаване на награда, 
[мислейки]: 'След моята смърт аз ще придобия ползи от това.' Той дава такъв дар на един аскет или 
брамин: храна или напитка; облекло и превозно средство; накити, ухания и мазила; легло, жилище и 
осветление. Какво мислиш, Сарипутта? Може ли някой да даде такъв дар?" 

"Да, Учителю." 

"В такъв случай, Сарипутта, той дарява дар с очаквания, с ум, устремен към получаване на награда, той 
дарява [мислейки]: ' След моята смърт аз ще придобия ползи от това.' Давайки такъв дар, с разпадане на 
тялото, след смъртта, той ще се прероди в компанията на божества [управлявани от] четирите велики 
краля. След изчерпване на тази камма, на тази психическа мощ, величие и власт, той ще се завърне към 
това ниво на съществуване. 

(2) "Но, Сарипутта, друг не дарява дар с очаквания, с ум, устремен към получаване на награда, той не 
дарява [мислейки]: 'След моята смърт аз ще придобия ползи от това.' По-скоро той дарява дар 
[мислейки]: 'Даряването е добро нещо'... 



 

(3) "Той не дарява дар, [мислейки]: 'Даряването е добро нещо,' по-скоро той дарява дар, [мислейки]: 
'Даряването беше практикувано преди от моя баща и моите деди; Аз няма да изоставя този древен 
семеен обичай.'... 

(4) "Той не дарява дар, [мислейки]: 'Даряването беше практикувано преди... Аз няма да изоставя този 
древен семеен обичай', но по-скоро той дарява дар, [мислейки]: 'Аз не изпитвам липси; тези хора 
изпитват липси. Би било неподходящо за мен, бидейки обезпечен, да не дам дар на тези, които не са 
обезпечени.'... 

(5) "Той не дарява дар, [мислейки]: 'Аз съм обезпечен ... на тези, които са необезпечени', но по-скоро 
той дарява дар, [мислейки]: 'Точно както са поднасяли дарове великите мъдреци от миналото, Аттаака, 
Вамака, Вамадева, Вессамитта, Яматагги, Ангираса, Баарадваджа, Васетта, Кассапа и Баагу, по същият 
начин ще бъде моето даряване на дарове.'... 

(6) "Той не дарява дар, [мислейки]: 'Точно както са поднасяли дарове великите мъдреци от миналото... 
по същият начин ще бъде моето даряване на дарове.', но по-скоро той дарява дар, [мислейки]: 'Когато 
дарявам един дар, моят ум става спокоен и въодушевен, и в него възниква радост.'... 

(7) "Той не дарява дар, [мислейки]: 'Когато дарявам един дар, моят ум става спокоен и въодушевен, и в 
него възниква радост', но по-скоро той дарява дар, [мислейки]: 'Това е едно украшение на моят ум, един 
аксесоар на ума.' Той дарява този дар на един аскет или брамин: храна или напитка; облекло и превозно 
средство; накити, ухания и мазила; легла, жилище и осветление. Какво мислиш, Сарипутта? Може ли 
някой да даде такъв дар?" 

"Да, Учителю." 

"В този случай, Сарипутта, той не дарява дар с очаквания, с ум, устремен към получаване на награда, той 
не дарява [мислейки]: 'След моята смърт аз ще придобия ползи от това.' Той не дарява дар [мислейки]: 
'Даряването е добро нещо'. Той не дарява дар, [мислейки]: 'Даряването беше практикувано преди от моя 
баща и моите деди; Аз няма да изоставя този древен семеен обичай.' Той не дарява дар, [мислейки]: 'Аз 
не изпитвам липси; тези хора изпитват липси. Би било неподходящо за мен, бидейки обезпечен, да не 
дам дар на тези, които не са обезпечени.' Той не дарява дар, [мислейки]: 'Точно както са поднасяли 
дарове великите мъдреци от миналото... , по същият начин ще бъде моето даряване на дарове.' Той не 
дарява дар, [мислейки]: 'Когато дарявам един дар, моят ум става спокоен и въодушевен, и в него 
възниква радост.' А по-скоро дарява дар, [мислейки]: 'Това е едно украшение на моят ум, един аксесоар 
на ума.' Давайки такъв дар, с разпадане на тялото, след смъртта, той ще се прероди в компанията на 
божества от компанията на Брахма. След изчерпване на тази камма, тази психическа мощ, величие и 
власт, той ще се завърне към това ниво на съществуване. 

"Това, Сарипутта, е причината защо един дар даден от някой тук не носи големи плодове и ползи. Също 
така това е причината защо един дар даден от някой тук носи големи плодове и ползи. " 

— АН 7.52 

 

Най-великият дар 

Дарът на Дамма превъзхожда всички други дарове. 

— Даммапада 354 
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II. Морална дисциплина 

Сиила 

 

Сиила (добродетелност, морална дисциплина) е крайъгълният камък, около който е изграден целият 
Благороден осмичен път. Практикуването на моралната дисциплина се определя от следните три фактора 
на Благородния осмичен път: Правилна реч, Правилно действие и Правилна прехрана. 

 

Ползите от моралната дисциплина 

[Ананда:] "Благородни, какъв е смисълът и какви са ползите от доброто морално поведение?" 

[Буда:] "Ползата и смисълът от доброто морално поведение е - в липсата на угризение, Ананда." 

"А какъв е смисъла и ползата от липсата на угризение?" 

"Смисълът и ползата от липсата на угризение е – в радостта, Ананда" 

"А какъв е смисъла и ползата от радостта?" 

"Смисълът и ползата от радостта е – във възторга, Ананда" 

"А какъв е смисъла и ползата от възторга?" 

"Смисълът и ползата от възторга е - в спокойствие, Ананда." 

"А какъв е смисъла и ползата от спокойствието?" 

"Смисълът и ползата от спокойствието е – в щастието, Ананда." 

"А какъв е смисъла и ползата от щастието?" 

"Смисълът и ползата от щастието е – в концентрацията, Ананда." 

"А какъв е смисъла и ползата от концентрацията?" 

"Смисълът и ползата от концентрацията е – във възгледът и познанието, съответстващи на реалността." 

"А какъв е смисъла и ползата от възгледът и познанието, съответстващи на реалността?" 

"Смисълът и ползата от възгледът и познанието, съответстващи на реалността е – в отстраняването на 
привързването, Ананда." 

"А какъв е смисъла и ползата от отстраняването на привързването?" 

"Смисълът и ползата отстраняването на привързването е в познанието и виждането на Освобождението, 
Ананда." 

— АН 10.1 

 

 

Пет велики дара 

"Монаси, има пет дара, пет велики дара — изначални, продължителни, традиционни, древни, 
неподправени, изначално неподправени – неподлежащи на съмнение както сега, така и в бъдеще, които 
не се отхвърлят нито от отшелници, нито от брамини. Кои пет? 

"Тук последователят на Благородния изоставя отнемането на живот, въздържа се от отнемането на живот. 
Правейки това, той дарява неизброимо количество същества със свободата от страх, опасност и 
страдания. По този начин самият той живее със свободата от страх, опасност и страдания. Това е първият 
дар, първият велик дар — изначален, продължителен, традиционен, древен, неподправен, изначално 
неподправен – неподлежащ на съмнение както сега, така и в бъдеще, които не се отхвърля нито от 
отшелници, нито от брамини... 



 

"Освен това, изоставяйки вземането на това, което не е дадено (кражба), последователят на Благородните 
се въздържа от това, което не е дадено. Правейки това, той дарява неизброимо количество същества със 
свободата от страх, опасност и страдания. По този начин самият той живее със свободата от страх, 
опасност и страдания. Това е вторият дар...  

"Освен това, изоставяйки сексуалната злоупотреба, последователя на благородните се въздържа от 
сексуална злоупотреба. Правейки това, той дарява неизброимо количество същества със свободата от 
страх, опасност и страдания. По този начин самият той живее със свободата от страх, опасност и 
страдания. Това е третият дар... 

"Освен това, изоставяйки лъжовното и грубо говорене, последователя на благородните се въздържа от 
лъжовно и грубо говорене. Правейки това, той дарява неизброимо количество същества със свободата от 
страх, опасност и страдания. По този начин самият той живее със свободата от страх, опасност и 
страдания. Това е четвъртият дар... 

"Освен това, изоставяйки употребата на спиртни напитки, вещества които замъгляват ума, последователя 
на благородните се въздържа от употребата на спиртни напитки, вещества които замъгляват ума. 
Правейки това, той дарява неизброимо количество същества със свободата от страх, опасност и 
страдания. По този начин самият той живее със свободата от страх, опасност и страдания. Това е петият 
дар, петият велик дар — изначален, продължителен, традиционен, древен, неподправен, изначално 
неподправен – неподлежащ на съмнение както сега, така и в бъдеще, които не се отхвърля нито от 
отшелници, нито от брамини. 

Това са осемте потока на заслуги, потоци на благополучие, божествена храна за щастие, водещи до 
щастие, водещи до желаното, приятното и привлекателно, до благополучие и щастие." 

— АН 8.39 
 

Пет блага 

"Домакини, пет блага се стичат към праведния човек, чрез практиката му на сиила: голямо увеличение на 
богатството му чрез неговото усърдие; благоприятна репутация; уверено поведение, без плахост сред 
всякакво общество – сред благородните, сред брамините, сред стопаните или сред аскетите; спокойна 
смърт; и след разпадане на тялото след смъртта, прераждане в щастливите нива, в райските светове." 

— ДН 16 
 

Чудесните приятели насърчават развиването на моралната дисциплина 

"А какво представлява дружбата с чудесни приятели? В някой град или село, мирянинът, който общува 
със стопани или техните синове, както млади така и стари, които са съвършени във вярата, моралното 
поведение, щедростта и мъдростта. Той общува с тях, води беседи с тях. Опитва се да  изравни своето 
ниво на вяра до тяхното съвършено ниво на вяра. Опитва се да изравни своето ниво на морално 
поведение до тяхното съвършено ниво на морално поведение. Опитва се да изравни своето ниво на 
щедрост до тяхното съвършено ниво на щедрост. Опитва се да изравни своето ниво на мъдрост до 
тяхното съвършено ниво на мъдрост. Това се нарича чудесно приятелство." 

— АН 8.54 
 

Припомняне на собствената морална дисциплина 
"След това Маханама, трябва да помниш своето собствено морално поведение: [което е] цялостно, 
безупречно, без недостатъци, чисто, освобождаващо, възхвалявано от мъдрите, ярко, водещо до 
концентрация.' "Всеки път когато един последовател на Благородния си спомни за моралната 
дисциплина, неговият ум не е обвит във алчност, не е обвит в омраза, не е обвит в заблуда. Неговият ум е 
прям, осланяйки се на моралната дисциплина. И когато неговият ум е прям, последователят на 
Благородния придобиват чувство за цел, придобива чувство за Дамма, придобива радост от свързването с 
Дамма. Когато е обзет от радост, възниква възторг. Когато [умът е] обхванат от възторг, тялото утихва. В 
утихналото тяло преживяването е успокоение. Умът на човек обзет от спокойствие става концентриран." 
— АН 11.12 
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Практикуване на предписанията и насърчаване на другите също да ги 
практикуват 

 

"Монаси, в света има четири типа личности. Кои четири? Такива, които практикуват за свое собствено 
благополучие, но не и за благополучието на другите. Такива, които практикуват за благополучието на 
другите, но не и за своето собствено. Такива, които практикуват нито за собственото благополучие, нито 
за благополучието на другите. Такива, които практикуват както за собственото си благополучие, така и за 
благополучието на другите. 

"А по какъв начин една личност практикува за своето собствено благополучие, но не и за благополучието 
на другите? Това е случаят, в който човек сам се въздържа от отнемане на живот, но не насърчава другите 
да се въздържат от отнемането на живот. Той сам се въздържа от вземането на нещо, което не е дадено, 
но не насърчава другите да не вземат нещо, което не е дадено. Той сам се въздържа сексуална 
злоупотреба, но не насърчава другите да се въздържат от сексуална злоупотреба. Той сам се въздържа от 
използването на лъжи, но не насърчава другите да се въздържат от използването на лъжи. Той се 
въздържа от употребата на упойващи вещества, които са основа за небрежност, но не насърчава другите 
да се въздържат от това. Това е типът личност, която практикува за своето собствено благополучие, но не 
и за благополучието на другите. 

"А по какъв начин една личност не практикува за своето собствено благополучие, но практикува за 
благополучието на другите? Това е случаят, в който човек сам не се въздържа от отнемане на живот, но 
насърчава другите да се въздържат от отнемането на живот ... не се въздържа от вземането на нещо, 
което не е дадено, но насърчава другите да се въздържат да вземат нещо, което не е дадено ...  сам не се 
въздържа сексуална злоупотреба, но насърчава другите да се въздържат от сексуална злоупотреба ... сам 
не се въздържа от използването на лъжи, но насърчава другите да се въздържат от използването на лъжи 
... съм не се въздържа от употребата на упойващи вещества, които са основа за небрежност, но насърчава 
другите да се въздържат от това. Това е типът личност, която не практикува за своето собствено 
благополучие, но практикува за благополучието на другите. 

"А по какъв начин една личност не практикува нито за своето собствено благополучие, нито практикува за 
благополучието на другите? Това е случаят, в който човек сам не се въздържа от отнемане на живот, но и 
не насърчава другите да се въздържат от отнемането на живот ... не се въздържа от вземането на нещо, 
което не е дадено, но и не насърчава другите да се въздържат да вземат нещо, което не е дадено ...  сам 
не се въздържа сексуална злоупотреба, но и не насърчава другите да се въздържат от сексуална 
злоупотреба ... сам не се въздържа от използването на лъжи, но и не насърчава другите да се въздържат 
от използването на лъжи ... съм не се въздържа от употребата на упойващи вещества, които са основа за 
небрежност, но и не насърчава другите да се въздържат от това. Това е типът личност, която не 
практикува нито за своето собствено благополучие, нито практикува за благополучието на другите. 

"А по какъв начин една личност практикува както за своето собствено благополучие, така и за 
благополучието на другите? Това е случаят, в който човек сам се въздържа от отнемане на живот, но 
насърчава и другите да се въздържат от отнемането на живот ... сам се въздържа от вземането на нещо, 
което не е дадено, но насърчава и другите да се въздържат да вземат нещо, което не е дадено ...  сам се 
въздържа сексуална злоупотреба, но насърчава и другите да се въздържат от сексуална злоупотреба ... 
сам се въздържа от използването на лъжи, но насърчава и другите да се въздържат от използването на 
лъжи ... съм се въздържа от употребата на упойващи вещества, които са основа за небрежност, но 
насърчава и другите да се въздържат от това. Това е типът личност, която практикува както за своето 
собствено благополучие, така и за благополучието на другите. 

"Това са четирите типа личности, които съществуват по света." 

— АН 4.99 

 

 

 

 



 

 

Практикуващите будисти доброволно се ангажират с конкретен набор от правила за обучение, 
съответстващи на житейската им позиция: 

    Миряните мъже и жени спазват Петте предписания (панча-сиила); 

    Миряните мъже и жени, практикуващи интензивни медитации (като през дните Упосатта), спазват 
Осемте предписания (атта-сиила); 

    Начинаещите монаси (саманера) и монахини (саманери) спазват Десетте предписания (даса-сиила); 

    Един напълно ръкоположен монах (бикку) спазва 227 правила от Бикку Патимокка; една напълно 
ръкоположена монахиня (биккуни) следва да спазва 311 правила от Биккуни Патимокка. 

 

 

Петте предписания  

Панча-сиила 

Тези основни тренировъчни правила се спазват от практикуващи будисти. Тези предписания 
често са рецитирани след рецитирането на формулата за приемане на убежище в Буда, Дамма и 
Санга. 

 

Петте предписания са: 

1. Панатипата вирамани сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от отнемането на живот (унищожаване на живот). 

2. Адиннадана вирамани сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от вземането на нещо, което не е дадено. 

3. Камесу мишакара вирамани сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от сексуални злоупотреби. 

4. Мусавада вирамани сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от лъжливо или грубо говорене. 

5. Сурамераямаджа рамадаттана вирамани сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от употребата на алкохолни напитки и други 
вещества, които водят до замъгляване на ума. 
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Осемте предписания  

Атта-сиила 

 

Тези правила за обучение са съблюдавани от последователите миряни през периодите на 
интензивна медитация и по време на дните Упосатта. Осемте предписания са базирани на 
Петте предписания, като третото предписание е разширено и обхваща всички сексуални 
дейности, същевременно са добавени три нови предписания, които допълнително да подкрепят 
медитативната практика. 

Осемте предписания са: 

1. Панатипата вирамани сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от отнемането на живот (унищожаване на живот). 

2. Адиннадана вирамани сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от вземането на нещо, което не е дадено. 

3. Абрахмачария вирамани сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от сексуална дейност. 

4. Мусавада вирамани сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от лъжливо или грубо говорене. 

5. Сурамераямаджа рамадаттана вирамани сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от употребата на алкохолни напитки и други 
вещества, които водят до замъгляване на ума. 

6. Викалабоджана вирамани сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от хранене в неподходящо време (т.е., след обяд). 

7. Нака-гита-вадита-висукка-дассана мала-ганда-вилепана-даарана-мандана-вибусанатана вирамани 
сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от танцуване, пеене, свирене, посещение на 
забавления, носене на накити, използване на парфюми и разкрасяване на тялото с козметика. 

8. Укасаняна-махасаяна вирамани сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от спане във високи и луксозни легла. 



 

Десетте предписания  

Даса-сиила 

Тези правила на обучение се спазват от начинаещите монаси и монахини. Те произлизат от 
Осемте предписания чрез разделяне на предписанието относно забавленията на две части и 
добавянето на допълнително правило забраняващо боравенето с пари. 

Един напълно ръкоположен монах (бикку) спазва 227 правила от бикку Патимокка; една напълно 
ръкоположена монахиня (биккуни) трябва да спазва 311 правила от биккуни Патимокка. 

Десетте предписания са: 

1. Панатипата вирамани сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от отнемането на живот (унищожаване на живот). 

2. Адиннадана вирамани сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от вземането на нещо, което не е дадено. 

3. Абрамачария вирамани сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от сексуална дейност. 

4. Мусавада вирамани сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от лъжливо или грубо говорене. 

5. Сурамераямаджа рамадаттана вирамани сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от употребата на алкохолни напитки и други 
вещества, които водят до замъгляване на ума. 

6. Викалабоджана вирамани сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от хранене в неподходящо време (т.е., след обяд). 

7. Нака-гита-вадита-висукка-дассана вирамани сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от танцуване, пеене, свирене, посещение на 
забавления. 

8. Мала-ганда-вилепана-даарана-мандана-вибусанатана вирамани сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от носене на накити, използване на парфюми и 
разкрасяване на тялото с козметика. 

9. Укасаняна-махасаяна вирамани сиккападам самадиями  

Аз приемам предписанието да се въздържам от спане във високи и луксозни легла. 

10. Джатарупа-иьджата-патигахана вирамани сиккападам самадиями 

Аз приемам предписанието да се въздържам от приемането на злато и сребро (пари). 

 

Отбелязване на дните Упосата 

 

Дните Упосата са време за подновяване на отдадеността към практиката на Дамма, спазвана от миряни и 
монаси в целия свят на Теравада будизма. 

За монасите често това са дни за по-интензивен размисъл и медитация. В много манастири физическият 
труд (строителни работи, ремонти и т.н.) се прекратява. В дните на новолуние и пълнолуние на всеки две 
седмици се рецитира и се извършват признания за спазването на Бикку Патимокка (монашеските правила 
за поведение). 
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В дните Упосата миряните спазват Осемте предписания, като опора за медитативната си практика и като 
начин да се даде нов тласък на ангажираността с Дамма. Когато е възможно, миряните използват тези 
дни като една възможност за посещение на местния манастир, да направят специални дарения на Санга, 
да слушат Дамма беседи и до късно през нощта да практикуват медитация в Дамма - компания. За тези, 
които не са тясно свързани с местен манастир, тези дни са една възможност да увеличат усилията си в 
своята медитация, основавайки се на невидимата подкрепа на милиони други практикуващи будисти в 
цял свят. 

Календарът с дните Упосата се изчислява с помощта на сложна традиционна формула, която е базирана 
на лунния календар, в резултат на което датите не винаги съвпадат с действителните астрономически 
дати. За да се усложни допълнително положението, всяка школа в рамките Теравада будизма има 
тенденция да следват малко по-различен календар. 

 

Няколко пълнолунни дни Упосата имат особено значение в будисткия календар: 

Мага Пуджа (обичайно през м. февруари) 

Този ден понякога се нарича "Деня на Санга" отбелязва спонтанното събиране на 1250 араханта в 
присъствието на Буда. Хиляда от събраните монаси били постигнали просветление след като чули 
произнесената от Буда Огнена беседа; останалите 250 били последователи на старите монаси Преп. 
Моггаллана и Преп. Сарипутта. За да отбележи това благоприятно събиране, Буда произнесъл "Овада-
Патимокка Гата", едно обобщение на основните точки на Дамма, която Буда дал на събранието преди да 
изпрати участниците му да разпространяват учението. 

 

Весака Пуджа (Весак) (обичайно през м. май) 

Този ден понякога е наричан "Деня на Буда" чества три ключови събития от живота на Буда, които се 
състоят на този пълнолунен ден: раждането му, просветлението му и крайната ниббана (париниббана). 

 

Асала Пуджа (обичайно през м. юли) 

Този ден понякога е наричан "Деня на Дамма" чества първата беседа на Буда, която произнесъл на 
групата от пет монаси, с които е практикувал в гората в продължение на много години. Чувайки тази 
беседа, един от монасите (Преп. Конданя) придобива първото си мимолетно впечатление за ниббана и 
така се ражда Благородната Санга. На следващият ден започва годишното дъждовно оттегляне (Васа). 

 

Денят Паварана (обичайно през м. октомври). 

Този ден отбелязва края на дъждовното оттегляне (Васа). През следващият месец се провежда 
церемонията Катина, през която миряните даряват роби и други консумативи необходими на Санга. 

 

Денят Анапанасати (обичайно през м. ноември). 

В края на дъждовното оттегляне (Васа) Буда бил толкова доволен от напредъка на събралите се монасите, 
че ги насърчил да разширят своето оттегляне с още един месец. В пълнолунния ден, отбелязващ края на 
този четири месечен ритрийт, той им представил своите инструкции за осъзнатост на дишането 
(анапанасати), които могат да бъдат открити в Анапанасати сутта (МН 118) — Беседа за осъзнатостта на 
дишането. 



 

III. Небесни сфери 

Сагга 

 

В будистката космология, райската сфера на обитание е блажена сфера, обитавана от божества (деви), 
достигнали тази висока сфера на прераждане чрез силата на миналите си благотворни действия. Обаче 
подобно на всички същества, все още обхванати от самсара, тези божества в крайна сметка са подвластни 
на стареене, заболяване и смърт, и в крайна сметка са обречени на прераждане в друга сфера на 
съществуване — приятна или неприятна — в зависимост от качествата и силата на тяхната  минала камма. 
Божествата не винаги са особено знаещи или духовно извисени — в действителност много от тях са 
твърде опиянени от своите чувствени удоволствия — и не се считат за достойни за почит и уважение. 
Независимо от това, божествата и тяхната щастлива сфера на съществуване стоят като важно напомняне 
за нас в две отношения, по отношение на ползите от благотворните действия и по отношение на крайните 
недостатъци на чувствените желания. 

 

Рядко прераждане в тази сфера 

"Заслепен е този свят — колко малко са тези, които виждат ясно! Колкото са птиците, избягали от мрежата 
на ловеца, толкова са и хората, които ще се преродят в рая." 

— Даммапада 174 

 

От собствен опит 

"Аз съм видял същества, ангажирани с благотворни телесни действия, благотворна реч и благотворна 
мисъл; които не са оскърбявали Благословените, които са поддържали правилен възглед и са 
предприемали действия, съобразени с правилния възглед. След разпада на тялото, след смъртта, те се 
прераждаха в небесните сфери на съществуване [рая]. Това ви го казвам не защото съм го чул от жреци 
или брамини, аз потвърждавам, че съм видял същества, ангажирани с благотворни телесни действия, 
благотворна реч и благотворна мисъл; които не са оскърбявали Благословените, които са поддържали 
правилен възглед и са предприемали действия, съобразени с правилния възглед, които след разпада на 
тялото, след смъртта, се прераждаха в небесните сфери на съществуване. Именно поради това, че съм 
узнал това сам, че съм видял това сам [чрез директно познание], аз потвърждавам, че съм видял 
същества, ангажирани с благотворни телесни действия, благотворна реч и благотворна мисъл; които не са 
оскърбявали Благословените, които са поддържали правилен възглед и са предприемали действия, 
съобразени с правилния възглед, които след разпада на тялото, след смъртта, се прераждаха в небесните 
сфери на съществуване." 

— Итивуттака 71 [3.22] 

 

Припомняне за същността на девите (божествата)  

"Преди всичко, вие трябва да помните следното за боговете: 'Има богове на Четирите велики кралства, 
Тридесет и три бога, Яма богове, Богове възхитени от сътвореното, Богове, притежаващи властта над 
сътвореното от другите, Богове от свитата на Брахма и Богове над тях. Надарени с достатъчно [количество] 
вяра, напускайки този живот, те се прераждат там. Точно такава вяра има и в мен. Надарени с достатъчно 
добродетели, напускайки този живот, те се прераждат там. Точно такива добродетели има и в мен. 
Надарени с достатъчно ученост, напускайки този живот, те се прераждат там. Точно такава ученост има и 
в мен. Надарени с достатъчно щедрост, напускайки този живот, те се прераждат там. Точно такава 
щедрост има и в мен. Надарени с достатъчно мъдрост, напускайки този живот, те се прераждат там. Точно 
такава мъдрост има и в мен.' Когато последователя на Благородните помни за вярата, добродетелите, 
учеността, щедростта, мъдростта в себе си, както и в тези божества, тогава в тези случаи умът му не е 
обзет от алчност, омраза или заблуда. Неговият ум е чист въз основа на [качества на] боговете.  
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Последователя на Благородните, чиито ум е чист получава вдъхновение от същността на нещата, получава 
вдъхновение в Дамма, изпитва радост от свързването с Дамма. Когато той е радостен, изпитва възторг. 
Този, който изпитва възторг, тялото му става спокойно. Този, чието тяло е спокойно, изпитва спокойствие. 
Този, който изпитва спокойствие, умът му е концентриран." 

— АН 11.12  

 

Щастливи, но с ограничена мъдрост 

"Веднъж на Кеватта - един монах от Санга му хрумна следната мисъл: 'Къде изчезват без остатък тези 
четири велики елемента – земя, вода, огън и вятър?' И тогава този монах постигна такава концентрация, 
която му позволи да контактува с божествата от божествените сфери на съществуване. Тогава, отивайки в 
сферата на Боговете на четирите велики кралства, той ги попита: 'Приятели, къде изчезват без остатък 
тези четири велики елемента – земя, вода, огън и вятър?'  

"На този въпрос Боговете на четирите велики кралства отговориха на този монах: 'Монахо, ние не знаем 
къде изчезват без остатък тези четири велики елемента. Но Четирите велики краля са по възвишени и по-
мъдри от нас. Те може би знаят къде изчезват без остатък тези четири велики елемента. 

"И тогава този монах отиде при Четирите велики краля и ги попита същия въпрос, но те отговориха: 
'Монахо, ние също не знаем къде изчезват без остатък тези четири велики елемента. Но Тридесетте и три 
бога може би знаят ... 

"И тогава този монах отиде при Тридесетте и три бога ... Сакка [ръководителя на Тридесетте и три бога] ... 
Яма боговете ... Доволните богове [Тусита] ... Боговете възхитени от сътвореното [Суниммита] ... Боговете 
притежаващи властта над сътвореното от другите [Вассавати] ... Свитата на Брахма ... 

"И тогава този монах постигна такава концентрация, която му позволи да контактува с божествата от 
божествените Свитата на Брахма. Тогава, отивайки в сферата на Свитата на Брахма, той ги попита: 
'Приятели, къде изчезват без остатък тези четири велики елемента – земя, вода, огън и вятър? 

"На този въпрос Свитата на Брахма отговори на монаха: 'Монахо, ние също не знаем къде изчезват без 
остатък тези четири велики елемента. Но има Брахма, Завоевателят, Непобедимият, Всемогъщ бог, който 
е Творец, Владетеля, Назначаващият и Нареждащият, Баща на всички, които са били и ще бъдат. Той е по-
възвишен и по-мъдър от нас. Той може би знае къде изчезват без остатък тези четири велики елемента. 

"'Но, приятели, къде е Великия Брахма в момента?' 

"'Монахо, ние не знаем кога, как и къде ще се появи Брахма. Но след като се появят признаците на 
неговото пристигане – светлина и сияен блясък, ще се появи и Брахма. Тези знаци показват, че той ще се 
появи.' 

"И не след дълго се появи Брахма. 

"И тогава монахът се приближи до пристигналия Велик Брахма и го попита, 'Приятелю, къде изчезват без 
остатък тези четири велики елемента – земя, вода, огън и вятър?' 

"На този въпрос Великият Брахма отговори на монаха, 'Монахо, аз съм Брахма, Великият Брахма, 
Завоевателят, Непобедимият, Всемогъщият бог, който е Творец, Владетеля, Назначаващият и 
Нареждащият, Баща на всички, които са били и ще бъдат.' 

"Втори път монахът каза на Великия Брахма: 'Приятелю, аз не те попитах дали ти си Брахма, Великият 
Брахма, Завоевателят, Непобедимият, Всемогъщият бог, който е Творец, Владетеля, Назначаващият и 
Нареждащият, Баща на всички, които са били и ще бъдат. Аз те попитах, къде изчезват без остатък тези 
четири велики елемента – земя, вода, огън и вятър?' 

"Втори път Великия Брахма отговори на монаха, 'Монахо, аз съм Брахма, Великият Брахма, Завоевателят, 
Непобедимият, Всемогъщият бог, който е Творец, Владетеля, Назначаващият и Нареждащият, Баща на 
всички които са били и ще бъдат.' 

"Трети път ... 

 



 

 

"Тогава Великият Брахма хвана монаха за ръката, дръпна го настрани и му каза: 'Монахо, тези богове 
вярват, че няма нищо, което Великия Брахма да не може да види, че няма нищо, което Великия Брахма не 
знае, че няма нищо, което Великия Брахма не е осъзнал.' Ето защо аз не казвам в тяхно присъствие, но аз 
също не знам къде изчезват без остатък тези четири велики елемента. Ето защо монахо, ти действаш 
неправилно, защото бидейки близо до Благословения, ти търсиш отговора на този въпрос другаде. Върни 
се обратно при Благословения и още с пристигането си го попитай този въпрос. Каквото той ти отговори, 
ти трябва да го приемеш.' 

"Тогава — като силен мъж, който може да изправи изкълчена ръка или изкълчен крак — монахът 
изчезнал от света на Брахма и незабавно се появи пред мен. Отдавайки ми почит, той седна до мен и 
сядайки ме попита, 'Благородни, къде изчезват без остатък тези четири велики елемента – земя, вода, 
огън и вятър?' 

"Когато ме попита това, аз му отговорих, 'Монахо, имало едно време едни търговци-моряци, които взели 
на борда една птица, която имала способността да открива бряг. Когато не можели да открият бряг, те 
пускали тази птица. Тя политала на изток, юг, запад и север, нагоре и на всички междинни точки на 
компаса. Ако видела бряг в някоя посока, тя отлитала натам. Ако не виждала бряг в никоя посока, тя се 
връщала обратно на кораба. По същия начин монахо, ти беше далече до земите на Великия Брахма в 
търсене на отговор на своя въпрос, и ненамирайки го ти се върна обратно при мен.'" 

Но монахо, ти не би трябвало да задаваш въпроса по този начин: 'Къде изчезват без остатък тези четири 
велики елемента – земя, вода, огън и вятър?' Вместо това, начинът по който трябва да се зададе този 
въпрос е следният: 

'Къде елементите земя, вода, огън и вятър не могат да се намерят? 
Къде са едновременно дълги и къси, малки и големи, чисти и замърсени? 
Къде "психо-физическото" е напълно унищожено?, 
 

И отговорът е: 

'Където съзнанието е безформено, безгранично, искрящо, 
Там елементите земя, вода, огън и вятър не могат да се намерят, 
Там са едновременно дълги и къси, малки и големи, чисти и замърсени - 
Там "психо-физическото" е напълно унищожено. 
С прекратяване на съзнанието всичко това е унищожено. 
 
 — ДН 11 

 



 

 71 

Тридесет и едно нива на съществуване 

Из суттите са разпръснати препратки към трийсет и една различни "сфери", или "светове" на 
съществуване, в които съществата може да се преродят по време на дългото им скитане из самсара. 
Те варират от изключително мрачни и болезнени адски сфери до най-изящните, фини и блажени 
небесните селения. Съществуването във всяка сфера е временно, в будистката космология няма 
вечен рай или ад. Съществата се раждат в съответната сфера, в зависимост от своята предишна 
камма. Когато загинат, те се прераждат отново в друга сфера в зависимост от качествата на своята 
камма: благотворните действия водят до благоприятно прераждане, докато неблаготворните 
действия водят до неблагоприятно такова. И така изморителният цикъл продължава. 

Сферите на съществуване обикновено се делят на три отделни "свята" (лока), които са изброени тук 
подредени по ниво на пречистеност: 

 Нематериален свят (арупа-лока). Състои се от четири сфери на съществуване, които са 
достъпни за тези, които умират докато медитират в безформените джани. 

 Фин материален свят (рупа-лока). Състои се от шестнадесет сфери чиито жители (богове) 
изпитват изключително фини нива на умствено удоволствие. Тези сфери са достъпни за тези, 
които са достигнали някое от високите нива на джана и по този начин са успели (временно) да 
потиснат омразата и недобронамереността. Казва се, че те притежават изключително фини 
тела от чиста светлина. Най-високите от тези сфери, Чистите обитания, са достъпни само за 
тези които са достигнали нивото "невъзвръщенци," третото ниво на просветлението. Финият 
материален свят и Нематериалния свят заедно съставляват "рая" (сагга). 

 Сетивният свят (кама-лока). Състоят се от единадесет сфери, които са доминирани от петте 
сетива, както приятни, така и неприятни. Седем от тези сфери са благоприятни дестинации, и 
включва нашата собствена човешка сфера, както и няколко сфери, обитавани от богове. Най-
ниските четири сфери на съществуване са "лоши" дестинации, които включват животинската и 
адските сфери на съществуване. 

Информацията на тази страница е събрана от различни източници. С цел икономия на пространство 
не е представена цялата информация от съответните източници. 

Нематериален свят  

(арупа-лока) 

Сфера Коментар 
Причина за 

прераждане тук 

(31) Нито-възприятие-нито-не-
възприятие 
(nevasaññanasaññayatanupaga 
deva) 

Обитателите на тези сфери са съставени 
единствено от съзнание. Тъй като нямат 
физическо тяло те не са в състояние да 
чуят Учението на Буда (Дамма). 

Четвърта безформена 
джана 

(30) Празнота 
(akiñcaññayatanupaga deva) 

Трета безформена 
джана 

(29) Безкрайно съзнание 
(viññanañcayatanupaga deva) 

Втора безформена 
джана  

(28) Безкрайно пространство 
(akasanañcayatanupaga deva) 

Първа безформена 
джана 

 

 



 

Фин материален свят  

(рупа-лока) 

 

Сфера Коментар 
Причина за 

прераждане тук 

(27) Несравними богове 
(akanittha deva) Това са пет Чисти Обитания (суддаваса), 

които са достъпни само за невъзвръщенци 
(анагами) и араханти. 

Същества, които стават невъзвръщенци в 
други сфери се прераждат тук, където 
постигат арахантство. 

 

Сред тези обитания е и Брахма Сахампати, 
който увещава Пробудения да преподава 
Дамма на света (СН 6.1). 

Първа джана (Виж 
напр., АН 4.123.) 

(26) Ясновиждащи богове 
(sudassi deva) 

(25) Прекрасни богове (sudassa 
deva) 

(24) Необезпокоявани богове 
(atappa deva) 

(23) Неотпадащи богове (aviha 
deva) 

(22) Същества без съзнание 
(asaññasatta) 

Представени са само от тяло, без съзнание 

(21) Богове на великите 
плодове (vehapphala deva) 

Съществата в тези сфери на съществуване 
изпитват различна степен на джана-
блаженство. 

(20) Богове на сияйната слава 
(subhakinna deva) 

Трета джана (най-
висока степен). (Виж 
напр., АН 4.123.) 

(19) Богове на неограничената 
слава (appamanasubha deva) 

Трета джана (средна 
степен) 

(18) Богове на ограничената 
слава (parittasubha deva) 

Трета джана (ниска 
степен) 

(17) Богове на потока от сияние 
(abhassara deva) 

Втора джана (най-
висока степен). (Виж 
напр., АН 4.123.) 

(16) Богове на неограниченото 
сияние (appamanabha deva) 

Втора джана (средна 
степен) 

(15) Богове на ограниченото 
сияние (parittabha deva) 

Втора джана (ниска 
степен) 

(14) Великия Брахма (Maha 
brahma) 

Един от най-известните обитатели на тази 
сфера е Великия Брахма, божество, чиято 
заблуда го кара да се счита за всесилен, 
всевиждащ създател на вселената (ДН 11). 

Първа джана (най-
висока степен) 

(13) Служещите на Брахма 
(brahma-purohita deva) Съществата в тези сфери на съществуване 

изпитват различна степен на джана-
блаженство. 

Първа джана (средна 
степен) 

(12) Свита на Брахма (brahma-
parisajja deva) 

Първа джана (ниска 
степен). (Виж напр., АН 
4.123.) 
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Сетивен свят  

(кама-лока) 

 

Щастливи дестинации (сугати) 

Сфера Коментар 
Причина за 

прераждане тук 

(11) Богове притежаващи 
властта над Сътвореното от 
другите (paranimmita-vasavatti 
deva) 

Тези богове се наслаждават на сетивни 
удоволствия, създадени от други за тях. 
Мара, персонификация на заблудата и 
желанието, живее тук. 

· Десет благотворни 
действия (МН 41)  

· Щедрост 

· Развитие на морална 
дисциплина и мъдрост 
(АН 10.177) 

(10) Богове наслаждаващи се 
на Сътворението (nimmanarati 
deva) 

Тези богове се наслаждават на сетивните 
обектите на своето собствено творение. 

(9) Доволни богове (tusita deva) 
Сфера на чистата радост и веселие. 
Ботхисатвите пребивават тук преди 
тяхното окончателно човешкото раждане. 

(8) Яма богове (yama deva) 
Тези богове живеят във въздуха, свободни 
от всякакви трудности. 

(7) Тридесет и три бога  
(tavatimsa deva) 

Сaккa, поклонник на Буда, властва над 
този свят. Много богове от тази сфера 
живеят в имения във въздуха. 

(6) Богове на Четирите велики 
кралства (catumaharajika deva) 

Дом на gandhabbas - небесните 
музиканти, както и yakkhas - дървесни 
духове с различна степен на етична 
чистота. Последните са аналогични на зли 
духове, тролове и феи в западните 
приказки. 

(5) Човешки същества (manussa 
loka) 

Вие сте тук (за сега).  

Прераждането като човешко същество е 
изключително рядко (СН 56.48), също така 
е изключително ценно, тъй като с 
уникалния си баланс между удоволствие и 
болка (СН 35.135) улеснява развитието на 
мъдростта до степента, необходима за 
освобождаване от цикъла на 
преражданията. 

· Развитие на морална 
дисциплина и мъдрост  
(АН 10.177)  

· Достигане на нивото 
навлизане в потока 
(сотапати) гарантира 
че всички бъдещи 
прераждания ще бъдат 
в човешката или по-
високите сфери. 

 

 

 

 

 

 



 

Злощастни нива (апая) 

 

Сфера Коментар 
Причина за  

прераждане тук 

(4) Асури (завистливи богове) 
(asura) 

Демоните - "Титани" - които живеят 
тук са ангажирани в безмилостен 
конфликт един с друг. 

· Десет неблаготворни 
действия (МН 41) 

(3) Гладни духове (peta loka) 

Призраци и нещастни духове 
безнадеждно скитащи в тази сфера в 
търсене на чувствено удовлетворение.  

 

· Десет неблаготворни 
действия (МН 41)  

· Липса на морална 
дисциплина, поддържане 
на грешни възгледи (АН 
10.177) 

(2) Животни (tiracchana yoni) 

Тази сфера включва всички нечовешки 
форми на живот които са видими за 
нас при нормални обстоятелства: 
животни, насекоми, риби, птици, 
червеи и т.н. 

· Десет неблаготворни 
действия (МН 41)  

· Липса на морална 
дисциплина, поддържане 
на грешни възгледи. Ако 
някой е щедър към монаси 
и монахини, обаче, може 
да се прероди като 
"разкрасено" животно (т.е., 
птица с ярко оперение; кон 
с атрактивни маркировки и 
т.н.; АН 10.177). 

· Животинско поведение 
(МН 57) 

(1) Ад (niraya) 

Сфера на невъобразимо страдание 
(детайлно описани в МН 129 и МН 
130). Не бива да се бърка с вечният ад 
който може да се открие в други 
религиозни традиции, защото 
пребиваването тук, както и във всяка 
друга сфера е временно. 

· Десет неблаготворни 
действия (МН 41)  

· Липса на морална 
дисциплина, поддържане 
на грешни възгледи. (АН 
10.177) 

· Убийството на родителите 
си, убийство на арахант, 
нараняване на Буда, или 
създаване на разкол в 
Санга (АН 5.129) 

· Предизвикване на 
раздразнение и досада в 
другите (С.Нипатта II.6) 



 

 75 

IV. Опасности 

Адинава 

 

 

Опасността от чувствените желания 

"Дори и дъждът от златни монети не може да удовлетвори чувствените желания. Чувствените 
удоволствия имат краткотраен вкус, чувствените удоволствия причиняват страдание — знаейки това, 
мъдрият не намира удовлетворение дори в райските чувствени удоволствия. Този последовател на 
Просветления е насочил ума си единствено към процеса на прекратяване на желанието." 

— Даммапада 186-187 

 

"Стопанино, да предположим, че едно куче, обзето от глад и немощ, чака пред месарница и един месар 
или неговият чирак му хвърли окървавени кости, които са без абсолютно никакво месо. Какво мислиш 
стопанино: Дали това куче ще се отърве от своите глад и немощ като дълбае окървавените кости, които са 
без абсолютно никакво месо? " 

"Не, Благородни. И защо е така? Защото този скелет се състои само от окървавени кости, които са без 
абсолютно никакво месо. В крайна сметка това куче ще се сдобие само с умора и разочарование." 

"По същия начин, стопанино, един последовател на Благородните разсъждава по следния начин: 
'Благословеният сравнява чувствените желания с костите на този скелет, те носят много страдания и много 
отчаяние, опасността от тях е голяма. След като е видял чрез правилна мъдрост тези неща такива, каквито 
са, той избягва разнопосочното спокойствие, спокойствие, основано на разнообразието и развива единно 
спокойствие, спокойствие, основано на единството, където привързването към материалните неща е 
прекратено без остатък." 

— МН 54 

 

"А какво, монаси, е удовлетворението от чувствените удоволствия? Има, монаси, пет линии на 
чувствените удоволствия. Кои пет? Форми, разпознаваеми чрез очите, които са желани, приятни, мили, 
привлекателни, свързани с чувствени желания, провокиращи страст. Звуци, разпознаваеми чрез ухото ... 
миризми, разпознаваеми чрез носа ... вкусове, разпознаваеми чрез езика ... докосвания, разпознаваеми 
чрез тялото, които са желани, приятни, мили, привлекателни, свързани с чувствени желания, 
провокиращи страст. Удоволствието и радостта, които възникват в зависимост от тези пет линии на 
чувствени удоволствия, е удовлетворението на чувствените удоволствия. 

"В този случай, монаси, във връзка със своята професия, чрез която човек си изкарва прехраната – била тя 
калкулиране, счетоводство или одит, земеделие или търговия, или отглеждане на деца, или стрелба с лък, 
или кралска служба, или каквато и да било друга професия – той се сблъсква със студа, сблъсква се със 
жегата, контузва се от контакта с досадни животни, комари, вятър, слънце и пълзящи животни; той е 
изложен на риск от смърт поради глад и жажда. 

"Това е опасността, свързана с чувствените желания, една маса на страданието, видима тук и сега, 
страдание, имащо чувствените удоволствия за своя причина, имащо чувствените удоволствия за свой 
източник, имащо чувствените удоволствия за своя основа, причината за страданието са просто 
чувствените удоволствия. 

"Ако човек не придобива имущество докато работи, полагайки усилие за това, той страда, скърби и се 
оплаква, той плаче, биейки се в гърдите и разстроен той ридае: 'Моята работа е напразна, моите усилия 
са безплодни!' Това също е опасност, свързана с чувствените желания, маса на страданието, видима тук и 
сега, страдание, имащо чувствените удоволствия като своя причина ... 

 



 

"Ако човек докато работи и полага усилие придобива имущество, той изпитва болка и печал при защитата 
му: 'Как нито крале, нито крадци да могат да отнемат имуществото ми, нито огън да го изгори, нито вода 
да го потопи, нито наследниците да се намразят заради него?' И докато той охранява и защитава своето 
имущество крале или крадци го отнемат, огън го изгаря или вода го потапя, или наследници се намразват 
заради него. И той страда, скърби и се оплаква, той плаче, биейки се в гърдите и разстроен той ридае: 
'Това, което имах, го нямам повече!' Това също е опасност, свързана с чувствените желания, една маса на 
страданието видима тук и сега, страдание, имащо чувствените удоволствия като своя причина ... 

"Също така, с чувственото удоволствие като причина, с чувственото удоволствие като източник, с 
чувственото удоволствие като основа, причината са просто чувствените удоволствия, заради които крале 
се карат с крале, благородници с благородници, брамини с брамини, стопани със стопани; майка се кара с 
дете, дете с майка, баща с дете, дете с баща; брат се кара с брата, брат със сестра, сестра с брат, приятел с 
приятел. И при тези техни кавги, караници и спорове те се атакуват един друг с юмруци, камъни, пръти 
или ножове, с което носят смърт или смъртоносно нараняване. Тук това също е опасност, свързана с 
чувствените желания, една маса на страданието видима тук и сега, страдание, имащо чувствените 
удоволствия като своя причина ... 

"Също така, с чувственото удоволствие като причина ... мъжете вземат мечове и щитове, закачват колчани 
и лъкове и се подреждат в битката, струпани в двоен боен ред с летящи стрели и копия и блестящи 
мечове; и там биват наранени от стрели и копия и главите им биват отрязвани от мечове, и причиняват 
един на друг смърт или смъртоносно нараняване. В случая това също е опасност свързана с чувствените 
желания, една маса на страданието, видима тук и сега, страдание, имащо чувствените удоволствия като 
своя  причина ... 

"Също така с чувственото удоволствие като причина ... мъжете вземат мечове и щитове, закачват колчани 
и лъкове и зареждат безскрупулни бастиони, с летящи стрели и копия и блестящи мечове; и там биват 
наранени от стрели и копия, биват залети с вряла течност, и премазани от големи тежести, главите им 
биват отрязвани от мечове, и си причиняват смърт или смъртно нараняване. В случая това също е 
опасност, свързана с чувствените желания, една маса на страданието видима тук и сега, страдание, 
имащо чувствените удоволствия като своя  причина ... 

"И какво, монаси, е спасението по отношение на чувствените удоволствия? Това е премахването на 
желанието и страстта, изоставянето на желание и страст за чувствени удоволствия. Това е спасението по 
отношение на чувствените удоволствия." 

— МН 13 

 

Опасности от материалната форма 

"А какво, монаси, е удовлетворението, свързано с материалната форма? Да допуснем, че едно момиче с 
благороден произход или от класата на брамините, или с домакински произход, на петнадесет -
шестнадесет години, нито твърде високо, нито твърде ниско, нито твърде тънко, нито твърде дебело, нито 
твърде смугло, нито твърде красиво. Дали неговата красота и прелест са в апогея си?"  

- "Да, Благородни."  

- "В случая удоволствието и радостта, които възникват като резултат от тази красота и прелест 
представляват удовлетворение, свързано с материалната форма. 

"А каква, монаси, е опасността, свързана с материалната форма? След време човек може да види същата 
тази жена вече на осемдесет, деветдесет или сто години, изкривена като поддал покрив, двойно 
напълняла, подкрепяща се с бастун, клатушкаща се, крехка, нейната младост си е отишла, нейните зъби са 
изпадали, косата и е посивяла, оплешивяла, сбръчкана, с петна по всички крайници. Какво мислите 
монаси? Дали нейната красота и прелест, които е притежавала са изчезнали и тази опасност се проявява 
видимо?"  

- "Да, Благородни."  

- "Монаси, това е опасността, свързана с материалната форма. 
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"Също така, човек може да види, че същата жена страда и е тежко болна, лежи изцапана в своите 
екскременти и урина, подкрепяна от едни и изоставена от други. Какво мислите, монаси? Дали нейната 
красота и прелест, които е притежавала са изчезнали и тази опасност се проявява видимо?"  

- "Да, Благородни."  

- "Монаси, това също е опасност, свързана с материалната форма. 

"Също така човек може да види същата жена като един труп, изхвърлен настрана в гроб, от един, два или 
три дни мъртва, с подут труп, посинял и със сълзяща плът. Какво мислите, монаси? Дали нейната красота 
и прелест, които е притежавала са изчезнали и тази опасност се проявява видимо?"  

- "Да, Благородни."  

- "Монаси, това също е опасност, свързана с материалната форма. 

"Също така, човек може да види същата жена като един труп, изхвърлен настрана в гроб,  унищожаван от 
врани, соколи, лешояди, кучета, чакали или различни видове червеи ... един скелет с плът и кръв, който се 
крепи от сухожилия ... един окървавен скелет без плът, който се крепи от сухожилия ... кости, отделени от 
техните сухожилия, разпръснати във всички посоки – тук кост от ръка, там кост от крак, тук кост от пищял, 
там кост от бедро, тук кост от хълбок, там кост от гръбнак, тук ребро, там гръдна кост, тук череп ... 
избелели кости или оцветени като миди ... кости, струпани повече от една година ... кости, изгнили и 
разпадащи се на прах. Какво мислите, монаси? Дали нейната красота и прелест, които е притежавала са 
изчезнали и тази опасност се проявява видимо?"  

- "Да, Благородни."  

- "Монаси, това също е опасност, свързана с материалната форма. 

"И какво, монаси, е спасението по отношение на материалната форма? Това е премахването на 
желанието и страстта, изоставянето на желанието и страстта за материални форми. Това е спасението по 
отношение на материалната форма." 

"Затова тези отшелници или брамини, които не разбират какво фактически е удовлетворението като 
удовлетворение, опасността като опасност и спасението като спасение по отношение на материалната 
форма, могат ли да разберат материалната форма или да инструктират другите така, че те да разберат 
материалната форма – не, това е невъзможно. Но тези отшелници или брамини, които разбират какво 
фактически е удовлетворението като удовлетворение, опасността като опасност и спасението като 
спасение по отношение на материалната форма, могат ли да разберат материалната форма или да 
инструктират другите така, че те да разберат материалната форма – да, това е възможно. 

— МН 13 

 

Опасността от усещанията 

"А какво, монаси, е удовлетворението, свързано с усещанията? В този случай, монаси, един монах, 
достатъчно изолиран от чувствените удоволствия, изолиран от зловредните състояния, навлиза и 
пребивава в първа джана, която е придружена с прилагане на трайна мисъл, с възторг и удоволствие, 
породени от уединението. В този случай той не желае своето собствено страдание, нито чуждото 
страдание нито двете заедно. В този случай той усеща едно усещане, което е освободено от страдание. 
Казвам ви, най-голямото удовлетворение, свързано с усещанията, е свободата от страдание. 

"Също така, с успокояване на насочването и задържането на мисълта монахът навлиза и пребивава във 
втора джана ... В отшумяването на възторга ... той навлиза и пребивава в трета джана ... С изоставяне на 
удоволствието и болката той навлиза и пребивава в четвърта джана ... В този случай той не иска своето 
собствено страдание, нито чуждото страдание нито двете заедно. В този случай той усеща едно усещане, 
което е освободено от страдание. Казвам ви, най-голямото удовлетворение, свързано с усещанията, е 
свободата от страдание. 

"А каква, монаси, е опасността във връзка с усещанията? Усещанията са непостоянни, те са страдание и 
обект на промяна. Това е опасността във връзка с усещанията. 



 

"И какво, монаси, е спасението връзка с усещанията? То е премахването на желанието и страстта, 
изоставянето на желанието и страстта по отношение на усещанията. Това е спасението по отношение на 
усещанията." 

"Затова тези отшелници или брамини, които не разбират какво фактически е удовлетворението като 
удовлетворение, опасността като опасност и спасението като спасение по отношение на усещанията, 
могат ли да разберат усещанията или да инструктират другите така, че те да разберат усещанията – не, 
това е невъзможно. Но тези отшелници или брамини, които разбират какво фактически е 
удовлетворението като удовлетворение, опасността като опасност и спасението като спасение по 
отношение на усещанията, могат ли да разберат усещанията или да инструктират другите така, че те да 
разберат усещанията – да, това е възможно. 

— МН 13 

 

Опасността от тялото 

"Ананда, какво е възприемане на опасностите? В този случай, отивайки в гора, в корените на едно дърво, 
в празно жилище, монахът разсъждава така: ‘Това тяло е източник на много болки и опасности. Всички 
видове страдания възникват в това тяло, а именно: болести в очите, болести на вътрешното ухо, болести 
на носа, болести на езика, болести по тялото, болести в главата, болести по външното ухо, болести по 
устата, болести по зъбите, кашлица, астма, простуда, треска, повишена температура, болка в стомаха, 
безсъзнание, дизентерия, колики, холера, проказа, циреи, екзема, туберкулоза, епилепсия, тения, 
сърбеж, краста, варицела, струпеи, дерматит, диабет, хемороиди, рак, фистула; заболявания, възникващи 
от жлъчката, храчки, вятър, и техните комбинации; болести от смяната на времето; болести, възникнали 
поради невнимателно поведение, болести от нападение; болести в резултат на [съзряването] на камма; а 
също така и на студ, жега, глад и жажда, дефекация и уриниране. Така пребивава той, съзерцавайки 
опасностите от тялото. Това се нарича възприемане на опасностите." 

— АН 10.60 

 

Опасностите от остаряването, разболяването, смъртта и замърсяванията 

"Монаси, има четири нисши търсения. Кои четири?  

(1) Случай, в който някой човек, който сам е обект на старостта, търси само това, което също е обект на 
старостта.  

(2) Този, който сам е обект на болести, търси само това, което е обект на болести.  

(3) Този, който сам е обект на смъртта, търси само това, което е обект на смъртта.  

(4) Този, който сам е обект на [умствени] замърсявания, търси само това, което е обект на замърсявания.  

Това са четирите нисши търсения. 

Монаси, има четири благородни търсения. Кои четири? 

Случай, в който някой човек, който сам е обект на старостта, разбирайки опасността от това, което е обект 
на старостта, търси нестареещото, ненадминатата сигурност от робството, ниббана. 

Този, който сам е обект на болести, разбирайки опасността от това, което е обект на болестите, търси 
неразболяващото се, ненадминатата сигурност от робството, ниббана. 

Този, който сам е обект на смъртта, разбирайки опасността от това, което е обект на смъртта, търси 
безсмъртното, ненадминатата сигурност от робството, ниббана. 

Този, който сам е обект на замърсявания, разбирайки опасността от това, което е обект на замърсявания, 
търси незамърсеното, ненадминатата сигурност от робството, ниббана." 

— АН 4.255 
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Опасността от гнева 

"Гневният човек е грозен и спи лошо. Придобивайки нещо полезно, той го счита за вредно. Гневният 
човек, които е преизпълнен със злоба, носи вреда със думи и дела и с гнева си губи своето богатство. 
Полудял от ярост, той губи своята репутация. Роднини, приятели и любими го избягват. Гневът е източник 
на всяка вреда. Гневът води до безпорядък в ума. Хората не разбират тази опасност, която възниква 
отвътре. Гневният човек не разпознава доброто. Гневният човек не вижда Дамма. Има само слепота и 
тъмнина за обхванатия от гняв. Когато гневният човек лесно или трудно причини вреда, впоследствие, 
когато гневът отмине, той страда като хвърлен в огън. Той показва непокорство, като огън забулен в дим. 
Когато гневът му излезе наяве, другите от това се гневят." 

— АН 7.64 

 

Недостатъците на всички привързващи явления 

"Монаси, когато някой живее в съзерцание на опасностите от нещата, към които може да се привърже, 
желанието се прекратява. С прекратяване на желанието се прекратява привързването. С прекратяване на 
привързването се прекратява съществуването. С прекратяване на съществуването се прекратява 
раждането. С прекратяване на раждането се прекратяват стареенето и смъртта, мъката, печалта, болката, 
тъгата и отчаянието. Такова е прекратяването на цялата маса на страданието. " 

— СН 12.52 

 

Окови 

Саньоджана Сутта: Окови 

АН 10.13 

   [Благословения казал]: "Монаси, има десет окови. Кои десет?  Пет нисши окови и пет висши окови.  
 Заблудата за съществуването на „Аз”,  
 съмнение,  
 придържане към ритуали и практики,  
 чувствено желание и зложелателство.  

Това са петте нисши окови. А кои са петте висши окови?  
 Жаждата за форма,  
 жаждата за безформена сфера,  
 самомнение,  
 безпокойство и  
 невежество.  

Това са петте висши окови. Общо това са десетте окови." 
 



 

V. Отказ 

Некамма 

 

Справедлива сделка 

"Ще направя сделка: стареене срещу неостаряване, горене срещу ниббана: върховното спокойствие, 
ненадминатата почивка от игото." 

— Терагата 1.32 
 

"Ако отказът от малкото щастие позволява да се види голямото, нека просветления човек остави малкото 
щастие и се вгледа в голямото." 

— Даммапада 290 

 

Противно на общоприетото мнение 

"Тогава Преп. Ананда, заедно със стопанина Таписа отишли при Благословения, поклонили му се, седнали 
до него и Преп. Ананда го попитал: "Благородни, стопанинът Таписа казва следното: 'Преподобни Ананда, 
ние миряните се наслаждаваме на чувствените удоволствия, изпитваме удоволствие от чувствените 
удоволствия, радваме се на чувствените удоволствия, възхищаваме се на чувствените удоволствия. 
Отказът [от чувствените удоволствия] за нас е подобно на пропаст. Аз съм чувал, че в тази Дамма и Виная 
има много млади монаси, чиито ум е склонен на отказ и са се утвърдили в безстрастието, станали са 
уверени, освободени, намирайки това за успокояващо. Отказът е тази разграничителна линия между 
[обикновените] хора и монасите в тази Дамма и Виная.'" 

"Така е, Ананда. Така е. Дори самият аз, преди моето просветление, докато бях непросветлен Бодисатта, 
мислех: 'Отказът – това е добро. Уединението – това е добро.' И въпреки това умът ми не беше склонен на 
отказ, водещ до безстрастие, увереност, освобождение, въпреки че намирах отказа за успокояващ. Тогава 
следната мисъл се появи в мен: 'Каква е причината моят ум да не е склонен на отказ, водещ до 
безстрастие, увереност, освобождение, въпреки че намирах отказа за успокояващ?' Тогава следната 
мисъл се появи в мен: 'Защото не съм видял опасностите от чувствените удоволствия; не съм подхранвал 
[това прозрение]. Не съм разбрал наградата от отказа и не съм се стремял към нея. Това е причината моят 
ум да не е склонен на отказ, водещ до безстрастие, увереност, освобождение, въпреки че намирах отказа 
за успокояващ.' 

"Тогава следната мисъл се появи в мен: 'Ако видя опасностите от чувствените удоволствия, ще подхраня 
[това прозрение]. Ако постигна наградата от отказа и се стремя към нея, тогава е възможно моят ум да 
стане склонен на отказ и да стане безстрастен, уверен, освободен, намирайки отказа за успокояващ.'  

"След известно време, виждайки опасностите от чувствените удоволствия, аз подхраних [това прозрение], 
и след като постигнах плодовете на отказа, аз се стремях към него. Моят ум беше изложена на отказ и 
стана спокоен, утихнал, и освободен чрез него, докато накрая видях, че е станал умиротворен. 

"След известно време Ананда, отделен от чувствените удоволствия, отстранил неблаготворните влияния 
[на ума], навлязох и пребивавах в първа джана. Пребивавайки в това състояние, в мен възникна 
състояние на възприятие и внимание, съпроводено с чувственост, и аз осъзнах този недостатък. Подобно 
на човек, който изпитва приятно усещане, възникналата болка само би го обезпокоила. По същия начин, 
когато възприятието и вниманието, съпроводени с чувственост, възникнаха в мен, аз усетих този 
недостатък..." 

— АН 9.41 
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Блаженство 

[Буда:] "Вярно ли е Бааддия, че седейки в гората под короната на едно дърва, ти постоянно повтаряш: 
'Какво блаженство! Ах, какво блаженство!'?" 

[Преп. Бааддия:] "Да, Благородни." 

"Но какво те кара постоянно да повтаряш: 'Какво блаженство! Ах, какво блаженство!'?" 

"Преди, о Благородни, когато бях мирянин аз се радвах на живот като владетел. В моето жилище и около 
него стоеше охрана, аз бях пазен в моята столица и извън нея, по цялата територия на моята страна и по 
нейните граници имаше сигурна охрана. Но въпреки че бях толкова добре охраняван аз живеех в страх, 
безпокойство, недоверие и боязън. Но сега, о Благородни, когато съм в гората под короната на някое 
дърво в мен няма страх, безпокойство, недоверие и боязън. Аз живея без никакви притеснения, 
изпълнени са всичките ми нужди, с ум - като див елен. Осъзнавайки това, аз постоянно повтарям: 'Какво 
блаженство! Ах, какво блаженство!' 

Тогава, осъзнавайки важността на този момент, Благословения възкликнал: 

Този, в който няма вълнения, 
който е изоставил представата за себе си като такъв или онакъв, 
свободен от страх, щастлив, без страдание, 
боговете не могат да се сравняват с него. 

— Удана 2.10 

 

Спокоен сън 

[Буда:] "Как мислиш: Да предположим, че един стопанин или синът на един стопанин има къща с 
островръх покрив, измазана отвътре и отвън без течове, с плътно затворени врати и прозорци, 
непропускащи вятър. Вътре има диван с дългорунни завивки, одеяла, наметала от антилопска кожа с 
балдахин отгоре и две възглавнички отстрани. Там има светещи лампи и четири жени, които го обслужват 
по необикновено приятен начин.  Би ли спал той спокойно или не? Какво мислиш по въпроса?" 

[принц Хаттака от Алави:] "Да, Благородни, той би трябвало да спи добре. Той би трябвало да е един от 
тези хора на земята, които спят спокойно." 

"Но как мислиш, принце? Възможно ли е в този стопанин или син на стопанин да се появи телесна и 
психическа треска, родена от страст, която да го измъчва така, че той да спи неспокойно?" 

"Да, Благородни." 

"В този стопанин или син на стопанин може да се появи телесна и психическа треска, родена от страст, 
която да го измъчва така, че той да спи неспокойно. Но Татаагата е отхвърлил тази страст, изкоренил е 
тази страст, направил я е като стъбло на палма [без сърцевина], унищожил я е така, че повече да не може 
да възникне в бъдеще. Ето защо той спи спокойно. 

"Но как мислиш, принце? Възможно ли е в този стопанин или син на стопанин да се появи телесна и 
психическа треска, родена от омраза, която да го измъчва така, че той да спи неспокойно?" 

"Да, Благородни." 

"В този стопанин или син на стопанин може да се появи телесна и психическа треска, родена от омраза, 
която да го измъчва така, че той да спи неспокойно. Но Татаагата е отхвърлил тази омраза, изкоренил е 
тази страст, направил я е като стъбло на палма, унищожил я е така, че повече да не може да възникне в 
бъдеще. Ето защо той спи спокойно. 

"Но как мислиш, принце? Възможно ли е в този стопанин или син на стопанин да се появи телесна и 
психическа треска, родена от заблуда, която да го измъчва така, че той да спи неспокойно?" 

"Да, Благородни." 

 



 

"В този стопанин или син на стопанин може да се появи телесна и психическа треска, родена от заблуда, 
която да го измъчва така, че той да спи неспокойно. Но Татаагата е отхвърлил тази заблуда, изкоренил е 
тази страст, направил я е като стъбло на палма, унищожил я е така, че повече да не може да възникне в 
бъдеще. Ето защо той спи спокойно. 

Винаги спи спокойно, 
достигналият ниббана брамин – 
изгасил желания за придобивки и 
неопетнен от сетивни наслади. 
Отхвърлил всякакво вкопчване, 
изхвърлил страха от сърцето си, 
спи той добре, спокоен е той, 
достигнал умствен покой. 

— АН 3.35 

 

Покой 

Светските хора, подвластни на заболяване,  
старост и смърт, са отвратени  
[от другите хора], които съществуват 
в съответствие със своята природа. 
Ако аз се бях отвратил 
от хората, които имат такава природа, 
това не би било правилно, 
защото имам същата природа. 
И докато пребивавах така, 
без познание за нещата, без придобивания, 
преодолял всички опиянения, 
със здраве, младост и живот, 
видях сигурността във отказа. 
Тогава в мен възникна стремеж, 
когато ясно видях ниббана. 
Вече не съм в състояние 
да попадна под сетивни удоволствия. 
Уповавайки се на духовен живот, 
няма да се върна назад. 

— АН 3.39 

 

Безстрашие 

"Когато човек не е объркан, не се съмнява и живее в съответствие с Дамма. Когато попадне под сериозно 
и нелечимо заболяване той си мисли: 'Аз не съм объркан, не съм обзет от съмнения и живея в 
съответствие с Дамма'. Той не скърби, не се депресира и не плаче. Той не ридае, не се бие в гърдите и не 
се побърква. Това е човек, който въпреки че е подвластен на смъртта, не е уплашен, не изпитва ужас от 
смъртта." 

— АН 4.184 
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VI. Четирите благородни истини 
Чаттари ария сачани 

 

Освобождението 

"Бикку, поради неразбиране, поради неосъзнаване на Четирите благородни истини аз също като вас 
трябваше да бродя толкова дълго през този цикъл от прераждания. Кои са тези Четири благородни 
истини? Това са: Благородната истина за дукка; Благородната истина за произхода на дукка; Благородната 
истина за прекратяването на дукка; и Благородната истина за пътя, водещ до прекратяването на дукка. Но 
сега, бикку, когато това е разбрано и осъзнато, изоставена е жаждата за съществуване, унищожено е това, 
което води до повторно съществуване, и няма вече следващо съществуване." 

— ДН 16 
 

Слонският отпечатък 

[Преп. Сарипутта:] "Приятели, така както следата на слона побира следата на всяко ходещо животно, и 
следата на слона се счита за най-голямата сред тях по размер, по същия начин и всички благотворни 
качества [на ума] се побират в Четирите благородни истини. Побират се в кои Четири благородни истини? 
Побират се в истината за страданието, побират се в истината за причината за страданието, побират се в 
истината за прекратяването на страданието, побират се в истината за пътя, водещ до прекратяване на 
страданието." 

— МН 28 
 

Задачите по отношение на всяка Благородна истина 
[Буда говори за своето Просветление:] 

"В мен възникна прозрение, знание, мъдрост, истинското познание и разбиране по отношение на неща, 
нечувани преди: 'Това е Благородната истина за страданието' ... 'Тази Благородна истина за страданието 
следва да бъде напълно разбрана' ... 'Тази Благородна истина за страданието беше напълно разбрана'. 

"В мен възникна прозрение, знание, мъдрост, истинското познание и разбиране по отношение на неща, 
нечувани преди: 'Това е Благородната истина за произхода на страданието' ... 'Тази Благородна истина за 
произхода на страданието следва да бъде изоставена' ... 'Тази Благородна истина за произхода на 
страданието беше изоставена'. 

"В мен възникна прозрение, знание, мъдрост, истинското познание и разбиране по отношение на неща, 
нечувани преди: 'Това е Благородната истина за прекратяване на страданието' ... 'Тази Благородна истина 
за прекратяване на страданието следва да бъде постигната' ... 'Тази Благородна истина за прекратяване на 
страданието беше постигната'. 

"В мен възникна прозрение, знание, мъдрост, истинското познание и разбиране по отношение на неща, 
нечувани преди: 'Това е Благородната истина за пътя, водещ до прекратяване на страданието' ... 'Тази 
Благородна истина за пътя водещ до прекратяване на страданието следва да бъде развита' ... 'Тази 
Благородна истина за пътя водещ до прекратяване на страданието беше развита'. 

"И монаси, докато моето познание и прозрение за Четирите благородни истини,  такива, каквито са в 
техните три фази и дванадесет аспекта, не бяха напълно изяснени по този начин. Аз не претендирах, че 
имам пробуждане за върховното, перфектно просветление в свят, с неговите богове, Мара, Брахма, в това 
поколение с неговите отшелници и брамини, неговите богове и хора. Но когато моето познание и 
прозрение за Четирите благородни истини, такива, каквито са в техните три фази и дванадесет аспекта, 
бяха напълно изяснени по този начин, тогава аз заявих, че имам пробуждане за върховното, перфектно 
просветление в свят, с неговите богове, Мара, Брахма, в това поколение с неговите отшелници и брамини, 
неговите богове и хора. В мен възникна познанието и прозрението, че: 'Непоклатимо е освобождението 
на моят ум. Това е моето последно раждане. Няма да има повече завръщане към съществуване."  

— СН 56.11 



 

1. Първата благородна истина  

Благородната истина за дукка 

дукка ария сача 

 

 

Определение 

"Това, монаси, е Благородната истина за дукка: Раждането е дукка, стареенето е дукка, смъртта е дукка; 
мъка, печал, болка, тъга и отчаяние са дукка; свързване с неприятното е дукка; отделяне от приятното е 
дукка; неполучаване на желаното е дукка. Накратко, петте групи на привързване са дукка" 

— СН 56.11 

 

Уточнението на Сарипутта 

[Преп. Сарипутта:] "И така, приятели, коя е благородната истина за страданието? Раждането е страдание, 
стареенето е страдание, смъртта е страдание; мъка, печал, болка, терзание и отчаяние са страдание; 
свързване с неприятното е страдание; отделянето от приятното е страдание; неполучаване на желаното е 
страдание. Накратко, петте групи на привързване са страдание. 

"А какво е раждането? Това е появата към съществуване на едно същество в една или друга категория 
същества, неговото формиране, раждане чрез появата на петте групи на привързване и сетивните органи, 
това се нарича раждане. 

"А какво е стареенето? Стареенето е немощ, счупени зъби, посивяване на косата, отслабване на 
жизнената сила, набръчкване на кожата, свиване с възрастта, отслабване на сетивните способности, на 
едно същество в една или друга категория същества се нарича стареене. 

"А какво е смъртта? Разрушаване, премахване, разделяне, изчезване, смърт, умиране, приключване, 
разпадане на групите, разлагане на тялото на едно същество в една или друга категория същества се 
нарича смърт. 

"А какво е тъга? Скръбта при едно или друго произшествие с болезнен характер, огорчение, траур, стрес, 
вътрешна мъка, печал се нарича тъга. 

"А какво е печал? Плач по повод на една или друга загуба, при една или друга злополука, всичко, което е 
свързано с изливането на мъка, със сълзи и плач, това се нарича печал. 

"А какво е болка? Всякакво болезнено телесно усещане, телесно неприятно усещане, болезнено или 
неприятно усещане в резултат на телесен контакт, това се нарича болка. 

"А какво е терзание? Всяко болезнено умствено усещане, умствено неприятно усещане, болезнено или 
неприятно усещане в резултат на умствен контакт, това, монаси, се нарича терзание. 

"А какво е отчаяние? Униние, отчайването, чувството за безнадеждност, това се нарича отчаяние. 

"А какво е страдание от свързване с неприятното? Това е случаят при който човек има нежелани, 
нехаресвани, неприятни образи, звуци, миризми, вкусове, телесни усещания или умствени форми, или се 
сблъсква с недоброжелатели, вредители, водещи до неудобство, несигурност, с които има среща, 
общуване, връзка, съюз, това се нарича страдание от свързване с неприятното. 

"А какво е страдание от раздялата с приятното? Това е случаят при който човек има желани, харесвани, 
приятни образи, звуци, миризми, вкусове, телесни усещания или умствени форми, или се сблъсква с 
доброжелатели, водещи до комфорт, сигурност, майка или баща, брат или сестра, по-млад роднина, 
приятел или колега, и след това е лишен от среща, общуване, връзка или съюз с тях, това се нарича 
раздяла с приятното. 

 

 



 

 85 

"А какво представлява страданието, което възниква, когато човек желае нещо, но не го получава? При 
същества, подвластни на раждането, възниква следното желание: "Да можехме да не сме подвластни на 
раждането, да можехме да избегнем раждането!" Това обаче не може да се осъществи само с желание. А 
непостигнатото желание е страдание. По същия начин при същества подвластни на стареенето, болестта, 
умирането, тъгата оплакването, болката, потиснатостта и отчаянието, възниква следното желание: "Да 
можехме да не сме подвластни на стареенето, болестта, умирането, тъгата оплакването, болката, 
потиснатостта и отчаянието, да можехме да избегнем стареенето, болестта, умирането, тъгата 
оплакването, болката, потиснатостта и отчаянието!" Това обаче не може да се осъществи само с желание. 
А непостигнатото желание е страдание. Това е страданието, възникващо, когато човек няма това, което 
иска. 

"А кои, накратко, са петте групи на привързване, водещи до страдание? Това са: групата на привързване 
чрез материалните форми, групата на привързване чрез усещанията, групата на привързване чрез 
възприятията, групата на привързване чрез умствените форми, групата на привързване чрез съзнанието. 
Това на кратко са петте групи на привързване водещи до страдание. 

— МН 141 

 

Определение от гледна точка на сетивата 

"Каква е благородната истина за дукка? 'На това трябва да се отговори така: шестте вътрешни сетивни 
бази,'. Кои шест? Сетивната база на окото... ухото... носът... езикът... тялото... умът. Това е благородната 
истина за дукка." 

— СН 56.14 

 

Дукка като стихиен огън 

"Всичко гори. И кое е това всичко, което гори? Окото гори, формите горят, съзнанието на окото гори, 
контакта с окото гори, всяко усещане, било то приятно, неприятно или неутрално, което възниква от 
контакта с окото, както и обекта на контакт, също горят. Горене с какво? Горене с огъня на желанието, с 
огъня на омразата, с огъня на невежеството. Казвам ви, огъня гори с раждането, остаряването и 
умирането, с мъката, с печалта, с болката, с тъгата и с отчаянието. 

"Окото гори. звуците горят ... 

"Носът гори. Ароматите горят ... 

"Езикът гори. Вкусовете горят ... 

"Тялото гори. Допирните усещания горят ... 

"Умът гори, идеите горят, съзнанието на ума гори, контакта с ума гори, всяко усещане, било то приятно, 
неприятно или неутрално, което възниква от контакта с ума, както и обекта на контакт, също горят. Горене 
с какво? Горене с огъня на желанието, с огъня на омразата, с огъня на невежеството. Казвам ви, огъня 
гори с раждането, остаряването и умирането, с мъката, с печалта, с болката, с тъгата и с отчаянието." 

— СН 35.28 

 

Дукка трябва да бъде разбрана 

"'Дукка трябва да бъде разбрана. Причината, поради която възниква дукка трябва да бъде разбрана. 
Разновидностите на дукка трябва да бъдат разбрани. Резултатите от дукка трябва да бъдат разбрани. 
Прекратяването на дукка трябва да бъде разбрано. Пътят, водещ до прекратяването на дукка, трябва да 
бъде разбран.' Това беше казано. Във връзка с какво беше казано това? 

"Раждането е дукка, стареенето е дукка, смъртта е дукка; мъка, печал, болка, тъга и отчаяние са дукка; 
свързване с неприятното е дукка; отделянето от приятното е дукка; неполучаване на желаното е дукка. 
Накратко, петте групи на привързване са дукка. 

 



 

"И каква е причината поради, която възниква дукка? Желаенето е причината, поради която възниква 
дукка. 

"И какви са разновидностите на дукка? Има силно страдание и умерено страдание, има страдание, което 
избледнява бавно и страдание, което избледнява бързо. Това са разновидностите на дукка. 

"А какви са резултатите от дукка? Има случаи, в които човек е поразен от страдание, умът му е във 
хватката на страданието: той скърби, стене, оплаква се, бие гърдите си, плаче и се побърква; или за своето 
нещастие той търси лек: "Кой знае дума или две за прекратяване на моето страдание?" Затова казвам, 
изходът от страданието е или умствено разстройство или търсене. Това се наричат резултатите от дукка. 

"А какво е прекратяването на дукка? С прекратяването на желаенето се прекратява дукка; Това е именно 
Благородният осмичен път, това е начинът, водещ до прекратяване на дукка, а именно — правилен 
възглед, правилен стремеж, правилно говорене, правилно действие, правилно прехранване, правилно 
усилие, правилна осъзнатост, правилна концентрация. 

"Когато последователят на Благородните познава дукка по този начин, познава причината, поради която 
възниква дукка, разновидностите на дукка, резултатите от дукка, прекратяването на дукка и пътят, водещ 
до прекратяването на дукка, тогава той разбира, че този проникващ свят живот се явява прекратяване на 
дукка. 

Поради това е казано, че дукка трябва да бъде разбрана, причината, поради която възниква трябва да 
бъде разбрана, разновидностите и трябва да бъдат разбрани и останалите неща за нея трябва да бъдат 
разбрани." 

— АН 6.63 

 

 

Дукка 

 

Няма единична дума, която адекватно да улавя пълната дълбочина, обхват и неуловимост на палийският 
термин дукка. През годините, са използвани различни преводи на думата ("страдание," 
"неудовлетворителност," "стрес," и т.н.). Всяка от тях има съответния смисъл в конкретния контекст. Не 
бива да си позволяваме лукса да използваме един конкретен превод на думата, тъй като цялата идея на 
будистката практика е в разширяване и задълбочаване на разбирането за дукка, докато нейните корени 
най-накрая бъдат открити и изкоренени веднъж и завинаги. Има едно полезно правило, което гласи че 
когато считате, че сте открили една единствена дума, която е най-добрият превод на думата, трябва да 
помислите отново: защото без значение как ще опишете дукка, тя винаги ще е по-дълбока, по-фина, и по-
неудовлетворителна от описанието ви. 

 

Определение 

"Раждането е дукка, стареенето е дукка, смъртта е дукка; мъка, печал, болка, тъга и отчаяние са дукка; 
свързване с неприятното е дукка; отделянето от приятното е дукка; неполучаване на желаното е дукка. 
Накратко, петте групи на привързване са дукка." 

— СН 56.11 
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Уточнението на Сарипутта 

[Преп. Сарипутта:] "И така, приятели, коя е Благородната истина за страданието? Раждането е страдание, 
стареенето е страдание, смъртта е страдание; мъка, печал, болка, терзание и отчаяние са страдание; 
свързване с неприятното е страдание; отделянето от приятното е страдание; неполучаване на желаното е 
страдание. Накратко, петте групи на привързване са страдание. 

"А какво е раждането? Това е появата към съществуване на едно същество в една или друга категория 
същества, неговото формиране, раждане чрез появата на петте групи на привързване и сетивните органи, 
това се нарича раждане. 

"А какво е стареенето? Стареенето е немощ, счупени зъби, посивяване на косата, отслабване на 
жизнената сила, набръчкване на кожата, свиване с възрастта, отслабване на сетивните способности на 
едно същество в една или друга категория същества, това се нарича стареене. 

"А какво е смъртта? Разрушаване, премахване, разделяне, изчезване, смърт, умиране, приключване, 
разпадане на групите, разлагане на тялото на едно същество в една или друга категория същества, това се 
нарича смърт. 

"А какво е тъга? Скръбта при едно или друго произшествие с болезнен характер, огорчение, траур, стрес, 
вътрешна мъка, печал, това се нарича тъга. 

"А какво е печал? Ридание по повод на една или друга загуба, при една или друга злополука, всичко, 
което е свързано с изливането на мъка, със сълзи и плач, това се нарича печал. 

"А какво е болка? Всякакво болезнено телесно усещане, телесно неприятно усещане, болезнено или 
неприятно усещане в резултат на телесен контакт, това се нарича болка. 

"А какво е терзание? Всяко болезнено умствено усещане, умствено неприятно усещане, болезнено или 
неприятно усещане в резултат на умствен контакт, това, монаси, се нарича терзание. 

"А какво е отчаяние? Унинието, отчайването, чувството за безнадеждност, това се нарича отчаяние. 

"А какво е страдание от свързване с неприятното? Това е случаят при който човек има нежелани, 
нехаресвани, неприятни образи, звуци, миризми, вкусове, телесни усещания или умствени форми, или се 
сблъсква с недоброжелатели, вредители, водещи до неудобство, несигурност, с които има среща, 
общуване, връзка, съюз, това се нарича страдание от свързване с неприятното. 

"А какво е страдание от раздялата с приятното? Това е случаят при който човек има желани, харесвани, 
приятни образи, звуци, миризми, вкусове, телесни усещания или умствени форми, или се сблъсква с 
доброжелатели, водещи до комфорт, сигурност, майка или баща, брат или сестра, по-млад роднина, 
приятел или колега, и след това е лишен от среща, общуване, връзка или съюз с тях, това се нарича 
раздяла с приятното. 

"А какво представлява страданието, което възниква, когато човек желае нещо, но не го получава? При 
съществата подвластни на раждането, монаси, възниква следното желание: "Да можехме да не сме 
подвластни на раждането, да можехме да избегнем раждането!" Това обаче не може да се осъществи 
само с желаене. А непостигнатото желание е страдание. По същия начин при същества, подвластни на 
стареенето, болестта, умирането, тъгата, оплакването, болката, потиснатостта и отчаянието, възниква 
следното желание: "Да можехме да не сме подвластни на стареенето, болестта, умирането, тъгата, 
оплакването, болката, потиснатостта и отчаянието, да можехме да избегнем стареенето, болестта, 
умирането, тъгата, оплакването, болката, потиснатостта и отчаянието!" Това обаче не може да се 
осъществи само с желаене. А непостигнатото желание е страдание. Това монаси е страданието, 
възникващо, когато човек няма това, което иска. 

"А кои, накратко, са петте групи на привързване, водещи до страдание? Това са: групата на привързване 
чрез материалните форми, групата на привързване чрез усещанията, групата на привързване чрез 
възприятията, групата на привързване чрез умствените форми, групата на привързване чрез съзнанието. 
Това на кратко са петте групи на привързване водещи до страдание. 

— МН 141 

 

 



 

Само дукка 

"Както в миналото, така и в настоящето аз уча само за дукка и за прекратяването на дукка." 

— СН 22.86 

 

Три форми на дукка 

[Преп. Сарипутта:] "Приятелю, има три форми на дукка: дукка от болката, дукка от формациите [27], дукка 
от промяната. Това са трите форми на дукка." 

... 

[Скитникът Джамбукадика:] "Но, приятелю, съществува ли път, имали начин за пълното разбиране на тези 
три форми на страдание?" 

[Преп. Сарипутта:] "Именно Благородният осмичен път, приятелю — правилно разбиране, правилен 
стремеж, правилна реч, правилно действие, правилна прехрана, правилно усилие, правилна осъзнатост и 
правилна концентрация. Това е пътят, това е практиката за пълното обхващане на тези форми на дукка." 

— СН 38.14 

 

Кръга на прераждане 

Самсара 

 

Океан от сълзи 

"Кое е повече – сълзите, които сте пролели, докато сте блуждаели и сте се скитали толкова дълго, дълго 
време [в кръговрата на прераждането] — плачейки и стенейки от съединението с неприятното, от 
разделяне с приятното — или водата в четирите големи океана? ... Повече е това: сълзите, които сте 
пролели ... 

"Дълго време [отново и отново] сте преживявали смъртта на майка. Сълзите, които сте пролели, 
преживявайки това, докато сте се скитали толкова дълго, дълго време [в кръговрата на прераждането] — 
плачейки и стенейки от съединението с неприятното, от разделяне с приятното са повече от водата в 
четирите големи океана. 

"Дълго време [отново и отново] сте преживявали смъртта на баща ... смъртта на брат ... смъртта на сестра 
... смъртта на син ... смъртта на дъщеря ... загуба на роднина ... загубата на богатство ... загуба на здраве. 
Сълзите, които сте пролели, преживявайки това, докато сте се скитали толкова дълго, дълго време [в 
кръговрата на прераждането] — плачейки и стенейки от съединението с неприятното, от разделяне с 
приятното са повече от водата в четирите големи океана. 

"Защо е така? Защото безначален е кръговрата на прераждане. Не може да откриете начална точка, от 
която съществата са започнали да блуждаят и да се скитат [в кръговрата на прераждането], сковани от 
невежество и желания. Достатъчно [дълго] сте изпитвали страдание, болка и нещастие, достатъчно сте 
пълнили гробищата, за да изпитате разочарованието от всички съставни неща [28], достатъчно за да 
останете безстрастни към тях, достатъчно за да се освободите от тях." 

— СН 15.3 

 

 

 

                                                           

27
  - на Пали: (санкара дукката, т.е. зависимите от условия материални формации или волевите, умствени 

формации) 
28

 съставни неща (санкари) – всички неща, подвластни на причини и условия, състоящи се от отделни части, 
елементи, на които липсва вътрешна същност; визира се всичко извън ниббана. 
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Това ценно човешко раждане 

"Монаси, представете си, че цялата голяма земя е покрита с вода и един човек е бил хвърлен там със 
шнорхел с един отвор в него. И източният вятър го бута на запад, западният вятър го бута на изток. 
Северният вятър го бута на юг, а южният вятър го бута на север. Представете си, че там има и една сляпа 
морска костенурка, която изплува на повърхността веднъж на всеки сто години. Как мислите вие, ще може 
ли тази костенурка, изплуваща на повърхността веднъж на всеки сто години, да допре с глава този 
шнорхел с един отвор в него?" 

"Ще бъде случайно съвпадение, Благородни, сляпата костенурка, която изплува на повърхността веднъж 
на всеки сто години, да допре с глава този шнорхел с един отвор в него." 

"По същия начин е случайно съвпадение това, едно същество да се роди като човек. По същия начин е 
случайно съвпадение това, един Татаагата, напълно просветлен със собствени усилия, да се появи на този 
свят. По същия начин е случайно съвпадение това, Дамма и Виная [Учението и Дисциплината], които са 
изложени от Татаагата да се появят на този свят. 

"Ето защо вашата задача е да съзерцавате следното: 'Това е страдание... Това е произхода на 
страданието... Това е прекратяване на страданието... Това е пътя, водещ до прекратяване на 
страданието.'" 

— СН 56.48 

 

Защо се скитаме в самсара? 

"От неразбиране и непостигане на четири неща вие и аз сме блуждали и скитали толкова дълго, дълго 
време [в кръговрата на прераждането]. Кои четири? 

"Поради незнаене и непостигане на благородното морално поведение вие и аз сме блуждали и скитали 
толкова дълго, дълго време [в кръговрата на прераждането]. 

"Поради незнаене и непостигане на благородната концентрация вие и аз сме блуждали и скитали толкова 
дълго, дълго време [в кръговрата на прераждането]. 

"Поради незнаене и непостигане на благородната мъдрост вие и аз сме блуждали и скитали толкова 
дълго, дълго време [в кръговрата на прераждането]. 

"Поради незнаене и непостигане на благородното освобождение вие и аз сме блуждали и скитали 
толкова дълго, дълго време [в кръговрата на прераждането]. 

"Но когато благородното морално поведение е разбрано и постигнато, благородната концентрация ... 
благородната мъдрост ... благородното освобождение е разбрано и постигнато, тогава жаждата за 
съществуване е унищожена, водещото до съществуване [желание и привързване] са прекратени, няма 
повече бъдещо съществуване." 

— АН 4.1 



 

2. Втората благородна истина 

Благородната Истина за възникването на дукка 

Дукка самудая ариа сача 

 

 

Определение 

"А това, монаси, е благородната истина за възникването на дукка: желанието е това, което води до 
повторно съществуване, придружено с удоволствие и страст, удоволствието търсещо тук и там; това е 
желанието за чувствени наслади, желанието за съществуване, желанието за несъществуване." 

— СН 56.11 

 

Желанието неизбежно води до дукка 

"Ако това лепкаво, примитивно желание ви победи в този свят, вашите скърби ще растат като трева след 
дъжд. Ако в този свят преодолеете това трудно за избягване, примитивно желание, тогава скръбта ще се 
оттече от вас, като вода, оттичаща се от лотосов лист." 

— Даммапада 335-336 

 

"Ако корените останат неунищожени и здрави, дървото дори и да е отрязано, ще израсне отново. По 
същият начин, ако латентното желание не е изкоренено, страданието ще се завръща отново и отново." 

— Даммапада 338 

 

Изоставането на желанието отваря възможността за Просветление 

"Монаси, всяко желание и страст по отношение на жаждата за форми е замърсяване на ума. Всяко 
желание и страст по отношение на жаждата за звуци ... жаждата за аромати ... жаждата за вкусове ... 
жаждата за телесни усещания ... жаждата за идеи са замърсявания на ума. Когато при тези шест случая, 
замърсяванията на ума бъдат изоставени, тогава умът става склонен към отказ. Подсиленият от оказа ум, 
става отворен за нещата, които следва да бъдат опознати чрез директно познание." 

— СН 27.8 

 

 

Желание 

Танха 

 

Определение 

"Има три вида желание. Кои три? Желание за чувствени удоволствия, желание за съществуване, желание 
за несъществуване. Това са трите вида желание." 

— Итивуттака 58 
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Стрела в сърцето 

"Желанието е ... стрела. Отровата на невежеството се разпространява чрез желанията, страстите и 
недоброжелателството." 

— МН 105 

 

Шест типа желание 

"Има шест типа желания: желания за форми, желания за звуци, желания за аромати, желания за вкусове, 
желания за допири, желания за умствени обекти." 

— МН 9 

 

Какво ни задържа в самсара 

"Монаси, не виждам никакви други окови освен желанията. Хванати в оковите им, съществата 
продължават да блуждаят и скитат [в кръговрата на преражданията] за дълго, дълго време. Оковани в 
оковите на желанията съществата продължават да блуждаят и скитат за дълго, дълго време." 

— Итивуттака 15 

 

"Хванати в оковите на желанията, умът им е окован в съществуването и несъществуването, те са оковани в 
робството на Мара, хора извън ниббана, същества блуждаещи в самсара, отправили се към раждане и 
смърт.  

"Докато тези, които са се отказали от желанията, които са свободни от желанието за съществуване и не-
съществуване, достигайки края на горенето, те са преминали отвъд границите на този свят, дори и в този 
свят." 

— Итивуттака 58 

 

Причина за дукка 

"И каква е причината и произходът на страданието? Желанието е причината и произходът за страданието. 

— АН 6.63 

 

Изкореняване на желанието 

"Ако корените му останат здрави и непокътнати, дървото, дори да е отрязано, ще израсне отново. По 
същият начин, ако латентното желание не бъде унищожено, страданието ще се завръща отново и отново." 

— Даммапада 338 

 

"Попадналият в капана на желанията, се мята като уловен в примка заек. Той е обхванат в оковите на 
своите страсти и привързаности, чийто спътник е страданието." 

— Даммапада 342 

 

"За този, който е обхванат от прекомерни мисли на страст към красиви форми, за него желанието расте 
непрекъснато, така той прави оковите по-силни. Но този, който се наслаждава на успокояващи мисли, 
осъзнато развива безстрастие, той наистина ще достигне края, ще разкъса оковите на Мара." 

— Даммапада 349-350 

 



 

И откъде възниква това желание и как се самоутвърждава? 

"Където по света има нещо приятно и водещо до удоволствие, там има възникващо и себеутвърждаващо 
се желание. 

"Какво е това по света, което е приятно и води до удоволствие? Окото е приятно и води до удоволствие, 
ухото ..., носът ..., езикът ..., тялото ..., умът е приятен и води до удоволствие и до възникване на 
себеутвърждаващо се желание. 

"Съзнанието на окото, съзнанието на ухото, съзнанието на носа, съзнанието на езика, съзнанието на 
тялото, съзнанието на умът са приятни и водят до удоволствие и до възникване на себеутвърждаващо се 
желание. 

"Контактът с окото, контактът с ухото, контактът с носа, контактът с езика, контактът с тялото, контактът с 
ума са приятни и водят до удоволствие и до възникване на себеутвърждаващо се желание. 

"Усещанията, породени от контакта с окото, контакта с ухото, контакта с носа, контакта с езика, контакта с 
тялото, контакта с ума са приятни и водят до удоволствие и до възникване на себеутвърждаващо се 
желание. 

"Възприятието на образи, звуци, аромати, вкусове, допир и мисловни форми са приятни и водят до 
удоволствие и до възникване на себеутвърждаващо се желание. 

"Волята по отношение на образи, звуци, аромати, вкусове, допир и мисловни форми е приятна и води до 
удоволствие и до възникване на себеутвърждаващо се желание. 

"Неутолимото желание за образи, звуци, аромати, вкусове, допир и мисловни форми е приятно и води до 
удоволствие и до възникване на себеутвърждаващо се желание. 

"Мислите, размишленията за образи, звуци, аромати, вкусове, допир и мисловни форми са приятни и 
водят до удоволствие и до възникване на себеутвърждаващо се желание. 

— ДН 22 

 

Невежество 

Авиджа 

 

Определение 

"А какво е невежество, какъв е произходът на невежеството, какво е прекратяването на невежеството, 
какъв е пътят, водещ до прекратяване на невежеството? Незнанието за дукка, незнанието за произхода на 
дукка, незнанието за прекратяването на дукка, незнанието на пътя, водещ до прекратяването на дукка — 
това се нарича невежество. С възникване на [умствените] замърсявания възниква невежеството; с 
прекратяване на замърсяванията се прекратява невежеството. Пътят, водещ до прекратяване на 
невежеството това е самият Благороден осмичен път, а именно: правилен възглед, правилен стремеж, 
правилно говорене, правилно действие, правилно прехранване, правилно усилие, правилна осъзнатост, 
правилна концентрация." 

... 

"И кои са [умствените] замърсявания, какъв е произходът на замърсяванията, какво е прекратяването на 
замърсяванията, какъв е пътят водещ до прекратяване на замърсяванията? Има три вида замърсявания: 
замърсявания, свързани с чувствени желания, замърсявания на съществуването и замърсяванията на 
невежеството. С възникване на невежеството възникват и замърсяванията. С прекратяване на 
невежеството се прекратяват и замърсяванията. Пътят, водещ до прекратяване на замърсяванията, това е 
самият Благороден осмичен път, а именно: правилен възглед, правилен стремеж, правилно говорене, 
правилно действие, правилно прехранване, правилно усилие, правилна осъзнатост, правилна 
концентрация." 

— МН 9 
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Защото невежеството е основната причина за дукка... 

"От невежеството като непосредствено условие - волевите формации възникват. От волевите формации 
като непосредствено условие - съзнанието възниква. От съзнанието като непосредствено условие - 
материалните форми възникват. От материалните форми като непосредствено условие - шестте сетивни 
рецептора възникват. От шестте сетивни рецептора като непосредствено условие - контакт възниква. От 
контакта като непосредствено условие - усещане възниква. От усещането като непосредствено условие - 
желание възниква. От желанието като непосредствено условие - привързване възниква. От 
привързването като непосредствено условие - съществуване възниква. От съществуването като 
непосредствено условие - раждане възниква. От раждането като непосредствено условие - възникват 
стареенето, смъртта, тъгата, плача, болката, скръбта и отчаянието. Това е произходът на всички форми на 
страдание. 

...когато то се прекрати, прекратява се и дукка 

"Но с безостатъчното затихване и прекратяване на невежеството настъпва прекратяване на волевите 
формации. С прекратяването на волевите формации настъпва прекратяване на съзнанието. С 
прекратяване на съзнанието настъпва прекратяване на материалните форми. С прекратяване на 
материалните форми настъпва прекратяване на шестте сетивни рецептора. С прекратяване на шестте 
сетивни рецептора настъпва прекратяване на контакта. С прекратяване на контакта настъпва 
прекратяване на усещанията. С прекратяване на усещанията настъпва прекратяване на желанието. С 
прекратяване на желанието настъпва прекратяване на привързването. С прекратяване на привързването 
настъпва прекратяване на съществуването. С прекратяване на съществуването настъпва прекратяване на 
раждането. С прекратяване на раждането се прекратяват стареенето, смъртта, тъгата, плача, болката, 
скръбта и отчаянието. Това е прекратяването на всички форми на страдание." 

— СН 12.2 

 



 

3. Третата благородна истина 

Благородната истина за прекратяването на дукка 

дукка нирода ария сача 

 

 

Определение 

"А това, монаси, е благородната истина за прекратяване на страданието: това е пълното изоставяне и 
прекратяване на желанието, отхвърлянето и отказа от него, освобождаването от него, откъсването от 
него. " 

— СН 56.11 

 

Безстрастието е най-висшето качество 

"Сред всички възможни качества, придобити или непридобити, качеството безстрастие — отстраняването 
на замърсяванията, елиминирането на жаждата, изкореняването на привързаността, разбиването на 
кръговрата [на самсара], унищожаването на желанието, безстрастието, прекратяването, достигането на 
ниббана — се счита за най-висше. Този, който има вяра в качествата на безстрастието, има вяра в най-
висшето; а за този, който вярва в най-висшето, резултатът е върховен." 

— Итивутака 90 

 

Покоят: отличителната черта на целта 

"Този покой е най-висшият — прекратяването на всички формации, отказът от всички придобивки, краят 
на привързването, безстрастието, преустановяването, ниббана." 

— МН 64 

 

Разгадаване на причините за страданието 

"Монаси, казвам ви, че унищожението на замърсяванията е възможно [само] за този, който знае и вижда, 
а не за този, който не знае и не вижда. И кое е това нещо, което той знае и вижда и благодарение на което 
се унищожават замърсяванията? ‘Такава е материалната форма, такъв е нейният произход, такова е 
нейното угасване; такова е усещането, такъв е неговият произход, такова е неговото угасване; такова е 
възприятието, такъв е неговият произход, такова е неговото угасване; такива са волевите формации, такъв 
е техният произход, такова е тяхното угасване; такова е съзнанието, такъв е неговият произход, такова е 
неговото угасване’ – в този, който знае това, в този, който вижда това, замърсяванията се унищожават. 

"Знанието за унищожаването [на умствените замърсявания] има непосредствена причина. Казвам ви, че 
то не е без непосредствена причина. И каква е непосредствената причина за знанието за унищожението? 
Освобождението ... 

Освобождението също има непосредствена причина. Казвам ви, че то не е без непосредствена причина. И 
каква е непосредствената причина за освобождението? Безстрастието ... Разочарованието ... Познание и 
виждане за нещата такива, каквито са ... Концентрация ... Щастие ... Спокойствие ... Възторг ... Радост ... 
Вяра ... Страдание ...  Раждане ... Съществуване ...  Привързване ... Желание ... Усещане ... Контакт ... Шест 
сетивни рецептора ... Материална форма ... Съзнание ... Волеви формации. 

Казвам ви монаси, че за волевите формации също има непосредствена причина. Казвам ви, че те не е без 
непосредствена причина. И каква е непосредствената причина за волевите формации? Невежеството ... 
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"Точно както проливният дъжд вали на тежки капки по високите планини и водата се стича надолу по 
склоновете, запълвайки планинските пукнатини, канавки и дерета. А когато планинските пукнатини, 
канавки и дерета са пълни, те изпълват малките езера. Когато малките езера са пълни, те изпълват 
големите езера ... малките реки ...  големите реки. Когато големите реки са пълни, те запълват големия 
океан. По същия начин: 

С невежеството като непосредствена причина, волеви формации [възникват]. 
С волевите формации като непосредствена причина, съзнание [възниква]. 
Със съзнанието като непосредствена причина, материални форми [възникват]. 
С материалните форми като непосредствена причина, шест сетивни рецептора [възникват]. 
С шестте сетивни рецептора като непосредствена причина, контакт [възниква]. 
С контактът като непосредствена причина, усещане [възниква]. 
С усещането като непосредствена причина, желание [възниква]. 
С желанието като непосредствена причина, привързване [възниква]. 
С привързването като непосредствена причина, съществуване [възниква]. 
Със съществуването като непосредствена причина, раждане [възниква]. 
С раждането като непосредствена причина, страдание [възниква]. 
Със страданието като непосредствена причина, вяра [възниква]. 
С вярата като непосредствена причина, радост [възниква]. 
С радостта като непосредствена причина, възторг [възниква]. 
С възторга като непосредствена причина, спокойствие [възниква]. 
Със спокойствието като непосредствена причина, щастие [възниква]. 
С щастието като непосредствена причина, концентрация [възниква]. 
С концентрацията като непосредствена причина, познание и виждане за нещата такива, каквито са 
[възниква]. 
С познание и виждане за нещата такива, каквито са като непосредствена причина, разочарование 
[възниква]. 
С разочарованието като непосредствена причина, безстрастие [възниква]. 
С безстрастието като непосредствена причина, освобождение [възниква]. 
С освобождението като непосредствена причина, знанието за унищожаването на замърсяванията на ума 
[възниква]."  
 

— СН 12.23 

 

Къде не възниква нито удоволствие нито болка 

"С безостатъчното угасване и прекратяване на невежеството не съществува повече [усещането за] тялото, 
вътре, в което възникват удоволствие и болка. Не съществува повече говор ... ум, вътре, в който възникват 
удоволствие и болка. Не съществуват повече полета, сфери и измерения на съществуване, в който 
възникват удоволствие и болка " 

— СН 12.25 

 

 

Причинност 

"И кой е благородният метод, който Благородният правилно е видял и правилно е следвал с мъдрост? 
Има случай, в който последователят на Благородния забелязва: 

    Когато има това, има и онова. 
    С възникването на това възниква и онова. 
    Когато това го няма и онова го няма. 
    С прекратяването на това, онова се прекратява.  
 

 



 

 

"С други думи: 

"От невежеството като непосредствено условие - волевите формации възникват. От волевите формации 
като непосредствено условие - съзнанието възниква. От съзнанието като непосредствено условие - 
материалните форми възникват. От материалните форми като непосредствено условие - шестте сетивни 
рецептора възникват. От шестте сетивни рецептора като непосредствено условие - контакт възниква. От 
контакта като непосредствено условие - усещане възниква. От усещането като непосредствено условие - 
желание възниква. От желанието като непосредствено условие - привързване възниква. От 
привързването като непосредствено условие - съществуване възниква. От съществуването като 
непосредствено условие - раждане възниква. От раждането като непосредствено условие - възникват 
стареенето, смъртта, тъгата, плача, болката, скръбта и отчаянието. Това е произходът на всички форми на 
страдание. 

"Но с безостатъчното затихване и прекратяване на невежеството настъпва прекратяване на волевите 
формации. С прекратяването на волевите формации настъпва прекратяване на съзнанието. С 
прекратяване на съзнанието настъпва прекратяване на материалните форми. С прекратяване на 
материалните форми настъпва прекратяване на шестте сетивни рецептора. С прекратяване на шестте 
сетивни рецептора настъпва прекратяване на контакта. С прекратяване на контакта настъпва 
прекратяване на усещанията. С прекратяване на усещанията настъпва прекратяване на желанието. С 
прекратяване на желанието настъпва прекратяване на привързването. С прекратяване на привързването 
настъпва прекратяване на съществуването. С прекратяване на съществуването настъпва прекратяване на 
раждането. С прекратяване на раждането, се прекратяват стареенето, смъртта, тъгата, плача, болката, 
скръбта и отчаянието. Това е прекратяването на всички форми на страдание. 

"Това е благородният метод, който правилно е видян и правилно е следван чрез мъдрост." 

— АН 10.92 

 

Ниббана 

(Санскрит: нирвана) 

С термина ниббана се обозначава трансцедентната и необикновена, неизразима свобода, която стои като 
крайна цел във всички будистки учения. 

 

Какво означава термина... 

"Това е спокойно, това е възвишено, това е укротяване на всички дейности, изоставяне на всички 
придобивки, унищожаване на жаждата, безстрастие, прекратяване; ниббана." 

— АН 3.32 

 

Няма друг огън като страстта,  
няма друго зло като омразата,  
няма друга дукка като петте групи,  
няма друго блаженство като ниббана.  
 

Гладът е върховна дукка,  
зависимите формации са върховна дукка.  
За този, който знае нещата такива каквито са,  
върховно е блаженството на ниббана.  
Здравето е върховно благо.  
Вярата най-добрата връзка.  
Ниббана е върховното блаженство. 

— Даммапада 202-204 
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Просветлените медитират постоянно,  
твърдо и непрестанно  
се стремят да достигнат ниббана,  
Превъзходно, убежище от робството. 

— Даммапада 23 

 

...и какво не обозначава термина ниббана 

"Има сфера, където няма нито земя, нито вода, нито огън, нито вятър; която не е нито сфера на 
безкрайното пространство, нито сфера на безкрайното съзнание, нито сфера на празнотата, нито сфера на 
нито-възприятие-нито-невъзприятие; нито този свят, нито следващият свят, нито слънце, нито луна. И там, 
ви казвам, няма нито появяване, нито движение, нито застой; нито угасване, нито възникване: без база, 
без основа, без подкрепа [умствени обекти]. Това и само това е края на страданието." 

— Удана 8.1 

 

"Има монаси, неродено, невъзникнало, ненаправено, необусловено. Ако го нямаше това неродено, 
невъзникнало, ненаправено, необусловено, нямаше да бъде възможно освобождението от роденото, 
възникналото, направеното, обусловеното. Но понеже има неродено, невъзникнало, ненаправено, 
необусловено, е възможно освобождението от роденото, възникналото, направеното, обусловеното." 

— Удана 8.3 

 

"Там няма нито земя, нито вода,  
не съществува нито огън нито въздух, 
там няма нито сияние на звезди, нито светлина на слънце, 
нито светлина на луна нито тъмнина. 
Когато свят човек, когато брамин познае това 
от личен опит, по пътя на личното преживяване, 
тогава той става свободен от формите или безформеността, 
свободен от щастие и болка."  

— Удана 1.10 

 

Първият досег с ниббана е нещо повече от край на страданието 

Тогава Благословения повдигнал с пръсти малко парче пръст от земята и се обърнал към монасите, "Какво 
мислите монаси? Кое е повече: малкото парче пръст, което вдигнах с пръсти или тази голяма земя?" 

"Голямата земя е много по-голяма, Благородни. Малкото парче пръст, което Благословеният вдигна с 
пръсти е незначително. В сравнение с голямата земя, това малко парче пръст, което Благословения 
повдигна с пръсти не се равнява на стотна, хилядна или [даже] стохилядна част от голямата земя." 

"По същия начин монаси, за последователя на Благородните, за човек, който е постигнал правилния 
възглед, който е направил пробив [навлязъл е в потока], страданието което е било унищожено и 
елиминирано е повече, а това което остава е незначително. Последното не се равнява на една стотна 
част, или хилядна част, или една стохилядна част от бившата маса на страданието, което е било 
унищожено и елиминирано, тъй като [за него] има най-много още седем живота. Това е голямата полза 
бикку, от пробивът в Дамма, толкова голяма полза е да се получи визия за Дамма." 

— СН 13.1 

 

 

 



 

Какво се случва на този, който напълно постигне ниббана? 

[Адивессана Ваччаготта:] "Учителю Готама, къде се появява отново [след смъртта] монахът, чието 
съзнание е освободено?" 

[Буда:] "Терминът 'появява,' Вачча, не е приложим." 

"Тогава той не се появява, Учителю Готама." 

"Терминът 'не се появява,' Вачча, не е приложим." 

"Тогава и двете 'той се появява и не се появява', Учителю Готама." 

"Терминът 'той се появява, и не се появява' Вачча, не е приложим." 

"Тогава 'той нито се появява, нито не се появява', Учителю Готама." 

"Терминът 'той нито се появява, нито не се появява' Вачча, не е приложим." 

"Когато Учителят Готама беше запитан с тези четири въпроса, той отговори: "Терминът 'появява,' Вачча, не 
е приложим.", "Терминът 'не се появява,' Вачча, не е приложим.", "Терминът 'той се появява, и не се 
появява' Вачча, не е приложим.", "Терминът 'той нито се появява нито не се появява' Вачча, не е 
приложим.". Тук изпаднах в недоумение, Учителю Готама, тук изпаднах в объркване и цялото доверие, 
което бях натрупал при предишния разговор с Учителя Готама вече е изчезнало." 

"Разбира се, че ще изпаднеш в недоумение, Вачча. Разбира се, че ще си объркан. Това е защото тази 
Дамма, Вача е дълбока, трудна да се види и трудна да се разбере, мирна и възвишена, недостижима за 
простото разсъждение, фина. За теб е трудно да я разбереш, защото поддържаш друг възглед, приемаш 
друго учение, одобряваш друго учение, следваш друго учение, следваш различен Учител. Така че в 
замяна ще те запитам няколко въпроса. Отговори ми каквото решиш. Как мислиш, Вачча? Представи си, 
че пред теб гори огън. Ще знаеш ли ти: 'Този огън гори пред мен'?" 

"Ще знам, Учителю Готама" 

"Ако някой те попита Вачча: 'Този огън, който гори пред теб, в зависимост от какво гори?' Ако те запитат 
това, ти какво ще отговориш?" 

"Запитан по този начин, Учителю Готама, аз ще отговора, 'Този огън, който гори пред мен, гори в 
зависимост от сеното и съчките, които го поддържат.'" 

"Ако този огън, който гореше пред теб, е изгаснал, ти ще знаеш ли, 'Този огън, който гореше пред мен, е 
изгаснал'?" 

"Ще знам, Учителю Готама" 

"Ако някой те попита Вачча: 'Този огън, който гореше пред теб и който е изгаснал, в каква посока е 
отишъл: на изток, на запад, на север или на юг?' Ако те запитат това, ти какво ще отговориш?" 

"Че това е неприложимо, Учителю Готама. Огънят гори в зависимост от неговото гориво - сено и съчки. 
Когато то се изразходи и не се добави ново гориво, без гориво този огън ще се счита за угаснал." 

"По същия начин, Вачча, Татаагата е изоставил всяка материална форма, чрез която някой може да опише 
Татаагата; той я е изкоренил из основи, като палмов ствол; лишен от тази условност, той повече не е обект 
на бъдещо възникване. Татаагата е свободен по отношение на категорията 'материална форма', Вачча, той 
е дълбок, необхватен, неизмерим като океан. Спрямо него терминът 'появява се,' 'не се появява,' 'появява 
се, и не се появява' и 'нито се появява, нито не се появява' не е приложим." 

"Татаагата е изоставил всяко усещане... всяко възприятие... всяка ментална формация... 

Татаагата е изоставил всяко съзнание, чрез което някой може да опише Татаагата; той го е изкоренил из 
основи, като палмов ствол; лишен от тази условност, той повече не е обект на бъдещо възникване. 
Татаагата е свободен по отношение на категорията 'съзнание', Вачча, той е дълбок, необхватен, 
неизмерим като океан. Спрямо него терминът 'появява се,' 'не се появява,' 'появява се, и не се появява' и 
'нито се появява, нито не се появява' не е приложим." 

— МН 72 
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Победният вик на арахантите 

"Раждането е унищожено, живян е свят живот, направено е това, което е трябвало да се направи, няма да 
има повече завръщане под каквато и да било форма на съществуване." 

— СН 22.59 

 

Краят на самсара 

Някои се раждат в човешка утроба,  
злодеите отиват в ада,  
праведните отиват в рая,  
изоставилите желанията - в ниббана. 

— Даммапада 126 



 

4. Четвъртата благородна истина 

Благородната истина за пътя, водещ до прекратяването на дукка 

Дукка нирода гамини патипада ариа сача 

 

Благородният осмичен път 

"А това, монаси, е благородната истина за пътя, водещ до прекратяване на страданието: това е 
Благородният осмичен път, а именно: правилен възглед, правилен стремеж, правилно говорене, 
правилно действие, правилно прехранване, правилно усилие, правилна осъзнатост, правилна 
концентрация." 

— СН 56.11 

 

Трите раздела на пътя 

[Висака, мирянин, бивш съпруг на Преп. Сестра Даммадинна:] "Дали трите групи [морална дисциплина, 
концентрация и мъдрост] са включени в Благородния осмичен път, или Благородният осмичен път е 
включен в трите групи?" 

[Преп. Сестра Даммадинна:] "Трите групи не са включени в Благородния осмичен път, приятелю Висака, а 
Благородният осмичен път е включен в трите групи. Правилна реч, правилно действие и правилна 
прехрана са включени в групата на морала. Правилно усилие, правилна осъзнатост и правилна 
концентрация са включени в групата на концентрацията. Правилен възглед и правилен стремеж са 
включени в групата на мъдростта." 

— МН 44 

 

Един преоткрит древен път 

"Точно както човек скитащ се в гората, би видял древен път, по който в миналото са пътували хора. Той би 
следвал пътя. Следвайки го, би видял древен град, древна столица, населявана от хора в древността, 
изпълнена с паркове, горички и езерца, ограден със стени – едно възхитително място. Той би се обърнал 
към краля или неговият министър, казвайки, 'Ваше Величество, знаете ли, че докато се скитах в гората, 
видях древен път, по който в миналото са пътували хора. Следвах този път. Следвайки го, видях древен 
град, древна столица населявана от хора в древността, изпълнена с паркове, горички и езерца, ограден 
със стени – едно възхитително място. Ваше Величество, възстановете този град!' Кралят или неговият 
министър би възстановил този град и след време този град би станал могъщ, богат и гъсто населен, 
растящ и проспериращ. 

"По същият начин аз открих един древен път, по който в древни времена са вървели напълно 
Просветлени. И кой е този древен път, по който в древни времена са вървели напълно Просветлени? Това 
е именно Благородният осмичен път: правилен възглед, правилен стремеж, правилно говорене, правилно 
действие, правилно прехранване, правилно усилие, правилна осъзнатост, правилна концентрация. Аз 
следвах този път. Следвайки го, постигнах непосредствено познание за раждането ... съществуването ... 
желанието ... привързването ... усещането ... контакта ... шестте сетивни рецептора ... материалните 
форми ... съзнанието, непосредствено познание за произхода на съзнанието, непосредствено познание за 
прекратяването на съзнанието, непосредствено познание за пътя, водещ до прекратяването на 
съзнанието. Аз следвах този път. 

"Следвайки го, постигнах непосредствено познание за умствените формации, непосредствено познание 
за произхода на умствените формации, непосредствено познание за прекратяването на умствените 
формации, непосредствено познание за пътя, водещ до прекратяването на умствените формации. 
Непосредствено познавайки пътя, аз го обясних на монаси, монахини, последователи миряни и мирянки, 
така че този свят живот да стане успешен и процъфтяващ, популярен, известен и добре обяснен сред 
богове и хора." 

— СН 12.65 
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Път за преодоляване на опасностите 

"Има три (истински) опасности, които разделят майка и дете. Кои три? Опасността на стареенето, 
опасността на заболяването, опасността на смъртта. 

"Една майка не може да удовлетвори своето желание по отношение на детето си, което остарява, 'Аз 
остарявам, но нека моето дете не остарява.' Едно дете не може да удовлетвори своето желание по 
отношение на майка си, която остарява, 'Аз остарявам, но нека моята майка не остарява.' 

"Една майка не може да удовлетвори своето желание по отношение на детето си, което се разболява, 'Аз 
се разболявам, но нека моето дете не се разболява.' Едно дете не може да удовлетвори своето желание 
по отношение на майка си, която се разболява, 'Аз се разболявам, но нека моята майка не се разболява.' 

"Една майка не може да удовлетвори своето желание по отношение на детето си, което умира, 'Аз 
умирам, но нека моето дете не умира.' Едно дете не може да удовлетвори своето желание по отношение 
на майка си, която умира, 'Аз умирам, но нека моята майка не умира.' 

"Това са трите (истински) опасности, които разделят майка и дете. 

"Има път, има практика, които водят до изоставяне и преодоляване на тези три опасности, които 
обединяват и разделят майка и дете. 

"И кой е този път, коя е тази практика...? Това е именно Благородният осмичен път: правилен възглед, 
правилен стремеж, правилно говорене, правилно действие, правилно прехранване, правилно усилие, 
правилна осъзнатост, правилна концентрация. 

"Това е пътят, това е практиката, които водят до изоставяне и преодоляване на тези три опасности, които 
обединяват и разделят майка и дете." 

— АН 3.62 

 

Просветлението е достъпно само за тези, които следват този път 

"В някои учения и дисциплини не може да се открие Благородният осмичен път, не се откриват аскети от 
първа ... втора ... трета ... четвърта степен [навлезли в потока, веднъж-завръщащи се, незавръщащи се или 
араханти]. Но аскети от първа ... втора ... трета ... четвърта степен могат да бъдат открити в учения и 
дисциплини, в които се открива Благородният осмичен път. ... в тези учения и дисциплини, в които 
Благородният осмичен път може да бъде открит, в тях могат да бъдат открити аскети от първа ... втора ... 
трета ... четвърта степен. Другите учения са празни от знаещи последователи. Но ако в тези [учения и 
дисциплини с Благороден осмичен път в тях] монасите водят съвършен живот, този свят няма да бъде 
празен от араханти 

— ДН 16 

 

 

i. Правилен възглед 

Самма дитти 

 

Правилният възглед е първият от осемте фактора на Благородния осмичен път и принадлежи към групата 
на мъдростта. 

 

Определение 

"Какво, монаси, е Правилен възглед? Това, монаси, е познанието за страданието, познанието за 
произхода на страданието, познанието за прекратяване на страданието, и познанието за пътя, водещ до 
прекратяване на страданието. Това се нарича правилен възглед." 

— ДН 22 



 

Връзката с другите фактори 

"Правилният възглед се появява първи. И как правилният възглед се появява първи? Човек разбира 
неправилния възглед като неправилен възглед и правилният възглед като правилен възглед, това е 
неговият правилен възглед. А какво е неправилен възглед? 'Няма нищо дадено, нищо предложено, нищо 
пожертвано; няма плодове или резултати от добрите и лошите действия; няма го този свят, няма друг 
свят; няма майка, няма баща; няма същества, които са преродени спонтанно; няма добри и добродетелни 
отшелници и брамини на този свят, които са осъзнали за себе си нещата чрез директно знание и са 
прокламирали този свят и онзи свят.' Това е неправилен възглед ... 

"Човек се опитва да изостави неправилния възглед и да навлезе в правилният възглед: това се нарича 
правилно усилие. Осъзнато човек изоставя неправилния възглед и навлиза в правилният възглед: това се 
нарича правилна осъзнатост. Тези три фактора — правилен възглед, правилно усилие и правилна 
осъзнатост — се придвижват и циркулират около правилния възглед." 

— МН 117 

 

Последиците от неправилния възглед ... 

"В човек с неправилен възглед възниква неправилен стремеж. В човек с неправилен стремеж възниква 
неправилно говорене. В човек с неправилно говорене възниква неправилно действие. В човек с 
неправилно действие възниква неправилно препитание. В човек с неправилно препитание възниква 
неправилно усилие. В човек с неправилно усилие възниква неправилна осъзнатост. В човек с неправилна 
осъзнатост възниква неправилна концентрация. В човек с неправилна концентрация възниква 
неправилно познание. В човек с неправилно познание възниква неправилно освобождение. 

"По този начин неправилният възглед води до провал, до неуспех." 

— АН 10.103 

 

... и правилният възглед 

"В човек с правилен възглед, правилен стремеж, правилно говорене, правилно действие, правилно 
препитание, правилно усилие, правилна осъзнатост, правилна концентрация, правилно познание и 
правилно освобождение, каквото и телесно, говорно или умствено волево действие да предприеме, то 
винаги е подбудено и извършено в съответствие с този [правилен] възглед; всички стремежи, желания, 
пристрастия и волеви действия водят до желаното, приятното, до благополучие и щастие. Защо е така? 
Защото възгледът е правилен. 

"Както когато едно семе от захарна тръстика, сладък ориз или гроздово семе се постави във влажна почва, 
всички хранителни вещества, които то ще извлече от почвата и водата, ще му придадат сладък, приятен, 
възхитителен вкус. Защо е така? Защото семето е добро. По същият начин, когато човек притежава 
правилен възглед ... правилно освобождение, каквото и телесно, говорно действие или умствено волево 
действие да предприеме, то винаги е подбудено и извършено в съответствие с този [правилен] възглед; 
всички стремежи, желания, склонности и волеви действия водят до желаното, приятното, до 
благополучие и щастие. Защо е така? Защото възгледът е правилен." 

— АН 10.104 

 

Гъсталакът на неправилния възглед 

"Има случаи, в които един необразован обикновен човек ... не може да разбере кои неща са подходящи 
за внимание и кои неща не са подходящи за внимание. Докато е така, той обръща внимание на тези 
неща, които не са подходящи за внимание и не обръща внимание на неща, подходящи за внимание ... 
Това е начина, по който той обръща внимание, без мъдрост: 'Съществувал ли съм в миналото? Не съм ли 
съществувал в миналото? Какъв съм бил в миналото? Как съм живял в миналото? След като съм се родил 
такъв, какъв съм станал след това? Ще съществувам ли в бъдеще? Няма ли да съществувам в бъдеще? 
Какъв ще бъда в бъдеще? Как ще живея в бъдеще? След като се родя такъв, какъв ще стана в бъдеще?' 
Или още той е смутен вътрешно за настоящето така: 'Съществувам ли аз? Не съществувам ли аз? Какво 
съм аз? Какъв съм аз? От къде съм дошъл? На къде отивам?' 
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"Когато той обръща внимание без мъдрост на тези неща, едно от шестте възгледа възниква в него. 
Възгледът 'в мен съществува Аз' възниква и се установява в него като истина; или възгледът 'в мен не 
съществува Аз' възниква и се установява в него като истина; или възгледът 'с Аз възприемам Аза' възниква 
и се установява възниква в него като истина; или възгледът  'с Аз възприемам не-Аза' възниква в него и се 
установява като истина; или възгледът 'с не-Аза възприемам Аза' възниква в него и се установява като 
истина; или друго, той има някакви виждания като това: 'това е моят Аз, който говори и усеща и 
възприема това и онова, добрите и лошите резултати от действията;  този мой аз е непроменим, 
безкраен, вечен, не е обект на промяната и ще остане във вечността.' Това спекулативно виждане, 
монаси, се нарича задънена улица на възгледите, пустошта на възгледите, изопачаването на възгледите, 
колебливостта на възгледите, оковите на възгледите. Оковани в оковите на възгледите, необученият 
обикновен човек не е освободен от раждане, остаряване и смърт, от тъга, плач, болка, скръб и отчаяние; 
ви казвам, той не е освободен от страданието. 

"Добре инструктираният последовател на Благородните ... разбира кои неща са подходящи за внимание и 
кои неща са неподходящи за внимание. Докато е така, той не обръща внимание на нещата, неподходящи 
за внимание и обръща внимание на нещата подходящи за внимание.... Той внимава мъдро: 'Това е 
страданието ... това е причината за страданието ... това е прекратяване на страданието ... това е пътят, 
водещ до прекратяване на страданието.' Когато той внимава мъдро по този начин, трите окови са 
изоставени в него: личностният възглед, съмнение, отдаденост към правила и  ритуали." 

— МН 2 

 

Когато познанието е наистина наше 

[Каччаяна:] "Благородни, казват 'Правилен възглед, правилен възглед'. Какъв смисъл влагат в това – 
правилен възглед?" 

[Буда:] "Като цяло, Каччаяна, има две противоположни [виждания] относно съществуването и 
несъществуването на света. Но когато човек вижда произхода на света такъв, какъвто е, с правилна 
мъдрост, тогава в него не възниква идеята за 'несъществуване' по отношение на света. Когато човек види 
прекратяването на света такова, каквото е, с правилна мъдрост, тогава в него не възниква идеята за 
'съществуване' по отношение на света. 

"Като цяло, Каччаяна, този свят е в оковите на привързването, вкопчването и пристрастията. Но човек [с 
правилен възглед] не се ангажира или не се придържа към тези привързаности, вкопчвания, пристрастия 
или мании; нито пък утвърждава 'това съм Аз.' В него няма неувереност и съмнение, че където има 
възникване, само дукка е възникнала; и където има угасване, само дукка е угаснала. В този човек 
познанието е независимо от останалите. Това е степента, Каччаяна, до която се простира правилния 
възглед." 

— СН 12.15 

 

Изоставяне на неблаготворните, приемане на благотворните 

"Не следвай устни предания, легенди, слухове, писания, логически разсъждения, заключения, 
мотивирани размишления, поради привидната компетентност на изказалият ги или защото си мислиш, 
'Този аскет е наш учител.' Когато знаеш за себе си че, 'Тези неща са неблаготворни; тези неща са 
укорителни; тези неща са критикувани от мъдрите; ако тези неща когато се приемат и следват, водят до 
вреда и страдание' — тогава ти трябва да ги изоставиш. 

"Когато знаеш за себе си че, 'Тези неща са благотворни; тези неща не са укорителни; тези неща са 
похвални от мъдрите; ако тези неща, когато се приемат и следват, водят до благоденствие и щастие' — 
тогава ти трябва да ги приемеш и следваш." 

— АН 3.65 

 



 

Волево действие 

Камма (Санскрит: карма) 
 

Определение 

"Волята [намерението] бикку е това, което наричам камма. Чрез волята човек действа с тяло, реч или ум." 

— АН 6.63 
 

Поемане на отговорност за своите действия 
"'Аз съм собственик на своята камма, наследник на своята камма, от камма е моят произход, камма е моя 
роднина, камма е моят подслон. Аз ще бъда наследник на своята камма, която ще извърша – добра или 
лоша' ... 

"И поради каква причина една жена или един мъж, стопанин или монах водещ бездомен живот, трябва 
често да размишлява върху това: 'Аз съм собственик на своята камма, наследник на своята камма, от 
камма е моят произход, камма е моя роднина, камма е моят подслон. Ще бъда ли наследник на своята 
камма, която ще извърша – добра или лоша'? Хората се забъркват в лошо поведение чрез тялото, речта 
или ума. Но когато често размишляват по този въпрос, тогава подобно лошо поведение или напълно се 
изоставя или намалява ... 

"Последователят на Благородните размишлява така: 'Не само аз съм собственик на своята камма, 
наследник на своята камма, от камма е моят произход, камма е моя роднина, камма е моят подслон. Аз 
ще бъда наследник на своята камма, която ще извърша – добра или лоша. Всички същества, които идват и 
си отиват, умират и се прераждат са собственици на своята камма, наследници на своята камма, от камма 
е техният произход, камма е тяхната роднина, камма е техният подслон. Те ще бъдат наследници на 
своята камма, която ще извършат – добра или лоша.' Когато той често размишлява по този въпрос, се 
заражда път. Той следва този път, развива го, култивира го. Докато прави това, замърсяванията биват 
напълно изоставени и латентните наклонности биват изкоренени." 

— АН 5.57 
 

Камма трябва да бъде опозната и разбрана 
"'Камма трябва да бъде разбрана. Причината и произхода на камма трябва да бъдат разбрани. 
Разнообразието на камма трябва да бъде разбрано. Резултатът от камма трябва да бъде разбран. 
Прекратяването на камма трябва да бъде разбрано. Пътят, водещ до прекратяването на камма, трябва да 
бъде разбран.' Това беше казано. И във връзка с какво беше казано това? 

"Бикку, волята [намерението] е това, което наричам камма. Чрез волята човек действа с тяло, реч или ум. 

"А каква е причината, източникът на камма? Контактът е източникът и причината за камма. 

"А какво е разнообразието на камма? Има камма, която се изпитва в ада, има камма, която се изпитва в 
сферата на животните, има камма, която се изпитва в сферата на гладните духове, има камма, която се 
изпитва в човешкия свят, има камма, която се изпитва в сферите на боговете. Това се нарича 
разнообразието на камма. 

"А какъв е резултатът от камма? Резултатът от камма, казвам ви е три вида: резултат, който се проявява в 
този живот, резултат, който се проявява в [следващо] прераждане, или такъв, който се проявява в някой 
следващ случай. Това се нарича резултатът от камма. 

"А какво е прекратяването на камма? С прекратяването на контакта се прекратява и камма; именно чрез 
Благородният осмичен път — правилен възглед, правилен стремеж, правилно говорене, правилно 
действие, правилно прехранване, правилно усилие, правилна осъзнатост, правилна концентрация — 
пътят, водещ до прекратяването на камма. 

"Когато последователят на Благородните разбере камма по този начин, нейният източник и причина,  
разнообразието на камма, резултатът от камма, прекратяването на камма, пътят, водещ до 
прекратяването на камма, [тогава] той разбира, че напълно светият живот води до прекратяването на 
камма. 
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"'Камма трябва да бъде разбрана. Причината и произхода на камма ... разнообразието на камма ... 
резултатът от камма ... прекратяването на камма ... пътят, водещ до прекратяването на камма, трябва да 
бъде разбран.' Това беше казано именно във връзка с това." 

— АН 6.63 
 

Разсъждаване върху собствените действия, своята камма (Буда учи своят млад син) 

[Буда:] "Как мислиш Рахула: За какво служи огледалото?" 

[Рахула:] "За отразяване, Благородни." 

[Буда:] "По същият начин Рахула, едно действие с тялото трябва да бъде извършено след многократен 
размисъл; едно действие чрез речта трябва да бъде извършено след многократен размисъл; едно 
действие с ума трябва да бъде извършено след многократен размисъл. 

"Когато искаш да предприемеш някакво телесно действие, трябва да се замислиш за това действие по 
следния начин: 'Това телесно действие, което искам да предприема — ще ме доведе ли до страдание, ще 
доведе ли другите до страдание, или и двете? Дали това е едно неблаготворно телесно действие, със 
болезнени последствия, с болезнен резултат?' Когато след размисъл откриеш, че: 'Това телесно действие, 
което искам да предприема — ще ме доведе до страдание, ще доведе другите до страдание, или и двете; 
това е едно неблаготворно телесно действие, със болезнени последствия, с болезнен резултат', тогава ти 
определено не трябва да извършваш това действие с тялото. Но когато след размисъл откриеш, че: 'Това 
телесно действие, което искам да предприема — няма да ме доведе до страдание, няма да доведе 
другите до страдание, или и двете; това е едно благотворно телесно действие, с щастливи последствия, с 
щастлив резултат', тогава ти можеш да извършиш това действие с тялото. 

"Докато извършваш едно телесно действие, трябва да се замислиш за това действие по следния начин: 
'Това телесно действие, което извършвам — води ли ме до страдание, води ли другите до страдание, или 
и двете? Дали това е едно неблаготворно телесно действие, със болезнени последствия, с болезнен 
резултат?' Когато след размисъл откриеш, че: 'Това телесно действие, което извършваш — те води до 
страдание, води другите до страдание, или и двете; това е едно неблаготворно телесно действие, със 
болезнени последствия, с болезнен резултат', тогава ти трябва да прекратиш това действие с тялото. Но 
когато след размисъл откриеш, че не е ..., тогава ти можеш да продължиш да извършваш това действие с 
тялото. 

"След като си извършил едно телесно действие, трябва да се замислиш за това действие ... Когато след 
размисъл откриеш, че: 'Това телесно действие, което си извършил — те е довело до страдание, довело е 
другите до страдание, или и двете; това е било едно неблаготворно телесно действие, със болезнени 
последствия, с болезнен резултат', тогава ти трябва да признаеш това телесно действие, да го разкриеш 
пред твоя Учител или пред твоите спътници в светия живот. Признавайки го ... ти трябва да се въздържаш 
от него в бъдеще. Но когато след размисъл откриеш, че: 'Това телесно действие, което си извършил — не 
те е довело до страдание ... това е било едно благотворно телесно действие, с щастливи последствия, с 
щастлив резултат', тогава би следвало да останеш доволен и щастлив, тренирайки ден и нощ това 
благотворно телесно състояние. 

... [това се повтаря и за вербалните и умствените действия] ... 

"Рахула, всички отшелници и брамини в миналото са пречиствали телесните си действия, словесните си 
действие и умствените си действия, всички са го правили, чрез многократно разсъждение по този начин.  

"Всички отшелници и брамини в бъдещето ще пречистват телесните си действия, словесните си действие 
и умствените си действия, всички ще го правят, чрез многократно разсъждение по този начин. 

"Всички отшелници и брамини в настоящето пречистват телесните си действия, словесните си действие и 
умствените си действия, всички го правят, чрез многократно разсъждение по този начин. 

"Затова, Рахула, ти трябва да се тренираш по следния начин: 'Аз ще пречиствам своите телесни действия 
чрез многократно разсъждение. Аз ще пречиствам своите вербални действия чрез многократно 
разсъждение. Аз ще пречиствам своите умствени действия чрез многократно разсъждение.' По този начин 
ти трябва да тренираш себе си." 

— МН 61 



 

Пет приятни неща, които могат да бъдат придобити с благотворни действия 

"Стопанино, има следните пет неща, които са желани, жадувани, приятни и рядко придобивани в този 
свят. Кои пет? Дългият живот е желан, жадуван, приятен и рядко придобиван в този свят. Красотата ... 
удоволствието ... положението ... прераждането в райските селения са желани, жадувани, приятни и 
рядко придобивани в този свят.  Това са петте неща, които са желани, жадувани, приятни и рядко 
придобивани в този свят. Тези пет неща стопанино, които са желани, жадувани, приятни и рядко 
придобивани в този свят, казвам ти, не се придобиват чрез молитви или чрез желания. Ако тези пет неща 
... се придобиваха чрез молитви или чрез желания, тогава кой в този свят би изпитвал липсата им?  

"Стопанино, последователят на Благородните, който желае дълъг живот не трябва да се моли за дълъг 
живот, не трябва да му се наслаждава или [пасивно] да копнее за него. Последователят на Благородните, 
който желае дълъг живот, трябва да практикува пътя, водещ до дълъг живот. Когато практикува пътя, 
водещ до дълъг живот, това го води до придобиването на дълъг живот – небесен или човешки ... 

[Същото се повтаря и за красотата, удоволствието, положението и прераждането в райските селения] ..." 

— АН 5.43 

 

Най-благородната камма от всички: краят на камма 

"Монаси, има четири вида камма, осъзнати от мен чрез директно познание, които известявам след своето 
просветление. Кои четири? Има тъмна камма с тъмен резултат. Има светла камма със светъл резултат. 
Има едновременно тъмна и светла камма с едновременно тъмен и светъл резултат. Има и камма, която 
не е нито тъмна, нито светла, с нито тъмен, нито светъл резултат, водеща до края на камма. 

"И коя камма, монаси е тъмна камма с тъмен резултат? В този случай, индивидът предприема едно 
болезнено телесно волево действие, едно болезнено вербално волево действие, едно болезнено 
умствено волево действие. Като последица, той се преражда в един болезнен свят. Когато той се прероди 
в такъв свят, той влиза в болезнен контакт. Влизайки в болезнен контакт, той изпитва болезнени 
усещания, изключително болезнени като тези изпитвани от съществата в ада. Това се нарича тъмна камма 
с тъмен резултат. 

"А каква е светлата камма със светъл резултат? В този случай, индивидът предприема едно не-болезнено 
телесно волево действие, едно не-болезнено вербално волево действие, едно не-болезнено умствено 
волево действие. Като последица, той се преражда в един не-болезнен свят. Когато той се прероди в 
такъв свят, той влиза в не-болезнен контакт. Влизайки в не-болезнен контакт, той изпитва не-болезнени 
усещания, изключително приятни като тези изпитвани от боговете на ограничената слава. Това се нарича 
светла камма със светъл резултат. 

"А каква е камма която е едновременно тъмна и светла с едновременно тъмен и светъл резултат? В този 
случай, индивидът предприема едно едновременно болезнено и не-болезнено телесно волево действие, 
едно едновременно болезнено и не-болезнено вербално волево действие, едно едновременно 
болезнено и не-болезнено умствено волево действие. Като последица, той се преражда в един свят, 
който е едновременно болезнен и не-болезнен. Когато той се прероди в такъв свят, той влиза 
едновременно в болезнен и не-болезнен контакт. Влизайки едновременно в болезнен и не-болезнен 
контакт, той изпитва усещания, които са едновременно болезнени и не-болезнени усещания, смесено 
приятни и болезнени като тези изпитвани от човешките същества, някой богове и някои същества от 
долните сфери на съществуване. Това се нарича камма, която е едновременно тъмна и светла с 
едновременно тъмен и светъл резултат. 

"А коя камма е нито тъмна, нито светла, с нито тъмен, нито светъл резултат, която води до края на камма? 
Волята [намерението] за отказ [изоставяне] на камма, която е тъмна с тъмен резултат, волята за отказ от 
камма, която е светла със светъл резултат и волята за отказ от камма, която е едновременно тъмна и 
светла с едновременно тъмен и светъл резултат: това се нарича нито тъмна, нито светла камма, с нито 
тъмен, нито светъл резултат, камма, която води до края на камма." 

— АН 4.233 
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Тройното убежище 

Тисарана 

 

Върховно убежище 

"Хората са застрашени от опасности, те търсят всякакви убежища: планини, гори, дъбрави, свещени 
дървета и олтари. Това не са сигурни убежища, това не са убежища, които водят до освобождение от 
всяка форма на страдание. Но онзи, който е потърсил убежище в Буда, Дамма и Санга, вижда с правилна 
проницателност Четирите благородни истини: страданието, причината за страданието, прекратяването на 
страданието и Благородния осмичен път, пътят, водещ до прекратяване на страданието. Това е сигурно 
убежище, това е върховното убежище, това е убежище, което води до освобождение от всяка форма на 
страдание." 

— Даммапада 188-192 

 

Трите скъпоценности (тиратана) 

"Благословения – арахант, напълно просветлен, съвършен в истинското познание и поведение, достигнал 
целта, познавач на света, ненадминат учител на тези, които трябва да бъдат укротени, учител на богове и 
хора, Пробудения, Благословения ... 

"Дамма, перфектно обяснена от Благословения, видима тук и сега, независеща от времето, подканяща да 
бъде видяна, водеща до целта, разпознаваема от мъдрите чрез собствен опит ... 

"Санга от последователи на Благословения, които са практикували добре... които са практикували 
целенасочено... които са практикували методично... които са практикували майсторски — с други думи, 
четирите вида [благородни последователи] когато са взети по двойки, когато са взети индивидуално са 
осем вида — това е Санга, последователите на Благословения: достойна за дарове, достойна за 
гостоприемство, достойна за дарения, достойна за уважение, едно несравнимо поле на заслуги за целия 
свят." 

— АН 11.12 

 

Формулата за вземане на убежище на езика Пали 

(Тези стихове обикновено се рецитират преди да се приемат Петте предписания.) 

 

Будам саранам гатчаами;     (Отивам за убежище в Буда) 

Даммам саранам гатчаами;    (Отивам за убежище в Дамма)  

Сангам саранам гатчаами.     (Отивам за убежище в Санга) 

Дутиампи Будам саранам гатчаами;   (Втори път отивам за убежище в Буда) 

Дутиампи Даммам саранам гатчаами;  (Втори път отивам за убежище в Дамма)  

Дутиампи Сангам саранам гатчаами.   (Втори път отивам за убежище в Санга) 

Татиампи Будам саранам гатчаами;   (Трети път отивам за убежище в Буда) 

Татиампи Даммам саранам гатчаами;  (Трети път отивам за убежище в Дамма)  

Татиампи Сангам саранам гатчаами.   (Трети път отивам за убежище в Санга) 

 

— Куддакапата 1 

 

 



 

 

Поток на заслугите 

"В този случай последователят на Благородния приема убежище в Буда. Това е първият поток на заслуги, 
поток на благополучие, божествена храна за щастие, водещ до щастие, водещ до желаното, приятното и 
привлекателно, до благополучие и щастие. 

"След това последователят на Благородния приема убежище в Дамма. Това е вторият поток на заслуги... 

"След това последователят на Благородния приема убежище в Санга. Това е третият поток на заслуги..." 

— АН 8.39 

 

Убежище от болката 

"Ако се страхуваш от болката, ако не харесваш болката, обърни се към Просветления за убежище, обърни 
се към Дамма и Санга за убежище. Приеми предписанията: Това ще доведе до твоето освобождение." 

— Теригата 12 

 

Изявлението на младия стопанин 

"Когато Благословения каза това, Сигала, младият стопанин, каза следното: 

"Прекрасно, Благородни, прекрасно! Това Благородни е като човек да изправи нещо, което е било 
повалено, или да покаже нещо, което е било скрито, или да насочи някой, който е изгубил пътя, или като 
някой, който запалва лампа в тъмнината, така че този, който има очи да види. По същия начин Учението 
беше разяснено от Просветления. 

"Приемам убежище в Буда, Дамма и Санга. Нека Просветления ме приеме като последовател мирянин; 
като този, които приема убежище от настоящия ден до края на живота си." 

— ДН 31 

 

Прекрасно приятелство 

Калянамиттата 

 

Определение 

"А какво представлява дружбата с прекрасни приятели? В някой град или село мирянинът общува със 
стопани или техните синове, както млади така и стари, които са съвършени във вярата, моралното 
поведение, щедростта и мъдростта. Той общува с тях, води беседи с тях. Опитва се да изравни своето 
ниво на вяра до тяхното съвършено ниво на вяра. Опитва се да изравни своето ниво на морално 
поведение до тяхното съвършено ниво на морално поведение. Опитва се да изравни своето ниво на 
щедрост до тяхното съвършено ниво на щедрост. Опитва се да изравни своето ниво на мъдрост до 
тяхното съвършено ниво на мъдрост. Това се нарича прекрасно приятелство." 

— АН 8.54 

 

Причина за развиване на благотворни качества 

"По отношение на външните фактори, не мога да си представя друг отделен единичен фактор като 
приятелството с прекрасни хора, фактор който да допринася толкова много на един практикуващ монах, 
който още не е достигнал крайната цел, но е твърдо решен да достигне ненадминатата безопасност от 
оковите. Монах, който е приятел с прекрасни хора, изоставя това, което е неблаготворно, и развива това, 
което е благотворно." 

— Итивутака 17 



 

 109 

Грижливо избирайте вашите спътници 

"Натрупаното богатство има четири източника на разпиляване: плащане за жени, за алкохол, за хазарт, на 
лоши приятели, лоши спътници, лоши другари. Точно както би станало с един голям резервоар с четири 
притока и четири отточни канала, и когато човек затвори притоците и отвори отточните канали, и ако не 
се изсипе [достатъчно] дъжд, той може да очаква, че водата в резервоара ще намалее в повече, отколкото 
ще се покачи; същото е и с така натрупаното богатството, което има четири източника на разпиляване: 
плащане за жени, ... , на лоши приятели, лоши спътници, лоши другари." 

— АН 8.54 

 

"Млади стопанино, има следните четири типажа, които може да бъдат приети за верни приятели: 
приятел, който е помощник, е верен; приятел, който остава такъв както в щастливи, така и нещастни 
обстоятелства е верен; приятел, който посочва какво е добро за вас е верен; и приятел, който ви 
симпатизира, е верен. 

Услужливият приятел може да се приеме за верен приятел по четири начина: той се грижи за вас, когато 
сте невнимателни; той се грижи за вашите вещи, когато сте невнимателни; той е убежище, когато ви е 
страх, и когато някоя работа трябва да се направи - той ви предоставя два пъти повече от това, което 
искате. 

Приятелят, който остава такъв в щастливи и нещастни обстоятелства, може да се приеме за верен приятел 
по четири начина: той ви разкрива тайните си, той пази тайните ви, той не ви разочарова в беда, той би 
жертвал дори живота си за вас. 

Приятелят, който посочва какво е добро за вас, може да се приеме за верен приятел по четири начина: 
той ви предпазва от неправомерни действия, той ви помага да вършите добро, той ви информира за това, 
което вие не знаете, и той посочва пътя към рая. 

Приятелят, който ви симпатизира, може да се приеме за верен приятел по четири начина: той не се радва 
на нещастието ви, той се радва на късмета ви, той възпира тези, които говорят против вас, и поздравява 
тези, които говорят с похвала за вас." 

 

— ДН 31 

 

Предпоставки за пробуждане 

"Бикку, ако аскети, принадлежащи на друго учение, ви попитат: 'Приятели, каква е непосредствената 
причина за развиване на ‘Крилете за просветлението’ [29]?' вие трябва да им отговорите следното: 

'"В този случай, приятели, когато бикку има добри приятели, добри спътници, добри другари. Това е 
първата непосредствена причина за развиване на ‘Крилете на просветлението’." 

— АН 9.1 

                                                           

[
29

] боди-паккия-дамма: "Крила на просветлението" — седем групи от принципи, които благоприятстват за пробуждането. Според 
Буда те формират основата на неговото учение:  
1. четирите основи на осъзнатостта (виж Сатипаттана сутта);  
2. четирите правилни усилия (саммападаана) — усилието за предпазване на ума от възникване на невъзникнали неблаготворни 
състояния, усилието за изоставяне на вече възникнали неблаготворни състояния, усилието за култивиране на благотворни 
състояния и усилието за развиване на вече възникнали благотворни състояния на ума;  
3. четирите основи на успеха (иддипада) — желание/воля (канда), постоянство/усърдие (вирия), насочетост/концентрация 
(чита), изследване/анализиране (вимамса);  
4. петте духовни способности (индрия) — вяра/убеденост (сада), постоянство/усърдие (вирия), осъзнатост (сати), концентрация, 
мъдрост (самаади);  
5. петте умения (бала) — идентични с [4];  
6. седемте фактора на просветлението (боджанга) — осъзнатост (сати), изследване на явленията (дамма викая), усърдие (вирия), 
възторг (пити), умиротвореност (пасади), концентрация (самаади), самообладание (упека); и  
7. осмичния път (магга) — правилен възглед, правилен стремеж, правилно говорене, правилно действие, правилно прехранване, 
правилно усилие, правилна осъзнатост, правилна концентрация. 



 

Целият свят живот 

"Тогава Почитаемият Ананда се отправил към Благословения. Пристигайки, той му се поклонил, седнал до 
него и казал: "Учителю, това е половината от светия живот, а именно добрите приятели, добрите 
спътници, добрите другари". 

"Не е така, Ананда! Не е така, Ананда! Това е целият свят живот Ананда, именно добрите приятели, 
добрите спътници, добрите другари. Когато монахът има добър приятел, добър спътник, добър другар, то 
може да се очаква, че той ще развие и култивира Благородния осмичен път. 

"И как, Ананда, монахът, който има добър приятел, добър спътник, добър другар развива и култивира 
Благородния осмичен път? В този случай Ананда, монах развива правилен възглед, който се базира на 
отказа, безстрастието, прекратяването и прераства в освобождение. Той развива правилен стремеж  … 
правилна реч … правилно действие … правилно препитание … правилно усилие … правилна осъзнатост … 
правилна концентрация, които са базирани на отказа, безстрастието, прекратяването и прерастват в 
освобождение.  

"Ето така, Ананда, този монах, който има добър приятел, добър спътник, добър другар, развива и 
култивира Благородния осмичен път. 

"Чрез следващия метод [на обяснение] Ананда, също може да бъде разбрано, как целият свят живот е в 
добрите приятели, добрите спътници, добрите другари: когато разчитат на мен като на добър другар, 
Ананда, съществата, обект на раждане, се освобождават от раждането; същества, обект на стареене, се 
освобождават от стареенето; съществата, обект на смъртта, се освобождават от смъртта; съществата обект 
на мъка, печал, болка, тъга и отчаяние, се освобождават от мъката, печалта, болката, тъгата и отчаянието. 
Посредством този метода [на обяснение], Ананда, също може да бъде разбрано, как целият свят живот е 
в добрите приятели, добрите спътници, добрите другари." 

 

— СН 45.2 

 

Ползите от прекрасното приятелство 

"Когато един монах има прекрасни хора за приятели, другари и колеги, може да се очаква, че той ще бъде 
добродетелен, ще живее сдържан в съответствие с Патимокка, ненадминат в своето поведение и сфера 
на дейност, и ще се обучава, прилагайки правилата за обучение, виждайки опасност и в най-малките 
нарушения. 

"Когато един монах има прекрасни хора за приятели, другари и колеги, може да се очаква, че той ще чува 
по своя воля, лесно и без затруднение, беседите, които наистина са отрезвяващи и благоприятни за 
отваряне на съзнанието, т.е. беседи за скромност, за доволство, за уединение, за неучастие, за развитие 
на упоритост, за силата на концентрацията, за разпознаване, за освобождението, и за познанието и 
визията за освобождението. 

"Когато един монах има прекрасни хора за приятели, другари и колеги, може да се очаква, че той ще 
поддържа упоритостта си за изоставяне на неблаготворните качества, както и за придобиване на 
благотворни качества - непоколебим, твърд в своите усилия, без да бяга от задълженията си относно 
благотворните качества. 

"Когато един монах има прекрасни хора за приятели, другари и колеги, може да се очаква, че той ще бъде 
проницателен, надарен с разум осъзнаващ възникването и отминаването, благороден, проникващ, водещ 
до пълното прекратяване на страданието. 

 

— Удана 4.1 
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Качествата на един Дамма учител 

"Не е лесно, Ананда да преподаваш Дамма на другите. Този, който преподава Дамма на другите, първо 
трябва да развие пет вътрешни качества. Кои пет?  

(1) [Да бъде решен:] 'Аз ще изнеса прогресивна беседа' той трябва да предаде Дамма на другите. 

(2) [Да бъде решен:] 'Аз ще изнеса беседа, която ще показва причините,' той трябва да предаде Дамма на 
другите. 

(3) [Да бъде решен:] 'Аз ще изнеса беседа със съчувствие,' той трябва да предаде Дамма на другите. 

(4) [Да бъде решен:] 'Аз няма да изнеса беседа, докато се стремя към материални придобивки,' той 
трябва да предаде Дамма на другите . 

(5) [Да бъде решен:] ' Аз ще изнеса беседа без да наранявам себе си или другите,' той трябва да предаде 
Дамма на другите. 

Не е лесно, Ананда да преподаваш Дамма на другите. Този, който преподава Дамма на другите, първо 
трябва да развие тези пет вътрешни качества." 

 

— АН 5.159 

 

Поддържане на компания с мъдрите 

"Приятно е да видиш Благородните. Тяхната компания винаги е щастие. Ако човек не се среща с глупци, то 
щастлив би бил той. Този, който се движи в компания на глупци, страда продължително. Винаги 
болезнено е общуването с глупци, подобно на общуването с враг. Щастие е общуването с просветлени, 
като събиране с роднини. Затова човек трябва да върви след мъдрите, изучените, търпеливите, 
отдадените, благородните, практикуващите, така както луната следва пътя на звездите." 

— Даммапада 206 - 208 

 

Никога не контактувайте със зло. 

Аз съм сляп, очите ми са повредени. Намерил съм път в пустинята. Дори и да трябва да пълзя, ще 
продължа, но не и със зла компания. 

 

— Терагата 95 

 



 

ii. Правилен стремеж 

Самма санкапо 

 

Правилен стремеж е вторият фактор от Благородният осмичен път и принадлежи към групата на 
мъдростта. 

 

Определение 

"И какво е правилен стремеж? Стремеж към отказ, към доброжелателство, към неувреждане: Това се 
нарича правилен стремеж." 

— СН 45.8 

 

Култивиране на благотворен начин на мислене 

"И как човек запазва чистота на ума, състояща се от три части? Има случаи, когато човек не е обзет от 
желание. Той не взема нещо, принадлежащо на други, разсъждавайки, 'О, това което принадлежи на 
други, би могло да е мое!' Той притежава добронамерен ум и намеренията му са лишени от злоба. [Той 
желае:] 'Нека тези същества бъдат щастливи, бъдат свободни от вражда, гнет и тревоги!' Придържайки се 
към правилния възглед и правилния стремеж [мисли]: 'Има нещо, което е дадено, което е предложено, 
което е пожертвано. Има плодове и резултати от добрите и лошите действия. Съществува този свят и 
следващ свят. Има майка и баща. Има спонтанно преродени същества; има добри и добродетелни 
отшелници и брамини на този свят, които са осъзнали за себе си нещата чрез пряко знание и са 
прокламирали този свят и онзи свят.' Това е начинът, по който човек запазва чистота на ума, състояща се 
от три части." 

— АН 10.176 

 

Връзката на правилния стремеж с другите фактори 

"Правилният възглед се появява първи. И как правилният възглед се появява първи? Човек разбира 
неправилния стремеж като неправилен стремеж и правилния стремеж като правилен стремеж, това е 
неговият правилен стремеж. А какво е неправилен стремеж? Стремежът към чувствени удоволствия, 
недоброжелателство, нараняване. Това е неправилен стремеж. 

"Човек се опитва да изостави неправилния стремеж и да навлезе в правилният стремеж: това се нарича 
правилно усилие. Осъзнато човек изоставя неправилния стремеж и навлиза в правилният стремеж: това 
се нарича правилна осъзнатост. Тези три фактора — правилен възглед, правилно усилие и правилна 
осъзнатост — се придвижват и циркулират около правилния възглед." 

— МН 117 

 

Два начина на мислене 

Благословеният казал, "Монаси, преди моето просветление, докато бях още един непросветлен 
Бодисатта, една мисъл ме обзе: 'Защо не разделя своите мисли на две?' И тогава на една страна оставих 
мислите за чувствени желания, недоброжелателните мисли и мисли за причиняване на вреда, на другата 
страна – мисли за отказ, доброжелателство и неувреждане. 

"И докато оставах в състояние на старание, прилежност и решителност, в мен възникваха мисли за 
чувствени желания. И аз разбрах, че 'Тази мисъл за чувствени желания възникна в мен. Тя води до моето 
страдание или до страданието на другите, или до страданието както на мен, така и на другите. Тя 
възпрепятства мъдростта, създава усложнения и ме отдалечава от ниббана.' 
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"Когато забелязах, че тази мисъл води до моето страдание, тази мисъл затихна в мен. Когато забелязах, че 
тази мисъл води до страданието на другите ... до страданието както на мен, така и на другите ... че 
възпрепятства мъдростта, създава усложнения и ме отдалечава от ниббана, тя затихна в мен. Всеки път, 
когато определена мисъл за чувствени желания възникваше в мен, аз просто я изоставях, отстранявах, 
унищожавах. 

"И докато оставах в състояние на старание, прилежност и решителност, в мен възникваха 
недоброжелателни мисли. И аз разбрах, че 'Тази недоброжелателна мисъл възникна в мен. Тя води до 
моето страдание или до страданието на другите, или до страданието както на мен, така и на другите. Тя 
възпрепятства мъдростта, създава усложнения и ме отдалечава от ниббана.' 

"Когато забелязах, че тази мисъл води до моето страдание, тази мисъл затихна в мен. Когато забелязах, че 
тази мисъл води до страданието на другите ... до страданието както на мен, така и на другите ... че 
възпрепятства мъдростта, създава усложнения и ме отдалечава от ниббана, тя затихна в мен. Всеки път, 
когато определена недоброжелателна мисъл възникваше в мен, аз просто я изоставях, отстранявах, 
унищожавах. 

— МН 19 

 

Разсъждение върху действията 

[Буда говори на своя син Рахула:] "Когато искаш да предприемеш някакво телесно действие, трябва да се 
замислиш за това действие по следния начин: 'Това телесно действие, което искам да предприема — ще 
ме доведе ли до страдание, ще доведе ли другите до страдание, или и двете? Дали това е едно 
неблаготворно телесно действие, със болезнени последствия, с болезнен резултат?' Когато след размисъл 
откриеш, че: 'Това телесно действие, което искам да предприема — ще ме доведе до страдание, ще 
доведе другите до страдание, или и двете; това е едно неблаготворно телесно действие, със болезнени 
последствия, с болезнен резултат', тогава ти определено не трябва да извършваш това действие с тялото. 
Но когато след размисъл откриеш, че: 'Това телесно действие, което искам да предприема — няма да ме 
доведе до страдание, няма да доведе другите до страдание, или и двете; това е едно благотворно 
телесно действие, с щастливи последствия, с щастлив резултат', тогава ти можеш да извършиш това 
действие с тялото. 

"Докато извършваш едно телесно действие, трябва да се замислиш за това действие по следния начин: 
'Това телесно действие, което извършвам — води ли ме до страдание, води ли другите до страдание, или 
и двете? Дали това е едно неблаготворно телесно действие, със болезнени последствия, с болезнен 
резултат?' Когато след размисъл откриеш, че: 'Това телесно действие, което извършваш — те води до 
страдание, води другите до страдание, или и двете; това е едно неблаготворно телесно действие, със 
болезнени последствия, с болезнен резултат', тогава ти трябва да прекратиш това действие с тялото. Но 
когато след размисъл откриеш, че не е..., тогава ти можеш да продължиш да извършваш това действие с 
тялото. 

"След като си извършил едно телесно действие, трябва да се замислиш за това действие... Когато след 
размисъл откриеш, че: 'Това телесно действие, което си извършил — те е довело до страдание, довело е 
другите до страдание, или и двете; това е било едно неблаготворно телесно действие, със болезнени 
последствия, с болезнен резултат', тогава ти трябва да признаеш това телесно действие, да го разкриеш 
пред твоя Учител или пред твоите спътници в светия живот. Признавайки го... ти трябва да се въздържаш 
от него в бъдеще. Но когато след размисъл откриеш, че: 'Това телесно действие, което си извършил — не 
те е довело до страдание... това е било едно благотворно телесно действие, с щастливи последствия, с 
щастлив резултат', тогава би следвало да останеш доволен и щастлив, тренирайки ден и нощ това 
благотворно умствено състояние. 

...[подобно е за вербалните и умствените действия]... 

"Ето защо, Рахула, ти трябва да тренираш себе си така: 'Аз ще пречиствам своите телесни действия чрез 
повтарящи се размисли върху тях. Аз ще пречиствам своите вербални действия чрез повтарящи се 
размисли върху тях. Аз ще пречиствам своите умствени действия чрез повтарящи се размисли върху тях.' 
Това е начинът, по който ти трябва да тренираш себе си." 

— МН 61 



 

 

Любяща доброта 

"Тук, монаси, един човек пребивава, обхващайки първата четвърт от света с ум изпълнен с истинска 
любяща доброта, както и втората четвърт от света, както и третата четвърт, както и четвъртата четвърт. 
Също така и отгоре и отдолу, наоколо и навсякъде, както към всички, така и към себе си; той обхваща 
целия свят с ум, изпълнен с любяща доброта – обилен, обширен, неизмерим, без каквато и да било 
враждебност и недоброжелателство." 

— АН 4.125 

 

За себе си, за другите 

"От двама души, които практикуват Дамма, практикуват в съответствие с Дамма, практикуват с усещане за 
Дамма, практикуват с усещане за смисъл — единият практикува както за собствена изгода, така и за 
изгодата на другите, а другият практикува само за собствена изгода, но не и за изгодата на другите — 
този, който практикува само за собствена изгода, но не и за изгодата на другите, трябва да бъде 
критикуван за това, този, който практикува както за собствена изгода, така и за изгодата на другите, 
трябва да бъде похвален за това." 

— АН 7.64 
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iii. Правилна реч 

Самма вача 

 

Правилната реч е четвъртият фактор от Благородния осмичен път и принадлежи към групата на 
моралната дисциплина. 

 

Определение 

"И какво е правилна реч? Въздържане от лъжа, въздържане от водещо до вражда клеветничество, 
въздържане от грубо говорене и въздържане от празнословие: Това се нарича правилна реч." 

— СН 45.8 

 

Пет вида правилна реч 

"Монаси, реч, притежаваща пет фактора, е добра, а не лоша. Тя е безупречна и не подлежи на порицание 
от мъдрите. Кои пет? 

"Тя е произнесена в правилното време. Това, което е казано, е истина. Това, което е казано, е 
произнесено внимателно. Това, което е казано, е полезно. Това, което е казано, е произнесено с 
доброжелателен ум." 

— АН 5.198 

 

Опасността от лъжата 

"Казвам ви, за човек, който е извършил това единствено нарушение, няма злодеяние, което да не може 
да извърши. Кое единствено нарушение? Това е произнасянето на умишлена лъжа." 

"Този, който лъже, който извършва това единствено нарушение, той не се интересува от другия свят. Няма 
такова злодеяние, което той не би извършил." 

— Итивуттака 25 

 

Говорене само на думи, които не нараняват 

"Човек трябва да говори само с такива думи, с които не причинява страдание на себе си и не вреди на 
другите. С тези думи наистина речта е правилна. 

"Човек трябва да говори само с приятни думи, думи които са приемливи [за другите]. Това, което той 
говори без да носи вреда на другите, е приятно." 

— Терагата 21 

 

Самопречистване чрез добре подбрана реч 

"И как чрез вербално действие човек се пречиства по пет начина? 

"Има случаи, в които даден човек, избягвайки лъжовно говорене, се въздържа от лъжовна реч. Когато е 
повикан на среща в града, на групова среща в присъствието на роднини, неговата гилдия или на съд, и ако 
бъде призован като свидетел: 'Добри човече, ела и кажи какво знаеш', ако нищо не знае, той казва: 'Нищо 
не знам.' Ако знае нещо, той казва: 'Аз знам.' Ако нищо не е видял, той казва: 'Аз нищо не съм видял.' Ако 
е видял нещо казва: 'Аз съм видял.' По този начин той не говори съзнателни лъжи за собствена изгода, за 
изгодата на други или за получаване на някаква светска награда. Избягвайки лъжовно говорене, той се 
въздържа от лъжовна реч. Той говори истината, поддържа истината, той е твърд, надежден, не е 
измамник спрямо света. 



 

"Избягвайки говорене водещо до разпри, той се въздържа от клеветничество. Това, което е чул тук, той не 
разказва другаде, за да не посее вражда между тези хора и другите. Това което е чул там, той не разказва 
тук, за да не посее вражда между тези хора и другите. Така той помирява тези, които са се разделили или 
сплотява допълнително тези, които са заедно, той обича съгласието, радва се на съгласието, наслаждава 
се на съгласието, говори неща, които спомагат за съгласието. 

"Избягвайки грубото говорене, той се въздържа от груба реч. Той говори с думи, които са успокояващи за 
слушане, които са любящи, които отиват направо в сърцето, които са вежливи, привлекателни и приятни 
за повечето хора. 

"Избягвайки говоренето на клюки, той се въздържа от празнословие. Той говори в правилния момент, 
говори с факти, говори в съответствие с целта, говори за Дамма и Виная. В правилния момент той говори 
ценни думи, разумни думи, лаконични и полезни. 

"Така чрез вербално действие човек се пречиства по пет начина." 

— АН 10.176 

 

Връзката на правилната реч с другите фактори 

"Правилният възглед се появява първи. И как правилният възглед се появява първи? Човек разбира 
неправилната реч като неправилна реч и правилната реч като правилна реч. А какво е неправилна реч? 
Лъжата, говорене, водещо до разпри, грубата реч и празнословието. Това е неправилна реч. 

"Човек се опитва да изостави неправилната реч и да навлезе в правилната реч: това се нарича правилно 
усилие. Осъзнато човек изоставя неправилната реч и навлиза в правилната реч: това се нарича правилна 
осъзнатост. Тези три фактора — правилен възглед, правилно усилие и правилна осъзнатост — се 
придвижват и циркулират около правилната реч." 

— МН 117 

 

Критерии за преценка – какво си струва да се каже 

[1] "Ако Татаагата знае, че определени думи не отразяват действителността, че са неистина, че са 
безполезни (или не са в съответствие с целта), неприятни и неприемливи за другите, той не ги произнася. 

[2] "Ако Татаагата знае, че определени думи отразяват действителността, че са истина, [но] че са 
безполезни (или не са в съответствие с целта), неприятни и неприемливи за другите, той не ги произнася. 

[3] "Ако Татаагата знае, че определени думи отразяват действителността, че са истина, че са полезни (в 
съответствие с целта), [но] неприятни и неприемливи за другите, той изчаква точният момент, за да ги 
произнесе. 

[4] "Ако Татаагата знае, че определени думи не отразяват действителността, че са неистина, че са 
безполезни (или не са в съответствие с целта), [но] приятни и приемливи за другите, той не ги произнася. 

[5] "Ако Татаагата знае, че определени думи отразяват действителността, че са истина, [но] че са 
безполезни (или не са в съответствие с целта), [въпреки че са] приятни и приемливи за другите, той не ги 
произнася. 

[6] "Ако Татаагата знае, че определени думи отразяват действителността, че са истина, че са полезни (в 
съответствие с целта), приятни и приемливи за другите, той изчаква точният момент, за да ги произнесе. 
Защо е така? Защото Татаагата притежава състрадание към всички живи същества." 

— МН 58 

 

"Говори само такива слова, които не нараняват както теб, така и тези, които слушат. Такава реч е наистина 
добре изказана. Говори само думи, изпълнени с любов, думи които радват сърцето на слушателите. Думи, 
които не носят зло на другите, които са приятни." 

— Сутта Нипата 3.3 
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Разсъждение върху речта преди, по време на, и след произнасянето и 

[Буда говори на своя син Рахула:] "Когато искаш да предприемеш някакво вербално действие, трябва да 
се замислиш за това действие по следния начин: 'Това вербално действие, което искам да предприема — 
ще ме доведе ли до страдание, ще доведе ли другите до страдание, или и двете? Дали това е едно 
неблаготворно вербално действие, със болезнени последствия, с болезнен резултат?' Когато след 
размисъл откриеш, че: 'Това вербално действие, което искам да предприема — ще ме доведе до 
страдание, ще доведе другите до страдание, или и двете; това е едно неблаготворно вербално действие, 
със болезнени последствия, с болезнен резултат', тогава ти определено не трябва да извършваш това 
действие с речта. Но когато след размисъл откриеш, че: 'Това вербално действие, което искам да 
предприема — няма да ме доведе до страдание, няма да доведе другите до страдание, или и двете; това 
е едно благотворно вербално действие, с щастливи последствия, с щастлив резултат', тогава ти можеш да 
извършиш това действие с речта. 

"Докато извършваш едно вербално действие, трябва да се замислиш за това действие по следния начин: 
'Това вербално действие, което извършвам — води ли ме до страдание, води ли другите до страдание, 
или и двете? Дали това е едно неблаготворно вербално действие, със болезнени последствия, с болезнен 
резултат?' Когато след размисъл откриеш, че: 'Това вербално действие, което извършваш — те води до 
страдание, води другите до страдание, или и двете; това е едно неблаготворно вербално действие, със 
болезнени последствия, с болезнен резултат', тогава ти трябва да прекратиш това действие с речта. Но 
когато след размисъл откриеш, че не е ..., тогава ти можеш да продължиш да извършваш това действие с 
речта. 

"След като си извършил едно вербално действие, трябва да се замислиш за това действие... Когато след 
размисъл откриеш, че: 'Това вербално действие, което си извършил — те е довело до страдание, довело е 
другите до страдание, или и двете; това е било едно неблаготворно вербално действие, със болезнени 
последствия, с болезнен резултат', тогава ти трябва да признаеш това вербално действие, да го разкриеш 
пред твоя Учител или пред твоите спътници в светия живот. Признавайки го ... ти трябва да се въздържаш 
от него в бъдеще. Но когато след размисъл откриеш, че: 'Това вербално действие, което си извършил — 
не те е довело до страдание ... това е било едно благотворно вербално действие, с щастливи последствия, 
с щастлив резултат', тогава би следвало да останеш доволен и щастлив, тренирайки ден и нощ това 
благотворно умствено състояние. 

— МН 61 

 

Видове реч, които трябва да се избягват от отдадените 

"Докато брамини и почитани отшелници, живеят от храна и подобни средства за съществуване, дадена 
им от вярващи, от вярващи които са пристрастени към обсъждане на теми като — истории за крале, 
разбойници, министри; армии, заплахи и битки; храна и напитки; дрехи, мебели, накити и аромати; 
роднини; превозни средства; села, градове, столици, селски райони; жени и герои; клюки от улицата и 
клюки от кладенеца; приказки за умрелите; безчислени сплетни [философски дискусии относно миналото 
и бъдещето], спекулации за света и океана, и разговори за това дали нещата съществуват или не 
съществуват — тези брамини и почитани отшелници се въздържат от обсъждане на нисши теми като тези. 
Това също така е част от тяхната моралната дисциплина. 

"Докато брамини и почитани отшелници, живеят от храна и подобни средства за съществуване, дадена 
им от вярващи, които са пристрастени към обсъждане на теми като тези — 'Разбрахте ли това учение и 
дисциплина? Аз съм човек, който е разбрал това учение и дисциплина. Как бихте могли да разберете това 
учение и дисциплина? Вие практикувате неправилно. Аз практикувам правилно. Аз съм последователен. 
Вие не сте. Каквото трябва да кажете първо, вие го казвате последно. Каквото трябва да кажете последно, 
вие го казвате първо. 'Това, над което толкова дълго сте умували, е несъстоятелно. Вашето учение е 
победено. Вие сте победени. Отидете и се опитайте да спасите учението си; отделете се, ако можете!' — 
тези брамини и почитани отшелници се въздържат от дебати като тези. Това също така е част от тяхната 
моралната дисциплина." 

— ДН 2 

 



 

"Монаси, не се впускайте в спорове, казвайки: 'Вие не разбирате тази Дамма и Виная, Аз разбирам тази 
Дамма и Виная'; 'Как би могъл да ги разбереш? Ти не практикуваш правилно: Аз практикувам правилно'; 
'Това, което е трябвало да кажеш в началото, ти го казваш в края, а това, което трябва да кажеш в края, ти 
го казваш в началото'; 'Аз съм последователен, ти не си последователен'; 'Това, над което толкова дълго 
си умувал, е несъстоятелно'; 'Твоето учение е победено'; 'Ти говориш глупости!'; 'Ти грешиш'; 'Отдели се, 
ако можеш!' 

"Защо не трябва да се впускате в такива спорове? Такива спорове, монаси, не са полезни, нямат 
отношение към светия живот, не водят до разочарование, безстрастност, прекратяване, покой, висше 
познание, просветление или до ниббана. Когато беседвате монаси, вие трябва да разисквате страданието, 
възникването на страданието, неговото прекратяване и пътя, водещ до неговото прекратяване. Защо е 
така? Защото такава беседа е полезна, има отношение към светия живот, води до разочарование, 
безстрастност, прекратяване, покой, висше познание, просветление, до ниббана. Това е задачата, която 
трябва да бъде постигната." 

— СН 56.9 

 

Десетте благотворни теми за обсъждане 

"Има десет теми за обсъждане. Кои десет? За малкото количество желания, за доволството [от това, което 
има], за уединението, за отсъствието на свързаност с другите, за зараждането на усърдие, за нравственото 
поведение, за концентрацията, за мъдростта, за освобождението, за знанието и виждането на 
освобождението. Това са десетте теми за обсъждане. Ако, монаси, се впуснете в обсъждане на някоя от 
тези десет теми, вашето сияние ще надмине дори сиянието на слънцето и луната, толкова силно и мощно 
[ще е то], изобщо да не говорим за [сиянието на] последователите на другите учения." 

— АН 10.69 
 

Как умело да поучаваме другите  

"О, бикку, бикку, който желае да обучава другите трябва, да го прави след изследване на пет условя в себе 
си и след като установи допълнителни пет условия в себе си. Кои са петте условя, които той трябва да 
изследва в себе си? 
[1] "Аз един от тези ли съм, които практикуват чистота на телесните действия, безупречни и неопетнени 
или не...? 
[2] "Аз един от тези ли съм, които практикуват чистота на вербалните действия, безупречни и неопетнени 
или не...? 
[3] "В умът ми установено ли е доброжелателство, свободен ли е от злоба спрямо последователите на 
светия живот или не...? 
[4] "Дали съм от тези, които са чули много, които пазят в ума си това което са чули, които разбират това, 
което са чули, или не съм от тях? Тези учения, които са съвършени в началото, съвършени в средата, 
съвършени в края, обяснявайки съвършено духа и буквата на напълно чистия свят живот  — тези учения 
достатъчно ли са чувани от мен, съхранени ли са в ума ми, практикувани ли са в реч, размишлявал ли съм 
върху тях с цел придобиване на прозрение...? 
[5] "Старателно и напълно ли съм изучил Патимокка [правилата за поведение на монаси и монахини], 
анализирал ли съм ги задълбочено и познавам ли значението им, добре ли познавам всяка сутта в най-
малки детайли...? 
"Това са петте условя, които той трябва да изследва в себе си. 
"А кои са допълнителните пет условя които трябва да установи в себе си? 
 

[1] "Говоря ли в правилното време, или не? 
[2] "Говоря ли фактите, или не? 
[3] "Говоря ли меко, или твърдо? 
[4] "Говоря ли полезни неща, или не? 
[5] "Говоря ли с добронамерен ум, или с вътрешна злонамереност? 
"O, Бикку, тези пет условия трябва да бъдат изследвани в себе си и тези пет допълнителни условия трябва 
да бъдат установени в себе си от бикку , който желае да поучава другите." 

— АН V (От Патимокка, превод Нанамоли Тхера.) 



 

 119 

iv. Правилно действие 

Самма камманта 

 

Правилно действие е четвъртият фактор от Благородния осмичен път и принадлежи към групата на 
моралната дисциплина. 

 

 

Определение 

"А какво е правилно действие? Въздържане от отнемане на живот, въздържане от вземане на това, което 
не е дадено, въздържане от сексуална разпуснатост. Това се нарича правилно действие." 

— СН 45.8 

 

Връзката на правилното действие с другите фактори 

"Правилният възглед се появява първи. И как правилният възглед се появява първи? Човек разбира 
неправилното действие като неправилно действие и правилното действие като правилно действие. Това е 
правилен възглед. А какво е неправилно действие? Убийството, вземането на това, което не е дадено, 
сексуалната разпуснатост. Това е неправилно действие ... 

"Човек се опитва да изостави неправилното действие и да навлезе в правилното действие: това се нарича 
правилно усилие. Осъзнато човек изоставя неправилното действие и навлиза в правилното действие: това 
се нарича правилна осъзнатост. Тези три фактора — правилен възглед, правилно усилие и правилна 
осъзнатост — се придвижват и циркулират около правилното действие." 

— МН 117 

 

Живот воден благотворно 

"Когато човек води отшелнически живот, следва тренировката и живота на монах, изоставяйки 
отнемането на живот, той се въздържа от отнемането на живот. Той живее без тояга, без оръжие, 
съвестен, мил, състрадателен, желаещ благото на всички живи същества. Изоставяйки вземането на това, 
което не е дадено, той се въздържа от вземането на това, което не е дадено. Той взема само това, което 
му се дава, приема само това, което му се дава, не живее от хитрост, а със съзнание за пречистване. 

"Изоставяйки сексуалния живот, той води целомъдрен живот, избягвайки и въздържайки се от полови 
сношения, които са обичайни за обикновените хора." 

— АН 10.99 

 

Благотворен живот за миряни 

"И как човек пречиства себе си по три начина чрез телесни действия? Има случаи, в които определен 
човек, изоставя отнемането на живот, въздържайки се от отнемането на живот. Той живее без тояга, без 
оръжие, съвестен, мил, състрадателен, желаещ благото на всички живи същества. Изоставяйки вземането 
на това, което не е дадено, той се въздържа от вземането на това, което не е дадено. Той не взема като 
крадец неща от селото или от пустошта, които принадлежат на други лица и не са му дадени. Изоставяйки 
сексуалната разпуснатост, той се въздържа от сексуалната разпуснатост. Той не влиза в сексуални връзки с 
тези, които са под закрилата на тяхната майка или баща, техният брат или сестра, техните роднини или 
тяхната Дамма; които имат съпрузи, с тези, с които контактът води до наказание, или дори с тези, които 
вече са ангажирани. Така човек пречиства себе си по три начина чрез телесни действия." 

— АН 10.176 



 

 

v. Правилно препитание 

Самма аджива 

 

 

Правилно препитание е петият фактор от Благородния осмичен път и принадлежи към групата на 
моралната дисциплина. 

 

Определение 

"И какво е правилно препитание? Това е случаят, при който последователят на Благородния, изоставяйки 
неправилното препитание, води живот на правилно добиване на средства за съществуване: Това се 
нарича правилно препитание." 

— СН 45.8 

 

Умерено препитание 

"Тук, Вяггаападджа, един стопанин, знаейки своите доходи и разходи води един умерен живот нито 
разточителен, нито мизерен, осъзнавайки: "Така моят доход ще надхвърли разходите ми, но не и 
обратното". 

"Точно както златарят, или неговия помощник, знае как да поддържа баланса на везните, при накланяне 
на долу или при накланяне нагоре, по същият начин и стопанинът знае своите доходи и разходи води 
един балансиран живот нито разточителен, нито мизерен, знаейки че неговият доход ще надхвърли 
разходите му, но не и обратното." 

— АН 8.54 

 

Връзката на правилното препитание с другите фактори 

"Правилният възглед се появява първи. И как правилният възглед се появява първи? Човек разбира 
неправилното препитание като неправилно препитание и правилното препитание като правилно 
препитание, това е неговият правилен възглед. А какво е неправилно препитание? Изкарване на средства 
за препитание чрез хитрост, убеждаване, намекване, омаловажаване, преследване на печалба чрез 
извличане на изгоди. Това е неправилно препитание. 

"Човек се опитва да изостави неправилното препитание и да навлезе в правилното препитание: това се 
нарича правилно усилие. Осъзнато човек изоставя неправилното препитание и навлиза в правилното 
препитание: това се нарича правилна осъзнатост. Тези три фактора — правилен възглед, правилно усилие 
и правилна осъзнатост — се придвижват и циркулират около правилното препитание." 

— МН 117 

 

Неправилно препитание за последователи миряни 

"Последователят мирянин трябва да избягва пет вида професии. Кои пет? Търговия с оръжие, търговия с 
живи същества, търговия с месо, търговия с упойващи вещества и търговия с отрови." 

— АН 5.177 
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Неправилно препитание за отдадени 

"... разчитане на знаците на крайниците по тялото [т.е. хиромантия]; разчитане на поличби и знамения; 
тълкуване на небесни събития [падащи звезди, комети]; тълкуване на сънища; разчитане на знаци по 
тялото [т.е., френология]; разчитане на знаците върху дрехи, изядени от мишки; предлагане на 
приношение на огън, жертвоприношение от черпак, жертвоприношение на люспи от ориз, оризово 
брашно, оризови зърна, пречистено масло; жертвоприношение от устата; жертвоприношение на кръв; 
предсказване по линиите на ръцете; фън-шуй; гонене на демони; заклинания против духове; рецитиране 
на предпазни заклинания; игра със змии, знания за отровите, знания за скорпионите, знания за 
плъховете, знания за птиците, знания за враните; предсказване на продължителността на живота; даване 
на защити срещу стрели; интерпретиране на звуците от птици и животни..." [Списъкът продължава и 
продължава] 

— ДН 2 
 

Смятате да станете войник? Вие може да преосмислите... 

Когато началникът на наемниците Йодаджива отишъл при Благословения, поклонил му се, седнал от 
едната му страна и казал: "Благородни, чувал съм че в линия на учители, след стари наемници се говори 
това: 'Когато един наемник е усърден и изпълнителен в битка, ако противник го повали и убие докато е 
усърден и изпълнителен в битката, тогава след разпадане на тялото след смъртта, той се преражда в 
компанията на божествата, загинали в битката.' Какво Благословеният има да каже относно това?" 

"Достатъчно, началник, остави това. Не ме питай за това." 

И втори път... И трети път началникът на наемниците Йодаджива попитал: "Благородни, чувал съм че в 
линия на учители, след стари наемници се говори това: 'Когато един наемник е усърден и изпълнителен в 
битка, ако противник го повали и убие докато е усърден и изпълнителен в битката, тогава след разпадане 
на тялото след смъртта, той се преражда в компанията на божествата, загинали в битката.' Какво 
Благословеният има да каже относно това?" 

"Очевидно началник, не съм бил в състояние да те отпратя казвайки, 'Достатъчно, началник, остави това. 
Не ме питай за това.' Така че просто ще ти отговоря. Когато един наемник е усърден и изпълнителен в 
битка, неговият ум вече е принизен, изостанал и насочен към неправилни мисли така: 'Нека тези същества 
бъдат избити, изклани, унищожени, ликвидирани, изтребени.' Ако противник го повали и убие докато е 
усърден и изпълнителен в битката, тогава след разпадане на тялото след смъртта, той се преражда в 'ада 
на убитите войни'. Но ако той се придържа към такъв възглед: 'Когато един наемник е усърден и 
изпълнителен в битка, ако противник го повали и убие докато е усърден и изпълнителен в битката, тогава 
след разпадане на тялото след смъртта, той се преражда в компанията на божествата, загинали в битката.' 
това си е негов неправилен възглед. И така, казвам ти има две направления за човек с неправилни 
възгледи: или ад, или животинска утроба." 

Когато това беше казано, началникът Йодаджива изхлипа и избухна в сълзи. [Благословеният казал:] 
"Поради това не можах да те отпратя, казвайки, 'Достатъчно, началник, остави това. Не ме питай за това.'" 

"Аз не плача Благородни, защото Благословеният ми каза това, а поради това че дълго време съм бил 
лъган, мамен и заблуждаван с тази древна линия на учители, след стари наемници, в която се говори 
това: 'Когато един наемник е усърден и изпълнителен в битка, ако противник го повали и убие докато е 
усърден и изпълнителен в битката, тогава след разпадане на тялото след смъртта, той се преражда в 
компанията на божествата, загинали в битката.' 

— СН 42.3 

 

 

 

 

 



 

 

 

Смятате да станете актьор? Вие може да преосмислите... 

Когато Талапута, ръководителя на актьорска трупа, отишъл при Благословения, поклонил му се и седнал 
от едната му страна и казал: "Благородни, чувал съм че в линия на учители, след стари актьори се говори 
това: 'Когато един ръководител на актьорска трупа в разгара на един фестивал кара хората да се смеят и 
ги кара да се радват с имитиране на действителността, тогава след разпадане на тялото след смъртта, той 
се преражда в компанията на смеещи се божества.' Какво Благословеният има да каже относно това?" 

"Достатъчно, ръководител, остави това. Не ме питай за това." 

И втори път... И трети път Талапута, ръководителя на актьорска попитал: "Благородни, чувал съм че в 
линия на учители, след стари актьори се говори това: 'Когато един ръководител на актьорска трупа в 
разгара на един фестивал кара хората да се смеят и ги кара да се радват с имитиране на действителността, 
тогава след разпадане на тялото след смъртта, той се преражда в компанията на смеещи се божества.' 
Какво Благословеният има да каже относно това?" 

"Очевидно ръководител, не съм бил в състояние да те отпратя казвайки, 'Достатъчно, ръководител, остави 
това. Не ме питай за това.' Така че просто ще ти отговоря. По време на фестивала на арената, сред 
съществата, които още не са освободени от желаенето, които са сковани в оковите на желанието, 
актьорът ги развлича със смущаващи неща, които разпалват още повече желанията. По време на 
фестивала на арената, сред съществата, които още не са освободени от омразата, които са сковани в 
оковите на омразата, актьорът ги развлича с вбесяващи неща, които разпалват още повече омраза. По 
време на фестивала на арената, сред съществата, които още не са освободени от невежеството, които са 
сковани в оковите на невежеството, актьорът ги развлича с объркващи неща, които разпалват още повече 
невежеството. Така че актьорът, бидейки опиянен и нехаен, правейки и другите опиянени и нехайни, 
тогава след разпадане на тялото след смъртта, той се преражда в 'ада на смеха'. Но ако той се придържа 
към такъв възглед: 'Когато един ръководител на актьорска трупа в разгара на един фестивал кара хората 
да се смеят и ги кара да се радват с имитиране на действителността, тогава след разпадане на тялото след 
смъртта, той се преражда в компанията на смеещи се божества.' това си е негов неправилен възглед. И 
така, казвам ти има две направления за човек с неправилни възгледи: или ад, или животинска утроба." 

Когато това беше казано, Талапута, ръководителя на актьорска трупа изхлипа и избухна в сълзи. 
[Благословеният казал:] "Поради това не можах да те отпратя, казвайки, 'Достатъчно, ръководител, остави 
това. Не ме питай за това.'" 

"Аз не плача Благородни, защото Благословеният ми каза това, а поради това, че дълго време съм бил 
лъган, мамен и заблуждаван с тази древна линия на учители, след стари актьори, в която се говори това: ' 
Когато един ръководител на актьорска трупа в разгара на един фестивал кара хората да се смеят и ги кара 
да се радват с имитиране на действителността, тогава след разпадане на тялото след смъртта, той се 
преражда в компанията на смеещи се божества.' 

— СН 42.2 
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vi. Правилно усилие 

Самма ваяма 

 

Правилно усилие е шестият фактор от Благородният осмичен път и принадлежи към групата на 
концентрацията. 

 

Определение: 

"И какво монаси е правилно усилие? 

[i] "Има случаи, монаси, в които монахът създава желание за невъзникване на невъзникнали лоши, 
неблаготворни състояния [на ума]. Той полага усилие, влага усърдие, направлява ума, старае се.  
[ii] "Той създава желание за отхвърляне на възникнали лоши, неблаготворни състояния [на ума]. Той 
полага усилие, влага усърдие, направлява ума, старае се. 
[iii] "Той създава желание за възникване на невъзникнали добри, благотворни състояния [на ума]. Той 
полага усилие, влага усърдие, направлява ума, старае се. 
[iv] "Той създава желание за поддържане на възникнали добри, благотворни състояния [на ума], за 
тяхното неугасване, увеличение, развитие. Той полага усилие, влага усърдие, направлява ума, старае се: 
Това монаси се нарича правилно усилие." 

— СН 45.8 

 

Изоставяне на неблаготворното, развитие на благотворното 

"Изоставете неблаготворното, монаси. Съществува възможност за изоставяне на това, което е 
неблаготворно. Ако нямаше такава възможност за изоставяне на това, което е неблаготворно, аз нямаше 
да ви кажа: "Изоставете неблаготворното". Но именно поради това, че съществува възможността за 
изоставяне на това, което е неблаготворно, аз ви казвам: "Изоставете неблаготворното". Ако изоставянето 
на неблаготворното водеше до болка и вреда, аз не бих ви казвал: "Изоставете неблаготворното". Но 
именно поради това, че изоставянето на благотворното води към благополучие и щастие, аз ви казвам: 
"Изоставете неблаготворното". 

"Развивайте благотворното, монаси. Съществува възможност за развитие на това, което е благотворно. 
Ако нямаше такава възможност за развитие на това, което е благотворно, аз нямаше да ви кажа: 
"Развивайте благотворното". Но именно поради това, че съществува възможността за развиване на това, 
което е благотворно, аз ви казвам: "Развивайте благотворното". Ако развиването на благотворното 
водеше до болка и вреда, аз не бих ви казвал: "Развивайте благотворното". Но именно поради това, че 
развиването на благотворното води към благополучие и щастие, аз ви казвам: "Развивайте 
благотворното". 

— АН 2.19 

 

Изоставяне на неправилните фактори на пътя 

"Човек се опитва да изостави неправилния възглед и да навлезе в правилния възглед: Това е неговото 
правилно усилие... 
"Човек се опитва да изостави неправилния стремеж и да навлезе в правилния стремеж: Това е неговото 
правилно усилие... 
"Човек се опитва да изостави неправилната реч и да навлезе в правилната реч: Това е неговото правилно 
усилие... 
"Човек се опитва да изостави неправилното действие и да навлезе в правилното действие: Това е 
неговото правилно усилие... 
"Човек се опитва да изостави неправилното препитание и да навлезе в правилното препитание: Това е 
неговото правилно усилие." 

— МН 117 



 

Като фина настройка на музикален инструмент 

И докато Почитаемия Сона медитирал в уединение [след ходеща медитация, докато кожата на петите му 
се отделила и прокървил], следната мисъл възникнала в ума му: "Аз съм един от най-упоритите ученици 
на Благословения, но въпреки това моят ум не се е освободил от замърсяванията, посредством 
непривързване. Сега, моето семейство притежава богатство, така че е възможно да се наслаждавам на 
богатството и да трупам заслуги. Какво ще стане, ако изоставя [монашеската] тренировка и се върна към 
по-нисшия живот [на домакин], да се наслаждавам на богатството и да трупам заслуги?" 

Тогава Благословеният, веднага след като възприел със съзнанието си поредицата от мисли в съзнанието 
на Преп. Сона — като силен мъж, който може да изправи изкълчена ръка или изкълчен крак — изчезнал 
от върха на Планината на лешоядите и се появил в Хладната гора точно пред Преп. Сона, и седнал на 
подготвеното за него място. Преп. Сона се поклонил на Благословения и седнал от едната му страна. След 
което Благословеният му казал: "Вярно ли е, че докато медитираше, в твоето съзнание възникна следната 
поредица от мисли: 'Аз съм един от най-упоритите ученици на Благословения, но въпреки това моят ум не 
се е освободил от замърсяванията посредством непривързване. Сега, моето семейство притежава 
богатство, така че е възможно да се наслаждавам на богатството и да трупам заслуги. Какво ще стане ако 
изоставя [монашеската] тренировка и се върна към по-нисшия живот [на домакин], да се наслаждавам на 
богатството и да трупам заслуги?'" 

"Да, Благородни." 

"Кажи ми, Сона, вярно ли е, че в миналото, когато си живял в дом, ти си бил умел в [свиренето на] 
лютня?" 

"Така е, Благородни". 

"Как мислиш, Сона? Когато струните са били прекалено обтегнати, добре ли е била настроена твоята 
лютня, било ли е лесно свиренето на нея? " 

"Не, Благородни". 

"Когато струните са били прекалено разхлабени, добре ли е била настроена твоята лютня, било ли е лесно 
свиренето на нея? " 

"Не, Благородни". 

"Но, Сона, когато струните са били стегнати нито прекалено силно, нито прекалено слабо, но са били 
настроени на балансирана тоналност, добре ли е била настроена твоята лютня, било ли е лесно свиренето 
на нея? " 

"Да, Благородни". 

"По същия начин, Сона, ако упоритостта е прекомерна, то това води до безпокойство. Ако упоритостта е 
прекалено слаба, това дови до мързел. Затова, Сона, настрои се на балансирана упоритост, достигни 
равномерност на [петте] фактора [за това] и тогава се насочи към обекта [на медитация] " 

"Да, Благородни" – отговорил Преп. Сона. 

И когато Благословеният свършил с даването на това наставление на Преп. Сона, също толкова бързо, 
като силен мъж, който може да изправи изкълчена ръка или изкълчен крак, Благословеният изчезнал от 
Прохладната гора и се появил на върха на Планината на лешоядите. 

И след това Преп. Сона се настроил на балансирана упоритост, достигнал равномерност на [петте] 
фактора и тогава се насочил към обекта. И след това, пребивавайки в уединение упорит, старателен, 
решителен, скоро Преп. Сона, постигнал това за себе чрез директно познание, тук и сега навлязъл и 
пребивавал във най-високата цел на светия живот, заради която представители на клана праведно оставят 
живота в домакинство и водят бездомен живот. Той непосредствено разпознал: "Раждането е 
унищожено, живян е свят живот, направено е това, което е трябвало да се направи, няма да има повече 
завръщане под каквато и да било форма на съществуване". И Преп. Сона станал един от арахантите. 

— АН 6.55 
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vii. Правилна осъзнатост 

Самма сати 

Правилна осъзнатост е седмият от факторите на Благородния осмичен път и принадлежи към групата на 
концентрацията. 

 

Определение 

"И какво е правилна осъзнатост? Има случаи, в които монахът остава фокусиран върху своето тяло – 
енергичен, напълно осъзнат и помнещ – отхвърлил всякаква алчността и печал спрямо света. Той остава 
фокусиран върху усещанията си – енергичен, напълно осъзнат и помнещ – отхвърлил всякаква алчността и 
печал спрямо света. Той остава фокусиран върху своя ум – енергичен, напълно осъзнат и помнещ – 
отхвърлил всякаква алчността и печал спрямо света. Той остава фокусиран върху обектите на своя ум – 
енергичен, напълно осъзнат и помнещ – отхвърлил всякаква алчността и печал спрямо света. Това се 
нарича правилна осъзнатост... 

"Това е прекият път за пречистването на съществата, за преодоляването на скръбта и риданията, за 
изчезването на болката и нещастието, за постигане на правилния метод и за реализирането на ниббана – 
с други думи четирите основи на осъзнатостта“ 

— ДН 22 

 

Изоставяне на неправилните фактори на пътя 

"Човек е осъзнат в изоставянето на неправилния възглед и в навлизането и оставането в правилния 
възглед: Това е неговата правилна осъзнатост ... 
"Човек е осъзнат в изоставянето на неправилния стремеж и в навлизането и оставането в правилния 
стремеж: Това е неговата правилна осъзнатост ... 
"Човек е осъзнат в изоставянето на неправилната реч и в навлизането и оставането в правилната реч: Това 
е неговата правилна осъзнатост ... 
"Човек е осъзнат в изоставянето на неправилното действие и в навлизането и оставането в правилното 
действие: Това е неговата правилна осъзнатост ... 
"Човек е осъзнат в изоставянето на неправилното препитание и в навлизането и оставането в правилното 
препитание: Това е неговата правилна осъзнатост ... 

— МН 117 

 

Като балансиране на чаша с олио на главата 

"Монаси, представете си, че се е събрала огромна тълпа, защото е чула: 'Най-красивата кралица! Най-
красивата кралица!'. И тази най-красива кралица започва изящно да пее и изящно да танцува. И чувайки 
'Най-красивата кралица танцува! Най-красивата кралица пее!', още по-голяма тълпа от хора се събира. И 
тогава пристига един човек, който искал да живее и не искал да умира, който искал щастие и не искал 
страдание. Тогава някой от тълпата му казал: 'Виж сега, драги, ти трябва да пренесеш между тази тълпа и 
най-красивата кралица тази чаша, напълнена до ръба с олио, носейки я на главата си. А точно зад теб ще 
върви човек с изваден меч и ако ти разсипеш и една капка, той веднага ще ти отреже главата'. 

Вие как мислите, монаси: ще може ли този човек да не обръща внимание на чашата с олио, разсейвайки 
се с външни неща? " 

"Не, Благородни". 

"Аз ви дадох тази притча, за да предам определена мисъл. Мисълта е следната: Чашата, напълнена до 
ръба с олио, обозначава осъзнатостта, насочена към тялото. По този начин монаси, вие трябва да 
тренирате себе си: 'Ние ще развиваме осъзнатост, насочена към тялото, ще я направим свое средство за 
придвижване, своя основа, ще я отстояваме, ще се упражняваме в нея и изцяло ще я усъвършенстваме'. 
Ето така, монаси, вие трябва да тренирате себе си" 

— СН 47.20 



 

Осъзнатост към смъртта 

"Осъзнатостта към смъртта, когато е развита и поддържана, носи големи плодове и ползи. Тя завършва в 
безсмъртие, безсмъртието е нейният край. Ето защо вие трябва да развиете осъзнатост към смъртта." 

— АН 6.19 

 

Осъзнатост на дишането  

"Монаси, когато осъзнатостта на дишането е развита и практикувана, това носи плодове и ползи. Когато 
осъзнатостта на дишането е развита и практикувана, тя осъществява четирите основи на осъзнатостта. 
Когато четирите основи на осъзнатостта са развити и практикувани, те осъществяват седемте фактора на 
просветлението. Когато седемте фактора на просветлението са развити и практикувани, те осъществяват 
истинско знание и освобождение.  

"И как монаси, осъзнатостта към дишането се развива и практикува така, че да носи големи плодове и 
ползи?  

"Тук монахът – отишъл в гората или в основата на някое дърво, или в празна постройка, сяда долу с  
кръстосани крака като държи тялото изправено; насочва съзнанието си отпред, непрекъснато вдишва 
осъзнато и издишва осъзнато. 

"[1] Вдишвайки дълъг дъх, той осъзнава: 'Вдишвам дълъг дъх'; или издишвайки дълъг дъх, той осъзнава: 
'Издишвам дълъг дъх'.  
[2] Вдишвайки къс дъх, той осъзнава: 'Вдишвам къс дъх'; или издишвайки къс дъх, той осъзнава: 
'Издишвам къс дъх'.  
[3] Той тренира това: 'Ще вдишвам, усещайки цялото тяло [на дъха]'. Той тренира това: 'Ще издишвам, 
усещайки цялото тяло [на дъха]'.  
[4] Той тренира това: 'Ще вдишвам успокоявайки телесните дейности'. Той тренира това: 'Ще издишвам 
успокоявайки телесните дейности'.  
"[5] Той се тренира така: 'Изпитвайки възторг, аз ще вдишвам'; той се тренира така: 'Изпитвайки възторг, 
аз ще издишвам'.  
[6]  Той се тренира така: 'Изпитвайки удоволствие, аз ще вдишвам'; той се тренира така: 'Изпитвайки 
удоволствие, аз ще издишвам'.  
[7] Той се тренира така: 'Изпитвайки умствени формации, аз ще вдишвам'; той се тренира така: 
'Изпитвайки умствени формации, аз ще издишвам'.  
[8] Той тренира това: 'Ще вдишвам успокоявайки умствените формации'. Той тренира това: 'Ще издишвам 
успокоявайки умствените формации'. 
"[9] Той се тренира така: 'Аз ще вдишвам, изпитвайки ума'; той се тренира така: 'Аз ще издишвам, 
изпитвайки ума'.  
[10] Той се тренира така: 'Аз ще вдишвам, радвайки се на ума'; той се тренира така: 'Аз ще издишвам, 
радвайки се на ума'.  
[11] Той се тренира така: 'Аз ще вдишвам, концентрирайки ума'; той се тренира така: 'Аз ще издишвам, 
концентрирайки ума'.  
[12] Той се тренира така: 'Аз ще вдишвам, освобождавайки ума'; той се тренира така: 'Аз ще издишвам, 
освобождавайки ума'. 
"[13] Той се тренира така: 'Аз ще вдишвам, съзерцавайки непостоянството'; той се тренира така: 'Аз ще 
издишвам, съзерцавайки непостоянството'.  
[14] Той се тренира така: 'Аз ще вдишвам, съзерцавайки угасването'; той се тренира така: 'Аз ще 
издишвам, съзерцавайки угасването'.  
[15] Той се тренира така: 'Аз ще вдишвам, съзерцавайки прекратяването'; той се тренира така: 'Аз ще 
издишвам, съзерцавайки прекратяването'.  
[16] Той се тренира така: 'Аз ще вдишвам, съзерцавайки изоставянето'; той се тренира така: 'Аз ще 
издишвам, съзерцавайки изоставянето'. 
"Ето как монаси, осъзнатостта към дишането се развива и практикува така, че да носи големи плодове и 
ползи. " 

— МН 118 
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viii. Правилна концентрация 

Самма самаади 

 

Правилна концентрация е последният осми фактор от Благородния осмичен път и принадлежи към 
групата на концентрацията. 

 

Определение 

"И какво е правилна концентрация? В този случай монахът — отделен от чувствените удоволствия, 
отделен от неблаготворните състояния [на ума], навлиза и пребивава в първа джана, която се свързва с 
насочване и задържане [на ума в обекта], с възторг и щастие, които са възникнали посредством тази 
отделеност. С угасването на насочването и задържането [на ума в обекта], той навлиза и пребивава във 
втора джана, в която присъстват вътрешна увереност и единение на ума, в която няма насочване и 
задържане, но има възторг и щастие, които са възникнали посредством концентрацията. С угасването на 
възторга той пребивава невъзмутим, осъзнат, бдителен, той изпитва телесно щастие. Той навлиза и 
пребивава в трета джана, за която Благородните говорят така: 'Той е невъзмутим, осъзнат, пребивава в 
щастие'. С успокояване на удоволствието и болката, както и с предшестващото угасване на радостта и 
недоволството, той навлиза и пребивава в четвърта джана, която е нито-приятна-нито-неприятна, и в 
която присъства изчистена осъзнатост, посредством невъзмутимост. Това се нарича правилна 
концентрация. 

— СН 45.8 

 

Пречистването на ума зависи от концентрацията 

"Казвам ви, че унищожаването на умствените замърсявания зависи от първата джана... втората джана... 
третата джана... четвъртата джана... сферата на безкрайното пространство... сферата на безкрайното 
съзнание... сферата на празнотата. Казвам ви, унищожаването на умствените замърсявания зависи от 
сферата на нито-възприятие-нито-невъзприятие." 

— АН 9.36 

 

Четирите усъвършенствания на концентрацията 

"Има четири усъвършенствания на концентрацията. Кои четири? Има развитие на концентрацията което, 
когато е усъвършенствано и поддържано, води до приятно пребиваване тук и сега. Има развитие на 
концентрацията което, когато е усъвършенствано и поддържано, води до постигането на знание и 
прозрение. Има развитие на концентрацията което, когато е усъвършенствано и поддържано, води до 
осъзнатост и бдителност. Има развитие на концентрацията което, когато е усъвършенствано и 
поддържано, води до унищожение на умствените замърсявания. 

(1) "Кое е това развитие на концентрацията което, когато е усъвършенствано и поддържано, води до 
приятно пребиваване тук и сега.? В този случай монахът — отделен от чувствените удоволствия, отделен 
от неблаготворните състояния [на ума], навлиза и пребивава в първа джана, което се свързва с насочване 
и задържане [на ума в обекта], с възторг и щастие, които са възникнали посредством тази отделеност. С 
угасването на насочването и задържането [на ума в обекта], той навлиза и пребивава във втора джана, в 
която присъстват вътрешна увереност и единение на ума, в която няма насочване и задържане, но има 
възторг и щастие, които са възникнали посредством концентрацията. С угасването на възторга той 
пребивава невъзмутим, осъзнат, бдителен, той изпитва телесно щастие. Той навлиза и пребивава в трета 
джана, за която Благородните говорят така: 'Той е невъзмутим, осъзнат, пребивава в щастие'. С 
успокояване на удоволствието и болката, както и с предшестващото угасване на радостта и 
недоволството, той навлиза и пребивава в четвърта джана, която е нито-приятна-нито-неприятна, и в 
която присъства изчистена осъзнатост, посредством невъзмутимост. Това е развитието на концентрация 
което, когато е усъвършенствано и поддържано, води до приятно пребиваване тук и сега. 



 

(2) "Кое е това развитие на концентрацията което, когато е усъвършенствано и поддържано, води до 
постигането на знание и прозрение? В този случай монахът отделя внимание на възприятията [всеки час] 
както през деня, така и през нощта. Чрез отворено и безпрепятствено осъзнаване той развива блестящ ум. 
Това е развитието на концентрация което, когато е усъвършенствано и поддържано, води до постигането 
на знание и прозрение. 

(3) "Кое е това развитие на концентрацията което, когато е усъвършенствано и поддържано, води до 
осъзнатост и бдителност? В този случай монахът знае кога усещанията са възникнали, кога усещанията са 
налични и кога усещанията са отминали. Той знае кога възприятията са възникнали, кога възприятията са 
налични и кога възприятията са отминали. Той знае кога мислите са възникнали, кога мислите са налични 
и кога мислите са отминали. Това е развитието на концентрация което, когато е усъвършенствано и 
поддържано, води до осъзнатост и бдителност. 

(4) "Кое е това развитие на концентрацията което, когато е усъвършенствано и поддържано, води до 
унищожение на умствените замърсявания? В този случай монахът остава фокусиран върху възникването и 
отминаването на петте групи на привързване така: 'Такава е формата, такъв е нейният произход, такова е 
угасването ѝ. Такова е усещането, такъв е неговият произход, такова е угасването му. Такова е 
възприятието, такъв е неговият произход, такова е угасването му. Такива са умствените формации, такъв е 
техният произход, такова е угасването им. Такова е съзнанието, такъв е неговият произход, такова е 
угасването му.' Това е развитието на концентрация което, когато е усъвършенствано и поддържано, води 
до унищожение на умствените замърсявания. 

"Това са четирите усъвършенствания на концентрацията." 

— АН 4.41 

 

Благородната правилна концентрация 

"Коя монаси, е благородната правилна концентрация чрез развитието и поддържането на която монахът 
развива блестящ ум? Всяка концентрация на ума към тези седем фактора — правилен възглед, правилен 
стремеж, правилна реч, правилно действие, правилно препитание, правилно усилие и правилна 
осъзнатост — се нарича благородна правилна концентрация, чрез нейното развитие и поддържане 
монахът развива блестящ ум." 

— МН 117 

 

Какво чакате? 

"Ставайте! Изправете се! От колко сън се нуждаете? И какъв сън има за простреляните с отровната стрела 
[на желанието], за потиснатите? Ставайте! Изправете се! Тренирайте здраво в името на спокойствието, не 
позволявайте на краля на смъртта да ви види нехайни, да ви измами и да ви вземе под неговата власт." 

— Сутта нипата 2.10 

 

"Ето там са корените на дърветата; ето там, празните жилища. Практикувайте джана, монаси. Не бъдете 
нехайни, за да не съжалявате по-късно. Това е нашето послание към вас." 

— СН 35.145 
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Джана 

 

Джана е медитативно състояние на дълбока утихналост и концентрация, при което умът е изцяло потопен 
и погълнат от избрания обект на внимание. Това е крайъгълният камък в развитието на Правилна 
концентрация. 

 

Определение (със сравнения) 
 

[Първа джана] 

"В този случай монахът — отделен от чувствените удоволствия, отделен от неблаготворните състояния [на 
ума], навлиза и пребивава в първа джана, която се свързва с насочване и задържане [на ума в обекта], с 
възторг и щастие, които са възникнали посредством тази отделеност. Той прави възторга и радостта, 
родени от уединението напоителни, проникващи, запълващи и обхващащи това тяло, така че да няма 
нито една част от него, която да не е проникната от възторга и радостта, родени от уединението. 

"Точно както умелият теляк или неговия чирак изсипва праха за баня в метален съд, разтваря я 
постепенно с вода и я меси, докато влагата не попие изцяло в нея, разбърква я, докато изцяло влагата не 
проникне отвътре и отвън, докато не се разтвори; по същия начин, монахът — отделен от чувствените 
удоволствия, отделен от неблаготворните състояния [на ума], навлиза и пребивава в първа джана, която 
се свързва с насочване и задържане [на ума в обекта], с възторг и щастие, които са възникнали 
посредством тази отделеност. Той прави възторга и радостта, родени от уединението напоителни, 
проникващи, запълващи и обхващащи това тяло, така че да няма нито една част от него, която да не е 
проникната от възторга и радостта, родени от уединението ... 
 

[Втора джана] 

"След това с угасване на насочването и задържането [на ума в обекта], той навлиза и пребивава във втора 
джана, в която присъстват вътрешна увереност и единение на ума, в която няма насочване и задържане, 
но има възторг и щастие, които са възникнали посредством концентрацията. Той прави възторга и 
радостта, родени от концентрацията напоителни, проникващи, запълващи и обхващащи това тяло, така че 
да няма нито една част от него, която да не е проникната от възторга и радостта, родени от 
концентрацията. 

"Точно както едно езеро, чиито води се надигат от долу, без приток от изток, запад, север или на юг, което 
не се пълни от дъждовете, а от един хладен воден извор, извиращ в самото езерото с хладка, напоителна, 
проникваща, запълваща и обхващаща езерото вода, така че да няма част от цялото езеро, която не е 
проникната от хладка вода; по същият начин и монахът прави възторга и радостта, родени от 
концентрацията напоителни, проникващи, запълващи и обхващащи това тяло, така че да няма нито една 
част от него, която да не е проникната от възторга и радостта родени от концентрацията ... 
 

[Трета джана] 

"След това с угасването на възторга той пребивава невъзмутим, осъзнат, бдителен, той изпитва телесно 
щастие. Той навлиза и пребивава в трета джана, за която Благородните казват: 'Той е невъзмутим, 
осъзнат, пребивава в щастие'. Той прави радостта, лишена от възторг напоителна, проникваща, запълваща 
и обхващаща това тяло, така че да няма нито една част от него, която да не е проникната от радостта, 
лишена от възторг. 

"Точно както в езерце на сини, червени или бели лотоси, някои лотоси, които се раждат и растат във 
водата, могат да виреят потопени във водата, без да се издигат над нея, и хладката вода напоява, 
прониква, запълва и обхваща техните върхове и техните корени, така че няма никаква част от тези лотоси, 
която да не бъде проникната от хладката вода; по същия начин монахът прави радостта, лишена от 
възторг напоителна, проникваща, запълваща и обхващаща това тяло, така че да няма нито една част от 
него, която да не е проникната от радостта, лишена от възторг ... 

 



 

[Четвърта джана] 

"След това с успокояване на удоволствието и болката, както и с предшестващото угасване на радостта и 
недоволството, той навлиза и пребивава в четвърта джана, която е нито-приятна-нито-неприятна, и в 
която присъства изчистена осъзнатост, посредством невъзмутимост. Той седи, всепроникващ в това тяло, 
с чист и ярък ум, така че няма част от тялото му, която да не е проникната от чист ярък ум. 

"Точно както един човек може да седи покрит от главата надолу, с бял плат, така че да няма нито една 
част от тялото му, която да не е покрита от белия плат; по същия начин монахът седи всепроникващ това 
тяло с чист и ярък ум, така че да няма част от тялото му, която да не е проникната от чист ярък ум." 

— АН 5.28 

 

Овладяването на джана е белег за мъдрост 

"... Аз определям човек притежаващ четири качества като велик човек с голяма мъдрост. Кои четири 
качества?  

(1) В този случай, той практикува за доброто и щастието на много хора; той е този който е установил много 
хора в благородния метод, а именно, в добротата на Дамма, в благотворността на Дамма. 

(2) Той мисли това, което желае да мисли и не мисли това, което не желае да мисли; той планира това, 
което възнамерява да прави и не планира това, което не възнамерява да прави; по този начин той е 
достигнал до умствено господство на мисловните пътеки.  

(3) Той по собствена воля, без проблеми или затруднения, достига четирите джани, които представляват 
висшият ум и се явяват приятно обитание в този живот.  

(4) С унищожаване на опетняванията, той е осъзнал за себе си чрез непосредствено познание, в този 
живот, неопетненото освобождение на ума, освобождението чрез мъдростта, и навлизайки в него, той 
пребивава в него. 

... Аз определям човек притежаващ тези четири качества като велик човек с голяма мъдрост ... " 

— АН 4.35 

 

Джана и прозрение – ръка за ръка 

"Няма джана без мъдрост, няма мъдрост без джана. Но този, който притежава както мъдрост, така и 
джана, той е близко до ниббана". 

— Даммапада 372 

 



 

 131 

D. САНГА 

 

 

В суттите думата Санга (лит. "група, събрание") обикновено се използва в един от двата случая: за 
посочване на общността от ръкоположени монаси и монахини (бикку-санга и биккуни-санга) или за 
посочване на "благородните членове на общността" (ария-санга) — лицата, които са постигнали поне до 
първия етап на просветлението – навлизане в потока. 

 

Определението (ария-санга) 

"Санга от последователи на Благословения, които са практикували добре ... които са практикували 
целенасочено ... които са практикували методично ... които са практикували майсторски — с други думи, 
четирите вида [благородни последователи], когато са взети по двойки, когато са взети индивидуално са 
осем вида — те са Санга, последователите на Благословения: достойна за дарове, достойна за 
гостоприемство, достойна за дарения, достойна за уважение, едно несравнимо поле на заслуги за целия 
свят." 

— АН 11.12 

 

"Четири вида благородни последователи..." 

"В тази Санга от монаси има монаси, които са араханти, чийто умствени замърсявания са унищожени, 
които са живели своя живот, правейки това, което е трябвало да направят, отхвърлили са бремето, 
достигнали са своята цел, унищожили са оковите на съществуването, напълно са освободени чрез 
крайното познание. Такива монаси има в тази Санга от монаси. 

"В тази Санга от монаси има монаси, които с унищожаването на петте низши окови, [след смъртта] 
спонтанно се появяват [в Чистата обител] и там достигат крайната ниббана, без дори да се завърнат в този 
свят, невъзвръщенци. Такива монаси има в тази Санга от монаси. 

"В тази Санга от монаси има монаси, които с унищожаването на трите низши окови и с отслабено страстно 
желание, омраза и заблуда, са станали веднъж-възвръщенци, които ще се върнат в този свят само още 
един път и ще сложат край на страданията. Такива монаси има в тази Санга от монаси. 

"В тази Санга от монаси има монаси, които с унищожаването на трите низши окови са встъпили в потока, 
които повече няма да изпитват скръб, свързани са с освобождението, отправили са се към 
просветлението. Такива монаси има в тази Санга от монаси." 

— МН 118 

 

"... осем вида, когато са взети индивидуално" 

"Точно както океанът е убежище на такива могъщи същества като китове, същества поглъщащи китове и 
същества, поглъщащи поглъщачите на китове; асури, наги, и гандаби, и там в океана има същества дълги 
сто левги, двеста ... триста ... четиристотин ... петстотин левги; по същият начин, това Учение и Дисциплина 
е убежище на такива могъщи същества като навлезлите в потока и тези, които практикуват, за да 
достигнат до плодовете на навлизането в потока; веднъж-възвръщенците и тези, които практикуват, за да 
достигнат до плодовете на едното възвръщане; невъзвръщенците и тези, които практикуват, за да 
достигнат до плодовете на незавръщането; арахантите и тези, които практикуват пътя на араханта ... 
Това са осемте невероятни и поразителни страни на това Учение и Дисциплина." 

 

— Удана 5.5 

 

 



 

 

Достойни 

"Един монах, надарен с осемте качества, е достоен за дарове, достоен за гостоприемство, достоен за 
дарения, достоен за уважение, едно несравнимо поле на заслуги за целия свят. Кои осем качества? 

[1] "Има случаи, в които един монах е добродетелен. Той живее сдържан в съответствие с Патимокка, 
ненадминат в своето поведение и сфера на дейност. Той тренира себе си, спазвайки правилата за 
обучение и съзирайки опасността и от най-малките грешки. 

[2] "Когато му е дадена храна, независимо дали е фина или груба, той я яде внимателно, без да се 
оплаква. 

[3] "Той изпитва отвращение от телесните нарушения, вербалните нарушения, умствените нарушения, при 
развитието на зли, неблаготворни [умствени] качества. 

[4] "Той е сдържан и лесен за съжителство и не тормози другите монаси. 

[5] "Каквито трикове и измами, хитрини и извъртания да притежава, той ги представя такива, каквито са 
на своя Учител или на неговите просветлени спътници в светия живот, така че Учителят или неговите 
просветлени спътници в светия живот да могат да се опитат да ги изправят. 

[6] "Когато тренира, той поражда мисълта , 'Независимо дали другите монаси искат да се обучава или не, 
аз ще се обучавам тук.' 

[7] "Когато върви, той върви по правилния път; правилният път в това учение е следният: правилен 
възглед, правилен стремеж, правилно говорене, правилно действие, правилно препитание, правилно 
усилие, правилна осъзнатост, правилна концентрация. 

[8] "Той живее в постоянство и упоритост [мислейки,] 'С удоволствие бих оставил плътта и кръвта в тялото 
ми са изсъхне, оставайки по кожа, сухожилия и кости, но ако не постигна това, което е постижимо с 
човешка твърдост, човешко постоянство, човешки стремеж, няма да има успокоение моето постоянство и 
упоритост.'" 

"Монахът, надарен с тези осем качества, е достоен за дарове, достоен за гостоприемство, достоен за 
дарения, достоен за уважение, едно несравнимо поле на заслуги за целия свят ". 

— АН 8.13 

 

"Монаси, това събрание е свободно от брътвежи и празнословие. То се състои от чисто ядро. Такава е тази 
Санга от монаси, такова е това събрание. Такова едно събрание е достойно за дарове, достойно е за 
гостоприемство, достойно е за дарения, достойно е за почтителни поздравления, едно несравнимо поле 
на заслуги за целия свят – такава е тази Санга от монаси, такова е това събрание. Това събрание е такова, 
че малкият дар, който му е поднесен, се смята за голям, а големият за още по-голям. Такава е тази Санга 
от монаси, такова е това събрание. Такова събрание рядко може да се види в света – такава е тази Санга 
от монаси, такова е това събрание. За да се види такова събрание, си струва да се отправи човек на 
пътешествие дълго много километри с раница – такава е тази Санга от монаси, такова е това събрание." 

— МН 118 

 

Върховна общност 

"Сред каквато и общност или група да бъде, Санга, последователите на Татаагага се счита за върховна — 
това са, четирите вида [благородни последователи], когато са взети по двойки, и осем вида, когато са 
взети индивидуално. Тези, които имат доверие в Санга, имат доверие в това, което е върховно; а за тези, 
които вярват във върховното, върховни ще са резултатите." 

— Итивуттака 90 
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Спомняне за Санга 

"Всеки път, когато един последовател на Благородния си спомни за Санга, неговият ум вече не е обвит във 
алчност, не е обвит в омраза, не е обвит в заблуда. Неговият ум е прям, осланяйки се на Санга. И когато 
неговият ум е прям, последователят на Благородния придобиват чувство за цел, придобива чувство за 
Дамма, придобива радост от свързването с Дамма. Когато е обзет от радост, възниква възторг. Когато 
[умът е] обхванат от възторг, тялото утихва. В утихналото тяло преживяването е успокоение. Човек обзет 
от спокойствие, умът му става концентриран." 

— АН 11.12 

 

"Когато си спомните за Санга монаси, какъвто и страх или ужас да изпитвате, той ще изчезне." 

— СН 11.3 

 



 

I. Патимокка 

Правила за монаси и последователи 

 

Един от първите въпроси които много хора задават е: защо има правила за монасите. След като Дамма се 
прицелва в свободата и развитието на себе-реализация, не би ли било по-добре да оставим монасите да 
развият свое собствено усещане за правилно и грешно неограничавано от легализации? 

Отговорът на този въпрос лежи в обстоятелството, че монасите от Общността разчитат на подкрепа от 
светските будисти, и всеки който е живял известно време в общност знае, че общността се нуждае от 
правила за да функционира спокойно. Буда, дава десет причини за формулирането на всяко правило: за 
достойнството на Общността, за мир в Общността, за ограничаване на безсрамието, за комфорта на бикку 
с добро поведение, за отстраняване на замърсяванията свързани с настоящия живот, за предпазване от 
замърсявания свързани със следващия живот, за пробуждането на вяра в невярващите, за увеличаване на 
вярващите, за установяване на истинската Дамма и за насърчаване на дисциплината. 

Причините се разделят на три основни групи. Първите две групи са външни причини: за осигуряване на 
мир и благоденствие в рамките на самата Общност и за насърчаване и поддържане на вярата в самите 
миряни, от които монасите зависят за своята издръжка. Третата група причини е вътрешна: да помогне за 
избягването и предотвратяването на умствените замърсявания в съзнанието на всеки отделен монах. 
Последната група причини бързо става ясна на този който сериозно се опитва да спазва правилата, 
защото те насърчават осъзнатост и предпазливост към своите действия, все качества които пренасят ума 
на друго ниво на развитие. 

Правилата обаче, не са само начин да се изразят етичните норми, Буда се е възползвал от тези принципи 
и модели за преподаване на добродетелите, които е искал неговите последователи да развият. Правилата 
тук функционират в по-широк контекст, отколкото простата нормативност.  

Принципите и моделите служат като лични, субективни стандарти, и могат да бъдат свободно 
дефинирани. Тяхното тълкуване и прилагане е оставено на преценката на индивида. Затова те са трудни 
за прилагане, когато дадено лице фрапиращо е прекрачило границите на нормалното поведение. 

Правилата служат като обективни стандарти, и по този начин са по-изпълними. За да работят, те трябва да 
бъдат точно определени по начин, приемлив за обществото като цяло. Тази прецизност, обаче е и тяхна 
слабост като цяло, както универсални ръководства за поведение. Първо трябва да се начертае една ясна, 
практическа линия между черно и бяло, т.е., между това, което е и това което не е нарушение на 
правилото. В някои случаи е трудно да се намери практическа пресечна точка, която съответства точно на 
нечии интуитивно усещане за това, което е правилно и кое не, така че понякога е необходимо да се 
навлезе в зоната на сивото, както с черно така и с бяло. 

На второ място, колкото по-конкретно е дефинирано едно правило за определено време и място, толкова 
по-малко може да е приложимо в друго време и място. Принципите и моделите са насочени към това – 
да представят духа на правилата и да са в помощ при прилагането им в различни ситуации. 

Когато разглеждате правилата и ги обмисляте, трябва да имате предвид, че те функционират в по-широк 
контекст: в учението и практиката на Дамма като цяло. Името което Буда е дал на своето учение е Дамма-
Виная. Така че помнете, че едната част не може да работи без другата 

 

Произход на правилата 

Буда не е въвел еднократно кодекс, съдържащ всички правила. Вместо това, той е формулирал всяко 
правило, поотделно, в отговор на конкретни инциденти. Канонът съобщава тези инциденти във всеки 
отделен случай, и често познаването на тези "истории за произхода" може да ви помогне в разбирането 
на причините за въвеждане на правилото. Например, историята за произхода на правилото, забраняващо 
похотливото поведение между монаси и жени показва, че Буда не гледа на жените като нещо по-нисшо 
или нещо нечисто. Правилото идва от един инцидент, при който монах е галел съпругата на един брамин, 
която е дошла да посети колибата му. Буда е искал жените да се чувстват сигурни, знаейки, че при 
посещение в манастирите те не биха били застрашени от насилие. 



 

 135 

Патимокка такава, каквато я познаваме е залегнала в текст наречен Сутта Вибанга. В него е представено 
всяко правило, предшествано от неговият произход, и последвано от вариантите през които е преминало 
за да достигне до днешният си вид, ако има такива. След това правилото е анализирано на своите 
компоненти, за да се представи как факторите като усилие, обект, възприятие, намерение и резултат 
смекчават или не наказанието залегнало в правилото. Обсъждането завършва със списък на 
смекчаващите вината обстоятелства, според които не е налице нарушение при нарушаване на правилото. 

Наказания  

Системата от наказания, която Буда влага в правилата се основава на два принципа. Първият е, че 
обучението е насочено предимно към развитието на ума. Така факторите намерение и възприятие често 
определят дали дадена дейност е нарушение на дадено правило. Така например инцидентното убиване 
на животно, от гледна точка на ума на извършителя, се различава коренно от целенасоченото убиване, и 
не се счита за нарушаване на правилото. 

Има няколко правила, при които факторите намерение и възприятие нямат никакво значение – например 
в правилото, забраняващо на един монах да пие алкохол – тези правила почти винаги се отнасят до 
ситуации, в които може да се очаква от монаха да бъде осъзнат и достатъчно проницателен, да знаете 
какво се случва, и така тези правила също помагат в обучението на ума. 

Във всеки случай, системата за анализ на факторите за спазването или не на едно правило води директно 
до развитие на концентрация и разбиране. 

Вторият принцип който е използван при определяне на наказанията се основана върху наблюдаваното от 
един от главните ученици на Буда, а именно че приятелството и компанията на добри другари е целият 
свят живот. Всеки, който се доближава сериозно до Дамма трябва да бъде достатъчно мъдър, за да 
осъзнава, че без възможност за събирането със, и без обучение от хора които имат опит по пътя, е почти 
невъзможно да се направи никакъв собствен напредък. От монасите се очаква да ценят обстоятелството, 
че са в състояние да се срещат с добре възпитани членове на своята група, и по този начин системата от 
наказанията, изработена от Буда се концентрира изцяло върху статута на нарушителите в рамките на 
Общността. 

Патимокка класифицира правилата в седем нива: 

 Параджика, поражение; 

 Сангадисеса, изискващи среща с Общността; 

 Ниссагия пачиттия, изповед с отнемане на привилегии; 

 Пачития, водещи до изповед; 

 Патидесания, водещи до устно признание; 

 Сакияватта, свързани с обучението и 

 Адикарана-шамата, правила за уреждане на спорове между монаси. 
 

Ако един монах наруши едно от най-тежки четири правила — параджика — той се изгонва от Общността 
за цял живот. Ако той наруши някое от най-сериозните правила класифицирани в Сангадисеса, той се 
поставя в шестдневен изпитателен срок, през което време е лишен от определени привилегии, лишен е от 
доверието да се движи без да бъде придружаван от четирима редовни монаси, и ежедневно е задължен 
да признава своето нарушение пред всеки монах, който живее или посещава манастира. В края на 
изпитателния срок се свикват двадесет монаха за да възстановят първоначалният му статут. 

Следващите три нива от правила — Ниссагия пачиттия, Пачития, и Патидесания — водят просто до 
изповед пред друг монах, въпреки че правилата Нассагия пачиттия изискват обектът временно да бъде 
задържан, в повечето случаи за добро. В тези случаи извършителят трябва да признае нарушението пред 
цялата Общност от монаси. 

 

 

 

 



 

Ако един монах извърши нарушение и откаже да се подложи на наказание, Общността може да реши 
колко сериозно да се отнесе към въпроса. Тъй като няма монашеска полиция извън съвестта на индивида, 
често може да се случи така, че никой друг да не узнае за нарушението и в този случаи нищо не може да 
се предприеме. Ако обаче нарушението стане общоизвестно и Общността счете, че нарушението е по-
сериозно, Санга трябва да говори индивидуално с монаха и да му помогне да види грешката си. Ако 
монахът е своеволен, Общността може временно да го лиши от привилегиите на неговия статус, да го 
отстрани временно от Санга, или изцяло да го изключи от нея. Ако нарушителят осъзнае грешката си и 
съответно промени поведението си, Общността може да върне бившия му статус. 

Разбира се, може да има някои закоравели монаси, които не са стреснати от тези наказания, но трябва да 
отбележим, че Буда не вижда нужда от употребата на физическа принуда при прилагането на правилата. 
Ако един монах трябва да бъде физически принуден да спазва обучението, то умът му няма да бъде с 
него, и няма начин той да може да се възползва от него. Буда гледа на тези монаси отвъд техните 
ограничения, той им позволява да останат на територията на Общността, с надеждата, че в крайна сметка 
тяхната съвест ще се справи по-добре с тях. Закона на кармата гарантира, че в дългосрочен план, те няма 
да се измъкнат от нищо без последици. 

Последните две нива на правилата в Патимокка не дават конкретно наказание. Правилата на Секияватта 
се отнасят предимно до етикета, те показват на човек как трябва да ги прилага. Сутта Вибанга пояснява, че 
нарушението им от неуважение трябва да бъде признато. Правилата Адикарана-шамата не са много на 
брой и представляват принципи, които трябва да се спазват по отношение на спорове, които възникват в 
Общността. Ако монасите се опитат да уредят един спор, без да следват тези принципи, тяхното решение 
е невалидно, и трябва да изповядат това нарушение пред други монаси, които не взели участие в 
решаването. 

На този фон, може да разгледаме съдържанието на правилата ... 
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Бикку Патимокка  

Дисциплинарният кодекс на бикку 

В Теравада будизма Патимокка е основния кодекс за монашеската дисциплина, състоящ се от 227 
правила за напълно ръкоположени монаси (бикку) и 311 правила за напълно ръкоположени монахини 
(биккуни). Той се съдържа в Сутта-вибанга, раздел на Виная Питака . 
 

Параджика  

Четирите параджика (поражения) са правила, водещи до изключване от Санга за цял живота. Ако един 
монах наруши някое от тези правила той автоматично е "победен" в своя свят живот и отпада от 
монашеството веднага. Той не може отново да стане монах в този си живот. Намерението е 
необходимото условие във всички тези четири случая за да представлява деянието нарушение. Четирите 
параджика за бикку са: 
1. Половият акт, тоест, всяко доброволно сексуално взаимодействие между бикку и живо същество, с 

изключение на акта уста в уста, който попада в обхвата на Сангадисеса. 
2. Кражбата, това е обирът на нещо което струва повече от 1/24 тройунция злато (както се определя от 

местното законодателство; [около 50 долара]). 
3. Умишлено убиване на човешко същество, дори и ако все още е ембрион, независимо дали чрез пряко 

убийство, организиране на убийство чрез друг убиец, или поради описване на предимствата на 
смъртта. 

4. Умишлено лъгане на друго лице, че бикку е постигнал свръх човешки състояния, като тези на 
един арахант, знаейки, че не е, или когато твърди, че е постигнал някое от джана нивата, въпреки, че 
не е. 

Правилата Параджика имат по-конкретни дефиниции на първите четири от Петте Предписания. 

 

Сангадисеса 

Тринайсетте сангадисеса са правила, които изискват първоначална и последваща среща на Санга 
(срещи на общността). Ако монахът наруши някое от тези правила той трябва да премине през период на 
пробация или дисциплина, след което, ако се покае, може да бъде възстановен от Санга, след среща 
състояща се от не по-малко от двадесет монаси. Подобно на параджика, сангадисеса може де бъде 
нарушена само чрез собственото намерение на монаха и не трябва да бъде извършено случайно. 

Тринайсетте сангадисеса за бикку са: 
1. Освобождаване на сперма, или склоняване на някой, който да освободи вашата сперма, освен по 

време на сън. 
2. Похотлив телесен контакт с жена, включително целуване или държане за ръце. 
3. Отправяне на похотливи забележки към жена, намеквайки за нейните гениталии или намеквайки за 

полов акт с нея. 
4. Молба за сексуални услуги от една жена, или убеждаването и, че да прави секс с монаха ще бъде от 

духовна полза за нея. 
5. Уреждане на среща, афера, или брак между мъж и жена. 
6. Изграждане на колиба без разрешение на Санга, или изграждане на колиба с размери повече от 3 м х 

1,75 м. 
7. Като някой друг построи колиба за вас без разрешение на Санга, с размери над 3 м х 1.75 м. 
8. Отправяне на неоснователни обвинения към друг бикку с надеждата, че това ще го накара да свали 

робата [т.е. да напусне Санга]. 
9. Отправяне на лъжовни обвинения към друг бикку с надеждата, че това ще го накара да свали робата. 
10. Агитация за разкол в Санга, дори и след като е била изобличена три пъти. 
11. Подкрепа за агитиращ, дори и след като е бил изобличен три пъти (важи само ако има по-малко от 

четири поддръжници). 
12. Отхвърляне на аргументирана критика, дори и след като е била изобличена три пъти. 
13. Критикуване на правдивостта относно изгонването на един бикку, дори и след като е бил изобличен 

три пъти. 



 

Анията  

Анията са две неопределени правила, когато един монах е обвинен в извършването на нарушение, с 
една жена в обособено (затворено) или лично пространство предназначено за миряни. Те са 
неопределени, защото крайния резултат зависи от това дали монахът признава нарушението. 
Предимство има съмнението в извършването на нарушението, освен ако има несъмнени доказателства за 
обратното. Поради това не е подходящо за един монах да бъде сам с една жена, особено в заградени или 
лични места. 
1. Седене на закрито с една жена на седалка достатъчно уединена за полов акт и монахът признава 

нарушението. 
2. Седене на закрито с една жена на седалка, която не е изолирана достатъчно за полов акт, но 

достатъчно, така че да се отправят нецензурни думи и монахът признава нарушението. 

 

Ниссагия Пачиттия  

Ниссагия Пачиттия са тридесет правила, водещи до "изповед с отнемане на привилегии". Те най-вече се 
отнасят за притежаване на предмети, които са забранени или получени по неприемлив начин. Монахът 
трябва да се откаже от предмета и след това да признае нарушението си пред друг монах. Тридесетте 
Ниссагия Пачиттия за бикку са: 
1. Задържане на допълнителна роба за повече от десет дни след получаването и. 
2. Спането отделено от някоя от трите роби. 
3. Задържане на една извън-сезонна роба повече от тридесет дни когато монахът очаква нова роба. 
4. Склоняване на биккуни, която не ви е роднина да изпере робата ви. 
5. Приемане на роба като дар от биккуни. 
6. Приемане на роба от миряни, с изключение на случаите в които робата ви е унищожена или молите от 

името на друг бикку. 
7. Приемане на прекалено много роби от миряни когато вашите роби са били унищожени. 
8. Приемане на роба от мирянин след като сте му казали, че неговите роби са твърде евтини за вас. 
9. Приемане на роба от миряни след като сте ги помолили да обединят парите си за да ви купят хубава 

роба. 
10. Вземане на роба след пристигане на приносителя преди той да ви подкани шест пъти да приемете 

робата (това е индикация за наличие на жажда). 
11. Притежаване на завивка изработена от коприна. 
12. Направа или приемане на завивка изработена от чиста черна вълна. 
13. Направа или приемане на завивка изработена от повече от 50% черна вълна. 
14. Направа или приемане на завивка по-рано от шест години от последната направа или приемане на 

такава. 
15. Направата или приемането на постелка за сядане без пришиването на поне 25 кв. см. от старо парче 

от всяка страна с цел обезцветяването и. 
16.  Да пренася сурова вълна повече от 48 км. 
17. Да склонява една биккуни да пере, боядисва или разчепква сурова вълна. 
18. Да приема злато или пари, или да казва на някой как да го дарява. Ако някакви пари са предоставени 

в присъствието на бикку, той не може да ги припознае като свои, нито да каже на някой друг да се 
грижи за тях от негово име. Бикку често имат наместници, които да се грижат за даренията, но 
наместниците са свободни да вземат парите и да си отидат. 

19. Участие в някаква монетна обмяна. 
20. Участие в някаква стокова обмяна. 
21. Задържане на допълнителна купа за дарения повече от десет дни след получаването на нова. 
22. Искане на нова купа, при условие, че старата не е непоправимо унищожена. 
23. Вземане на лекарства от склада за повече от седем дни. 
24. Използване на кърпа за дъждовно къпане преди последните две седмици на четвъртият месец на 

сухия сезон или приемане на такава преди четвъртият месец на сухия сезон. 
25. Връщане с гняв на взета на заем роба. 
26. Приемане на прежда и склоняване на хората да тъкат прежда за вас. 
27. Приемане на плат след като кажете на тъкачите да завишат качеството му заради вас. 
28. Да задържите роби след края на сезона приемайки ги през последните единадесет дни на 

дъждовният ритрийт (Васа). 
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29. Да бъдете отделени от вашите роби за повече от шест нощи ако живеете в опасно отдалечено 
населено място и ако е необходимо да се отделите от вашите роби след дъждовния ритрийт. 

30. Убеждаване на дарител да дари определен дар за вас, ако предварително е бил предвиден за Санга 
като цяло. 

 

Памчиттия  

92 пачития са правила водещи до изповед. Това са маловажни нарушения, които не водят до изключване 
от Санга и до каквито и да било пробационни периоди. 
1. Умишлената лъжа се изповядва. 
2. Обидата се изповядва. 
3. Зловредното говорене сред бикку се изповядва. 
4. Ако заедно с един бикку един неръкоположен човек рецитира Дамма успоредно (с него), това се 

изповядва. 
5. Ако някой бикку лежи заедно (в едно и също жилище) с едно неръкоположено лице за повече от две 

или три последователни нощи, това се изповядва. 
6. Ако някой бикку лежи заедно (в едно и също жилище) с една жена, това се изповядва. 
7. Ако някой бикку преподава повече от пет или шест изречения от Дамма на една жена, освен ако не 

присъства знаещ човек, това се изповядва. 
8. Ако някой бикку заяви (своето) превъзходно човешко състояние, което реално е постигнато, пред 

неръкоположено лице, това се изповядва. 
9. Ако някой бикку оповести сериозно провинение на (друг) бикку пред неръкоположено лице, освен с 

разрешението на другия бикку, това се изповядва. 
10. Ако някой бикку копае почвата или я е изкопал, това се изповядва. 
11. Унищожаването на живи растения се изповядва. 
12. Уклончива реч и предизвикване на чувство за неудовлетвореност се изповядват. 
13. Критикуване или оплакване (от официалната Санга) се изповядва. 
14. Ако някой бикку постави легло, маса, матрак, или стол принадлежащи на Санга на открито, или вече ги 

е поставил на открито, и след тръгването си не ги върне или не ги е върнал, или е тръгнал без 
разрешение, това се изповядва. 

15. Ако някой бикку получи легло в жилище принадлежащо на Санга, или вече го е получил, и след 
тръгването си не го върне или не го е върнал, или е тръгнал без разрешение, това се изповядва. 

16. Ако някой бикку съзнателно легне в жилище принадлежащо на Санга така че да се натрапи на друг 
бикку който е пристигнал там първи, (мислейки), "Който счита че е пренаселено ще си отиде," 
правейки това само и единствено поради тази причина, това се изповядва. 

17. Ако някой бикку, разгневен и огорчен, изгони бикку от жилище принадлежащо на Санга, или го е 
изгонил, това се изповядва. 

18. Ако някой бикку седи или ляга на сглобяемо легло или пейка върху повдигната трибуна намираща се в 
жилище принадлежащо на Санга, това се изповядва. 

19. Когато бикку участва в построяването на голям имот, той може да надзирава два или три слоя мазилка 
в района около рамката на прозореца и укрепването на района около рамката на вратата, ширината 
на отвора на вратата, докато стои там където няма посеви и разговаря. Ако контролира повече от това, 
дори и да стои там, където не съществуват посеви, за да разговаря, това се изповядва. 

20. Ако някой бикку съзнателно излива вода съдържаща живи същества, или я е излял, в тревата или 
върху земята, това се изповядва. 

21. Ако някой бикку, без разрешение, поучава биккуни, това се изповядва. 
22. Ако някой бикку, дори и с разрешение, поучава биккуни след залез, това се изповядва. 
23. Ако някой бикку, отиде в квартирата на биккуни за да поучава биккуни, с изключение на подходящ 

повод, това се изповядва. В този случай подходящ повод е следното: Биккуни е болна. Това е 
подходящият повод в този случай. 

24. Ако някой бикку казва че бикку поучават биккуни за материални придобивки, това се изповядва. 
25. Ако някой бикку даде на биккуни, която не му е роднина плат за роба, с изключение на размяна, това 

се изповядва. 
26. Ако някой бикку шие плат за роба или го е ушил за биккуни, която не му е роднина, това се изповядва. 
27. Ако някой бикку, по договорка, пътува заедно с една биккуни дори в отсечката между две населени 

места, с изключение на подходящ повод, това се изповядва. В този случай подходящ повод е: Пътят 



 

трябва да бъде изминат чрез керван и пътят се счита за съмнителен и рискован. Това е подходящият 
повод в този случай. 

28. Ако някой бикку, по уговорка, се качи в една и съща лодка с една биккуни и пътува нагоре или надолу 
по течението, с изключение на пресичането и от единият бряг на другия, това се изповядва. 

29. Ако някой бикку съзнателно яде дарена храна от обиколка на биккуни, с изключение на храна, която 
стопанинът предварително е предназначил за него (при нейната обиколка за дарения), това се 
изповядва. 

30. Ако някой бикку седне скрит, сам заедно с една биккуни, това се изповядва. 
31. Бикку който не е болен може да яде едно ядене на публично място за отдих. Ако яде повече от това, 

това се изповядва. 
32. Храненето на групи, с изключение на подходящи поводи, се изповядва. В този случай подходящи 

поводи са: по време на боледуване, през периода на даряване на дрехи, по време на правене на 
роби, по време на пътуване, по време на возенето в лодка, при изключителни причини, когато храната 
е предоставена от поддръжници. Това са подходящите поводи в този случай. 

33. Извънредното хранене, с изключение на подходящ повод се изповядва. В този случай подходящ 
повод е следното: по време на болест, по време на даряване на роби, по време на правене на роби. 
Това са подходящите поводи в този случай. 

34. В случай че бикку пристигайки в семейната къща бъде почерпен с пасти ли сладки, той може да 
приеме две или три сладки ако желае. Ако той приеме повече от това, това се изповядва. Приемайки 
две или три сладки и вземайки ги със себе си от там, той ги споделя с другите бикку. Това са 
подходящите поводи в този случай. 

35. Ако някой бикку, който се е нахранил и върнал предложена му храна (допълнителна храна), дъвче или 
консумира солидна или несолидна храна която не е остатък, това се изповядва. 

36. Ако някой бикку, преднамерено желае да предизвика провинение, предостави солидна или 
несолидна храна на друг бикку който се е нахранил и върнал предложена му храна (допълнителна 
храна), казвайки, "Ето, бикку, дъвчи или консумирай това", това се изповядва. 

37. Ако някой бикку дъвче или консумира солидна или несолидна храна в неправилно време, това се 
изповядва. 

38. Ако някой бикку дъвче или консумира складирана солидна или несолидна храна, това се изповядва. 
39. Има следните фини солидни храни, а именна топено масло, прясно масло, масло, мед, захар/меласа, 

риба, месо, мляко, и извара. Ако някой бикку който не е болен, поиска за себе си някоя от фините 
храни, и след това ги изяде, това се изповядва. 

40. Ако някой бикку постави в устата си ядливо нещо, което не е дадено, с изключение на вода и клечки 
за зъби, това се изповядва. 

41. Ако някой бикку даде солидна или несолидна храна със своите ръце на гол аскет, на скитник, или 
скитница, това се изповядва. 

42. Ако някой бикку каже на друг бикку, "Ела, приятелю, нека да влезем в селото или града за дарения," и 
след това — независимо дали му е дадена (храна) или не — го отпрати с думите, "Ходи си, приятелю. 
Не ми харесва да седя и да разговарям с теб. Предпочитам да седя и да мисля сам," правейки това 
само и единствено поради тази причина, това се изповядва. 

43. В случай че един бикку седне натрапвайки се на едно семейство "с неговата храна," това се изповядва. 
44. Ако някой бикку седне насаме в уединено пространство с жена, това се изповядва. 
45. Ако някой бикку седне насаме, сам с жена, това се изповядва. 
46. Ако някой бикку, който е поканен на храна и без вземане на разрешение от друг наличен бикку, отиде 

в извикалите го [други] семейства преди или след храненето, с изключение на подходящи поводи. В 
този случай подходящи поводи са: през периода на даряване на дрехи, по време на правене на роби. 
Това са подходящите поводи в този случай. 

47. Някой бикку, който не е болен може да приеме (и да ползва) консумативи и принадлежности 
предназначени за четири месеца. Ако той приеме (използва) консумативи и принадлежност за по-
дълъг от този период; освен ако посещението не е повтарящо се или постоянно; това се изповядва. 

48. Ако някой бикку отиде да наблюдава активна дейност на армията, освен ако не е налице подходяща 
причина, това се изповядва. 

49. Независимо дали има една или друга причина за бикку да отиде в армията, той може да остане две 
или три (последователни) нощи със армията. Ако той остане по-дълго от това, това се изповядва. 

50. Ако бикку остане две или три нощи с една армия, ако трябва да отиде на бойното поле, на вечерна 
проверка, в бойните редици, на проверка на (бойното) снаряжение, това се изповядва. 

51. Пиенето на алкохол или някакъв фермент се изповядва. 
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52. Гъделичкането с пръсти се изповядва. 
53. Играта във вода се изповядва. 
54. Неуважението се изповядва. 
55. Ако някой бикку се опита да изплаши друг бикку, това се изповядва. 
56. Ако някой бикку който не е болен, търси да се стопли, пали огън или е запалил такъв, освен ако не е 

налице подходяща причина, това се изповядва. 
57. Ако някой бикку се къпе по рядко от веднъж на половин месец, освен ако не са налице подходящи 

причини, това се изповядва. В този случай подходящи причини са: последният месец и половина от 
горещия сезон през първия месец на дъждовния сезон, през тази два периода времето е топло; 
[другите причина са] по време на треска; (също) по време на боледуване; по време на работа; по 
време на пътуване; по време на вятър или дъжд. Това са подходящите поводи в този случай. 

58. Когато бикку приема нова роба, трябва да я обезцвети прилагайки: зелен, светло кафяв, или тъмно 
кафяв цвят. Ако бикку започне да използва нова роба без прилагане на един от тези три начина на 
обезцветяване, това се изповядва. 

59. Ако някой бикку, сам е предоставил роба на друг бикку, биккуни, начинаеща биккуни или начинаещ 
бикку, след което използва тази роба без формално да я приеме обратно, това се изповядва. 

60. Ако някой бикку скрие (принадлежащите) на друг бикку купа за дарения, роба, постеля за сядане, 
игленик или пояс, или ги е скрил дори на шега, това се изповядва. 

61. Ако някой бикку съзнателно убие животно, това се изповядва. 
62. Ако някой бикку съзнателно използва вода с живи същества в нея, това се изповядва. 
63. Ако някой бикку съзнателно повдигне за ново разглеждане спор, който е бил уреден в съответствие 

със правилата, това се изповядва. 
64. Ако някой бикку съзнателно укрие тежко провинение на друг бикку, това се изповядва. 
65. Ако някой бикку съзнателно ръкоположи лице, което не е навършило двадесет години, лицето се 

счита за неръкоположено; както бикку, така и ръкоположеното лице подлежат на порицание, това се 
изповядва. 

66. Ако някой бикку съзнателно и чрез уговорка пътува с керван от крадци, дори между две села, това се 
изповядва. 

67. Ако някой бикку, чрез уговорка пътува с една жена, дори между две села, това се изповядва. 
68. Ако някой бикку каже следното: "По този начин разбирам Дамма произнесена от Благословения, че 

тези неща изказани от Благословения са пречки, те не са факти, а са пречки за тези, които са им се 
отдали" този бикку следва да бъде наставляван така: "Не говорете така, благородни. Не представяйте 
неправилно Благословения, неправилното представяне на Благословения не е добро. Благословеният 
не е казал нищо такова. По много начини, приятелю, Благословения е описвал действията които 
представляват пречки, и че за отдадените те не представляват пречки." И ако бикку, произнесъл това 
пред други бикку, упорства по същият начин [както преди], тогава този бикку трябва да бъде смъмрен 
от други бикку три пъти за да се откаже [от това си действие]. Ако бидейки мъмрен трети път той 
престане, това е добре. Ако въпреки мъмренето три пъти той не престане, това се изповядва. 

69. Ако някой бикку съзнателно яде заедно със или живее заедно със или спи заедно с бикку който 
поддържа такъв възглед който не действа съобразно предписанията, който не е изоставил този 
възглед, това се изповядва. 

70. Ако някой млад монах каже следното: "По този начин разбирам Дамма произнесена от 
Благословения, че тези неща изказани от Благословения са пречки, те не са факти, а са пречки за тези 
които са им се отдали" този млад монах следва да бъде наставляван така: "Не говорете така, 
приятелю млад монах. Не представяйте неправилно Благословения, неправилното представяне на 
Благословения не е добро. Благословеният не е казал нищо такова. По много начини, приятелю, 
Благословения е описвал действията които представляват пречки, и че за отдадените те не 
представляват пречки."  
И ако младият монах, произнесъл това пред други бикку, упорства по същият начин [както преди], 
тогава този бикку трябва да го смъмрят по следният начин: "От този ден нататък, млади монахо, ти не 
трябва да претендираш че Благословеният ти е учител, нито дори ще имаш възможността като другите 
млади монаси да споделяш квартира с други бикку за две или три нощувки. Махай се!". Ако някой 
бикку съзнателно яде заедно със или живее заедно със или спи заедно с млад монах, който поддържа 
такъв възглед който не действа съобразно предписанията, който не е изоставил този възглед, това се 
изповядва. 



 

71. Ако някой бикку, убеждаван от другите бикку в съответствие с правило, каже, "Приятели, аз няма да 
тренирам себе си съгласно тези правила за трениране докато не задам въпроса на друг бикку, който е 
обучен и изучен в дисциплината," това се изповядва. Бикку, (едно правило за трениране) трябва да 
бъде разбрано, трябва да бъде изучено, трябва да бъде обмислено. Това е правилният подход. 

72. Когато Патимокка била повтаряна и някой бикку каже, "Защо се повтарят тези малки и незначителни 
правила за обучение, след като това само ще доведе до безпокойство, притеснение и объркване?" 
тази критика на правилата за обучение се изповядва. 

73. Когато Патимокка е била рецитирана по два пъти на месец, и някой бикку каже, "Чак сега чувам, че 
този случай също попада в Патимокка, че е включен в Патимокка, и че се рецитира на всеки половин 
месец;" и ако други бикку знаят, че "Този бикку вече е седял по време на две или три рецитации на 
Патимокка, ако не и повече," то бикку не е освободен от правилата, поради своето незнание. Каквато 
и нарушение да е извършил, то трябва да се разследва в съответствие с правилото; а поради измамата 
трябва допълнително да се разясни следното: "Не е от полза а вреда за вас, че когато се рецитира 
Патимокка вие не внимавате и не я възприемате." В този случай измамата се изповядва. 

74. Ако някой бикку, разгневи, огорчи или удари (друг) бикку, това се изповядва. 
75. Ако някой бикку, разгневи, огорчи или вдигне ръката си против (друг) бикку, това се изповядва. 
76. Ако някой бикку обвини неоснователно (друг) бикку в сангадисеса (нарушение), това се изповядва. 
77. Ако някой бикку съзнателно провокира тревога в (друг) бикку, (считайки че,) "По този начин дори и за 

миг той няма да има покой" Ако го направи само поради тази причина, това се изповядва. 
78. Ако някой бикку стои и подслушва други бикку когато те спорят, карат, и дискутират, мислейки, "Ще 

подслушвам какво казват". Ако го направи само поради тази причина, това се изповядва. 
79. Ако някой бикку, даде своето съгласие да се извърши някакъв акт (чрез заместник) което е в 

съответствие с определено правило, и по-късно разкритикува (този акт), това се изповядва. 
80. Ако някой бикку, по време на обсъждане в Общността, стане от мястото си и напусне без разрешение, 

това се изповядва. 
81. Ако някой бикку, (действайки като част от) Общността в съответствие с нея, даде роба (на друг бикку) и 

в последствие се оплаква че, "Бикку разпределя притежаваните от Общността неща на приятелска 
основа," това се изповядва. 

82. Ако някой бикку съзнателно отклонява за лична изгода това което е било предназначено за 
Общността, това се изповядва. 

83. Ако някой бикку, без да бъде предварително обявено, прекрачи прага на свещената благородна 
кралска (спалнята), която царят не е напуснал, от която съкровището (царицата) не се е оттеглила, това 
се изповядва. 

84. Ако някой бикку вземе или е взел нещо ценно или нещо което се счита за ценно, освен в рамките на 
манастира или жилището си, това се изповядва. Но когато бикку вземе или е взел нещо ценно или 
нещо което се счита за ценно (оставено) в манастира или в жилището му, той го съхранява, 
(мислейки,) "Този на когото принадлежи ще си го вземе." Това е подходящ повод в този случай. 

85. Ако някой бикку, без да вземе разрешение от действащ бикку, влезе в село в грешно време, освен ако 
не е налице подходяща причина, това се изповядва. 

86. Ако някой бикку има игла изработена от кост, слонова кост или рог тя трябва да се счупи, това се 
изповядва. 

87. Когато бикку има ново легло или скамейка, те трябва да са с крака високи (най-много) осем пръста, 
използвайки пръстите на Сугата, без да се взема в предвид рамката. В противен случай те трябва да 
отрежат и това се изповядва. 

88. Ако някой бикку има легло или скамейка които са тапицирани, тапицерията им се отстранява и това се 
изповядва. 

89. Когато бикку има парче плат за сядане, то трябва да бъде със стандартни размери. В този случай 
стандартът за размера е следният: дължина - две педи, използвайки педята на Сугата, и ширина - една 
и половин педя. В противен случай то трябва да се отреже и това се изповядва. 

90. Когато бикку има парче плат за покриване на кожни проблеми, то трябва да бъде със стандартни 
размери. В този случай стандартът за размера е следният: дължина - четири педи, използвайки педята 
на Сугата, и ширина - две педи. В противен случай то трябва да се отреже и това се изповядва. 

91. Когато бикку има кърпа за къпане, тя трябва да бъде със стандартни размери. В този случай 
стандартът за размера е следният: дължина - шест педи, използвайки педята на Сугата, и ширина - две 
педи и половина. В противен случай тя трябва да се отреже и това се изповядва. 
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92. Ако някой бикку има роба направена с размери като на робата на Сугата или по-голяма, тя трябва да 
се отреже и това се изповядва. В този случай страните на робата на Сугата са: дължина - осем педи, 
използвайки педите на Сугата, и шест педи ширита. Това са размерите на робата на Сугата. 

 

Патидесания  

Патидесания са нарушения, които трябва да бъдат признати устно. 

1. Приемане и консумиране на храна от биккуни, която не е роднина. 
2. Приемане и консумиране на храна от дарители които са били инструктирани от биккуни за това 

каква храна да дарят, и никой от бикку не е смъмрил биккуни. 
3. Приемане и консумиране на храна от семейство което Санга е приела като "в процес на 

обучение", т.е. с членове подготвящи се да станат араханти, освен ако бикку е болен. 
4. Приемане и консумиране на храна от семейство което живее на опасно място, освен ако бикку е 

болен. 

 

Секиямватта  

Има седемдесет и пет правила за обучение Секия, които са свързани предимно с поведението на един 
монах. В много страни, те са стандарт за поведение на младият монах (саманерa) който трябва да следва 
правилата Секиявата в допълнение към Петте предписания. 

 

Саруппа (правилното поведение)  

1. Аз ще нося долната си роба правилно. 
2. Аз ще нося горната си роба правилно. 
3. Аз ще покривам тялото си правилно когато вървя в населени места. 
4. Аз ще покривам тялото си правилно когато седя в населени места. 
5. Аз ще ограничавам правилно движенията на ръцете и краката си когато вървя в населени места 
6. Аз ще ограничавам правилно движенията на ръцете и краката си когато седя в населени места. 
7. Аз ще държа погледа си надолу когато вървя в населени места. 
8. Аз ще държа погледа си надолу когато седя в населени места. 
9. Аз няма да повдигам робата си когато вървя в населени места. 
10. Аз няма да повдигам робата си когато седя в населени места. 
11. Аз няма да се смея силно когато вървя в населени места. 
12. Аз няма да се смея силно когато седя в населени места. 
13. Аз няма да говоря високо когато вървя в населени места. 
14. Аз няма да говоря високо когато седя в населени места. 
15. Аз няма да люлея тялото си когато вървя в населени места. 
16. Аз няма да люлея тялото си когато седя в населени места. 
17. Аз няма да люлея ръцете си когато вървя в населени места. 
18. Аз няма да люлея ръцете си когато седя в населени места. 
19. Аз няма да клатя главата си когато вървя в населени места. 
20. Аз няма да клатя главата си когато седя в населени места. 
21. Аз няма са държа ръцете си на кръста в буква Ф когато вървя в населени места. 
22. Аз няма са държа ръцете си на кръста в буква Ф когато седя в населени места. 
23. Аз няма да покривам главата си с плат когато вървя в населени места. 
24. Аз няма да покривам главата си с плат когато седя в населени места. 
25. Аз няма да вървя на пръсти когато съм в населени места. 
26. Аз няма да сядам с кръстосани крака в населени места. 

 

 

 



 

Боджанапатисамюта (храни) 

1. Аз ще приемам храна от пиндапата (обиколка за храна) внимателно. 
2. Когато приемам пиндапата храна, аз ще гледам само в купата. 
3. Аз ще приемам къри в правилна пропорция с ориза. 
4. Аз ще приемам пиндапата храна само докато стигне ръба на купата. 
5. Аз ще ям пиндапата храна внимателно. 
6. Когато ям пиндапата храна, аз ще гледам само в купата. 
7. Аз няма да ровя в ориза и да правя дупки. 
8. Аз ще ям къри в правилната пропорция с ориза. 
9. Няма да ям само оризът който е отгоре, но и отдолу. 
10. Аз няма да покривам кърито или да смесвам кърито с бял ориз в желанието си да получа повече. 
11. Когато не съм болен, няма да искам къри или ориз с цел да ги ям сам. 
12. Аз няма да гледам в чужда купа с цел да търся вина. 
13. Аз няма да оформям прекалено големи хапки от храната. 
14. Аз ще оформям подходящи кръгли хапки от храната. 
15. Аз няма да си отварям устата докато хапката не бъде поднесена до нея. 
16. Когато се храня, няма да поставям пръстите си в устата. 
17. Докато храната е все още в устата ми, няма да говоря. 
18. Аз няма да хвърлям хапки с храна в устата си. 
19. Аз няма да се храня чрез отхапване на хапки от ориза. 
20. Аз няма да се храня с издуване на бузите. 
21. Аз няма да се храня и да изтръсквам ръцете си по едно и също време. 
22. Аз няма да се храня пилеейки зърната ориз така, че да паднат обратно в купата или на друго 

място. 
23. Аз няма да се храня изплезвайки език. 
24. Аз няма да се храня мляскайки. 
25. Аз няма да се храня (или пия) сърбайки. 
26. Аз няма да се храня облизвайки ръцете си. 
27. Аз няма да се храня остъргвайки купата. 
28. Аз няма да се храня облизвайки устните си. 
29. Аз няма да вземам чаша с вода с ръце изцапани с храна. 
30. Аз няма да изхвърлям вода от измита купа която съдържа ориз на места където има къщи. 

 

Даммадесанапатисамюта (преподаване на Дамма) 

Бикку трябва да се тренира така: Аз няма да преподавам Дамма на някой които не е болен и ... 

1. който държи чадър в ръцете си. 
2. който има дървена пръчка (прът) в ръцете си. 
3. който има хладно оръжие в ръцете си. 
4. който има огнестрелно оръжие в ръцете си. 
5. който е обут в сандали (с твърди подметки). 
6. който е обут в обувки. 
7. който е в превозно средство. 
8. който е в легло (или кушетка). 
9. който седи с кръстосани крака. 
10. който е сложил на главата си дреха (тюрбан). 
11. който е покрил главата си. 
12. който е седнал на стол, докато аз съм седнал на земята. 
13. който е седнал на по-висока седалка от тази, на която съм седнал аз. 
14. който е седнал, докато аз стоя прав. 
15. който ходи пред мен, а аз ходя след него 
16. който върви по пътя, а аз вървя отстрани на пътя. 
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Пакиннака (разни) 

Бикку трябва да се тренира така: Ако аз не съм болен... 

1. няма да уринирам или дефекирам докато стоя. 
2. няма да уринирам, дефекирам или храча върху зелена растителност. 
3. няма да уринирам, дефекирам или храча във вода. 

 

Адикарана-шамата 

Адикарана-шамата са седем правила за уреждане на спорове които засягат само монаси. 

1. Когато даден спор е уреден, присъдата трябва да бъде в присъствието на Санга и страните в спора, 
присъдата трябва да бъде съгласно Дамма и Виная. 

2. Ако бикку е невинен, присъдата следва да бъде "осъзнат". 
3. Ако е бил или е умопомрачен, присъдата следва да бъде "в момент на умопомрачение". 
4. Ако бикку признава тези провинения, присъдата следва да бъде "действащ съгласно това което е 

допустимо". 
5. Ако спорът не може да бъде единодушно уреден, Санга трябва да гласува и присъдата следва да 

бъде "в съответствие с мнозинството". 
6. Ако бикку признае провинението си чак след разпит, присъдата следва да бъде "действие в 

съответствие с допълнително нарушение на обвиненият". 
7. Ако и двете страни се съгласят че не са действали по начин съответстващ на един монах, те могат 

да се обърнат към цялото събрание и да изповядат грешката си, и присъдата следва да бъде "по-
ниски от тревата." 
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