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Маджима Никая 

  

   

Маджима Никая е вторият сборник с беседи на Буда от Сутта Питака на Палийския 

Канон. Неговото наименование буквално се превежда като „Средните по дължина 

беседи”, поради това, че в по-голямата си част съдържа сутти със средна дължина, в 

сравнение със суттите от Дига Никая или пък с по-кратките сутти, влизащи в състава на 

Самюта и Ангутара Никая. 

 

Маджима Никая съдържа 152 сутти. Те са разделени на три части по петдесет, само в 

последната част се съдържат 52 сутти. Всяка група допълнително е разделена на 

раздели, като във всеки раздел влизат по десет сутти. 

 

Подредбата на суттите не следва някакъв педагогически замисъл и не крие някаква 

последователност от мисли. Независимо, че някоя сутта разглежда въпрос, който е 

засегнат и в друга сутта, реално всяка сутта е независима и може да се разглежда 

отделно от останалите. Разбира се, изучаването на целия сборник сутти дава 

достатъчно обширно разбиране на Дамма. 

 

Ако трябва да се даде кратък отговор на въпроса, с какво Маджима Никая се различава 

от останалите раздели на Сутта Питака, то може да се каже, че този сборник съдържа 

най-богатото разнообразие на описани събития и ситуации, а също така най-пълния 

асортимент от учения. Както Дига Никая, така и Маджима Никая е изпълнен с драми и 

повествования, но, за разлика от Дига Никая, тук няма тенденция към хиперболизация 

и изобилие от легенди. Както и в Самюта Никая, тук има много задълбочени беседи, 

разкриващи изключителните прозрения на Буда по отношение на природата на 

съществуването, както в Ангутара Никая, тук има голям обем с теми които са с 

практическа насоченост. 

 

Форматът на суттите също така силно се различава. Голяма част от тях имат формата 

на последователни обяснения, излагани от самия Буда. Сред тях има сухо изложени 

схеми за практикуване, но голямата част от тях съдържа ярки примери и метафори, 

омекотяващи тежката и суха доктрина и оказващи дълбок ефект върху съзнанието. 

Също така в други сутти се съдържат диалози и обсъждания. В някои от тях 

преобладават драматични или повествователни елементи.
1
 

                                                 
1
  - Източник Theravada.ru - http://theravada.ru/Teaching/Canon/Suttanta/majjhima.htm 

http://theravada.ru/Teaching/Canon/Suttanta/majjhima.htm
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ЧАСТ ПЪРВА : КОРЕННИТЕ ПЕТДЕСЕТ БЕСЕДИ 
2
 

 

I. Коренен 

 

1 Мулапарийяя сутта – Коренът на всички неща. 

Буда анализира познавателния процес на четири групи лица – необученият обикновен 

човек, добре обученият последовател, арахантът и Татаагата. Това е една от най-

задълбочените и най-трудните сутти в Палийския канон, и затова се предполага, че 

сериозният ученик при първото четене на Маджима Никая ще я прочетете само с един 

бегъл поглед, и ще се върне към нея за едно по-задълбочено изучаване след 

прочитането на целия сборник. 

 

2 Саббасава сутта - Всички опетнявания на ума. 

Буда обучава монасите на седем метода за въздържане и изоставяне на опетняванията, 

фундаменталните замърсявания които ни задържат в робството на кръговрата на 

раждане и смърт. 

 

3 Даммадайяда сутта - Наследници в Дамма.  

Буда призовава монасите да бъдат негови наследници в Дамма, а не негови наследници 

в материалните неща. Почитаемият Сарипутта продължава на същата тема, като 

обяснява как последователите трябва да се обучават, за да станат наследници на Буда в 

Дамма. 

 

4 Байаберава сутта - Страх и ужас.  

Буда описва на един брамин качествата, които са необходими на един монах, който 

желае да живее сам в гората. След което описва своите опити да надвие страха когато 

се е стремял към просветление. 

 

5 Анангана сутта - Без недостатъци.  

Почитаемият Сарипутта изнася беседа на монасите за значението на недостатъците, 

като обяснява, че един монах придобива недостатъци когато попадне под влиянието на 

неблаготворните желания. 

 

6 Аканкейя сутта – Ако монахът желае.  

Буда подчертава важността на морала като основа за обучението на монасите; след 

което продължава с изброяването на предимствата които един монах може да придобие 

от правилното изпълнение на обучението. 

 

7 Ваттупама сутта - Примерът с плата.  

Чрез примерът с плата Буда илюстрира разликата между един замърсен ум и един чист 

ум. 

 

8 Саллекка сутта - Изчистване.  

Буда отхвърля възгледът че, постигането на медитативно вглъбяване представлява 

изчистване и обяснява как в неговото учение се упражнява правилно изчистване. 

 

9 Саммадитти сутта - Правилен възглед.  

Една дълга и важна беседа от Почитаемия Сарипутта, с отделни раздели за 

благотворното и неблаготворното, храната, Четирите благородни истини, дванадесетте 

фактора на зависимото възникване и замърсяванията. 

                                                 
2
 - Автор: Бикку Боди - Източник: Majjhima Nikaya by Bodhi & Nyanamoli, стp. 61- 75 

https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_001_mulapariyaya_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_002_sabbasava_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_003_dhammadayada_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_004_bhayabherava_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_005_anangana_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_006_akankheyya_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_007_vatthapama_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/07/mn_008_sallekha_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_009_sammaditthi_sutta.pdf
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10 Сатипаттана сутта – Основи на осъзнатостта.  

Това е една от най-пълните и най-важните беседи на Буда третираща медитацията, с 

особен акцент върху третиране на прозрението. Буда започва с изявлението, че 

четирите основи на осъзнатостта са прекият път към достигането на ниббана, след 

което дава детайлни инструкции за четирите основи: съзерцание на тялото, съзерцание 

на усещанията, съзерцание на ума, и съзерцание на обектите на ума. 

 

 

II. Лъвски рев 

 

11 Чула сиханада сутта - Кратката беседа за лъвския рев.  

Буда декларира, че само в неговият вид освобождаване могат да бъдат намерени  

благородни лица от четирите степени, обяснявайки как неговото учение може да бъде 

разграничено от други религии, чрез уникалното си отхвърляне на всички твърдения за 

съществуването на "Аз". 

 

12 Махасиханада сутта - Дългата беседа за лъвския рев.  

Буда разяснява десетте сили на един Татаагата, неговите четири вида безстрашие и 

другите висши качества, които му позволяват да "извиси своят лъвски рев на 

събранията." 

 

13 Маха дуккакканда сутта - Дългата беседа за масата на страданието.  

Буда обяснява за пълното разбиране на чувствените удоволствия, материалната форма 

и усещанията; тук има дълъг раздел за опасностите от чувствените удоволствия. 

 

14 Чула дуккакканда сутта - Кратката беседа за масата на страданието.  

Една вариация на предходната беседа, завършваща с беседа със джайнистките аскети за 

природата на удоволствието и болката. 

 

15 Анумана сутта - Извод.  

Почитаемият Маха Моггаляна изброява качествата които правят един монах труден за 

поучаване и учи как човек трябва да се изследва, за да отстрани недостатъците в своя 

характер. 

 

16 Четокила сутта - Умствено безплодие.  

Буда обяснява на монасите петте вида "умствено безплодие" и петте "окови на ума." 

 

17 Ванапатта сутта - Гъсталака на джунглата.  

Буда обяснява условията при които един медитиращ монах трябва да остане да живее в 

гъсталака на джунглата и условията при които той трябва да отиде другаде. 

 

18 Мадупиндика сутта – Медената пита.  

Буда изрича едно дълбоко но загадъчно изявление относно "източника, чрез които 

възприятия и идеи примесени от менталното разрастване затрупват човек." Това 

изявление се разяснява от Почитаемия Маха Каччана, разяснението на който е 

похвалено от Буда. 

 

19 Дведа витакка сутта - Два вида мисли.  

Във връзка със собствената си борба за просветление, Буда обяснява начина за 

преодоляване на неблаготворните мисли и замяната им с благотворни мисли. 

 

https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_010_satipatthana_sutta_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_011_cillasihanada_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_012_mahasihanada_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_013_mahadukkhakkhandha_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_014_culadukkhakkhandha_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_015_anumana_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_016_cetokhila_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_017_vanapattha_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_018_madhupindika_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_019_dvedhavitakka_sutta.pdf
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20 Витаккасантана сутта - Премахване на разсейващите мисли.  

Буда преподава пет метода за справяне с разсейващите мисли които могат да възникнат 

по време на медитация. 

 

III. Трети раздел 

 

21 Какачупама сутта - Примерът с триона.  

Една беседа за необходимостта за запазване на търпение когато са ни отправени 

неприятни думи. 

 

22 Алагаддупама сутта - Сравнението със змията.  

Един монах на име Аритта поражда пагубен възглед че поведението което се възпира 

от Буда реално не е препятствие. Буда го смъмря и с поредица от запомнящи се 

сравнения, набляга на опасността от погрешното прилагане и неправилното 

представяне на Дамма. Сутата кулминира в една от най-впечатляващите беседи за 

липсата на "Аз" която може да се открие в Канона. 

 

23 Ваммика сутта - Мравунякът.  

Едно божество представя на един монах неясна загадка, която бива разплетена за него 

от Буда. 

 

24 Ратхавинита сутта - Щафетните колесници.  

Почитаемият Пунна Мантанипутта обяснява на Сарипутта че целта на светия живот, 

крайната ниббана, се постига чрез седемте етапа на пречистване. 

 

25 Нивапа сутта - Примамката.  

Буда използва аналогия с ловец на елени за да запознае монасите с пречките които 

пречат на техните усилия да избягат от контрола на Мара. 

 

26 Арияпариесана сутта - Благородното търсене.  

Буда разказва на монасите дълга история за своят стремеж към просветление от 

времето когато е живял в двореца до времето когато е предал Дамма на своите първи 

пет последователя. 

 

27 Чула хаттипадопама сутта - Кратката беседа за сравнението с отпечатъка на слона.  

Използвайки аналогията с преследването на голям слон, Буда разяснява как един 

последовател постига пълна убеденост в истинността на неговото учение. Суттата 

представя пълно описание на поетапното обучение на будисткият монах.  

 

28 Маха хаттипадопама сутта - Дългата беседа за сравнението с отпечатъка на слона.  

Почитаемият Сарипутта с изложение на Четирите благородни истини, които 

впоследствие разяснява чрез съзерцанието на четирите елемента и зависимото 

възникване на петте групи на привързване. 

 

29 Маха саропама сутта - Дългата беседа за примера със сърцевината. 

 

30 Чула саропама сутта - Кратката беседа за примера със сърцевината.  

Тези две беседи подчертават, че правилната цел на светия живот е непоклатимото 

освобождение на ума, спрямо която всички останали ползи са допълнителни. 

 

 

https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_020_vitakkasanthana_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_021_kakacupama_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_022_alagaddupama_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_023_vammika_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_024_rathavinita_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_025_nivapa_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_026_ariyapariyesana_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_027_culahatthipadopama_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_028_mahahatthipadopama_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_029_mahasaropama_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_030_culasaropama_sutta.pdf
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IV. Големите двойки 

 

31 Чула госинга сутта: Кратката беседа в Госинга.  

Буда се среща с трима монаси които живеят в съгласие, "като смесени мляко и вода," и 

ги запитва 'как успяват да живеят така хармонично'. 

 

32 Маха госинга сутта: Дългата беседа в Госинга.  

В една прекрасна пълнолунна нощ - няколко от главните последователи се срещнали в 

една салова гора и обсъдили какъв вид монах би могъл да освети гората. След като 

всеки един отговорил съгласно своя идеал, те отишли при Буда, който им предоставил 

свой отговор. 

 

33 Маха гопалака сутта: Дългата беседа за пастира.  

Буда преподава единадесет качества които възпират един монах да израсне в Дамма и 

единадесет качества които допринасят за неговото израстване. 

 

34 Чула гопалака сутта: Кратката беседа за пастира.  

Буда обяснява типовете монаси които "прекосяват потока на Мара" и достигат 

безопасно на отсрещния бряг. 

 

35 Чула саччака сутта: Кратката беседа със Саччака.  

Ораторът Саччака се хвали, че в дебат той може да разтърси Буда нагоре и надолу и да 

го разтрепери, но когато накрая се среща с Буда тяхната беседа поема неочакван обрат. 

 

36 Маха саччака сутта: Дългата беседа със Саччака.  

Буда се среща отново със Саччака и в хода на дискусията на тема "Развитие на тялото" 

и "Развитие на ума", той излага подробен разказ за своето духовно търсене. 

 

37 Чула танха санкая сутта: Кратката беседа за унищожаване на жаждата.  

Почитаемият Маха Моггалляна дочува че Буда преподава кратко обяснение на Сакка, 

царя на боговете, за това как един монах е освободен чрез унищожаването на жаждата. 

Желаейки да узнае дали Сакка е разбрал значението, той предприема пътешествие до 

рая на Тридесетте и три за да го открие. 

 

38 Маха танха санкая сутта: Дългата беседа за унищожаване на жаждата.  

Един монах на име Сати провъзгласява гибелния възглед че едно и също съзнание 

преминава от един живот в друг. Буда го изобличава с една продължителна беседа за 

зависимото възникване, показвайки как всички налични явления възникват и се 

прекратяват поради условията. 

 

39 Маха ассапура сутта: Дългата беседа в Ассапура.  

Буда разяснява "нещата които правят един човек отшелник" с беседа обхващаща много 

аспекти на будистката тренировка. 

 

 

V. Малките двойки 

 

40 Чула ассапура сутта: Кратката беседа в Ассапура.  

Буда обяснява как "пътят който е подходящ за един отшелник" не е само външна 

аскетична практика, а вътрешно пречистване от замърсяванията. 

 

https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_031_culagosinga_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_032_mahagosinga_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_033_mahagopalaka_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_034_culagopalaka_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_035_culasaccaka_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_036_mahasaccaka_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_037_culatanhasankhaya_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_038_mahatanhasankhaya-sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_039_maha-assapura-sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_040_cula-assapura-sutta.pdf
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41 Салеййяка сутта: Брамините от Сала. 

 

42 Веранджака сутта: Брамините от Веранджи.  

В тези две почти идентични сутти Буда обяснява на групи от брамини-стопани 

начините на поведение, водещи до прераждане в по-ниските светове и начините на 

поведение които водят до прераждане в по-високите светове и до освобождение. 

 

43 Махаведалла сутта: Дългата поредица от въпроси и отговори. 

 

44 Чулаведалла сутта: Кратката поредица от въпроси и отговори. 

Тези две беседи са под формата на дискусии на различни фини аспекти на Дамма, 

първата е между Почитаемия Маха Коттита и Почитаемия Сарипутта, втората е между 

монахинята Даммадинна и мирянинът последовател Висакка. 

 

45 Чула дамма самадана сутта: Кратката беседа за начините на извършване на нещата. 

 

46 Маха дамма самадана сутта: Дългата беседа за начините на извършване на нещата. 

Буда обяснява, по различен начин в тези две сутти, четири начина за извършване на 

нещата, разделени съгласно това, дали те са болезнени или приятни сега и дали узряват 

в болка или удоволствие в бъдеще. 

 

47 Вимансака сутта: Питащият.  

Буда подканя монасите да го изследват напълно с цел да разберат дали той може да се 

приеме за напълно просветен или не. 

 

48 Косамбия сутта: Монасите от Косамби.  

По времето когато будистки монаси от Косамби са били разделени от спор, Буда им 

преподава шестте качества които създаван любов, уважение и разбирателство между 

тях. След това обяснява седемте изключителни знания овладяни от благородния 

последовател който е достигнал плода на навлизането в потока. 

 

49 Брахма нимантаника сутта: Поканата на Брахма.  

Висшето божество Брахма Бака е възприело гибелния възглед, че райският свят над 

който той властва е вечен и че няма по-високо ниво над него. Буда го посещава за да го 

отдели от този гибелен възглед и го въвлича в спор с Олимпийски размери. 

 

50 Мара тадджания сутта: Порицанието на Мара.  

Мара се опитва да тормози Почитаемия Маха Моггалляна, но последният му разказва 

история от далечното минало, за да предупреди Мара за опасностите от създаването на 

проблеми на последовател на Буда. 

 

https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_041_saleyyaka_sutta.pdf
https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/06/mn_042_veranjaka_sutta.pdf
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ЧАСТ ВТОРА: СРЕДНИТЕ ПЕТДЕСЕТ БЕСЕДИ 

 

I. Стопаните 

 

51 Кандарака сутта: Към Кандарака.  

Буда обсъжда четирите вида личности, които могат да се открият в света – такъв който 

измъчва себе си, такъв който измъчва другите, такъв който измъчва както себе си така и 

другите, и такъв който не измъчва никого а живее наистина свят живот. 

 

52 Аттаканагара сутта: Човекът от Аттаканагара.  

Почитаемият Ананда преподава единадесет "врати към Безсмъртното" чрез които един 

монах може да достигне върховната сигурност от робството. 

 

53 Секка сутта: Последователят във висшата тренировка.  

По молба на Буда Почитаемият Ананда изнася беседа върху практиките предприети от 

един последовател във висша тренировка. 

 

54 Поталия сутта: Към Поталия.  

Буда преподава на един самонадеян събеседник значението на "откъсването от делата" 

в своята дисциплина. Суттата предоставя една поразителна серия от сравнения за 

опасностите от чувствените удоволствия. 

 

55 Дживака сутта: Към Дживака.  

Буда обяснява правилата които той е определил относно яденето на месо и защитава 

своите последователи срещу несправедливите обвинения. 

 

56 Упали сутта: Към Упали.  

Богатият и влиятелен стопанин Упали, виден поддръжник на джайнистите, предлага да 

отиде при Буда и да опровергае неговото учение. Вместо това, той се оказва обърнат 

чрез "обръщащата магия" на Буда. 

 

57 Куккураватика сутта: Практикуващият кучешка аскеза.  

Буда среща двама аскети, единият от които имитира поведението на куче, другият 

имитира поведението на вол. Той им разкрива безсмислието на техните практики и им 

дава беседа за камма и нейните плодове. 

 

58 Абхаяраджакумара сутта: Към принц Абхая.  

Водачът на джайнистите, Ниганта Натапутта, учи Принц Абхая на един "двурог 

въпрос" с който той може да опровергае учението на Буда. Буда избягва дилемата и 

обяснява какъв вид реч би използвал и какъв вид реч не би използвал. 

 

59 Бахуведания сутта: Много видове усещания.  

След разрешаването на спор относно класификацията на усещанията, Буда изброява 

различните видове удоволствия и радост които съществата могат да изпитат. 

 

60 Апаннака сутта: Неопровержимото учение.  

Буда дава на една група от стопани брамини едно "неопровержимо учение" което ще 

им помогне да разплетат плетеницата от спорни възгледи. 

 

 

 

https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/10/mn_051_kandaraka-sutta.pdf
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II. Монасите 

 

61 Амбалаттика рахуловада сутта: Съвет към Рахула в Амбалаттика.  

Буда съветва своя син, младият монах Рахула, за опасността от лъжата и поставя 

ударение върху важността на постоянния размисъл върху собствените мотиви. 

 

62 Маха рахуловада сутта: Дългата беседа със съвети към Рахула.  

Буда преподава на Рахула медитацията върху елементите, медитация върху дишането, 

и други обекти. 

 

63 Чула малункя сутта: Кратката беседа към Малункяпутта.  

Един монах заплашва да напусне Ордена ако Буда не отговори на неговите 

метафизични въпроси. Със сравнението за мъж прострелян с отровна стрела, Буда 

съвсем ясно очертава какво преподава и какво не преподава. 

 

64 Маха малункя сутта: Голямата беседа към Малункяпутта.  

Буда преподава пътя за изоставянето на петте нисши окови. 

 

65 Баддали сутта: Към Баддали.  

Буда поучава един непокорен монах и обяснява недостатъците на отказа да изпълнява 

обучението. 

 

66 Латукикопама сутта: Примерът с пъдпъдъка.  

Буда посочва важността на премахването на всички окови, без значение колко 

безвредни и дребни могат да изглеждат. 

 

67 Чатума сутта: В Чатума.  

Буда преподава на една група от наскоро ръкоположени монаси четирите опасности 

които трябва да бъдат преодолени от тези които са излезли в бездомен живот. 

 

68 Налакапана сутта: В Налакапана.  

Буда обяснява защо, когато неговите последователи починат, той заявява техните нива 

на достижения и сферата в която са се преродили. 

 

69 Гулиссани сутта: Гулиссани.  

Почитаемият Сарипутта изнася беседа за правилното обучение на монаха пребиваващ в 

гората. 

 

70 Китагири сутта: В Китагири.  

Буда поучава една група от непокорни монаси, чрез представянето на една важна 

седем-степенна класификация на благородните последователи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://theravadabg.files.wordpress.com/2016/10/mn_061_ambalatthikarahulovada-sutta.pdf
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III. Странстващите 

 

 

71 Тевидджа ваччаготта сутта: Към Ваччаготта за трите познания.  

Буда отрича притежаването на непрекъснато пълно познание за всичко и описва 

тройното познание което той притежава. 

 

72 Агги ваччаготта сутта: Към Ваччаготта - за огъня.  

Буда обяснява на един странник защо не поддържа някакъв спекулативен възглед. Със 

сравнението за изгасналия огън той се опитва да покаже съдбата на просветленото 

същество. 

 

73 Маха ваччхаготта сутта: Дългата беседа за Ваччаготта.  

Историята за пълното приемане на Дамма от Ваччаготта, неговото излизане в 

бездомност, и неговото достигане на арахантство. 

 

74 Диганака сутта: Към Диганака.  

Буда изброява как един скептик може да се откаже от възгледите си и му показва пътя 

за освобождение чрез съзерцание на усещанията. 

 

75 Магандия сутта: Към Магандия.  

Буда се среща с хедонистичния философ Магандия и му посочва опасностите от 

чувствените удоволствия, ползите от отказа и смисъла на ниббана. 

 

76 Сандака сутта: Към Сандака.  

Почитаемият Ананда поучава една група от странници за четирите начина които 

отхвърлят воденето на свят живот и четирите вида свят живот без утеха. След което 

разяснява светият живот, който е истински ползотворен. 

 

77 Маха сакулудайи сутта: Дългата беседа към Сакулудайин.  

Буда преподава на една група от странници причините поради които неговите 

последователи го почитат и се обръщат към него за напътствия. 

 

78 Саманамандикапутта сутта: Саманамандикапутта.  

Буда обяснява как един човек е такъв "който е постигнал върховното постижение." 

 

79 Чула Сакулудайи сутта: Кратката беседа за Сакулудайин. 

Буда разглежда учението на един странстващ аскет, използвайки сравнението със "най-

красивото момиче в страната" за да покаже несъстоятелността на неговите твърдения. 

 

80 Векканасса сутта: Към Векканасса.  

Тази беседа е отчасти подобна на предходната, с едно допълване - част свързана с 

чувствените удоволствия. 
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IV. Кралете 

 

 

81 Гатикара сутта: Грънчаря Гатикара.  

Буда разказва историята на главния светски поддръжник на предишния Буда Кассапа. 

 

82 Раттапала сутта: На Раттапала.  

Историята на един млад мъж който излиза в бездомност против волята на своите 

родители и в последствие се връща за да ги посети. 

 

83 Макадeва сутта: Крал Макадева.  

Историята за древна потомствена линия на крале и как тяхната добродетелна традиция 

е била прекъсната поради небрежност. 

 

84 Мадура сутта: В Мадура.  

Почитаемият Маха Kaccana изследва браминското твърдение, че брамините са най-

висшата каста. 

 

85 Боди раджакумара сутта: Към принц Боди.  

Буда противопоставя на твърдението че удоволствието може да бъде придобито чрез 

болка със своето собствено търсене на просветление. 

 

86 Ангулимала сутта: На Ангулимала.  

Историята как Буда е укротил прословутия престъпник Ангулимала и го води до 

постигането на арахантство. 

 

87 Пийяджатика сутта: Родено от тези, които са скъпи.  

Буда учи, че скръб и печал възникнат от тези, които са скъпи. 

 

88 Бахитика сутта: Плащът.  

Почитаемият Ананда отговаря на въпросите на крал Пасенади относно поведението на 

Буда. 

 

89 Даммачетия сутта: Монументи в чест на Дамма.  

Крал Пасенади изброява десет причини поради които той показва дълбока почит към 

Буда. 

 

90 Каннакаттала сутта: В Каннакаттала.  

Крал Пасенади пита Буда относно всезнанието, кастовите различия и боговете. 
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V. Брамините 

 

91 Брахмайю сутта: Браминът Брахмайю. 

Един стар и ерудиран брамин научава за Буда, отива да се срещне с него и става негов 

последовател. 

 

92 Села сутта: Към Села.  

Браминът Села задава въпроси на Буда, придобива вяра в него и става монах заедно със 

своето събрание от ученици. 

 

93 Ассалаяна сутта: Към Ассалаяна.  

Един млад брамин отива при Буда за да обсъди твърдението, че брамините са най-

висшата каста. 

 

94 Готамука сутта: Към Готамука.  

Дискусия между брамин и монах за това, дали животът в отказ е в съответствие с 

Дамма. 

 

95 Чанки сутта: Със Чанки.  

Буда инструктира млад брамин относно запазването на истината, откриването на 

истината и крайното достигане до истината. 

 

96 Есукари сутта: Към Есукари.  

Буда и един брамин дискутират претенцията на брамините за превъзходство над 

другите касти. 

 

97 Дананджани сутта: Към Дананджани.  

Почитаемият Сарипутта поучава един брамин който се опитва да извини своята 

небрежност чрез изброяване на своите задължения. По-късно, когато е близо до 

смъртта, Сарипутта го напътства за да се прероди в света на Брахма, но Сарипутта е 

порицан от Буда за това което е направил. 

 

98 Васетта сутта: Към Васетта.  

Буда разрешава спор между двама млади брамини относно качествата на истинския 

брамин. 

 

99 Субха сутта: Към Субха.  

Буда отговаря на въпросите на един млад брамин и го учи на пътя водещ до прераждане 

в света на Брахма. 

 

100 Сангарава сутта: Към Сангарава.  

Един ученик-брамин разпитва Буда за базата върху която той преподава основите на 

светия живот. 
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ЧАСТ ТРЕТА: ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТДЕСЕТ БЕСЕДИ 

 

 

I. Девадатта 

 

101 Девадаха сутта: В Девадаха.  

Буда изследва тезата на джайнистите, че освобождението може да бъде постигнато чрез 

тежка аскеза, предлагайки различен начин чрез който стремежът може да стане 

плодотворен. 

 

102 Панчаттая сутта: Пет и три.  

Едно изследване на различни спекулативни възгледи относно бъдещето и миналото и 

погрешни схващания относно ниббана. 

 

103 Кинти сутта: Какво мислите за мен?  

Буда обяснява как монасите могат да разрешават разногласия относно Дамма. 

 

104 Самагама сутта: В Самагама.  

Буда определя дисциплинарни процедури за напътствие на Санга за да осигури нейното 

хармонично функциониране след неговата париниббана. 

 

105 Сунаккатта Сутта: Към Сунаккатта.  

Буда обсъжда проблема с надценяването на индивидуалния напредък в медитацията. 

 

106 Аненджасаппая сутта: Пътя към непоколебимото.  

Буда обяснява подходите към различните нива на висши медитативни достижения 

кулминиращи в ниббана. 

 

107 Ганакамоггаллана сутта: Към Ганака Моггаллана.  

Буда описва поетапното обучение на будисткия монах и описва себе си като "този 

който посочва пътя." 

 

108 Гопакамоггаллана сутта: Със Гопака Моггаллана.  

Почитаемият Ананда обяснява как Санга поддържа своето единство и вътрешната 

дисциплина след париниббаната на Буда. 

 

109 Маха пуннама сутта: Дългата беседа в пълнолунната нощ.  

Един монах задава въпроси на Буда относно петте групи на привързване, 

привързването, самомнението и постигането на безсубектност. 

 

110 Чулапуннама сутта - Кратката беседа в пълнолунната нощ.  

Буда обяснява разликите между един "неистински човек" и един "истински човек." 
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II. Едно след друго 

 

111 Анупада сутта: Едно след друго, както възникват.  

Буда описва развитието на прозрението на Почитаемият Сарипутта, по времето когато 

той е тренирал за постигане на арахантство. 

 

112 Чaббисодана сутта: Шестстепенната чистота.  

Буда описва как един монах трябва да бъде разпитван когато твърди, че е постигнал 

крайното познание и как той би отговорил ако твърдението му е истинно. 

 

113 Саппуриса сутта: Истинският човек.  

Буда разграничава характера на истинския човек от този на неистинския човек. 

 

114 Севитабба асевитабба сутта: Да бъде култивирано и да не бъде култивирано.  

Буда очертава накратко контури на три нещата, които трябва да бъдат култивирани и 

които не трябва да бъдат култивирани, а Почитаемия Сарипутта допълва детайлите. 

 

115 Бахудатука сутта: Много видове елементи.  

Буда подробно разяснява елементите, сетивните бази, зависимото възникване и 

видовете ситуации, които са възможни и които са невъзможни в света. 

 

116 Исигили сутта: Исигили: Поглъщащата ясновидците.  

Изброяване на имената и епитетите на пачекабудите, които преди са живели в 

планината Исигили. 

 

117 Махачаттарисака сутта: Великите четиридесет.  

Буда определя факторите на Благородния осмичен път и обяснява техните 

взаимовръзки. 

 

118 Анапана сутта: Осъзнатост на дишането.  

Изложение на шестнадесетте стъпки в осъзнатостта на дишането и връзката на тази 

медитация с четирите основи на осъзнатостта и седемте фактора на просветлението. 

 

119 Каягатасатти сутта: Осъзнатост на тялото.  

Буда обяснява как трябва да се развива и култивира осъзнатостта на тялото и ползите, 

до които води това. 

 

120 Санкарупапатти сутта: Прераждане чрез стремеж.  

Буда учи, как човек може да се прероди по собствено желание. 

 

III. Пустота 

 

121 Чуласуннята сутта: Кратката беседа за пустотата.  

Буда инструктира Ананда за "истинското, неразрушимо, чисто навлизане в пустота." 

 

122 Махасуннята сутта: Дългата беседа за пустотата.  

След установяване, че монасите се радват на социализацията, Буда подчертава 

необходимостта от уединение, за да се пребивава в пустота. 
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123 Аччария аббута сутта: Чудесно и прекрасно.  

На едно събрание на монасите, Почитаемият Ананда представя чудесните и прекрасни 

събития, които предшестват и придружават раждането на Буда. 

 

124 Баккула сутта: Баккула.  

Старшият последовател Баккула изброява своите аскетични практики през осемдесет  

годишното си пребиваване в Санга и представя една забележителна смърт. 

 

125 Дантабуми сутта: Степените на укротяването.  

По аналогия с опитомяването на слон, Буда обяснява как опитомява своите 

последователи. 

 

126 Бумиджа сутта: Бумиджа.  

Буда представя поредица от примери за да илюстрира истинската полза от Благородния 

осмичет път. 

 

127 Анурудда сутта: Анурудда.  

Почитаемият Анурудда разяснява разликата между неизмеримото освобождение на ума 

и възвишеното освобождение на ума. 

 

128 Упакилеса сутта: Несъвършенства.  

Буда обсъжда различните пречки пред медитативния прогрес, който е срещнал по 

време на своето търсене на просветление, особено по отношение на божественото око. 

 

129 Балапандита сутта: Глупави и мъдри хора.  

Страданията в ада и животинския свят, в които се преражда един глупак поради злите 

си дела, и удоволствията в рая, където един мъдър се преражда поради добрите си дела. 

 

130 Девадута сутта: Божествените пратеници.  

Буда описва страданията в ада, които чакат злодейците след смъртта. 

 

IV. Анализ 
 

131 Баддекаратта сутта: Едно сполучливо привързване. 

 

132 Ананда баддекаратта сутта: Ананда и едно сполучливо привързване. 

 

133 Махакаччана баддекаратта сутта: Маха Каччана и едно сполучливо привързване. 

 

134 Ломасакангия баддекаратта сутта: Ломасакангия и едно сполучливо привързване.  

Горните четири сутти гравитират около един стих произнесен от Буда, който 

подчертава необходимостта от сегашни усилия за развитието на прозрение за нещата 

такива, каквито са. 

 

135 Чулакаммавибанга сутта: Краткото изложение за постъпките.  

Буда обяснява как камма е причина за щастието и нещастието на съществата. 

 

136 Махакаммавибанга сутта: Дългото изложение за постъпките.  

Буда разкрива фините усложнения в работата на камма които преобръщат 

опростенческите догми и прибързаните обобщения. 
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137 Салаятана вибанга сутта: Изложение за шестте бази.  

Буда разяснява шестте вътрешни и външни сетивни бази и някои други свързани с тях 

теми. 

 

138 Уддесавибанга сутта: Изложение на резюмето.  

Почитаемият Маха Каччана разяснява краткото изказване на Буда относно обучението 

на съзнанието и преодоляването на възбудата. 

 

139 Аранавибанга сутта: Изложение за липсата на конфликт.  

Буда изнася подробна беседа за нещата които водят до конфликт и нещата които 

предпазват от конфликт. 

 

140 Датувибанга сутта: Изложение за елементите.  

Спирайки за през нощта в работилницата на един грънчар, Буда среща един монах на 

име Пуккусати и му изнася задълбочена беседа за елементите, кулминираща в четирите 

основи на арахантството. 

 

141 Саччавибанга сутта: Изложение за Истините.  

Почитаемият Сарипутта дава подробен анализ на Четирите благородни истини. 

 

142 Даккинавибанга сутта: Изложението за даренията.  

Буда изброява четиринадесет вида персонални дарения и седем вида дарения направени 

на Санга. 

 

V. Шестте сетивни сфери 
 

143 Анатапиндиковада сутта: Съвет към Анатапиндика.  

Почитаемият Сарипутта е повикан на смъртният одър на Анатапиндика и му изнася 

една оживена беседа за непривързаността. 

 

144 Чанновада сутта: Съвет към Чанна.  

Почитаемият Чанна, тежко болен, отнема своя живот въпреки опитите на двама монаха 

да го разубедят. 

 

145 Пунновада сутта: Съвет към Пунна.  

Монахът Пунна получава кратко убеждение от Буда, но решава да отиде да живее сред 

жестоки хора в една отдалечена територия. 

 

146 Нандаковада сутта: Съвет от Нандака.  

Почитаемият Нандака изнася на монахините беседа относно непостоянството. 

 

147 Чуларахуловада сутта: Кратката беседа със съвет към Рахула.  

Буда изнася на Рахула беседа която го води към достигането на арахантство. 

 

148 Чачакка сутта: Шестте групи по шест.  

Една особено задълбочена и проницателна беседа за съзерцанието на всички фактори 

на сетивния опит като празни от ‘аз’. 

 

149 Маха салаятаника сутта: Шестте велики основи.  

Как грешният възглед относно шестте вида сетивен опит водят до бъдещо робство, 

докато правилният възглед за тях води до освобождение. 
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150 Нагаравиндеййя сутта: Към Нагаравинданите.  

Буда обяснява на група от брамини - стопани какви отшелници и брамини трябва да 

бъдат почитани. 

 

151 Пиндапатапарисудди сутта: Пречистването на дарената храна.  

Буда учи Сарипутта как един монах трябва да прави преглед на себе си, за да бъде 

достоен за дарена храна. 

 

152 Индриябавана сутта: Развитието на способностите.  

Буда разяснява висшето развитие на контрол върху сетивните способности и 

владеенето на араханта над своите възприятия. 
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Само за безплатно разпространение. 
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