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Към Каламите 
 

 

Веднъж, Благословеният странствал на преходи в страната Косала с една голяма Санга от 

монаси, и накрая пристигнал в града на рода Калама наречен Кесапутта. 

Каламите от Кесапутта чули: "Казват, че Отшелникът Готама, синът на Сакийте който е излязъл 

от рода Сакий е пристигнал в Кесапутта. За Учителя Готама се е разпространила такава добра 

мълва: ‘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 

непосредствено 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 правилния дух и буква, той разкрива светия живот 

който е напълно съвършен и чист.’ Добре е да се види такъв арахант.” 

Тогава Каламите от Кесапутта отишли при Благословения. Някои отдали почит на Благословения 

и седнали отстрани; други обменили поздрави с него, и когато този учтив и любезен разговор 

приключил, седнали отстрани; някои поставили ръцете си пред гърдите в уважителен поздрав 

към Благословения и седнали отстрани; други произнесли своето име и името на своя род пред 

Благословения и седнали отстрани; някои запазили мълчание и седнали отстрани. Сядайки 

отстрани Каламите казали на Благословения: 

"Банте
2
, има някои отшелници и брамини, които идват в Кесапутта. Те излагат и разясняват 

своите собствени учения, но омаловажават, охулват, иронизират и осъждат ученията на другите. 

Но след това, в Кесапутта идват други отшелници и брамини, и те също разясняват своите 

собствени учения, но омаловажават, охулват, иронизират и осъждат ученията на другите. Ние 

сме объркани и в съмнение, Банте, кои от тези добри аскети говорят истина и кои говорят лъжа." 

"Нормално е да бъдете объркани, Калами, нормално е да бъдете в съмнение. Съмнението е 

възникнало във вас по отношение на това, което ви е довело до объркване. Хайде, Калами, не 

приемайте нещо само на основата на устна традиция, на преподавателска линия, на слухове, на 

сборници от [свещени] текстове, на логически разсъждения, на аксиоматични доводи, на 

аргументирано размишление, на приемане на възглед след размишление върху него, на 

привидната компетентност [на говорещия], или защото мислите: 'Аскетът е наш гуру.'
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 Но 

когато, Калами, вие самите знаете: 'Тези неща са неблаготворни; тези неща са осъдителни; тези 

неща са критикувани от мъдрите; тези неща, когато се приемат и следват, водят към вреда и 

страдание,' тогава вие следва да ги изоставите. 

(1) "Как мислите, Калами? Когато възникне алчност в един човек, дали това е за негово 

благополучие или за негова вреда?" 

"За негова вреда, Банте." 

                                                
1 - Оригиналното заглавие на тази сутта е Кесапутта Сутта, но е по-известна с наименованието Калама Сутта.  
2  - Бележка от преводача на български: Банте (на пали) – Благородни. 
3 - Тези десет неадекватни източници на познание могат да бъдат разделени на три категории: (1) Първата категория, 

съдържаща първите четири елемента, са предположения базирани на традицията. Тя включва "устна традиция" 

(анусая), като обикновено се подразбира, че се отнася до ведическата традиция; "линия" (парампара), непрекъсната 

приемственост на учения или учители; "слухове" (или "мълва"; итикира), популярно мнение или всеобщо 

единодушие; и "сборници от текстове" (питакасампада), сборници от текстове, считани за безпогрешни. По времето 

на Буда, тези сборници са предавани устно, а не писмено. (2) Вторият набор включва следващите четири елемента 

отнасящи се до четирите вида разсъждения. Няма да се спираме на разликите между тях, но след като самият Буда 
често използва разсъждения, то всичките посочени трябва да включват по-скоро разсъждения от хипотетично 

естество, отколкото от емпирично наблюдение. (3) Третият набор, се състои от последните два елемента, съдържащи 

два вида авторитети: първият, "привидната компетентност" (баббарупата), е личната харизма на оратора (вероятно 

включваща външните му белези); вторият е авторитетът на говорителя като гуру (на пали терминът гару е идентичен 

с гуру на санскрит). 



"Калами, един човек, който е алчен, обзет от алчност, с ум обсебен от нея, унищожава живот, 

взима това което не е дадено, прегрешава с чужда жена, и говори лъжа; и насърчава другите да 

правят същото. Дали това ще доведе до негова вреда и страдание за дълго време?" 

"Да, Банте." 

(2) "Как мислите, Калами? Когато възникне омраза в един човек, дали това е за негово 

благополучие или за негова вреда?" 

"За негова вреда, Банте." 

"Калами, един човек, който е изпълнен с омраза, обзет от омраза, с ум обсебен от нея, 

унищожава живот ... и насърчава другите да правят същото. Дали това ще доведе до негова вреда 

и страдание за дълго време?" 

"Да, Банте." 

(3) "Как мислите, Калами? Когато възникне заблуда в един човек, дали това е за негово 

благополучие или за негова вреда?" 

"За негова вреда, Банте." 

"Калами, един човек който е заблуден, обзет от заблуда, с ум обсебен от нея, унищожава живот 

... и насърчава другите да правят същото. Дали това ще доведе до негова вреда и страдание за 

дълго време?" 

"Да, Банте." 

"Как мислите, Калами? Дали тези неща са благотворни или неблаготворни?" - "Неблаготворни, 

Банте." - "Осъдителни или безупречни?" - "Осъдителни, Банте." - "Порицавани или хвалени от 

мъдрите?" - "Порицавани от мъдрите, Банте." - "Ако се приемат и следват, дали те водят до вреда 

и страдание или не, или как считаме?" - "Ако се приемат и следват, те водят до вреда и 

страдание. Така считаме." 

"Затова, Калами, когато казваме: 'Хайде, Калами, не приемайте нещо само на основата на устна 

традиция ... Но когато, вие самите знаете: "Тези неща са неблаготворни; тези неща са 

осъдителни; тези неща са критикувани от мъдрите; тези неща, ако се приемат и следват, водят 

към вреда и страдание, " тогава вие следва да ги изоставите.' – ето защо беше казано това. 

Хайде, Калами, не приемайте нещо само на основата на устна традиция, на преподавателска 

линия, на слухове, на сборници от [свещени] текстове, на логически разсъждения, на 

аксиоматични доводи, на аргументирано размишление, на приемането на възглед след 

размишление върху него, на привидната компетентност [на говорещия], или защото мислите: 

'Аскетът е наш гуру.' Но когато, Калами, вие самите знаете: 'Тези неща са благотворни; тези неща 

са безупречни; тези неща са хвалени от мъдрите; тези неща, когато се приемат и следват, водят 

до благополучие и щастие,' тогава вие следва да живеете в съответствие с тях. 

(1) "Как мислите, Калами? Когато не-алчност
4
 възникне в един човек, дали това е за негово 

благополучие или за негова вреда?" 

"За негово благополучие, Банте." 

"Калами, един човек, който е без алчност, който не е обзет от алчност, с ум който не е обсебен от 

нея, не унищожава живот, не взима това което не е дадено, не прегрешава с чужда жена, и не 

говори лъжа; и не насърчава другите да правят това. Дали това ще доведе до неговото 

благополучие и щастие за дълго време?" 

"Да, Банте." 

(2) "Как мислите, Калами? Когато не-омраза възникне в един човек, дали това е за негово 

благополучие или за негова вреда?" 

"За негово благополучие, Банте." 

"Калами, един човек, който е без омраза, необзет от омраза, с ум необсебен от нея, не унищожава 

живот ... и не насърчава другите да правят това. Дали това ще доведе до неговото благополучие и 

щастие за дълго време?" 

"Да, Банте." 

                                                
4
  - Бел. от преводача на български: стара индийска традиция е образуването на точни антоними да се постига с 

добавянето на представката "не" пред основният термин. Тук, при превода е запазена тази форма на изразяване, като 

липсата на алчност е преведена като не-алчност. 



(3) "Как мислите, Калами? Когато не-заблуда възникне в един човек, дали това е за негово 

благополучие или за негова вреда?" 

"За негово благополучие, Банте." 

"Калами, един човек който е незаблуден, необзет от заблуда, с ум необсебен от нея, не 

унищожава живот ... и не насърчава другите да правят това. Дали това ще доведе до неговото 

благополучие и щастие за дълго време?" 

"Да, Банте." 

"Как мислите, Калами? Дали тези неща са благотворни или неблаготворни?" - "Благотворни, 

Банте." - "Осъдителни или безупречни?" - "Безупречни, Банте." - "Порицавани или хвалени от 

мъдрите?" - "Хвалени от мъдрите, Банте." - "Ако се приемат и следват, дали те водят до 

благополучие и щастие или не, или как считаме?" - "Ако се приемат и следват, те водят до 

благополучие и щастие. Така считаме." 

"Затова, Калами, когато казваме: 'Хайде, Калами, не приемайте нещо само на основата на устна 

традиция ... Но когато, вие самите знаете: "Тези неща са благотворни; тези неща са безупречни; 

тези неща са хвалени от мъдрите; тези неща, когато се приемат и следват, водят до благополучие 

и щастие, " тогава вие следва да живеете в съответствие с тях.' – ето защо беше казано това. 

"Тогава, Калами, този благороден последовател, който по този начин е лишен от копнеж, лишен 

от зложелание, необъркан, който е с ясно разбиране, напълно осъзнат, пребивава, обхващайки 

първата четвърт от света с ум изпълнен с истинска любяща доброта ... със състрадание, ... с ум 

изпълнен със симпатизираща радост, ... с ум изпълнен със самообладание, 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 със самообладание, обилен, обширен, неизмерим, без каквато и да било враждебност и 

недоброжелателство. 

"Този благороден последовател, Калами, чиито ум по този начин е без враждебност, без 

зложелание, неопетнен и чист, е спечелил четири гаранции в този живот. 

"Първата гаранция която той е спечелил е следната: 'Ако има друг свят, и ако има плод и 

резултат от добрите и лошите дела, с разпада на тялото, след смъртта, ще се преродя в една добра 

дестинация, в един райски свят.' 

"Втората гаранция която той е спечелил е следната: 'Ако няма друг свят, и ако няма плод и 

резултат от добрите и лошите дела, то още тук, в този живот, аз ще се поддържам в щастие, без 

враждебност и зложелание, без проблеми. 

"Третата гаранция която той е спечелил е следната: 'Ако злото отива при този, който извършва 

зло. Тогава, след като нямам зли намерения към никого, как може страдание да ме засегне, след 

като не извършвам зли деяния?' 

"Четвъртата гаранция която той е спечелил е следната: 'Ако злото не отива при този, който 

извършва зло. Тогава, още тук аз виждам че съм пречистен в два аспекта.'
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"Този благороден последовател, Калами, чиито ум по този начин е без враждебност, без 

зложелание, неопетнен и чист, е спечелил тези четири гаранции в този живот." 

                                                
5  -  Бикку Боди: Точното значение на фразата "в два аспекта" не ми е напълно ясно. Коментарите: "Тъй като не 

върша зло, и то не е извършено [на мен като такова] от този който прави [зло]". Въпреки това, на мен ми се струва, 

че двата вида пречистване са: (1) да не се вършат зли дела, и (2) развиването на чист ум чрез практикуването на 

четирите неизмерими състояния (любяща доброта и т.н.) Това изглежда е значението и на китайското сравнение.  

(Четирите гаранции съгл. Mаджима Aгама 16 са както следва: (1) "Ако съществува този свят и друг свят, ако има 

резултати от добрите и лошите дела, аз добивам камма свързана с този правилен възглед; аз я поддържам и 

притежавам. И с разпадане на тялото, след смъртта, със сигурност ще отида в добра сфера, дори ще се преродя в 

райската сфера. (2) Ако този свят и другият свят не съществуват, и няма резултати от добрите и лошите дела, все 

пак, дори в този настоящ живот, аз не мога да бъда обвиняват от другите заради [моето поведение], а ще бъда 

възхваляван от мъдрите. Обаче, тези които са с правилни усилия и правилен възглед казват че съществува [този 
свят, другият свят, и резултати от камма], (3) Каквото и да е направено, със сигурност не върша зло, не мисля нищо 

зло. След като не върша зло, как може страдание да възникне в мен? (4) Каквото и да е направено, със сигурност не 

върша зло. Аз не извършвам простъпка срещу това което е ужасно и не е ужасно в света. Аз винаги изпитвам любов 

и състрадание към целия свят. Моят ум няма войнствено отношение към сетивните същества; той е без опетнявания, 

радостен и щастлив.") 



"Така е, Благословени! Така е, Блажени! Този благороден последовател, чиито ум по този начин 

е без враждебност, без зложелание, неопетнен и чист, е спечелил четири гаранции в този живот. 

"Първата гаранция която той е спечелил ... [както е по-горе, надолу до:] ... Четвъртата гаранция 

която той е спечелил е следната: 'Ако злото не отива при този, който извършва зло. Тогава, още 

тук аз виждам че съм пречистен в два аспекта.' 

"Този благороден последовател, Банте, чиито ум по този начин е без враждебност, без 

зложелание, неопетнен и чист, е спечелил тези четири гаранции в този живот.  

"Прекрасно, Банте! Прекрасно, Банте! Учителят Готама направи Дамма ясна във всяко 

отношение, сякаш изправя нещо което е било повалено, разкрива нещо което е било скрито, 

показва пътя на този които се е изгубил или държи лампа така че зрящите да видят формите. Ние 

приемаме убежище в Благословения, в Дамма, и в Санга от монаси. Нека Благословеният да ни 

счита за светски последователи които са приели убежище в него до края на живота си." 
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