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За безплатно разпространение. 
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** ** ** 
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ШЕПА ЛИСТА 

 

Имаше време, когато Благословения живееше в една симсапова гора край Косамби. 

Веднъж той вдигна няколко листа в шепата си и попита учениците си: „Как 

смятате, бикхуси, кое е повече, листата, които загребах в шепата си или тези по 

дърветата в гората?” 

„Листата, които Благословения взе в шепата си, са няколко, а тези в гората са далеч 

повече.” 

„Така, бикхуси, и нещата, които знам от пряко познание, са повече. А нещата, които 

съм ви казал, са съвсем малко. Защо не съм ви ги казал? Защото те не носят полза, не 

дават напредък в Светия Живот, и защото не водят до безстрастие, отмиране, 

спиране, угасване, до пряко познание, до просветление, до Нибана. Затова не съм ги 

казал. А какво ви казах? Това е страданието; това е произходът на страданието; 

това е преустановяването на страданието; това е пътят, който води до 

преустановяването на страданието. Това ви казах. Защо ви го казах? Защото носи 

полза и напредване в Светия Живот, и защото води до безстрастие, отмиране, 

спиране, угасване, до пряко познание, до просветление и Нибана. И така, бикхуси, нека 

вашата задача е такава: „Това е страданието; това е произходът на страданието; 

това е преустановяването на страданието; и това е пътят, който води до 

преустановяването  на страданието.” 

Самюта Никая, LVІ, 31 

 

 

 

 

 

 

 

** ** ** 
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ПРЕДГОВОР 

 

 

Тази малка книжка е съставена и редактирана от беседи, произнесени от Почитаемия 

Аджан Сумейдо върху централното учение на Будата: че нещастието на човечеството 

може да се преодолее с духовни средства. 

 

Учението е предадено чрез Четирите Благородни Истини на Будата, за първи път 

изложени през 528 година пр.н.е. в Парка на сърните в Сарнат, близо до Ванаси и 

оттогава - неотклонно живи в будисткия свят. 

 

Почитаемия Аджан Сумейдо е бикху (просещ монах) от традицията Теравада. Той е 

ръкоположен в Тайланд през 1966 г. и се е обучавал там 10 години. Понастоящем е 

игумен на Будистски Център „Амаравати”, учител и духовен водач на много бикхуси, 

будистски монахини и миряни. (на 14 ноември 2010 г. Аджан Сумейдо се оттегля от 

задълженията си в „Амаравати” и се завръща в Тайланд) 

 

Тази книжка се появи на бял свят благодарение на доброволните усилия на много хора 

за доброто на другите. 

 

Бележка върху текста: 

 

Първото изложение на Четирите Благородни Истини било беседа (сутта), наречена 

Даммасакаппаваттана Сутта – буквално „беседата, която привежда колесницата на 

учението в движение.” Откъси от нея са цитирани в началото на всяка глава, като 

описват Четирите Истини. Посочената забележка се отнася до раздела в текстовете от 

свещените книги, където може да се намери тази беседа. Темата за Четирите 

Благородни Истини се появява на много места, например в цитата в началото на 

Въведението. 

 

 

 

 

** ** ** 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Това, че двамата с теб трябваше да пътуваме и пристъпяме тежко в този дълъг 

цикъл, го дължим на неоткриването, на непроникването в четирите истини. Кои 

четири? 

Те са: Благородната Истина за Страданието, Благородната Истина за Произхода на 

Страданието, Благородната Истина за Преустановяването на Страданието и 

Благородната Истина за Пътя, Водещ до Преустановяване на Страданието. 

 

Дига Никая, Сутта 16 

 

 

Даммасакаппаваттана Сутта, учението на Будата за Четирите Благородни Истини, е 

била основна препратка за практиката ми през годините. Тя беше учението, което 

използвахме в нашия манастир в Тайланд. Будистката школа Теравада смята тази сутта 

за квинтесеценцията на учението на Будата. Тази единствена сутта съдържа всичко 

необходимо за разбирането на Дамма и за просветлението. 

 

Макар Даммасакаппаваттана Сутта да се смята за първата проповед, която Будата 

произнесъл след просветлението си, на мен ми се ще да си мисля, че първата той 

произнесъл, когато срещнал един аскет на път за Варанаси. След пробуждането си в 

Бодх Гая Будата си мислел: „Това е едва доловимо учение. Няма как да облека в думи 

това, което открих, затова няма да бъда учител. Просто ще си седя под дървото Бодхи 

до края на живота си.” 

 

За мен това е много изкусителна идея, да се махна, да живея сам и да не се занимавам с 

проблемите на обществото. Както и да е, докато Будата си разсъждавал така, Брама 

Сахампати, божеството създател в индуизма, дошъл при него и го придумал да 

учителства. Брама Сахампати убедил Будата, че има същества, които ще разберат, 

същества, които имат съвсем малко прах в очите си. И така, учението на Будата било 

насочено към онези със съвсем малко прах в очите – сигурен съм, че той дори не си е 

помислял, че това ще стане масово, популярно движение. 

 

След посещението на Брама Сахампати Будата поел от Бодх Гая към Варанаси и тогава 

срещнал един аскет, който бил впечатлен от сияйното му излъчване. Аскетът рекъл: 

„Какво е това, което си открил?” и Будата отвърнал: „Аз съм съвършено просветленият, 

Арахантът, Будата.” 

 

За мен това е неговата първа проповед. И тя била провал, защото човекът, който го 

слушал, сметнал, че Будата се е пресилил в практикуването и се надценява. И на нас 

ако някой ни кажеше това, и ние щяхме да реагираме по подобен начин. Какво ще 

направите, ако аз заявя: „Аз съм съвършено просветленият”? 

 

Всъщност изявлението на Будата било едно съвсем точно и прецизно учение. То е 

съвършено учение, но хората не могат да го разберат. Склонни са към погрешна 

преценка и смятат, че това изявление идва от егото, защото хората винаги тълкуват 

всичко от гледна точка на своето его. „Аз съм съвършено просветленият.” Може да 

звучи като егоистично изявление, но всъщност не е ли чисто трансцедентно? Това 

изявление: „Аз съм Будата, съвършено просветленият” е интересно за съзерцание, 

защото свързва употребата на „Аз съм” с превъзходни постижения или реализации. 
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При всяко положение резултатът от първото учение на Будата бил този, че слушателят 

не го разбрал и си тръгнал. 

 

** ** ** 

 

По-късно Будата срещнал бившите си петима спътници в Парка на сърните във 

Варанаси. И петимата били искрено отдадени на строг аскетизъм. Те от по-рано се били 

разочаровали от Будата, защото сметнали, че не е искрен в практиката си. Това се 

дължало на факта, че Будата, още преди да стане просветлен, започнал да осъзнава, че 

строгият аскетизъм по никакъв начин не е решаващ за просветлението, и затова го 

преустановил като практика. Тези петима приятели, обаче, сметнали, че отношението 

му е лековато: може би го видели да яде мляко с ориз, което днес е равносилно на това 

да ядеш сладолед. Ако сте аскет и видите монах, който яде сладолед, може да загубите 

вярата си в него, защото според вас монасите трябва да ядат супа от коприва. Ако 

наистина обичате аскетизма и ме видите да ям купа със сладолед, вече няма да имате 

вяра в Аджан Сумейдо. Така работи човешкият ум; склонни сме да се възхищаваме на 

впечатляващи прояви на самоизтезание и отречение. Когато загубили вяра в него, тези 

петима приятели или ученици оставили Будата, което му дало възможност да седне под 

дървото Бодхи и да се пробуди. 

 

И когато те отново го срещнали в Парка на сърните във Варанаси, първата им мисъл 

била: „Знаем го какъв е. Няма какво да се занимаваме с него.” Но когато той ги 

наближил, те усетили нещо специално у него. Изправили се, направили му място да 

седне и той произнесъл първата си проповед за Четирите Благородни Истини. 

 

Този път, вместо да казва „Аз съм просветленият.”, той казал: „Има страдание. Има 

произход на страданието. Има преустановяване на страданието. Има път, който 

извежда от страданието.” Представено по този начин, неговото учение не изисква нито 

приемане, нито отхвърляне. Ако беше казал „Аз съм напълно просветленият”, щяхме да 

сме принудени или да се съгласим, или да не се съгласим – или просто да се озадачим. 

Нямаше да знаем как да приемем това твърдение. Но казвайки „Има страдание, има 

причина, има край на страданието и има изход от страданието”, той дал тема за 

размисъл: „Какво искаш да кажеш с това? Какво имаш предвид с това страдание, 

произхода, преустановянето и пътя?” 

 

И така, ние започваме да размишляваме, да разсъждаваме.  С твърдението „Аз съм 

съвършено просветленият” можем да поспорим. „Дали наистина е просветлен?”... „Не 

мисля.” Просто ще го оспорим. Не сме съвсем готови за едно толкова директно учение. 

Очевидно първата проповед на Будата била произнесена пред човек с много прах в 

очите и се провалила. Затова при втория случай той дал учението за Четирите 

Благородни Истини. 

 

 

** ** ** 

 

Четирите Благородни Истини са: има страдание; има причина или произход на 

страданието; има преустановяване на страданието; и има път за излизане от 

страданието, който е Осморния Път. Всяка от тези Истини има три аспекта, така че 

общо правят дванадесет прозрения. В Теравада, арахант, достигналият съвършенство, е 
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този, който ясно е видял Четирите Благородни Истини с техните три аспекта и 12 

прозрения. „Арахант” означава човешко същество, което разбира истината; прилага се 

основно за учението на Четирите Благородни Истини. 

За Първата Благородна Истина, „Има страдание” е първото прозрение. Какво е това 

прозрение? Не е нужно да го превръщаме в нищо помпозно. Просто е приемане на 

факта: „Има страдание.” Това е основно прозрение. Невежият човек казва: „Аз страдам. 

Не искам да страдам. Медитирам и ходя на семинари, за да се отърва от страданието, но 

още страдам, а не искам… Как да се отърва от страданието? Какво мога да направя?” 

Но това не е Първата Благородна Истина. Тя не е „Аз страдам и искам това да спре.” 

Прозрението е „Има страдание.”. 

Наблюдавате болката или терзанието не от перспективата „Това е мое”, а като 

отразяване – „Има го това страдание, тази дукка.” То идва от рефлектиращата позиция 

на „Буда, който наблюдава Дамма.” Прозрението е просто установяване, че има 

страдание без то да става лично. Това установяване е едно важно прозрение – да 

наблюдавате менталното терзание или физическата болка и да ги виждате като дукка, а 

не като лично нещастие – просто да ги възприемате като дукка и да не реагирате по 

обичаен начин. 

Второто прозрение на Първата Благородна Истина е: „Страданието трябва да бъде 

разбрано.” Второто прозрение или аспект на всяка една от Благородните Истини 

съдържа думата „трябва”: „Трябва да бъде разбрано.” Второто прозрение тогава е, че 

дукка трябва да бъде разбрана. Човек трябва да разбере дукка, а не просто да се опитва 

да се отърве от нея. 

На пали „разбиране” означава приемане на страданието, а не реагиране. При всяка 

форма на страдание – физическа или ментална – обикновено ние просто реагираме, но с 

разбирането можем да наблюдаваме страданието, наистина да го приемем и обгърнем. 

Това е вторият аспект – „Трябва да разберем страданието.” 

Третият аспект на първата Благородна Истина е „Страданието е разбрано.” Когато сте 

практикували със страданието – наблюдавали сте го, приемали сте го, опознали сте го и 

сте го оставили да бъде такова, каквото е – тогава идва третият аспект „Страданието е 

разбрано”, или „Дукка е разбрана.” Това са трите аспекта на Първата Благородна 

Истина: „Има дукка”; „Тя трябва да бъде разбрана”; и „Тя е разбрана.” 

 

** ** ** 

 

Това е моделът за трите аспекта на всяка Благородна Истина. Имаме твърдението, 

после предписанието и после резултатът от практикуването. Това може да се види с 

пали термини – париатти, патипатти и пативеда. Париатти е теорията или твърдението, 

„Има страдание.” Патипатти е практиката – действителното приложение; и пативеда е 

резултатът от тази практика. Това наричаме рефлективен модел – развивате ума си в 

много рефлективна посока. Буда-умът е  рефлективен ум, който знае нещата такива, 

каквито са. 
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Ние използваме тези Четири Благородни Истини за нашето развитие. Прилагаме ги за 

обичайните неща в нашия живот, за обичайните привързаности и обсесии на ума. С 

тези истини можем да изследваме привързаностите, за да стигнем до прозренията. Чрез 

Третата Благородна Истина можем да постигнем спиране, край на страданието и да 

практикуваме Осморния Път, докато стигнем до разбиране. Когато Осморния път е 

напълно развит, човек става арахант. Макар да звучи сложно – четири истини, три 

аспекта, дванадесет прозрения – всъщност е съвсем просто. Това е инструмент, който 

ни помага да разберем страданието и не-страданието. 

В будисткия свят вече няма много будисти, които практикуват Четирите Благородни 

Истини. Дори в Тайланд. Хората казват: „О, да, Четирите Благородни Истини – това е 

за начинаещи.” И може да използват всякакви випасана техники, и да се вманиачат по 

16-те фази, преди да стигнат до Благородните Истини. За мен е много плашещо, че в 

будисткия свят това действително проникновено учение се отхвърля като примитивен 

будизъм: „Това е за малки деца, за начинаещи. Курсът за напреднали е…” Хората се 

хвърлят в сложни теории и идеи, забравяйки най-проникновеното учение. 

Четирите Благородни Истини са размисъл за цял живот. Не е въпрос да постигнете 

Четирите Благородни Истини, трите аспекта и 12-те фази и да станете арахант за един 

семинар – и после да минете на нещо за напреднали. Четирите Благородни Истини не 

са така лесни. Те изискват непрекъснато отношение на бдителност и осигуряват 

контекст за едно доживотно изследване. 

 

 

 

** ** ** 
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ПЪРВАТА БЛАГОРОДНА ИСТИНА 

 

 

Каква е Благородната Истина за Страданието? Раждането е страдание, 

остаряването е страдание, болестта е страдание, раздялата с любимо същество е 

страдание, човек да не получи каквото иска е страдание: накратко, петте категории, 

засегнати от прилепянето, са страдание. 

 

Това е тази Благородна Истина за Страданието: такова беше видението, 

прозрението, мъдростта, познанието и светлината, дето се надигнаха у мен за неща, 

нечувани досега. 

 

Тази Благородна Истина трябва да бъде проникната чрез пълно разбиране за 

страданието: такова беше видението, прозрението, мъдростта, познанието и 

светлината, дето се надигнаха у мен за неща, нечувани досега. 

 

Тази Благородна Истина е проникната чрез пълно разбиране на страданието: такова 

беше видението, прозрението, мъдростта, познанието и светлината, дето се 

надигнаха у мен за неща, нечувани досега. 

 

Самюта Никая LVІ, 11 

 

 

Първата Благородна Истина със своите три аспекта е: „Има страдание, дукка. Дукка 

трябва да бъде разбрана. Дукка е разбрана.” 

 

Това е много практично учение, защото е изразено в проста формула, която лесно се 

помни и е приложима за всичко, което можете да изпитате или помислите относно 

минало, настояще или бъдеще. 

Страданието, или дукка, е общата спойка, която всички споделяме. Всеки навсякъде 

страда. Човешките същества са страдали в миналото, в древна Индия; страдат в 

съвременна Великобритания и в бъдеще пак ще страдат… Какво е общото между нас и 

кралица Елизабет? Страданието. А с проститутката на Чарниг Крос какво ни 

обединява? Страданието. То включва всички нива – от най-привилегированите 

човешки същества до най-отчаяните и онеправданите и всички между тях. Всеки 

навсякъде страда. Това е връзката помежду ни, нещо, което всички разбираме. 

 

Когато говорим за нашето човешко страдание, това изважда нашите състрадателни 

нагласи. Но когато говорим за нашето мнение, за това какво аз мисля и какво вие 

мислите за политиката и религията, тогава можем да стигнем до войни. Спомням си, че 

гледах един филм в Лондон, преди 10 години. Той беше опит за представяне на 

руснаците като човешки същества – майки с бебета, бащи, които водят децата си на 

пикник... По това време това представяне на руския народ беше необичайно, защото 

основната пропаганда на Запада ги изкарваше титанични чудовища или хладнокръвни, 

влечугоподобни хора – никой не ги беше възприемал като човешки същества. Ако 
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искате да убивате хора, трябва да ги изкарате такива; не можете спокойно да убиете 

някого, ако осъзнавате, че и той страда като вас. Трябва да го мислите за безсърдечен, 

аморален, безполезен и лош и че е по-добре да се отървем от него. Трябва да го 

мислите за зъл и че е добре да се отървем от злото. С това отношение, човек може да се 

чувства оправдан като пуска бомби или стреля с картечница. Но ако имаме предвид 

нашата обща спойка на страдание, това ни прави крайно неспособни на подобни неща. 

 

Първата Благородна Истина не е мрачно метафизично твърдение, което гласи, че 

всичко е страдание. Забележете, че има разлика между метафизична доктрина, в която 

изказвате твърдение за Абсолюта и една Благородна Истина, която е разсъждение. 

Благородната Истина е истина, върху която се разсъждава. Не е абсолютна. Не е 

Абсолюта. Тук хората на Запад се объркват, защото тълкуват тази Благородна Истина 

като метафизична истина на будизма – а тя никога не била такава. 

Можете да видите, че Първата Благородна Истина не е абсолютно твърдение, защото 

имаме Четвъртата Благородна Истина, която е пътят на не-страдание. Не можеш да 

имаш абсолютно страдание и после да имаш изход от него, нали? Няма логика. И 

въпреки това има хора, които се позовават на Първата Благородна Истина и казват, че 

Будата е учил, че всичко е страдание. 

 

Думата дукка на пали означава „неспособен да задоволи” или „неспособен да понесе 

или издържи каквото и да е.”: вечнопроменящ се, неспособен истински да ни изпълни 

или направи щастливи. Чувственият свят е такъв, една вибрация в природата. Всъщност 

щеше да е ужасно, ако намирахме удовлетворение в сетивния свят, защото тогава 

нямаше да търсим отвъд него; щяхме да си седим вързани за него. Все едно, като се 

пробудим за тази дукка, започваме да намираме изход, така че да не сме непрекъснато в 

капана на сетивното съзнание. 

СТРАДАНИЕ И СЕБЕПРЕДСТАВА 

Важно е да разгледаме фразеологията на Първата Благородна Истина. Тя е изразена по 

много ясен начин: „Има страдание.”, а не „Аз страдам.” Психологически, това 

наблюдение е много по-уместен начин за изразяване. Ние сме склонни да 

интерпретираме нашето страдание като „Аз действително страдам. Страдам много – и 

не искам да страдам.” Така е условен нашият мислещ ум. 

„Аз страдам” винаги предава чувството, че „Аз съм някой, който страда много. Това 

страдание е мое. Аз съм имал много страдание в живота си.” Тогава целият процес, 

асоциацията със себето и паметта за него, се отприщва. Спомняте си какво се е 

случило, като сте били бебета… и т.н. 

Но забележете, ние страдаме, че има някой, който страда. Това вече не е лично 

страдание, когато го виждаме като „Има страдание.” Не е: „О, горкият аз, защо трябва 

да страдам толкова? Какво направих, че заслужих това? Защо трябва да остарявам? 

Защо трябва да изпитвам тъга, болка, скръб и отчаяние? Не е честно! Не искам. Искам 

само щастие и сигурност.” Този начин на мислене идва от невежеството, което 

усложнява всичко и води до личностни проблеми. 
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За да оставим (пуснем) страданието, трябва първо да го допуснем в съзнанието. Но 

допускането в будистката медитация не е от позицията на: „Аз страдам”, а по-скоро на 

„Има наличие на страдание”, защото ние не се опитваме да се идентифицираме с 

проблема, а просто потвърждаваме, че има такъв. Неудачно е да се мисли в посока на: 

„Аз съм гневен човек. Толкова лесно се гневя. Как да се отърва от това?” – това 

разбужда всички скрити предположения за аза и е изключително трудно да се 

разглежда в перспектива. Става много объркано, защото усещането за “моите 

проблеми” или “моите мисли” лесно ни води до подтискане или до даване на оценки 

или самокритика. Ние сме склонни да се улавяме и идентифицираме, а не да 

наблюдаваме и да сме свидетели, разбирайки нещата такива, каквито са. Когато само 

признавате, че го има това чувство на объркване, че я има тази алчност или гняв, тогава 

има честно наблюдение как стоят нещата и сте отстранили всички скрити 

предположения – или поне сте ги подкопали. 

Така че не улавяйте нещата като лични грешки, а съзерцавайте тези условия като 

непостоянни, незадоволителни и безсъщностни. (не-аз) 

Разглеждайте ги, виждайки ги такива, каквито са. Тенденцията е да възприемаме 

живота с чувството, че това са мои проблеми, и то когато сме много честни и откровени 

в това признание. Но после нашият живот има склонността да утвърждава това, защото 

ние функционираме от погрешна позиция. Обаче, самата тази позиция е непостоянна, 

незадоволителна и безсъщностна. 

„Има страдание” е много ясно и точно наблюдение, че в този момент има някакво 

чувство на нещастие. То може да варира от терзание и отчаяние до леко раздразнение. 

Дукка не е задължително да означава тежко страдание. Не е нужно животът да се е 

отнесъл жестоко с вас, не е нужно да идвате от Аушвиц или Белсен, за да кажете, че 

има страдание. Дори кралица Елизабет ще каже „Има страдание.” Сигурен съм, че и тя 

има мигове на големи терзания и отчаяние или поне моменти на раздразнение. 

Сетивният свят е чувствително преживяване. Това означава, че винаги сте изложени на 

удоволствие и болка, и на дуализма на самсара. Това е като да сте в нещо, което е 

много уязвимо и да улавяте всичко, което случайно влезе в контакт с тези тела и 

техните сетива. Така стоят нещата. Това е резултатът от раждането. 

ОТРИЧАНЕ НА СТРАДАНИЕТО 

Страданието е нещо, което обикновено не искаме да познаваме – само искаме да се 

отървем от него. Появи ли се някакво неудобство или досада, тенденцията у 

непробуденото човешко същество е да ги премахне или подтисне. Човек може да 

разбере защо съвременното общество е така увлечено в търсенето на удоволствия и 

наслади в това, което е ново, вълнуващо или романтично. Склонни сме да наблягаме на 

хубостите и удоволствията на младостта, докато грозната страна на живота – старостта, 

болестта, смъртта, скуката, отчаянието и депресията се избутват настрана. Когато се 

окажем с нещо, което не харесваме, се опитваме да избягаме от него при нещо, което 

харесваме. Ако изпитваме скука, отиваме при нещо интересно. Ако се чувстваме 

уплашени, се опитваме да намерим безопасност. Това е съвсем естествено поведение. 

Ние сме свързани с този принцип на удоволствие/болка посредством привличане и 

отблъскване. Така че ако умът не е пълен и възприемчив, тогава е избирателен – избира 

каквото харесва и се опитва да подтисне каквото не харесва. Много от нашите 
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преживявания трябва да се подтискат, защото много от това, в което неизбежно се 

въвличаме, е в някаква степен неприятно. 

Ако възникне нещо неприятно, ние казваме „Бягай!” Ако някой ни застане на пътя, 

казваме „Убий го!”. Тази тенденция често е очевидна в действията на правителствата 

ни. Плашещо е, нали, като се замислите какви хора управляват държавите ни – защото 

те все още са много невежи и непросветлени. Но така стоят нещата. Невежият ум мисли 

за изтребление. „Ето един комар. Убий го!” „Тези мравки превземат стаята. Напръскай 

ги с препарат!” В Англия има фирма, която се казва „Наеми и убий”. Не знам дали е 

някаква британска мафия, но е специализирана в убиването на вредители – както и да 

тълкувате тази дума. 

МОРАЛ И СЪЧУВСТВИЕ 

Затова трябва да имаме закони като „Ще се възпирам от умишлено убиване”, защото 

инстинктивната ни природа е да убиваме. Ако нещо ти е на пътя, убий го. Можете да 

видите това в животинското царство. Ние самите сме доста хищни създания. Мислим, 

че сме цивилизовани, но имаме много кървава история – буквално. Пълна е с безкрайни 

кръвопролития и оправдания за всякакви неправди срещу други човешки същества – да 

не споменаваме животните – и всичко е заради това първично невежество, този 

неразсъждаващ човешки ум, който ни казва да изтребим каквото ни се изпречи. 

С разглеждане ние променяме това. Разпръскваме този първично инстинктивен, 

животински модел. Не сме спазващи закона марионетки на обществото, боящи се да 

убият, защото се страхуваме от наказание. Вече наистина поемаме отговорност. 

Уважаваме живота на другите същества, дори на насекомите и създанията, които не 

харесваме. Никой никога няма да харесва комари и мравки, но можем да разгледаме 

факта, че и те имат правото да живеят. Това е наблюдение на ума, не е просто реакция: 

„Къде е спреят за вредители?” И аз не обичам по пода да ми пълзят мравки. Първата ми 

реакция е: „Къде ми е спреят?” Но после рефлективният ум ми показва, че дори тези 

създания да ме дразнят и да бих предпочел да ги няма, те имат право да съществуват. 

Това е едно наблюдение на човешкия ум. 

Същото е приложимо за неприятните умствени състояния. Така че когато изпитвате 

гняв, вместо да казвате: „Ето на – пак се ядосах!”, констатирайте: „Има гняв.” Същото е 

и със страха – ако започнете да го виждате като маминия страх, татковия страх, страха 

на кучето ми, моя страх, всичко се превръща в една лепкава паяжина от различни 

създания, свързани по едни начини и несвързани по други. И става трудно да добиете 

истинско разбиране. Но все пак страхът в това същество и страхът в онзи крастав пес е 

едно и също нещо. „Има страх.” Само толкова. Страхът, който съм изпитал, не е по-

различен от страха на другите. И тук изпитваме съчувствие дори към старите крастави 

кучета. Разбираме, че страхът е също толкова ужасен за краставите кучета, колкото за 

нас. Когато кучето го изритат с тежка кубинка и вас ви изритат с тежка кубинка, 

болката е една и съща. Болката е просто болка, студът – студ, гневът – гняв. Не е нещо 

мое, а просто „Има болка.” Това е умел начин на мислене, който ни помага да видим 

нещата по-ясно, вместо да подсилваме личната представа. И тогава, в резултат на 

разпознаването на това състояние на страдание – че има страдание – следва второто 

прозрение на Първата Благородна Истина: „То трябва да бъде разбрано.” Това 

страдание трябва да се изследва. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТРАДАНИЕТО 

Насърчавам ви да се опитате да разберете дукка; да огледате и приемете своето 

страдание. Опитайте се да го разберете, когато изпитвате физическа болка, отчаяние 

или терзание, или омраза и ненавист – каквато и форма да приеме, каквото и качество 

да има, каквото и да е по сила. Това учение не означава, че за да достигнете 

просветление трябва да сте дълбоко и абсолютно нещастни. Не е нужно да ви отнемат 

всичко или да ви подложат на мъчения. То означава да сте способни да погледнете 

страданието, дори да е слабо чувство на недоволство, и да го разберете. 

Лесно е да намерим изкупителна жертва за проблемите си. „Ако майка ми 

действително ме обичаше, ако всички около мен бяха истински мъдри и напълно 

просветлени в осигуряването на съвършената среда за мен, тогава нямаше да имам 

емоционалните проблеми, които имам сега.” Това е много глупаво! И все пак има 

много хора, които така гледат на света, смятайки, че са объркани и нещастни, защото 

животът не е бил честен с тях. Но с тази формула на първата Благородна Истина, дори 

да сме имали един наистина нещастен живот, това, което гледаме, не е страданието, 

идващо отвън, а това, което създаваме около него в собствените си умове. Това е 

пробуждането в човека – пробуждане за Истината за страданието. И тя е Благородна, 

защото вече не обвинява страданието, което изпитваме от другите. В този смисъл 

будисткият подход е уникален спрямо другите религии, защото ударението е върху 

изхода от страданието чрез мъдрост и свобода от всички заблуди, а не постигането на 

някакво блажено състояние на единение с Безкрайното. 

Аз не казвам, че другите никога не са източникът на раздразнението и яда ни, но това, 

към което сочим с това учение е нашата собствена реакция към живота. Ако някой е 

гаден към вас или умишлено и злонамерено се опитва да ви причини страдание, и вие 

мислите, че този човек ви кара да страдате, още не сте разбрали Първата Благородна 

Истина. Дори той да ви изтръгва ноктите или да ви прави други ужасни неща, докато 

мислите, че страдате заради този човек, не сте разбрали Първата Благородна Истина. 

Да разберем страданието е ясно да видим, че то е нашата реакция към човека, който ни 

изтръгва ноктите. „Мразя те.” – това е страданието. Самото изтръгване на ноктите е 

болезнено, но страданието включва „Мразя те” и „Как можеш да ми причиняваш това” 

и „Никога няма да ти простя.” 

Както и да е, не чакайте някой да ви изтръгне ноктите, за да практикувате с Първата 

Благородна Истина. Изпробвайте я с малки неща, с някой, който е нетактичен или груб, 

или ви пренебрегва. Ако страдате, защото този човек ви е нагрубил или засегнал по 

някакъв начин, можете да работите с това. Има много моменти в ежедневието, когато 

можем да бъдем наранени или разстроени. Можем да се разгневим или раздразним 

дори само от начина, по който някой върви или изглежда. Поне аз мога. Понякога 

можете да забележите как сте изпитали неприязън само от начина, по който някой 

върви или защото не прави нещо, а би трябвало – такива неща могат много да ни 

разстроят или разгневят. Човекът не ви е наранил, нито ви е направил нещо, не ви е 

изтръгнал ноктите, но вие пак страдате. Ако не можете да разгледате страданието в 

тези прости случаи, никога няма да сте достатъчно храбри да го направите, когато 

някой действително ви вади ноктите! 

Ние работим с малките неудовлетворения в обичайностите на живота. Разглеждаме 

начина, по който можем да бъдем наранени или обидени, или раздразнени и ядосани от 

съседите, от хората, с които живеем, от г-жа Татчър, от това как стоят нещата или от 

самите себе си. Ние знаем, че страданието трябва да бъде разбрано. Практикуваме, като 

наблюдаваме страданието като обект и разбираме: „Това е страдание.” Така имаме 

проникновено разбиране за страданието. 
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УДОВОЛСТВИЕ И НЕУДОВОЛСТВИЕ 

Нека изследваме: Докъде ни доведе това хедонистично дирене на удоволствие като 

самоцел? То продължава вече няколко десетилетия, но дали като резултат човечеството 

е станало по-щастливо? Като че ли в наши дни са ни дадени правото и свободата да 

правим каквото искаме с наркотици, секс, пътувания и т.н. – всичко минава, всичко е 

позволено, нищо не е забранено. Трябва да направите нещо наистина противно, нещо 

насилствено, за да бъдете отлъчени от обществото. Но дали възможността да следваме 

собствените си импулси ни е направила по-щастливи или по-спокойни и доволни? 

Всъщност тя ни прави много егоистични; ние не мислим как действията ни ще се 

отразят на другите. Мислим само за себе си; аз и моето щастие, моята свобода и моите 

права. И аз се превръщам в ужасно неудобство, източник на голямо раздразнение, яд и 

нещастие за хората около мен. Ако мисля, че мога да правя каквото искам или да 

казвам каквото ми се прище, дори да е на чужд гръб, тогава аз съм човек, който е 

просто неудобство за обществото. 

 

Когато се надигне чувството на „каквото аз искам” и „каквото аз смятам, че трябва или 

не трябва” и искаме да се насладим на всички удоволствия на живота, неизбежно се 

разстройваме, защото животът е толкова безнадежден и всичко е толкова погрешно. 

Животът ни запраща в различни състояния на страх и желание. И дори когато получим 

всичко, което искаме, ще мислим, че нещо липсва, че нещо все още е непълно. Така че 

дори когато животът е най-прекрасен, пак го има това чувство на страдание – за нещо, 

което още не е направено, преследва ни някакво съмнение или страх. 

 

Например аз винаги съм обичал хубавата природа. Веднъж, по време на семинар, който 

водех в Швейцария, ме заведоха на една прекрасна планина и забелязах едно 

неотклонно чувство на терзание в ума си от толкова много хубост и от този безкраен 

поток от красиви гледки. Имах едно чувство на желание да уловя всичко, непрекъснато 

да бъда нащрек, за да погълна с очите си всичко. Беше много изтощително! Това е било 

дукка, нали? 

 

Забелязвам, че ако правя нещата неосъзнато, без внимание, дори нещо толкова 

безвредно като гледането на красиви планини – ако аз все се пресягам, за да се уловя за 

нещо, това винаги носи неприятно чувство. Дукка. Ако искате да уловите нещо 

красиво, защото не искате да се разделите с него, това е страдание. 

 

Изпадането в нежелани ситуации също е страдание. Например аз никога не съм обичал 

да пътувам с метрото в Лондон. Все се оплаквах: „Не искам да слизам в метрото с тези 

ужасни плакати и непривлекателни станции. Не искам да се тъпча в тези малки 

мотриси под земята.” Беше изключително неприятно преживяване. Но после се 

вслушах в този оплакващ се, мърморещ глас – страданието от нежеланието да съм с 

нещо неприятно. Тогава, осмислил това, спрях да вдигам врява, за да мога пак да съм с 

неприятното и некрасивото, но без страдам от тях. Осъзнах, че просто така стоят 

нещата и няма проблем. Не е нужно да правим проблеми – било то защото сме в 

неприветливото метро или гледаме красивата природа. Нещата са такива, каквито са, и 

ние можем да ги разпознаем и схванем в техните променящи се форми, без да се 
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вкопчваме в тях. Да се вкопчим означава да искаме да се хванем за нещо, което 

харесваме; да искаме да се отървем от нещо, което не харесваме, или да искаме да 

получим нещо, което нямаме. 

 

Можем много да страдаме и заради други хора. Спомням си, че в Тайланд имах много 

негативни мисли към един от монасите. Направеше ли нещо, си казвах: „Той не биваше 

да прави така.” Кажеше ли нещо, аз пак: „Той не биваше да казва това!” Навсякъде 

разнасях този монах в ума си. Дори да отидех другаде, пак си мислех за него; 

възприятието за него се надигаше и се появяваха същите реакции: „Помниш ли когато 

той каза това и направи онова?” и „Той не биваше да казва онова и не трябваше да 

прави онова.” 

 

Веднъж намерил учител като Аджан Ча, аз исках той да е съвършен. Мислех си: „О, той 

е прекрасен учител. Прекрасен!” Но тогава той правеше нещо, което ме разстройваше, 

и аз си казвах: „Но аз не искам той да прави неща, които ме разстройват, защото ми се 

иска да мисля за него като за прекрасен.” Все едно казвах: „Аджан Ча, непрекъснато 

бъди прекрасен за мен. Никога не прави нещо, което ще вкара някаква отрицателна 

мисъл в ума ми.” Така че дори когато намерите някого, когото много уважавате и 

обичате, пак ще го има страданието от привързването. Неизбежно е той да направи или 

каже нещо, което няма да харесате или одобрите, това ще ви причини съмнение и вие 

ще страдате. 

 

Веднъж няколко американски монаси дойдоха в Уат Па Понг, нашия манастир в 

Североизточен Тайланд. Те бяха много критични и сякаш виждаха само нередните 

неща. Те не мислеха, че Аджан Ча е особено добър учител и не харесаха манастира. 

Усетих надигането на голям гняв и омраза, защото те критикуваха нещо, което обичах. 

Изпитах негодувание: „Като не ви харесва, се махайте. Той е най-добрият учител на 

света и ако вие не виждате това, просто се махайте!” Такъв тип привръзване – обич или 

отдаденост, е страдание, защото ако нещото или човека, когото обичате, бъдат 

критикувани, ще изпитате гняв и негодувание. 

ПРОЗРЕНИЕ В СИТУАЦИИ 

 

Понякога прозрението се надига в най-неочаквани моменти. Това се случи с мен, 

докато живеех в Уат Па Понг. Североизточната част на Тайланд не е най-красивото или 

желано място на света с храстовидните си гори и голите равнини. Освен това през 

топлия сезон става изключително горещо. За всеки Ден на Съблюдаването, на предния 

ден, в най-големия пек на следобяда, трябваше да излизаме и да помитаме листата от 

алеите. Имаше много площ за метене. Целият следобяд минаваше под жаркото слънце, 

в пот и замитане на листата на големи купчини със саморъчно изработени метли. Това 

беше едно от задълженията ни. На мен хич не ми харесваше. Мислех си: „Аз не искам 

да правя това. Не съм дошъл тук да мета листата от земята. Дошъл съм да стана 

просветлен, а те ме карат да мета листа. Освен това е горещо, а кожата ми е деликатна. 

Мога да получа рак на кожата от този горещ климат.” 
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Стоях така един следобяд, абсолютно нещастен и си мислех: „Какво правя тук? Защо 

дойдох? Защо стоя тук?” Стоях така, с дългата, груба метла, без капка енергия, 

изпълнен със съжаление към себе си и мразейки всичко. Тогава се появи Аджан Ча, 

усмихна ми се и каза: „Уат Па Понг е много страдание, нали?” и отмина. А аз се 

замислих: „Той защо ми каза това?” и „Всъщност не е толкова лошо.” Накара ме да се 

замисля: Дали метенето на листа действително е толкова неприятно? Не, не е. По-скоро 

е нещо неутрално. Метеш си листата и е нито лошо, нито хубаво. Дали потенето е 

толкова ужасно? Наистина ли е злощастно, унизително преживяване? Наистина ли е 

толкова зле, колкото се преструвам, че е? Не. Потенето е нещо нормално, съвсем 

естествено е да се потиш. И аз нямам рак на кожата и хората в Уат Па Понг са много 

мили. Учителят е много добър и мъдър човек. Монасите се отнасят добре с мен. 

Миряните идват и ми дават храна, и… От какво всъщност се оплаквам?” 

Разсъждавайки върху действителното преживяване от престоя си там, аз си казах: 

„Добре съм. Хората ме уважават. Отнасят се добре с мен. Обучават ме много приятни 

хора в много приятна страна. Няма нищо лошо, аз съм кривият. Аз правя проблем, 

защото не искам да се потя и не искам да мета листа.” Тогава получих много ясно 

прозрение. Изведнъж забелязах нещо в себе си, което винаги се беше оплаквало и беше 

много критично и което винаги ме беше възпирало да се отдам напълно на нещо или да 

се явя доброволец в някаква ситуация. 

 

Друго преживяване, от което се поучих, беше обичаят да се мият нозете на старшите 

монаси, след като те се върнат от просене на милостиня. След като бяха обикаляли 

босоноги из селото и оризищата, краката им бяха кални. Пред столовата имаше корита 

за крака. Когато Аджан Ча идваше, всички монаси – може би 20 или 30 – се втурваха да 

му измият краката. Когато за първи път видях това, си казах: „Аз няма да направя това 

– не и аз!” На другия ден, когато 30 монаха се втурнаха навън, за да посрещнат Аджан 

Ча и да му измият краката, аз си помислих: „Що за глупаво нещо – 30 монаси да мият 

краката на един мъж. Аз няма да го правя.” На по-следващия ден реакцията стана още 

по-агресивна…. 30 монаха се втурнаха навън да измият краката на Аджан Ча и… „Това 

наистина ме ядосва, писна ми вече! Това е най-глупавото нещо, което съм виждал – 30 

души да мият краката на един човек! Той сигурно си мисли, че го заслужава – така 

укрепва егото си. Сигурно има огромно его, толкова хора да му мият краката. Аз никога 

няма да го направя!” 

 

Бях започнал да развивам силна реакция, свръхреация. Седях там и се чувствах 

нещастен и гневен. Гледах монасите и си мислех: „Всичките ми изглеждат глупави. Не 

знам какво правя тук.” 

 

Но после започнах да слушам и си казах: „Това е много неприятна рамка на ума. Има 

ли за какво да се разстройвам? Те не са карали мен да го правя. Всичко е наред. Няма 

нищо лошо 30 души да мият краката на един. Не е аморално или лошо поведение, може 

дори да им носи наслада. Може би го искат – може би е добре да се прави това… Може 

би и аз трябва да го правя!” На другата сутрин 31 монаха се втурнаха навън да мият 

краката на Аджан Ча. Вече нямаше проблем. Почувствах се много добре: онова, 

гадното нещо в мен, беше спряло. 
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Ние можем да размишляваме върху нещата, които надигат у нас негодувание и гняв. 

Наистина ли има нещо лошо в тях, или е нещо, за което ние създаваме дукка? Тогава 

започваме да разбираме проблемите, които създаваме в живота си и в живота на хората 

около нас. 

 

Когато имаме осъзнатост (внимание), ние сме готови да понесем целокупността на 

живота; с вълнението и скуката, с надеждата и отчаянието, с удоволствието и болката, с 

обаянието и оттегчението, с началото и края, с раждането и смъртта. Готови сме да 

приемем целостта на всичкото в ума си, а не просто да бъдем погълнати в приятното, 

подтискайки неприятното. Процесът на прозрението е отиването в дукка, виждането на 

дукка, признаването на дукка и разпознаването на дукка във всичките й форми. Тогава 

вие преставате просто да реагирате по навик на удовлетворяването или подтискането. И 

заради това можете повече да понесете страданието, можете да сте по-търпеливи с него. 

 

Тези учения не са извън нашето преживяване. Те са отражения на нашия действителен 

опит, а не сложни интелектуални теми. Затова положете усилия в развиването, а не в 

засядането в коловоза. Колко пъти трябва да се чувствате виновни заради аборта си или 

заради грешките, които сте правили в миналото? Трябва ли да прекарвате цялото време 

от живота си в „повръщане” на нещата, които са ви се случили и да се отдавате на 

безкрайни разсъждения и анализи? Някои хора превръщат себе си в такива сложни 

личности. Ако само се отдавате на спомени, представи и мнения, винаги ще останете 

затънали в света и никога няма да минете отвъд него. 

 

Можете да оставите този товар, ако сте готови вещо да използвате ученията. Кажете си: 

„Вече няма да бъда уловен в това. Отказвам да участвам в тази игра. Няма да се предам 

на това настроение.” Започнете да се поставяте в позиция на знаене: „Аз знам тази 

дукка. Има дукка.” Много е важно да вземете решението да идете там, където е 

страданието и после да пребивавате с него. Само чрез такова изследване и 

конфронтиране на страданието, човек може да се надява, че ще стигне до страхотното 

прозрение: „Това страдание е разбрано.” 

 

Това са трите аспекта на Първата Благородна Истина. Това е формулата, която трябва 

да използваме и прилагаме при разглеждането на живота си. Винаги, когато изпитате 

страдание, първо го констатирайте: „Има страдание.”, после „То трябва да бъде 

разбрано.” И накрая: „То е разбрано.” Това разбиране за дукка е прозрението в Първата 

Благородна Истина. 
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ВТОРАТА БЛАГОРОДНА ИСТИНА 

Каква е Благородната Истина за Произхода на Страданието? Желанието, което 

обновява бъденето и е съпроводено от увлечение и похот, увлечение по това и онова, с 

други думи, жадуването за чувствени желания, жадуване за бъдене, жадуване за не-

бъдене. Но къде се надига и процъфтява това жадуване? Там, където е това, що 

изглежда обично и удовлетворително, там се надига и процъфтява. 

Това е тази Благородна Истина за Произхода на Страданието: такова беше 

видението, прозрението, мъдростта, познанието и светлината, които се надигнаха у 

мен за неща, нечувани досега. 

Тази Благородна Истина трябва да бъде проникната чрез изоставяне на произхода на 

страданието... 

Тази Благородна Истина е проникната чрез изоставяне на произхода на страданието: 

такова беше видението, прозрението, мъдростта, познанието и светлината, които 

се надигнаха у мен за неща, нечувани досега. 

Самюта Никая LVІ,11 

Втората Благородна Истина със своите три аспекта е: „Страданието има произход, 

който е привързването към желанието. Желанието трябва да бъде пуснато. Желанието е 

пуснато.” 

Втората Благородна Истина гласи, че страданието има произход и той е привързването 

към трите вида желание: желание за сетивно удоволствие (кама тана), желание за 

ставане (бава тана) и желание за премахване (вибава тана). Това е твърдението на 

Втората Благородна Истина, тезисът, париати. Това съзерцавате – произходът на 

страданието е привързването към желанието. 

ТРИ ВИДА ЖЕЛАНИЕ 

Желанието, или тана на пали, е особено важно за разбиране. Какво е желанието? Кама 

тана е лесна разбиране. Това е желанието за сетивни удоволствия и вечното търсене на 

неща, които да възбуждат или задоволяват сетивата – кама тана. Съзерцавайте – как се 

чувствате, когато имате желание за удоволствие? Например ако ядете и сте гладни, и 

храната е вкусна, можете да осъзнаете желанието за още една хапка. Забележете това 

чувство, когато вкусвате нещо приятно и отчетете желанието за още. Не го вярвайте, 

пробвайте го. Не мислете, че го знаете, защото така е било в миналото. Пробвайте го, 

когато се храните. Вкусете нещо превъзходно и вижте какво се случва: надига се 

желание за още. Това е кама тана. 

Ние съзерцаваме и чувството от желанието да станем нещо. Но ако има невежество, 

тогава не търсим нещо вкусно за ядене или пък хубава музика за ухото, а биваме 

улавяни в реалията на амбицията и постигането – в желанието да станем. Впримчени 

сме в това движение на копнежа да бъдем щастливи, да станем богати; или може да се 

опитваме да придадем важност на живота си, като оправяме света. Забележете това 

усещане за желаене да станете нещо различно от това, което сте сега. 
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Чуйте бава тана на живота си: „Искам да практикувам медитация, за да се освободя от 

болката. Искам да стана просветлен. Искам да стана монах или монахиня. Искам да 

стана просветлен като мирянин. Искам да имам жена и деца, и професия. Искам да се 

наслаждавам на сетивния живот, без да се отказвам от нищо, и да стана просветлен 

арахант.” 

Когато отпаднат заблудите за това да станем нещо, следва желанието да се отървем, да 

премахнем. Вече съзерцаваме вибава тана – желанието за премахване: „Искам да се 

отърва от страданието си. Искам да се отърва от гнева си. Изпитвам гняв и искам да се 

отърва от него. Искам да се отърва от ревността, страха и безпокойството.” 

Наблюдавайте това като разглеждане на вибава тана. Всъщност наблюдаваме това нещо 

у нас, което иска да се отърве от разни работи. И не се опитваме да се отървем от 

вибава тана. Не заставаме в опозиция на желанието да се отървем от това или онова, 

нито пък го окуражаваме. Само го разглеждаме: „Това е то. Това е чувството, когато 

искаш да се отървеш от нещо; Трябва да овладея гнева си. Трябва да убия дявола и да 

се отърва от алчността – тогава ще стана…” Това влакче от мисли ясно ни показва 

тясната връзка между „ставането” и „отърваването”. 

Имайте едно наум, обаче, че тези три категории на кама тана, бава тана и вибава тана са 

само удобни способи за съзерцание на желанието. Те не са напълно отделни форми на 

желанието, а само негови различни аспекти. 

Второто прозрение на Втората Благородна Истина е: „Желанието трябва да бъде 

пуснато.” Така пускането влиза в упореба. Имате прозрението, че желанието трябва да 

бъде оставено, пуснато, но това прозрение не е желание за пускане на нещо. Ако не сте 

много мъдри и не правите разграничение, лесно ще се увлечете: „Искам да се отърва, 

искам да пусна всичките си желания” – но това пак е желание. Разглеждайте го. 

Можете да видите желанието за отърваване, желанието за ставане, желанието за 

сетивно удоволствие. Разбирайки тези три вида желание, можете да ги пуснете. 

Втората Благородна Истина не ви кара да мислите: Аз имам много чувствени желания.” 

Или „Аз съм много амбициозен. Аз съм бава тана на квадрат!” или „Аз съм истински 

нихилист. Искам да изляза от системата. Аз съм истински вибава тана фанатик. Такъв 

съм аз.” Втората Благородна Истина не е това. Тя не касае идентифицирането ни с 

желанията, а разпознаването им. 

Преди прекарвах много време да наблюдавам каква част от практиката ми е желание да 

стана нещо. Например каква част от добрите ми намерения в медитативната ми 

практика на монах са свързани с това да стана харесван – каква част от отношенията ми 

с другите монаси и монахини или миряни касае желанието ми да бъда харесван и 

одобряван. Това е бава тана – желание за възхвала и успех. Като монах, имате тази бава 

тана: искате хората да разбират всичко и да ценят Дамма. Дори тези изтънчени, почти 

благородни желания, са бава тана. 

После имаме вибава тана в духовния живот и тя може да е много фанатична: „Искам да 

се отърва, да унищожа, да премахна тези поквари.” Чувал съм се как разсъждавам: 

„Искам да се отърва от желанието. Искам да се отърва от гнева. Не искам да се 

страхувам и да ревнувам повече. Искам да съм смел. Искам да имам радост и ведрина в 

сърцето.” 
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Тази практика на Дамма няма за цел да се намразите за тези мисли, а да видите, че те са 

условени в ума ви. Те са нетрайни. Желанието не е това, което сме, а начинът ни на 

реагиране от невежество, когато не сме разбрали Четирите Благородни Истини в 

техните три аспекта. И ние реагираме така на всичко. Това са нормални реакции, 

дължащи се на невежество. 

Но никому не е нужно да продължаваме да страдаме. Ние не сме безнадеждни жертви 

на желанието. Можем да позволим на желанието да бъде такова, каквото е, докато 

напълно го пуснем. Желанието има власт над нас и ни заблуждава само докато сме се 

вкопчили в него, докато му вярваме и му реагираме. 

ВКОПЧВАНЕТО Е СТРАДАНИЕ 

Обикновено поставяме между чувството и страданието знак за равенство, но чувството 

не е страдание. Вкопчването в желанието – стискането му, това е страданието. 

Желанието не причинява страдание. Причината за страданието е вкопчването в 

желанието. Това твърдение трябва да се разглежда и съзерцава от гледна точка на 

личния опит. 

Трябва да изследвате желанието и да го разпознавате като такова. Трябва да знаете кое 

е естествено и необходимо за оцеляването и кое не е. Може да ни обземе идеализъм и 

да си мислим, че дори нуждата от храна е някакъв вид желание, което не бива да имаме. 

Човек може да достигне дори до нелепости. Но Будата не е бил нито идеалист, нито 

моралист. Той нищо не се е опитвал да заклейми. Опитвал се е да ни пробуди за 

истината, така че ясно да видим нещата. 

Появи ли се тази яснота и правилния поглед, вече няма страдание. Пак може да 

изпитвате глад. Пак ще ви трябва храна, без това да се превръща в желание. Храната е 

естествена нужда на тялото. Тялото не е аз; нуждае се от храна, иначе ще отслабне и ще 

умре. Такова е естеството на тялото – и в това няма нищо лошо. Ако станем много 

морални и принципни и смятаме, че сме телата си, че гладът е наш собствен проблем и 

че не бива да ядем – това не е мъдрост, а глупост. 

Когато прозрете произхода на страданието, осъзнавате, че проблемът е във вкопчването 

в желанието, не в самото желание. Вкопчването означава да бъдете заблудени от него, 

да мислите, че това съм наистина „аз” и това е наистина „мое”: „Тези желания са 

самият аз и ми има нещо, щом ги изпитвам.” Или „Не се харесвам такъв. Трябва да 

стана нещо друго.” Или „Трябва да се отърва от нещо, преди да стана каквото искам.” 

Всичко това е желание. Слушайте го с открито внимание, без да го наричате добро или 

лошо, просто разпознавайки го какво е. 

ПУСКАНЕ 

Ако съзерцаваме желанията и само ги слушаме, вече не сме привързваме към тях, 

просто ги оставяме да бъдат такива, каквито са. Тогава идваме до осъзнаването, че 

произходът на страданието, желанието, може да бъде положено настрани и оставено 

(пуснато). 

Как се пускат неща? Оставяте ги така, както са. Не ги унищожавате или захвърляте. По-

скоро ги пускате и ги оставяте така. Чрез практиката на пускането ние осъзнаваме, че 
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страданието има произход, който е привързването към желанието и осъзнаваме, че 

трябва да пуснем тези три вида желание. И тогава вече няма привръзване към тях. 

Когато разпознаете, че сте привързани, си спомнете, че „пускането” не значи 

„отърваване” или „захвърляне”. Ако аз съм привързан към този часовник и вие кажете 

„остави го”, това не означава „хвърли го”. Може да си помисля, че трябва да го хвърля, 

защото съм привързан към него, но това ще е просто желание да се отърва от него. Ние 

си мислим, че отърваването от обекта е начин да се отървем от привързването. Но ако 

мога да разгледам привързването, това вкопчване в часовника, осъзнавам, че няма 

смисъл да се отървавам от него – часовникът си е хубав, показва точно време и е 

лекичък. Часовникът не е проблемът. Проблемът е вкопчването в него. Какво да правя 

тогава? Пускам го, слагам го настрана – нежно го оставям долу без каквато и да е било 

неприязън. Така мога пак да го вдигна, да видя колко е часът и да го сложа настрана, 

когато е необходимо. 

Можете да приложите това прозрение за „пускане” върху желанието за сетивни 

удоволствия. Може би искате да се забавлявате? Как можете да сложите това желание 

настрана без неприязън? Просто го разпознайте като желание, без да го съдите. Можете 

да наблюдавате стремежа да се отървете от него – защото изпитвате вина да имате 

такова глупаво желание, но само го положете настрана. И тогава, като го видите такова, 

каквото е, разпознавайки го просто като едно желание, вече не сте привързани към 

него. 

Този начин винаги работи в моментите от ежедневието. Когато се чувствате потиснати 

или негативни, мигът, в който откажете да се отдадете на това чувство, е преживяване 

на прозрение. Щом видите това, вече нямате нужда да тънете в морето на депресията и 

отчаянието и да се валяте в него. Можете да спрете, като се научите да не умувате 

върху нещата. 

Трябва да се научите чрез практика, за да знаете за себе си как да пускате произхода на 

страданието. Можете ли да пуснете желанието с желанието да го пуснете? Какво е това, 

което пуска в даден момент? Трябва да съзерцавате това усещане за пускане и 

действително да го изследвате до идването на прозрението. Продължавайте, докато 

дойде това прозрение: „А, пускане, да. Сега разбирам. Желанието е пуснато.” Това не 

означава, че завинаги сте пуснали това желание, но в този въпросен момент трябва да 

го пуснете и го правите с пълно съзнание. Тогава има прозрение. Наричаме го 

вътрешно познание. На пали го наричаме нанадасана или „проникновено разбиране”. 

Своето първо прозрение в пускането – letting go, получих през първата си година на 

медитация. Стигнах до аналитичното заключение, че трябва да пуснеш всичко, но 

после си помислих: „Как се пуска?” Изглеждаше невъзможно да пуснеш просто така 

всичко. Не спирах да разсъждавам: „Как се пуска?” После си казвах: „Пускаш, като 

пускаш.” „Пусни тогава!” И после пак: „Но аз не го ли направих вече?” и „Как се 

прави?” „Просто пускаш!” Това не спираше и аз ставах все по-раздразнителен. Но 

накрая стана ясно какво се случваше. Ако се опитате да анализирате пускането в 

детайли, се впускате в безкрайно усложняване. Не беше нещо, което се разбираше с 

думи, а нещо, което действително правиш. И аз просто пуснах за миг, ей така. 

Когато става дума за лични проблеми и мании, пускането е също толкова просто. Не 

става дума за анализиране и и безкрайното им превръщане в проблем, а в 
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упражняването на това състояние на оставяне на нещата така, на пускането им. 

Отначало ги пускате, но после пак ги улавяте, защото навикът на вкопчването е много 

силен. Но поне добивате представа. Дори когато получих онова прозрение за пускане, 

аз го направих за миг и после пак се вкопчих, мислейки: „Не мога да го направя. Имам 

толкова много лоши навици.” Но не вярвайте на това натякващо, презрително нещо у 

вас. То изобщо не заслужава доверие. Всичко е въпрос на практикуване на пускане. 

Колкото повече виждате как да го правите, толкова повече съумявате да запазвате 

състоянието на непривързване. 

ПОСТИГАНЕ 

Важно е да знаете кога трябва да пуснете желанието: когато вече не го съдите и не се 

опитвате да се отървете от него; когато осъзнавате, че просто така стоят нещата. Когато 

сте много спокойни и хладокръвни, тогава ще откриете, че няма привързване към 

нищо. Не сте заплетени в опити за постигане или отърваване от нещо. Благополучието 

е да знаете нещата такива, каквито са, без чувството за необходимост от преценка за 

тях. 

Ние непрекъснато казваме: „Това не трябва да е така.” „Аз не бива да съм такъв.” „Ти 

не бива да си такъв и не бива да правиш това!” и т.н. Сигурен съм, че мога да ви кажа 

какви трябва да сте и вие можете да ми кажете какъв трябва да бъда аз. Трябва да сме 

добри, любящи, щедри, добросърдечни, трудолюбиви, усърдни, смели, храбри и 

състрадателни. Изобщо не е нужно да ви познавам, за да ви кажа това! Но за да ви 

опозная, трябва да се отворя за вас, а не да тръгвам от идеала какви трябва да са един 

мъж или една жена, какъв трябва да е един будист или един християнин. Не е като да 

не знаем какви трябва да бъдем. 

Нашето страдание идва от привързването, което имаме към идеалите и комплексите, 

които си създаваме за това как стоят нещата. Никога не сме каквито трябва според най-

висшите ни идеали. Животът, другите, страната, в която сме, светът, в който живеем – 

нещата никога не са такива, каквито трябва. Ставаме много критични към всичко и към 

себе си: „Знам, че трябва да съм по-търпелив, но просто не мога!” Чуйте всички тези 

„трябва” и „не трябва”, и желанията: искаме приятното, искаме да станем еди какви си, 

или искаме да се отървем от грозното и болезненото. Това е като да слушаш някого 

през оградата: „Искам това и не харесвам онова. Трябва да е така, а не онака.” Отделете 

времето да чуете оплакващия се ум, вкарайте го в съзнанието си. Аз често го правех, 

когато се чувствах неудовлетворен и критичен. Затварях очи и започвах да си мисля: 

„Не харесвам това и не харесвам онова.” „Онзи човек не бива да е такъв.” И „Светът не 

бива да е такъв.” Слушах този критичен демон, който не млъкваше и все критикуваше 

мен, вас и света. После си казвах: „Искам щастие и удобство. Искам да се чувствам в 

безопасност. Искам да бъда обичан.” Умишлено си мислех тези неща и ги слушах 

просто за да ги познавам като условия, възникващи в ума. Извикайте ги и във вашия ум 

– надигнете всички надежди, желания и критики. Въведете ги в съзнанието. Тогава ще 

познавате желанието и ще можете да го положите настрана. 

Колкото повече съзерцаваме и изследваме вкопчването, толкова повече се надига 

прозрението: „Желанието трябва да се пусне.” И после, посредством реална практика и 

разбиране какво е пускането, достигаме до третото прозрение на Втората Благородна 

Истина, което е: „Желанието е пуснато.” Ние вече познаваме пускането. То не е 
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някакво пускане на теория, а директно прозрение. Вече знаете, че пускането е 

постигнато. За това е и цялата практика. 
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ТРЕТАТА БЛАГОРОДНА ИСТИНА 

 

Каква е Благородната Истина за Преустановяването на Страданието? 

Безостатъчното избледняване и преустановяване на същото онова жадуване 

(желание); отхвърлянето, освобождаването, оставянето и отказът от него. Но къде 

се изоставя това жадуване и къде бива преустановено? Там, където е това, що 

изглежда обично и удовлетворително, там се изоставя и преустановява. 

 

Това е тази Благородна Истина за Преустановяването на Страданието: такова беше 

видението, прозрението, мъдростта, познанието и светлината, които се надигнаха у 

мен за неща, нечувани досега. 

 

Тази Благородна Истина трябва да бъде проникната, за да се осъществи 

Преустановяването на Страданието... 

 

Тази Благородна Истина е проникната, за да се осъществи Преустановяването на 

Страданието: такова беше видението, прозрението, мъдростта, познанието и 

светлината, които се надигнаха у мен за неща, нечувани досега. 

 

Самюта Никая LVІ, 11 

 

Третата Благородна Истина със своите три аспекта е: „Има преустановяване на 

страданието, на дукка. Преустановяването на дукка трябва да бъде осъществено. 

Преустановяването на дукка е осъществено.” 

Целта на будисткото учение е развиване на рефлективен ум, за да се освободим, да 

пуснем делюзиите. Четирите Благородни Истини са учение за пускането чрез 

изследване или разглеждане – съзерцаване: „Защо е така? Защо е по този начин?” 

Хубаво е да се умува върху неща като защо монасите си бръснат главите или защо 

Буда-рупите изглеждат така, както изглеждат. Ние размишляваме… умът не формира 

мнение дали тези неща са хубави, лоши, полезни или безполезни. Умът се отваря и 

разглежда. „Какво означава това? Какво представят монасите? Защо носят купи за 

просене? Защо не могат да имат пари? Защо не могат сами да си отглеждат храната?” 

Ние разсъждаваме как този начин на живот е запазил традицията и е позволил да бъде 

предадена от първия й създател – Готама до наши дни. 

 

Ние разсъждаваме, когато видим страдание; когато видим природата на желанието; 

когато разпознаем, че привързването към желанието е страдание. Тези прозрения могат 

да дойдат само посредством рефлексия; не могат да дойдат чрез вяра. Не можете да се 

накарате да вярвате или осъществите прозрение като волеви акт; само посредством 

съзерцаване и размишления върху тези истини, прозренията идват. Идват само през 

отворения и приемствен за учението ум – сляпата вяра със сигурност не се препоръчва 

нито се очаква от някого. Вместо това се очаква умът да е склонен да бъде приемащ, 

разсъждаващ и разглеждащ. 

 

Това ментално състояние е много важно – то е изходът от страданието. То не е умът, 

който има фиксирани представи и предразсъдъци и си мисли, че знае всичко или който 
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взема всичко, казано от другите, за истина. То е умът, който е отворен за тези Четири 

Благородни Истини и може да разсъждава върху нещо, което можем да видим в 

собственото си съзнание. 

 

Хората рядко осъществяват не-страдание, защото това изисква специален тип 

готовност да се разсъждава и разследва и да се мине отвъд грубото и очевидното. 

Изисква се готовност да се взрете в собствените си реакции, да сте способни да видите 

привързаностите и да разсъдите: „Какво е чувството от привързването?” 

 

Например, чувствате ли се щастливи или освободени от това, че сте привързани към 

желанието? Това вдъхновяващо ли е или подтискащо? Тези въпроси са за вас, да ги 

разследвате. Ако откриете, че привързаността към вашите желания е освобождаваща, 

тогава продължете да го правите. Привържете се към всичките си желания и вижте 

какъв ще е резултата. 

 

В моята практика аз съм видял, че привързването към моитe желания е страдание. Няма 

съмнение за това. Мога да видя колко много страдание в живота ми е било причинено 

от привързване към материални неща, идеи, поведения или страхове. Мога да видя 

всякакви ненужни терзания, които съм си причинил посредством привързване, защото 

не съм знаел друго. Аз съм отгледан в Америка – земята на свободата. Тя обещава 

правото да бъдем щастливи, но всъщност ни обещава правото да се привързваме към 

всичко. Америка ви окуражава да бъдете колкото можете по-щастливи посредством 

придобиване на неща. Но ако работите с Четирите Благородни Истини, превързването 

ще бъде разбрано и осъзнато; тогава прозрението за не-привързването ще се надигне 

(ще се прояви). Това не е интелектуална позиция или команда от мозъка ви, който ви 

казва, че не трябва да се привързвате; това е просто естествено прозрение за не-

привързване или не-страдание. 

ИСТИНАТА ЗА НЕТРАЙНОСТТА 

Тук, в „Амаравати” пеем Даммасакаппаваттана Сутта в традиционната й форма. Когато 

Будата произнесъл тази проповед за Четирите Благородни Истини, само един от 

петимата ученици, които слушали, я разбрал; само един получил дълбоко прозрение. 

Другите само я харесали, мислейки си: „Много хубаво учение, наистина.”, но само един 

– Кондана, имал пълното разбиране за това какво казал Будата. 

 

Девите също слушали проповедта. Девите са небесни, етерни създания, много по-

висши от нас. Те нямат груби тела като нашите, имат етерни тела и са красиви, 

прекрасни и интелигентни. И макар с радост да изслушали проповедта, нито едно от 

тях не било просветлено от нея. 

 

Знаем, че те били много щастливи от просветлението на Будата и възликували до 

небесата, когато чули учението му. Първо един чин деви я чул, после те възликували 

към следващия чин и скоро всички деви ликували – до най-високите небеса, до сферата 

на Брамите. Имало ехтяща радост, че Колелото на Дамма било задвижено и тези деви и 
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Брами ликували с нея. Но все едно, само Кондана, един от петимата ученици, получил 

просветление, когато чул тази проповед. В самия край на суттата Будата го нарекъл 

„Анна Кондана”. „Анна” означава проникновено познание, така че „Анна Кондана” 

означава „Кондана-Който-Знае”. 

 

Какво знаел Кондана? Какво било неговото прозрение, което Будата възхвалил в края 

на проповедта? То било: „Всичко, което е предмет на възникване, е предмет на 

преустановяване.” Това може да не звучи като особено голямо познание, но всъщност 

подсказва за един универсален модел: всичко, което е предмет на възникване е предмет 

на преустановяване. То е нетрайно и без аз… Така че не се привързвай, не изпадай в 

заблуда от това, което възниква и се преустановява. Не търсете убежища, в който да 

пребивавате и почивате, в неща, които възникват – защото те ще отмрат. 

 

Ако искате да страдате и да похабите живота си, търсете неща, които възникват. Те ще 

ви отведат до края, до прекратяването и от това няма да станете по-мъдри. Ще 

обикаляте в кръг, повтаряйки все същите тъжни навици и когато умрете, няма да сте 

научили нищо важно от живота си. 

 

Вместо да мислите за това, действително го умозрете: „Всичко това е предмет на 

възникване и предмет на преустаняване.” Приложете го към живота по принцип, към 

собствения си опит. Тогава ще разберете. Просто забележете: начало… край. Умозрете 

как стоят нещата. Тази сетивна сфера е само възникване и отмиране, начало и край; и в 

този живот може да има съвършено разбиране – самма дитти. Не знам колко дълго е 

живял Кондана след проповедта на Будата, но в онзи миг бил просветлен. Точно в онзи 

момент имал съвършеното разбиране. 

 

Бих искал да наблегна колко е важно да развиете този начин на рефлексия. Вместо да 

развивате метод за успокояване на ума, което със сигурност е една част от практиката, 

разберете, че правилната медитация е посвещаване на мъдро изследване. То включва 

храбро усилие за дълбоко вглеждане в нещата, не самоанализ и преценки защо страдате 

на личностно ниво, а убеденост да следвате пътя, докато стигнете до пълно разбиране. 

Такова съвършено разбиране е базирано на модела на възникването и отмиране. Когато 

този закон бъде разбран, всичко се възприема като пасващо в този модел. 

 

Това не е метафизично учение: „Всичко това е предмет на възникване и предмет на 

преустановяване.” Не касае абсолютната реалност – безсмъртната реалност; но ако 

издъно разберете и знаете, че всичко, което е предмет на възникване, е и предмет на 

отмиране, тогава ще осъзнаете абсолютната реалност, безсмъртните, вечните истини. 

Това е вещ способ за въпросната абсолютна реализация. Забележете разликата: 

твърдението не е метафизично, но ни отвежда до метафизична реализация. 
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СМЪРТНОСТ И ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ 

Разсъждавайки върху Благородните Истини, ние въвеждаме в съзнанието си самият 

проблем за човешкото съществуване. Разглеждаме това чувство на отчуждение и сляпо 

привързване към сензорното съзнание, привързването към това, което е отделено и се 

откроява в съзнанието. Поради невежество се привързваме към желания за сетивни 

удоволствия. Когато се идентифицираме с това, което е смъртно или обречено да умре 

и с това, което е неудовлетворително, същото това привързване е страдание. 

Всичките сетивни удоволствия са смъртни удоволствия. Каквото и да видим, чуем, 

докоснем, вкусим, помислим или почувстваме е смъртно – обречено да умре. Така че 

когато сме привързани към смъртните сетива, сме привързани към смъртта. Ако не сме 

го умозрели или разбрали, просто сляпо се привързваме към смъртността, надявайки се 

да я отложим за известно време. Преструваме се, че ще сме много щастливи с нещата, 

към които се привързваме – само за да се почувстваме разочаровани и отчаяни. Може и 

да успеем да станем това, което искаме, но то също е смъртно. Привързваме се към 

друго обречено на смърт условие. После, с желание да умрем, може да се привържем 

към самоубийството или унищожението – но смъртта сама по себе си пак е друго 

обречено на смърт условие. Към каквото и да се привържем в тези три вида желания, се 

привързваме към смъртта – което означава, че ще преживеем разочарование и 

отчаяние. 

 

Смъртта на ума е отчаянието; депресията е вид смъртна опитност на ума. Също както 

тялото умира от физическа смърт, така и умът умира. Менталните състояния и 

менталните условия умират; наричаме ги отчаяние, скука, депресия и мъка. Когато сме 

привързани, ако изпитаме скука, отчаяние, мъка или скръб, тръгваме да търсим друго 

смъртно условие, което се надига. Например, изпитвате отчаяние и си мислите: „Искам 

парче шоколадова торта.” И ето на! За момент можете да бъдете погълнати от сладкия, 

превъзходен, шоколадов вкус на това парче торта. В този момент има ставане – вие 

ставате сладкия, превъзходен, шоколадов вкус! Но не можете да се задържите на него 

много дълго. Преглъщате и какво остава! Тогава трябва да минете на нещо друго. Това 

е „ставането”. 

Ние сме заслепени, уловени в „ставащия” процес на сетивната сфера. Но чрез знаенето 

на желанието без съдене на красотата или грозотата на сетивната сфера, ние виждаме 

желанието такова, каквото е. Има знаене. И тогава, полагайки настрани тези желания, 

вместо да се вкопчваме в тях, преживяваме нирода – преустановяването на страдание. 

Това е Третата Благородна Истина, която трябва да осъществим за себе си. Ние 

съзерцаваме преустановяването. Казваме: „Има преустановяване.” И знаем когато нещо 

е спряло. 
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ДА ПОЗВОЛИМ НА НЕЩАТА ДА СЕ НАДИГНАТ (ДА ВЪЗНИКНАТ) 

Преди да можете да отпуснете нещата, трябва да ги допуснете в пълното си съзнание. 

При медитация нашата цел е умело да позволим на подсъзнанието да се надигне в 

съзнанието. На цялото отчаяние, страхове, мъка, подтискания и гняв им е позволено да 

станат съзнателни. У хората има една тенденция да се вкопчват в много възвишени 

идеали. И можем много да се разочароваме от себе си, защото понякога чувстваме, че 

не сме толкова добри, колкото би трябвало, или че не бива да се гневим – всичките 

онези бива и не бива. После създаваме желание да се отървем от лошите неща – и това 

желание има праведно качество. Изглежда правилно да се отървем от лошите мисли, 

гнева и ревността, защото един добър човек „не бива да е такъв”. Така създаваме 

вината. 

Разглеждайки това, ние допускаме в съзнанието си желанието да станем този идеал и 

желанието да се отървем от тези лоши неща. И правейки това можем да ги пуснем – 

така че вместо да ставате идеалния човек, вие пускате (освобождавате) желанието. 

Това, което остава, е чистия ум. Няма нужда да ставате идеалния човек, защото чистият 

ум е мястото, където възникват и умират идеалните хора. 

Преустановяването е лесно за разбиране на интелектуално ниво, но осъществяването 

му може да е доста трудно, защото включва пребиваване с това, което мислим, че не 

можем да понесем. Например, когато аз започнах да медитирам, имах представата, че 

медитацията ще ме направи по-добър и по-щастлив и очаквах да изпитам блажени 

умствени състояния. Но през първите два месеца изпитах толкова омраза и гняв, 

колкото никога не бях изпитвал. И си мислех: „Това е ужасно; медитацията ме направи 

по-лош.” Но после умозрях защо се надигаха толкова омраза и антипатия и си дадох 

сметка, че по-голямата част от живота ми е била опит да избягам от всичко това. Едно 

време бях пристрастен читател. Където и да отидех, трябваше да нося книга със себе 

си. И всеки път, когато се промъкнеха страх или омраза, аз вадех книгата и започвах да 

чета. Или пък пушех, или се тъпчех с боклуци. Бях си изградил един образ за себе си на 

добър човек, който не мрази хората, така че всеки намек за антипатия или омраза 

биваше подтиснат. 

 

Затова през първите няколко месеца като монах толкова отчаяно исках да правя нещо. 

Опитах се да намеря занимание, с което да се разсейвам, защото по време на медитация 

бях започнал да си спомням всички неща, които умишлено се бях опитвал да забравя. В 

ума ми не спираха да се надигат спомени от детството и юношеството; после тези гняв 

и омраза станаха толкова съзнателни, че сякаш ме заливаха. Но нещо в мен започна да 

разбира, че трябва да ги изтърпя, за да мога да ги извадя. Всичките омраза и гняв, които 

бяха подтискани 30 години, се надигнаха и достигнаха своя връх, и изгоряха и се 

преустановиха чрез медитация. Това беше процес на пречистване. 

 

За да позволим на този процес на преустановяване да се получи, трябва да сме готови 

да страдаме. Затова наблягам на важността от търпение. Трябва да отворим умовете си 

за страданието, защото в прегръщането на страданието, страданието се преустановява. 

Когато открием, че страдаме, физически или ментално, тогава влизаме в настоящето 

страдание, което присъства. Напълно се отваряме за него, приветстваме го, 

концентрираме се върху него, позволяваме му да бъде каквото е. Това означава, че 

трябва да сме търпеливи и да понесем неприятността от дадено условие. Трябва да 
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изтърпим скуката, отчаянието, съмнението и страха, за да разберем, че те се 

преустановяват, вместо да бягаме от тях. 

 

Докато не позволяваме на нещата да се преустановят, просто създаваме нова камма, 

която само засилва навиците ни. Когато нещо се надигне, ние се вкопчваме и започваме 

да множим мисли около него; и това усложнява всичко. После тези неща ще се 

повтарят и повтарят в живота ни – не можем да обикаляме и да следваме желанията и 

страховете си и да очакваме да постигнем покой. Ние съзерцаваме страха и желанието, 

за да не ни заблуждават повече; трябва да знаем какво ни заблуждава, преди да го 

пуснем. Желанието и страха трябва да се разберат като нетрайни, неудовлетворителни 

и безсъщностни (безазови). Те са видени и прозрени, така че страданието да може да 

изгори. 

 

Тук е много важно да разграничим преустановяване от унищожение – желанието, което 

идва в ума, да се отървем от нещо. Преустановяването е естествен край на всяко 

условие, което е възникнало. Така че не е желание! Не е нещо, което създаваме в ума 

си, но е краят на онова, което е започнало, смъртта на онова, което се е родило. 

Съответно преустановяването не е аз – не идва от чувството за „Аз трябва да се отърва 

от едикакво си.”, а от момента, в който позволим на това, което е възникнало, да 

отмине. За да направи това, човек трябва да изостави желаенето – да го пусне. Това не 

означава отхвърляне, а освобождаване, пускане. 

 

И тогава, когато то се преустанови, изпитвате нирода – преустановяване, празнота, 

непривързаност. Нирода е друга дума за нибана. Когато сте пуснали нещо и сте му 

позволили да се преустанови, тогава това, което остава, е покоят. 

 

Можете да изпитате този покой чрез собствената си медитация. Когато оставите 

желанието да се преустанови в ума ви, това, което остава, е много спокойно. Това е 

истински мир, безсмъртието. Когато наистина го познаете такова, каквото е, сте 

осъществили нирода сакка, Истината за Преустановяването, в която няма аз, но пак има 

будност и яснота. Истинският смисъл на блаженството е това мирно, трансцендентно 

съзнание. 

 

Ако не позволим преустановяването, тогава функционираме от предположенията, 

които правим за себе си, без дори да знаем какво правим. Понякога, чак като започнем 

да медитираме, започваме да разбираме как многото страх и липса на увереност в 

живота ни идват от преживявания в детството. Помня, че като малък, имах един много 

добър приятел, който се обърна срещу мен и ме отхвърли. После месеци наред бях 

объркан. Това остави незаличим отпечатък в съзнанието ми. После, посредством 

медитация, осъзнах колко много един такъв малък инцидент беше повлиял на бъдещите 

ми отношения с другите – винаги съм имал огромен страх от отхвърляне. Дори не бях 

помислял за това, докато онзи конкретен спомен не започна неизменно да се надига в 

съзнанието ми по време на медитация. Рационалният ум знае, че е нелепо да се въртиш 

и да мислиш за трагедиите от детството. Но когато те продължават да се надигат в 

съзнанието ви, когато сте на средна възраст, може би се опитват да ви кажат нещо за 
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предположенията, които са се формирали, когато сте били деца. 

 

Когато усетите, че спомени или натрапчиви страхове се надигат по време на медитация, 

вместо да се дразните или разстройвате, ги вижте като нещо, което трябва да се приеме 

в съзнанието, за да бъде пуснато. Можете така да устроите ежедневието си, че никога 

да не поглеждате тези неща; тогава условията те да се надигнат са минимални. Можете 

да се посветите на множество важни каузи и винаги да сте заети, тогава тези тревоги и 

безименни страхове никога не стават съзнавани – но какво става, когато ги пуснете? 

Желанието или обсесията се измества – измества се към преустановяване. Спира. И 

после имате прозрението, че има преустановяване на желанието. И така третият аспект 

на Третата Благородна Истина е: преустановяването е осъществено. 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 

Това трябва да бъде осъществено. Будата бил категоричен: „Това е Истина, която 

трябва да се осъществи тук и сега.” Не е нужно да чакаме да умрем, за да открием дали 

всичко това е истина – учението е за живи човешки същества като нас. Всеки един от 

нас трябва да го осъществи. Аз мога да ви разкажа за него и да ви окуража да го 

направите, но не мога да ви накарам да го осъществите! 

Не го мислете като нещо далечно или отвъд способностите ви. Когато говорим за 

Дамма, или Истината, ние казваме, че е тук и сега и че е нещо, което можем да видим 

сами. Можем да се обърнем към нея, можем да се насочим към Истината. Можем да 

обърнем внимание на това как стоят нещата, тук и сега, по това време и на това място. 

Това е осъзнатост (внимателност) – да сме будни и да насочим вниманието си към това 

как стоят нещата. Посредством внимателност разследваме чувството на аз, това чуство 

на мое и мен, моето тяло, моите чувства, моите спомени, моите мисли, моите гледни 

точки, моите мнения, моята къща, моята кола и т.н. 

 

Моята наклоност беше към себеподценяване, така че с мисълта „Аз съм Сумейдо” аз 

мислех за себе си в негативен план: „За нищо не ставам.” Но чуйте, откъде се надига 

това и къде се преустановява?… или „Аз съм много по-добър от вас, аз съм много по-

посветен. Аз отдавна водя Свят Живот, така че трябва да съм по-добър от всички ви.” 

Къде се надига това и къде се преустановява? 

 

Когато има арогантност, самонадеяност или самоподценяване – каквото и да е – 

изследвайте го, слушайте се отвътре; „Аз съм…” Осъзнайте и наблюдавайте 

пространството, преди да го помислите. После го помислете и забележете 

пространството, което следва. Задръжте вниманието си върху тази празнота в края и 

вижте колко дълго ще издържите. Вижте дали можете да чуете един звънтящ звук в ума 

си, звукът на тишината, първичният звук. Когато концентрирате вниманието си върху 

това, можете да помислите: „Има ли някакво чувство на аз?” Виждате, че когато сте 

действително празни – когато има само яснота, будност и внимание, – тогава няма аз. 

Няма чувство за мен и мое. Аз отивам в това празно състояние и съзерцавам Дамма: 

Мисля си: „Така стоят нещата. Такова е това тяло.” Мога да му дам име или не, но 

точно в този момент то е такова. Не е Сумейдо! 
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В празнотата няма будистки монах. „Будистки монах” е едва условност, подходяща за 

времето и пространството. Когато хората ви възхваляват и казват: „Колко прекрасно!”, 

можете да познаете това като някой, който не го приема лично. Знаете, че всъщност 

няма будистки монах, има само таковатост. Така стоят нещата. Ако искам „Амаравати” 

да е успешно място и то процъфти, аз съм щастлив. Но ако се провали, ако никой не се 

интересува от нас, не можем да си плащаме тока и всичко се разпада – провал! Но 

всъщност няма „Амаравати”. Идеята, че има човек, който е будистки монах или място, 

което се нарича „Амаравати” – това са само условности, не абсолютни реалности. В 

момента нещата са такива, такива, каквито трябва да са. Човек не носи товара на такова 

място на плещите си, защото го вижда, каквото е, и всъщност няма човек, който да се 

намеси. Дали ще преуспее или ще се провали, вече не е важно по същия начин. 

В празнотата нещата са такива, каквито са. Когато сме осъзнати по този начин, това не 

значи, че сме безразлични към успеха или провала и че нехаем да направим нещо. 

Можем да приложим себе си. Знаем какво можем; знаем какво трябва да се направи и 

можем да го направим по правилния начин. Тогава всичко става Дамма, така, както е. 

Правим разни неща, защото това е правилното в този момент и на това място, а не от 

лична амбиция или от страх от провал. 

Пътят към преустановяването на страданието е пътят на съвършенството. 

Съвършенство може да е доста обезсърчителна дума, защото ние се чувстваме много 

несъвършени. Като личности, се чудим как изобщо се осмеляваме да допуснем 

възможността да сме съвършени. Човешкото съвършенство е нещо, за което никой не 

говори. Изглежда напълно невъзможно да мислим за съвършено, когато се отнася до 

човек. Но арахантът е просто човешко същество, което е усъвършенствало живота си, 

някой, който е научил всичко, което има да се учи чрез основния закон: „Всичко, което 

е предмет на възникване, е предмет на преустановяване.” Арахантът не е нужно да знае 

всичко за всичко; необходимо е само да знае и напълно да разбира този закон. 

Ние използваме мъдростта на Будата да съзерцаваме Дамма – начина, по който стоят 

нещата. Приемаме убежище в Санга, в това, което върши добро и се въздържа от зли 

дела. Санга е едно нещо, една общност. Не е група от индивидуални личности или 

различни характери. Чувството да сме индивидуален човек, мъж или жена, вече не е 

важно за нас. Това чувство за Санга е осъществено като Убежище. Има го това 

единство, така че макар проявленията да са все индивидуални, осъществяването е 

еднакво. Като сме будни, внимателни и вече непривързани, ние осъществяваме 

преустановяване и пребиваваме в празнотата, където всички се сливаме. Там няма 

личност. В празнотата могат да се надигат и преустановяват хора, но там няма личност. 

Има само яснота, будност, покой и чистота. 
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ЧЕТВЪРТАТА БЛАГОРОДНА ИСТИНА 

 

Каква е Благородната Истина за Пътя, водещ към Преустановяването на 

страданието? Това е Благородният Осморен Път, който е: Правилно Виждане, 

Правилно Намерение, Правилна Реч, Правилно Действие, Правилно Препитание, 

Правилно Усилие, Правилно Внимание и Правилна Концентрация. 

Това е тази Благородна Истина за Пътя, който води до Преустановяване на 

страданието: такова беше видението, прозрението, мъдростта, познанието и 

светлината, дето се надигнаха у мен относно неща, нечувани досега… 

Тази Благородна Истина трябва да се проникне чрез култивиране на Пътя… 

Тази Благородна Истина е проникната чрез култивиране на Пътя: такова беше 

видението, прозрението, мъдростта, познанието и светлината, дето се надигнаха у 

мен относно неща, нечувани досега. 

 

Самюта Никая LVІ, 11 

Четвъртата Благородна Истина, като първите три, има три аспекта. Първият аспект е: 

Има Осморен Път, атангика мага – пътят на спасение от страданието. Нарича се още 

ария мага, Арийския, или Благороден Път. Вторият аспект е: Този път трябва да бъде 

развит. Окончателното прозрение за архатството е: Тази път е напълно развит. 

Осморният Път е представен в поредица: започва с Правилно (или съвършено) 

Разбиране, сама дити, отива в Правилно (или съвършено) Намерение или Стремеж, 

сама санкапа; тези първи два елемента от пътя са групирани заедно като Мъдрост 

(паня). От паня протича Морално задължение (сила); това покрива Правилна Реч, 

Правилно Действие и Правилно Препитание – познати също като съвършена реч, 

съвършено действие и съвършено препитание, сама вака, сама камманта и сама аджива. 

После имаме Правилно Усилие, Правилно Внимание и Правилна Концентрация, сама 

ваяма, сама сати и сама самади, които естествено произтичат от сила. Последните три 

осигуряват емоционалния баланс. Те касаят сърцето – сърцето, което е освободено от 

себепредставата и егоизма. С Правилно Усилие, Правилно Внимание и Правилна 

Концентрация сърцето е чисто, свободно от зарази и замърсявания. Когато сърцето е 

чисто, умът е в покой. Мъдростта (паня), или Правилното Разбиране и Правилния 

Стремеж идват от чисто сърце. Това ни връща там, откъдето започнахме. 

Тези, съответно, са елементите на Осморния Път, групирани в три секции: 

1. Мъдрост (паня) 

Правилно Разбиране (сама дити) 

Правилен Стремеж (сама санкапа) 
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2. Морал (сила) 

Правилна Реч (сама васа) 

Правилно Действие (сама камманта) 

Правилно Препитание (сама аджива) 

3. Концентрация (самади) 

Правилно Усилие (сама ваяма) 

Правилно Внимание (сама сати) 

Правилна Концентрация (сама самади) 

Това, че ги подреждаме в някакъв порядък не означава, че те се случват линейно, едно 

след друго – те възникват заедно. Ние може да говорим за Осморния Път и да казваме 

„Първо имаш Правилно Разбиране, после Правилен Стремеж, после…” Но всъщност 

представени така, те просто ни учат да разглеждаме важността от поемането на 

отговорност за това какво казваме и правим в живота си. 

ПРАВИЛНО РАЗБИРАНЕ 

Първият елемент от Осморния Път е Правилното Разбиране, което се надига от 

прозренията в първите три Благородни Истини. Ако имате тези прозрения, тогава има 

съвършено разбиране на Дамма – разбирането, че: „Всичко, което е обект на 

възникване, е обект на преустановяване, или отминаване.” Толкова е просто. Не е 

нужно да отделяте много време в четене на „Всичко, което е обект на възникване, е 

обект на преустановяване”, за да разберете думите, но отнема доста време за повечето 

от нас действително да знаем какво означава това по един проникновен начин, а не 

посредством мозъка ни. 

Ако използваме съвременния разговорен английски, прозрението е познание изпод 

лъжичката – то не идва от идеи. Вече не е „Аз мисля, че знам” или „О, да, това 

изглежда смислено, разумно нещо. Съгласен съм. Харесва ми тази мисъл.” Този тип 

мислене още идва от мозъка, докато прозрението като познание е проникновено. То 

просто се знае и съмнението вече не е проблем. 

Това дълбоко разбиране идва от предишните девет прозрения. Съответно има 

последователност, която води до Правилното Разбиране на нещата такива, каквито са, а 

именно: Всичко, което е обект на възникването, е обект на отминаване и е без-азово. С 

Правилното Разбиране вие сте се отказали от илюзията за аз, който е свързан със 

смъртни условия. Още има тяло, още има чувства и мисли, но те са просто това, което 

са – вече го няма вярването, че вие сте вашето тяло или чувства, или мисли. Ударението 

е върху „Нещата са такива, каквито са.” Ние не се опитваме да кажем, че нещата не са 

нищо или че не са това, което са. Те са точно това, което са, и нищо повече. Но когато 

сме невежи, когато не сме разбрали тези истини, сме склонни да мислим, че нещата са 

повече от това, което са. Вярваме в какво ли не и създаваме всякакви проблеми около 

условията, които преживяваме. 

Толкова човешка мъка и отачяние идват от добавената екстра, породена от 

невежеството към момента. Тъжно е да осъзнаем как нещастието и мъката, и 

отчаянието на човечеството се базират на делюзия; отчаянието е празно и безсмислено. 

Когато видите това, започвате да изпитвате безкрайно състрадание към всички 

същества. Как можете да мразите някого или да му се сърдите, или да заклеймявате 

някого, който е уловен в този възел на невежеството? Всички са повлияни да вършат 

нещата, които вършат, от погрешните си представи. 
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** ** ** 

Когато медитираме, изпитваме някакво спокойствие, степен на затишие, в която умът 

се е забавил. Когато гледаме нещо, като цвете, със спокоен ум, го виждаме такова, 

каквото е. Когато няма вкопчване – нищо, към което да се целим или да отхвърляме, 

тогава това, което виждаме, чуваме или изпитваме чрез сетивата е красиво, 

действително красиво. Не го критикуваме, не сравняваме, не се опитваме да го обсебим 

или притежаваме; намираме наслада и радост в красотата наоколо, защото не е нужно 

да правим каквото и да е с нея. Тя е точно това, което е. 

 

Красотата ни напомня за чистота, истина и абсолютна красота. Не трябва да я виждаме 

като съблазън, дошла да ни заблуждава: „Тези цветя са тук само за да ме привличат, за 

да бъда заблуден от тях.” – това е отношението на стар, медитиращ сърдитко! Когато 

гледаме представител на другия пол с чисто сърце, ние оценяваме красотата без 

желанието за някакъв контакт или притежание. Можем да се насладим на красотата на 

други хора, и мъже, и жени, когато няма егоистичен интерес или желание. Има 

честност; нещата са такива, каквито са. Това имаме предвид, когато говорим за 

освобождение, или вимути на пали. Ние сме освободени от онези връзки, които 

изкривяват и развалят красотата наоколо, като телата, които имаме. Но умовете ни 

могат да станат така изкривени и негативни, и подтиснати, и обсебени, че вече не ги 

виждаме такива, каквито са. Ако нямаме Правилно Разбиране, виждаме всичко през все 

по-дебели филтри и воали. 

Правилното Разбиране се развива чрез наблюдение, като използваме учението на 

Будата. Даммасакаппаваттана Сутта е много интересно учение за обследване и 

препратка за размисъл. Можем да използваме и други сутти от Типитака, като тези, 

които се занимават с патикасамупада (взаимообусловеното възникване). Това е 

блестящо учение за рефлексия. Ако вниквате в такива учения, можете ясно да видите 

разликата между начина, по който стоят нещата като Дамма и точката, в която сме 

склонни да създадем делюзия за тяхната същност. Затова е необходимо да установим 

пълна съзнателна яснота за нещата, такива, каквито са. Ако има познание за Четирите 

Благородни Истини, има и Дамма. 

 

С Правилно Разбиране, всичко се вижда като Дамма; например: ние седим тук… Това е 

Дамма. Не мислим за това тяло и ум като за личност с всичките й гледни точки и 

мнения и всички обусловени мисли и реакции, които сме добили с невежеството. 

Разглеждаме този момент сега като: „Така стоят нещата. Това е Дамма.” Въвеждаме в 

ума си разбирането, че тази физическа формация е просто Дамма. Не е аз; не е лична. 

 

Освен това, виждаме чувствителността на тази физическа формация като Дамма, а не я 

приемаме лично: „Аз съм чувствителен” или „Аз не съм чувствителен”, „Ти не си 

чувствителен към мен. Кой е най-чувствителен?”… „Защо изпитваме болка? Защо Бог 

създаде болката? Защо не създаде само удоволствие? Защото има толкова нещастие и 

страдание по света? Не е честно. Хората умират и ние трябва да се разделяме с хората, 

които обичаме; мъката е ужасна.” 
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В това няма Дамма, нали? Всичко е себепредстава: „Горкият аз. Не ми харесва това. Не 

искам да е така. Искам сигурност, щастие, удоволствие и най-хубавото от всичко. Не е 

честно, че родителите ми не са били араханти, когато съм дошъл на този свят. Не е 

честно, че никога не избират арахант за премиер на Англия. Ако всичко беше честно, 

щяха да избират само араханти за премиери!” 

 

Опитвам се да докарам това чувство на „Не е редно, не е честно” до абсурд, за да 

посоча как очакваме Господ да създаде всичко за нас и да ни направи щастливи и 

защитени. Хората често си мислят това, дори и да не го казват. Но когато разглеждаме в 

рефлексия, виждаме: „Така стоят нещата. Болката е ето това, а ето какво е да изпитваш 

удоволствие. Съзнанието е това. Ние чувстваме. Дишаме. Стремим се. 

 

Когато разглеждаме в рефлексия, съзерцаваме събствената си човещина, такава, 

каквато е. Вече не я свеждаме до личностно ниво, нито обвиняваме някой, защото 

нещата не са точно така, както ни харесва или ни се иска. Така стоят нещата и ние сме 

такива, каквито сме. Може да се питате защо не може да сме съвсем еднакви – със 

същия гняв, същата алчност и същото невежество; без всичките вариации и изменения. 

И макар да можете да проследите човешкия опит до основните неща, всеки от нас има 

своята собствена камма – нашите лични обсесии и наклонности, които винаги са 

различни в качествено и количествено отношение от тези на някой друг. 

 

Защо не можем всички да сме абсолютно равни, да имаме еднакви неща и да 

изглеждаме еднакво – едно андрогенно същество? В такъв свят нищо няма да е 

нечестно, няма да се позволени различията, всичко ще е абсолютно идеално и няма да 

има възможност за неравенство. Но както познаваме Даммата, виждаме, че в сферата на 

условностите няма две неща еднакви. Всички са съвсем различни, безкрайно 

разнообразни и променящи се и колкото се опитваме да приспособим условията към 

идеите си, толкова повече се разстройваме. Опитваме се да се създаваме едни други, 

както и общество, което да пасва на идеите ни как трябва да стоят нещата, но винаги се 

оказваме разстроени. С рефлексия разбираме: „Така стоят нещата.”, така трябва да 

бъдат нещата – могат да са само по този начин. 

 

Това не е фаталистична или негативна рефлексия. Не е отношение на: „Така стоят 

нещата и ти нищо не можеш да направиш.” Това е много позитивен отговор на 

приемане на потока на живота, такъв, какъвто е. Дори да не е какъвто го искаме, можем 

да го приемем и да се учим от него. 

** ** ** 

Ние сме съзнателни, интелигентни същества със съхраняваща памет. Имаме език. През 

изминалите няколко хиляди години сме развили разсъдък, логика и разграничителна 

интелигентност. Остава да открием как да използваме този капацицет като инструмент 

за реализирането на Дамма, а не за лични придобивки или лични проблеми. Хора, 

които развиват разграничителната си интелигентност, накрая често я обръщат срещу 

себе си; стават много самокритични и дори започват да се мразят. Това е така, защото 

разграничителните ни способности са склонни да се фокусират върху това какво не е 
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наред. Това представлява разграничаването: виждаме как това е различно от онова. Но 

какво правите със себе си, докъде стигате? Оказвате се с цял списък от недостатъци и 

грешки, които ви изкарват абсолютно безнадеждни. 

 

Когато развиваме Правилно Разбиране, използваме нашата интелигентност за 

рефлексия и съзерцание на нещата. Освен това използваме съзнателност и мъдрост в 

едно. Вече използваме нашата способност да разграничаваме, но с мъдрост (виджа), а 

не с невежество (авиджа). Това учение за Четирите Благородни Истини го има, за да ви 

помогне да използвате интелигентността си – способността да съзерцавате, отразявате 

и разсъждавате – по един мъдър начин, а не в саморазрушителен, алчен или изпълнен с 

омраза режим. 

ПРАВИЛЕН СТРЕМЕЖ 

Вторият елемент от Осморния Път е сама санкапа. Понякога това се превежда като 

„Правилна Мисъл”, мислене по правилния начин. Но тук качеството е по-динамично – 

като „намерение”, „поведение” или „стремеж”. Аз предпочитам да използвам 

„стремеж” – дума, която е някак особено смислена за Осморния Път – защото ние 

наистина се стремим. 

Важно е да видим, че стремежът не е желание.  Думата „тана” на пали означава 

желание, което идва от невежество, докато „санкапа” означава стремеж, който не идва 

от невежество. „Стремеж” може да ни се струва като някакво желание, защото на 

английски използваме думата „желание” за всичко от това естество – независимо дали е 

стремление или искане. Вие може да мислите, че стремежът е нещо като тана – искане 

да стана просветлен (бава тана) – но сама санкапа идва от Правилното Разбиране, от 

ясното виждане. Това не е искане за ставане на каквото и да е; не е желанието да стана 

просветлен човек. С Правилно Разбиране цялата тази илюзия и начин на мислене вече 

нямат логика. 

Стремежът е чувство, намерение, поведение или движение вътре в нас. Духът ни се 

повдига, не потъва надолу – не е депресия! Когато има Правилно Разбиране, ние се 

стремим към истината, красотата и доброто. Сама дити и сама санкапа, Правилното 

Разбиране и Правилният Стремеж се наричат паня, или мъдрост, и те формират първата 

от трите секции в Осморния Път. 

** ** ** 

 

Ние можем да разсъждаваме: Защо още се чувстваме недоволни, дори когато имаме 

най-доброто от всичко? Не сме напълно щастливи дори да имаме красива къща, кола, 

идеален брак, прекрасни, умни деца и всичко останало – и със сигурност не сме 

доволни, когато ги нямаме тези неща!… Ако ги нямаме, можем да мислим: „Ако имах 

най-доброто, щях да съм доволен.” Но няма да е така. Земята не е мястото за нашето 

доволство; и не се предполага да бъде.  Когато осъзнаем това, вече не очакваме 

задоволство от планетата Земя; не предявяваме това искане. 
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Докато не осъзнаем, че тази планета не може да задоволи всичките ни искания, все 

питаме: „Защо не можеш да ме задоволиш, Майко Земя?” Ние сме като малки деца, 

които сучат от майка си, непрестанно опитващи се да вземат всичко от нея и искащи тя 

винаги да ги храни и да ги прави доволни. 

Ако бяхме доволни, нямаше да се чудим за нещата от живота. Но все пак признаваме, 

че под краката ни има нещо повече от земя; че над нас има нещо, което не разбираме 

напълно. Ние имаме способноста да умуваме върху живота, да разглеждаме неговия 

смисъл. Ако искате да узнаете смисъла на живота си, не може да сте задоволени откъм 

 материални богатства, удобство и сигурност. 

И така, ние се стремим да узнаем истината. Вие може да си мислите, че това е някакво 

самонадеяно желание или стремление:  „За кого се мисля аз? Малкото ми старо аз се 

опитва да узнае истината за всичко.” Но стремежа го има. Защо ще го имаме, ако не е 

възможен? Разгледайте концепцията за абсолютната реалност. Абсолютната концепция 

е много изтънчена; идеята за Господ, за Безсмъртието или вечното, всъщност е много 

префинена мисъл. Ние се стремим да опознаем тази абсолютна реалност. Животинската 

ни страна не се стреми; тя не знае нищо за подобни стремления. Но у всеки от нас има 

една интуитивна интелигентност, която иска да знае. Тя винаги е с нас, но ние сме 

склонни да не я забелязваме. Не я разбираме. Склонни сме да я отхвърлим или да не й 

вярваме – особено съвременните материалисти. Те си мислят, че това е една фантазия и 

че не е реална. 

Що се отнася до мен, аз бях много щастлив, когато осъзнах, че планетата не е моят 

истински дом. Винаги го бях подозирал. Спомням си как още като съвсем малко дете си 

мислех: „Моето място не е тук.” Никога не съм чувствал особена принадлежност към 

планетата Земя – още преди да стана монах, никога не съм мислел, че се вписвам в 

обществото. За някои хора това може да е просто невротичен проблем, но може да е 

нещо като интуиция, каквато децата често имат. Когато си невинен, съзнанието ти е 

много интуитивно. Съзнанието на едно дете е по-интиутивно свързано с мистериозните 

сили отколкото съзнанията на повечето възрастни. Като растем, ставаме обусловени да 

мислим по много установени начини и да имаме фиксирани идеи за това кое е реално и 

кое не.  Докато развиваме егото си, обществото ни диктува кое е реално и кое не, кое е 

редно и кое нередно, и ние започваме да интерпретираме света през тези фиксирани 

перцепции. Това, което ни се струва очарователно у децата, е, че те още не правят така, 

все още виждат света с интуитивния ум, който още не е условен. 

Медитацията е начин за разусловяване на ума, което ни помага да оставим всички 

твърди становища и фиксирани идеи. Обичайно, каквото е реално се пропуска, докато 

на нереалното му отдаваме цялото си внимание. Това представлява невежеството 

(авиджа). 

Разглеждането на нашия човешки стремеж ни свързва с нещо по-висше от 

животинското царство на планетата Земя. За мен тази връзка изглежда по-реална, 

отколкото идеята, че това е всичко, което е;  че като умрем, телата ни изгниват и няма 

нищо повече. Когато размишляваме за тази вселена, в която живеем, виждаме, че тя е 

много необятна, мистериозна и непонятна за нас. Но когато се доверим повече на 

интуитивния си ум, можем  да сме възприемчиви за неща, които сме забравили или за 

които не сме били отворени досега – отваряме се, когато се освободим и пуснем 

фиксираните, условни реакции. 
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Ние може да имаме фиксираната идея, че сме индивидуалност, че сме мъж или жена, че 

сме англичани или американци. Тези неща може да са много реални за нас и можем 

дълбоко да се разстройваме и гневим за тях. Дори сме готови да се избием едни други 

заради тези условени гледни точки, които поддържаме и на които вярваме, и никога не 

сме оспорвали. Без Правилен Стремеж и Правилно Разбиране, без паня, ние никога не 

виждаме истинската природа на тези наши позиции. 

ПРАВИЛНА РЕЧ, ПРАВИЛНО ДЕЙСТВИЕ, ПРАВИЛНО ПРЕПИТАНИЕ 

Сила, моралният аспест на Осморния Път, се състои от Правилна Реч, Правилно 

Действие и Правилно Препитание, това означава да поемаме отговорност за думите си 

и да внимаваме какво правим с телата си. Когато съм осъзнат и внимавам, говоря по 

начин, който е подходящ за времето и мястото;  по същия начин действам или работя 

според времето и мястото. 

Започваме да разбираме, че трябва да сме внимателни за това какво правим и казваме; 

иначе непрестанно се нараняваме. Ако направите или кажете неща, които са груби или 

жестоки, винаги има незабавен резултат. В миналото може и да ви се е разминавало, 

като сте се залъгвали, разсейвайки се с нещо друго, за да не мислите за това. За 

известно време можете да забравите всички неща, докато накрая те пак ви се върнат, но 

ако практикуваме сила, всичко ни се връща веднага. Дори когато преувеличавам, нещо 

в мен казва: „Не бива да преувеличаваш, трябва повече да внимаваш.” Аз имах навика 

да преувеличавам – това е част от нашата култура; изглежда съвършено нормално. Но 

когато сте осъзнати, ефектът от най-малката лъжа или клюка е незабавен, защото сте 

напълно отворени, уязвими и чувствителни.  И тогава внимавате какво правите;  давате 

си сметка, че е важно да сте отговорни за това какво правите и казвате. 

Импулсът да помогнете е веща дамма. Ако видите някой да пада на пода в несвяст, 

вещата дамма пронизва ума ви: „Помогни на този човек”  и вие отивате да му 

помогнете да се съвземе. Ако го правите с празен ум – не от някакво лично чувство за 

постигане, а само от състрадание и защото е правилно, това е просто веща дамма. Не е 

лична камма, не е ваша. Но ако го направите от желание да придобиете заслуги и да 

впечатлите другите хора  или защото човекът е богат и очаквате някаква награда за 

деянието си, тогава – макар че действието е вещо – вие правите лична връзка с него и 

това подсилва чувството на аз. Когато вършим добри дела от осъзнатост и мъдрост, а не 

от невежество, те са вещи дамми без лична камма. 

Монашеският орден бил създаден от Будата, за могат мъже и жени да живеят 

безупречен живот, без никакви погрешки. Като бикху, вие живеете в цялостна система 

от обучителни предписания, които се наричат Патимока. Когато живеете под тази 

дисциплина, дори действията и речта ви да са необмислени, поне не оставят силни 

впечатления. Не можете да имате пари, така че не можете да идете някъде, освен ако не 

сте поканени. Безбрачни сте. След като живеете от подаяния, не убивате животни. Дори 

цветя и листа не повдигате, нито пък предприемате някакво действие, което би смутило 

естествения поток на живота, вие сте напълно безвредни.  В Тайланд дори си носим 

цедки за вода, за да филтрираме всяка жива твар във водата, като ларва на комар 

например. Напълно е забранено нарочно да се убиват живи същества. 

Аз вече 25 години живея с това правило, така че не съм извършвал някакви тежки 

кармични действия. С тази дисцплина човек живее по много безвреден, много 
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отговорен начин. Може би най-трудната част е с речта; речевите навици са сред най-

трудните за отказване, но и те могат да имат подобрение. Чрез рефлексия и съзерцание 

човек започва да вижда колко неприятно е изричането на глупави неща или пък 

празното дърдорене без причина. 

За миряните Правилното Препитание е нещо, което се развива, като опознаете 

намеренията си относно това, което правите. Можете да се опитате да избягвате 

умишленото нараняване на други създания или изкарването на прехраната по вреден и 

недобър начин. Можете да се опитате да избягвате и препитание, което може да е 

причина други хора да станат пристрастени към наркотици или алкохол или да е 

причина за застрашаване на екологичното равновесие на планената. 

Така че тези трите – Правилно Действие, Правилна Реч и Правилно Препитание – 

следват от Правилно Разбиране или съвършеното знаене. Започваме да чувстваме, че 

искаме да живеем по начин, който е благословия за планетата или поне не й вреди. 

Правилното Разбиране и Правилният Стремеж имат категорично влияние върху това, 

което правим и казваме. И така, паня, или мъдростта,  води до сила: Правилна Реч, 

Правилно Действие и Правилно Препитание. Сила се отнася до речта и действията ни; 

със сила ние удържаме сексуалния порив или насилствената употреба на тялото – не го 

използваме за убиване или крадене. По този начин паня и сила работят заедно в 

съвършена хармония. 

ПРАВИЛНО УСИЛИЕ, ПРАВИЛНО ВНИМАНИЕ, ПРАВИЛНА 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 

Правилното Усилие, Правилното Внимание/Осъзнатост  и Правилната Концентрация се 

отнасят до духа ви, до сърцето. Когато мислим за духа, посочваме центъра на гърдите, 

сърцето. Имаме паня (главата), сила (тялото) и самади (сърцето). Можете да използвате 

собственото си тяло като своеобразна карта, символ на Осморния Път.  Тези трите са 

интегрирани, работят заедно за реализацията и се поддържат като триножник. Нито 

един не доминира над другия и не експлоатира, нито отхвърля нещо. 

Те работят заедно: мъдростта от Правилното Разбиране и Правилното Намерение;  

после моралът, който е Правилната Реч, Правилното Действие и Правилното 

Препитание; и Правилното Усилие, Правилната Осъзнатост и Правилната 

Концентрация – балансираният, спокоен ум, емоционалната ведрина. Ведрината е там, 

където емоциите са балансирани и се поддържат взаимно. Нямат пикове и спадове. Има 

едно чувство на блаженство,  на ведрина; има съвършена хармония между интелект, 

инстинкти и емоции. Те взаимно се подкрепят и си помагат.  Вече не са в конфликт, не 

ни вкарват в крайности и поради това започваме да изпитваме огромно спокойствие в 

ума си. Осморният Път носи едно чувство на лекота и безстрашие – чувство на 

спокойствие и емоционално равновесие. Изпитваме лекота, а не онова чувство на 

тревожност, онова напрежение и емоционален конфликт. 

Има яснота, има умиротворение, неподвижност, знаене. Това прозрение за Осморния 

Път трябва да се развие; нарича се бавана. Използваме тази дума „бавана”, за да 

обозначим равитието. 
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АСПЕКТИ НА МЕДИТАЦИЯТА 

Тази рефлективност на ума, или емоционален баланс, се развива като резултат на 

практикуването на концентрация и осъзната, или проникновена, медитация . Например, 

вие можете да експериментирате по време на ритрийт и да прекарате един час в 

медитация самата, като концентрирате ума си върху един обект, да кажем усещането за 

дишането. Непрекъснато го дръжте в съзнанието си, така че да има продължителност 

на присъствие в ума ви. 

По този начин вие се насочвате към това, което става в тялото ви, а не бивате теглени 

навън към обектите на сетивата. Ако нямате никакво убежище вътре, непрекъснато 

„излизате” навън, погълнати от книги, храна и всякакви разсейвания. Но това 

непрестанно движение на ума е много изтощаващо. Вместо това практикуваме 

наблюдение на дишането - което означава, че трябва да се оттеглите или да не следвате 

тенденцията да намирате нещо извън себе си. Трябва да насочите вниманието си към 

дишането на собственото ви тяло и да съсредоточите ума си върху това усещане.  

Отпускайки грубата форма, вие ставате самото усещане, самия знак. В каквото се 

вглъбите, това ставате за определен период от време. Когато действително се 

концентрирате, ставате самото това спокойно състояние. Станали сте спокойни. Това 

наричаме ставане. Медитацията самата е ставащ процес. 

Но това спокойствие, ако го изследвате, ще видите, че не е удовлетворително 

спокойствие. В него липсва нещо, защото зависи от техника, от привързването и 

придържането към нещо, което все още има начало и край.  Каквото и да ставате, може 

да е само временно, защото ставането е променящо се нещо. Не е трайно състояние. 

Каквото и да станете, то ще отмине. Не е абсолютна реалност.  До каквито и висини да 

стигнете в концентрацията, тя винаги ще е неудовлетворително състояние. 

Медитацията самата ви отвежда до някои много извисени и сияни преживявания на ума 

– но всички те се преустановяват. 

После, ако практикувате медитация випасана за още около час, като просто сте 

осъзнати, пускате (освобождавате) всичко и приемате несигурността, тишината и 

преустановяването на условията, резултатът ще е усещане за мир, а не за спокойствие. 

И това умиротворение е съвършено. Завършено. Не е успокоението от самата, което 

има нещо несъвършено и неудовлетворително дори в най-добрия си вариант. 

Реализирането на преустановяването с развиването на това състояние и с все по-

задълбоченото му разбиране ви довежда до истинското умиротворяване, не-

привързването, Нибана. 

И така самата и випасана са двете подразделения в медитацията. Едното развива 

концентрирани състояния на ума върху изчистени обекти,  посредством които 

съзнанието ви става пречистено.  Но прекомерното пречистване,  блестящият интелект 

и усетът за красотата правят всичко грубо непоносимо поради привързването към това, 

което е изчистено. Хората, които са се посветили  на изтънчването и пречистването, 

намират живота ужасно разстройващ и плашещ, когато не могат да поддържат такива 

високи стандарти. 
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РАЦИОНАЛНОСТ И ЕМОЦИЯ 

Ако обичате рационалната мисъл и сте привързани към идеи и схващания, тогава имате 

склонността да презирате емоциите. Ще забележите тази тенденция, ако, когато 

започнете да изпитвате емоции, си казвате:  „Това ще го изключа. Не искам да 

изпитвам тези неща.” Вие не обичате да изпитвате нищо, защото влизате в едно 

опиянение от чистотата на интелигентността и удоволствието от рационалното 

мислене. Умът изпитва наслада от това да е логичен и в контрол, да намира смисъла. 

Всичко е толкова чисто, подредено и точно, като математика – а емоциите се 

разплискват навсякъде, нали? Те не са точни, не са подредени и лесно могат да излязат 

от контрол. 

Емоционалната природа често е презряна. Ние се страхуваме от нея. Мъжете, 

например, често изпитват голям страх от емоциите, защото са ни възпитали да вярваме, 

че мъжете не плачат. Като малки момченца, поне моето поколение,  ни учеха, че 

момчетата не плачат и ние се стремяхме да достигнем стандарта за това какви се очаква 

да бъдат момчетата. Казваха ни: „ Ти си момче”  и ние се опитвахме да бъдем такива, 

каквито родителите ни казваха да сме. Обществените идеи се отразяват на умовете ни и 

затова намираме емоциите за излагащи. Тук, в Англия, хората по принцип считат 

емоциите за излагащи; ако станеш по-емоционален, се допуска, че си италианец или 

някаква друга националност. 

Но ако сте много рационални и имате отговор за всичко, тогава не знаете какво да 

правите, когато хората станат емоционални.  Някой започва да плаче и вие си мислите: 

„Какво да правя сега?” Може би ще кажете: „Горе главата. Всичко е наред, скъпа. 

Всичко ще се оправи, няма за какво да плачеш.” Ако сте много привързани към 

рационалните мисли, ще се опитате да подходите с логика, но емоциите не откликват 

на логика. Често реагират на логика, но не й откликват. Емоцията е нещо много 

чувствително и действа по начин,  който не винаги схващаме. Ако никога не сме учили 

или опитали да разберем какво е чувството от живота, не сме се отворили и не сме 

допуснали да сме чувствителни, тогава емоционалните неща са много плашещи и 

смущаващи. Ние не знаем какво са те, защото сме отхвърлили тази част от себе си. 

На 30-ия си рожден ден аз установих, че съм емоционално недоразвит човек. Това беше 

важен рожден ден за мен. Осъзнах, че съм напълно пораснал, зрял мъж – вече не се 

смятах за младеж, но емоционално, мисля, че през повечето време бях 6-годишен. 

Нямах особено развитие в тази сфера. Макар да запазвах излъчване и присъствие на 

зрял човек в обществото, не винаги се чувствах така. Все още имах много 

непреодолени чувства и страхове в ума си. Стана явно, че трябва да направя нещо по 

въпроса,  след като осъзнах нерадостната перспектива да изживея живота си на 

емоционалната възраст от 6 години. 

Тук мнозина в нашето общество закъсват. Американското общество, например, не ви 

позволява да се развитате емоционално, да съзрявате. То изобщо не разбира тази нужда 

и съответно не осигурява такива преходи за мъжете. Обществото не предоставя такова 

въвеждане в зрелия свят; очаква се цял живот да сте незрели. Очаква се да действате 

зряло, но не се очаква да сте зрели. И като така, малцина души са зрели. Емоциите нито 
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се разбират, нито се отработват – детинските тенденции само се потискат, а не се 

развиват в зрялост. 

Това, което предлага медитацията, е шанс да съзреете в емоционален план. 

Съвършената емоционална зрялост са сама ваяма, сама сати и сама самади. Това е 

разсъждение; няма да го намерите в никоя книга – давам ви го за рефлексия. Идеалната 

емоционална зрялост включва Правилно Усилие, Правилно Внимание/Осъзнатост  и 

Правилна Концентрация. Тя присъства, когато човек не е уловен във флуктуации и 

превратности, когато има баланс и яснота, когато е възприемчив (отворен) и 

чувствителен. 

НЕЩАТА, КАКВИТО СА 

С Правилно Усилие може да има спокойно приемане на дадена ситуация, а не паника, 

която идва от мисълта, че от мен зависи да вкарам всички в правия път, да оправя 

нещата и да реша проблемите на всекиго. Правим каквото можем, но си даваме сметка, 

че не зависи от нас да направим и поправим всичко. 

 

Имаше един период в Уат Па Понг, с Аджан Ча, когато виждах много неща, които не 

вървяха в манастира. Отидох при Аджан Ча и му казах: „Аджан Ча, тези неща не трябва 

да са така, трябва да направиш нещо.” Той ме погледна и каза: „О, колко страдаш, 

Сумейдо. Колко много страдаш. Но това ще се промени.” Аз си помислих: „Не го е 

грижа! Това е манастирът, на който е посветил живота си, а го оставя да се затрие!” Но 

той беше прав. С времето нещата започнаха да се променят и само поради факта, че ги 

търпяха, хората започнаха да виждат какво правят. Понякога трябва да оставим нещата 

да се затрият, за да могат хората да го видят и изпитат. Тогава вече можем да се учим 

как да не си причиняваме това. 

 

Разбирате ли какво имам предвид? Понякога ситуациите в живота ни са просто такива. 

Човек нищо не може да направи и затова им позволяваме да са такива; дори да отиват 

на по-зле, ги оставяме да отидат на по-зле. Но това, което правим, не е фаталистично 

или негативно; то е вид търпение – да си готов да понесеш нещо; да му позволиш да се 

промени по естествен път, а не егоистично да се опитваш да поправиш всичко и да го 

почистиш от неприязън към бъркотии. 

 

И тогава, когато хората ни натискат по уязвими места, ние не винаги се засягаме, 

обиждаме или разстройваме от нещата, които се случват, нито се потрисаме и 

съсипваме от това какво ни казват. Една моя позната има склонност да преувеличава 

всичко. Ако днес нещо се обърка, тя ще каже: „Аз съм напълно и абсолютно 

потресена!” – когато в действителност се е случил някакъв съвсем малък проблем. 

Умът й, обаче, до такава степен го преувеличава, че едно съвсем малко нещо може да 

съсипе целия й ден. Когато видим това, трябва да си дадем сметка, че има голям 

дисбаланс, защото малките неща не може да разтърсват човек до основи. 

 

Осъзнах, че и аз лесно се обиждам и си дадох обет да не го правя. Бях забелязал колко 

лесно се засягам от малки неща, нарочни или не. Можем да видим колко е лесно да се 
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почувстваме наранени, засегнати, обидени, разстроени или разтревожени – как нещо в 

нас винаги се опитва да е мило, но винаги се чувства малко обидено от това или 

наскърбено от онова. 

 

С рефлексия можете да видите, че светът е просто такъв; той е едно чувствително 

място. Не винаги ще ви утеши и ще ви накара да се чувствате щастливи, сигурни и 

позитивни. Животът е пълен с неща, които могат да ни обидят, наранят, засегнат или 

разтърсят. Такъв е той – животът. Така е устроен. Ако някой говори с повишен тон, вие 

ще го почувствате. Но умът може да продължи нататък и да се засегне: „О, много ме 

заболя, когато тя се изказа така; това не беше приятен тон. Почувствах се много 

наранен. Аз никога и с нищо не съм я засягал.” Пролифериращият ум продължава в 

същия дух, нали? – вие сте разтърсени, наранени и засегнати! Но ако размислите, ще 

осъзнаете, че това е просто чувствителност. 

 

Когато съзерцавате по този начин, това не е опит да не чувствате нищо. Когато някой 

ви говори с нелюбезен тон, не е като не изпитвате нищо. Не се опитвате да бъдете 

безчувствени. По-скоро се опитваме да не правим погрешна интепретация, да не го 

приемаме на личностно ниво. Да имате балансирани емоции означава хората да ви 

казват оскърбителни неща и вие да ги понасяте. Вие имате баланса и емоционалната 

сила да не се обиждате, засягате и разтърсвате от това, което се случва в живота. 

 

Ако вие сте някой, който винаги е нараняван или засяган от живота, винаги трява да 

бягате и да се криете или да си намерите група от раболепни подмазвачи, с които да 

живеете, хората, които да ви кават: „Чудесен си, Аджан Сумейдо!” „Наистина ли съм 

чудесен?” „Да.” „Просто така говорите, нали?” „Не, казвам го най-искрено и сърдечно.” 

„Онзи човек там не мисли, че съм чудесен.” „Той е глупав.” „И аз така си помислих.” – 

Това е като приказката за новите дрехи на царя, нали? Трябва да търсите специална 

среда, така че всичко да е утвърждаващо за вас – безопасно и в никакъв случай не 

застрашаващо. 

ХАРМОНИЯ 
 

Когато има Правилно Усилие, Правилна Осъзнатост и Правилна Концентрация, тогава 

човек е безстрашен. Има безстрашие, защото няма от какво да се страхува. Човек има 

смелостта да погледне нещата и да не ги разбира погрешно; човек има мъдростта да 

съзерцава и разглежда живот; човек има сигурността и увереността, силата на 

моралното посвещение и решимостта да прави добро и да се въздържа от зло с тяло и 

реч. По този начин всичко се държи и събира заедно като път за развитие. Това е 

съвършен път, защото всичко помага и подкрепя; тялото, емоционалната природа 

(чувствителността ) и интелигентността. Всичките са в съвършена хармония и се 

подкрепят взаимно. 

 

Без тази хармония, инстинктивната ни природа може да се рее навсякъде. Ако нямаме 

морален ангажимент , инстинктите ни могат да вземат контрола. Например, ако просто 

следваме сексуалното желание без отношение към моралността, се оказваме уловени 
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във всякакви неща, които водят до неприязън към себе си. Има изневери, 

безразборност, болести и разруха и объркване, които идват от отпускането на поводите 

на нашата инстинктивна природа от ограниченията на моралността. 

 

Можем да използваме интелигентността си да мамим и лъжем, но когато имаме 

морална основа, сме водени от мъдрост и самади; те водят до емоционален баланс и 

емоционална сила. Но ние не използваме мъдростта, за да подтиснем чувствителността. 

Не доминираме над емоциите си с разсъждения и подтискане на емоционалната ни 

природа. Така правехме на Запад; използвахме рационалните мисли и идеи, за да 

доминираме и подтискаме емоциите си и съответно ставахме безчувствени към 

събитията, живота и себе си. 

 

В практикуването на осъзнатост посредством медитацията випасана умът е напълно 

възприемчив и отворен и притежава тази пълнота и всеобхващащо качество. И понеже 

умът е отворен, той е и рефлективен. Когато се съсредоточите върху една точка, умът 

вече не е рефлективен – той е погълнат в качеството на обекта си. Рефлективната 

способност на ума идва от осъзнаването, от всеобхващането. Не филтритате и не 

подбирате. Просто отбелязвате, че всичко, което се надига, отминава. Съзерцавате, че 

ако сте привързани към нещо, което се надига, то се преустановява. Преживявате 

факта, че дори то да е привлекателно, докато се надига, се променя с отминаването си. 

Тогава привлекателността му избледнява и трябва да намерим нещо друго, което да ни 

погълне. 

 

Бидейки човеци, ние трябва да докосваме земята, трябва да приемем ограниченията на 

тази човешка форма и на този планетарен живот. Правейки това, изходът от 

страданието не минава през бягство от човешката опитност и живот във фините 

състояния на съзнанието, а през приемането на тоталността на всички човешки и Брама 

сфери посредством осъзнаване. По този начин Будата сочел към пълна реализация, а не 

към временно бягство чрез пречистване и красота. Това има предвид Будата, когато 

сочи пътя към Нибана. 

ОСМОРНИЯТ ПЪТ КАТО РЕФЛЕКТИВНО УЧЕНИЕ 

 

В този Осморен Път осемте елемента работят като осем крака, които ви поддържат. Те 

не са като: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по линейна скала, по-скоро работят заедно. Не е като 

първо да развиете паня и след като имате паня, да развивате сила; и след като веднъж 

сте развили сила, тогава да имате самади. Ние така си го мислим, нали? „Трябва да 

имаш едното, после второто, после третото.” Като реално осъществяване, развиването 

на Осморния Път е опитност на мига, на всичко в едно. Всичките части работят като 

едно силно развитие; не е линеен процес – ние си мислим така, защото в ума ни може 

да протичат две или повече мисли едновременно. 

 

Всичко, което казах за Осморния Път и Четирите Благородни Истини е само рефлексия, 

размисъл. За вас е важно да разберете какво правя, когато размишлявам, а не да се 

вкопчвате в нещата, които казвам. Това е процес на интегриране на Осморния Път в 
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ума ви и използването му като рефлективно учение, за да осъзнаете какво е значението 

му. Не мислете, че го знаете само защото можете да кажете: „Сама дитти означава 

Правилно Разбиране. Сама санкапа означава Правилна Мисъл.” Това е интелектуално 

разбиране. Някой може да каже: „Не, аз мисля, че сама санкапа означава…” И вие 

отговоряте: „Не, в книгата пише, че е Правилна Мисъл. Погрешно си разбрал.” Това не 

е рефлексия. 

 

Ние можем да преведем сама санкапа като Правилна Мисъл или Отношение, или 

Намерение; пробваме с различни думи. Можем да използваме тези способи за 

съзерцание, а не да мислим, че са абсолютно фиксирани и трябва да ги възприемем в 

ортодоксалната им форма, защото всяка вариация от точния превод е ерес! Понякога 

умовете ни мислят по този скован начин, но ние се опитваме да се издигнем над този 

начин на мислене като развиваме ум, който се движи, наблюдава, изследва, разглежда, 

чуди се и рефлектира. 

 

Опитвам се да окуража всички вас да сте достатъчно смели мъдро да разглеждате как 

стоят нещата, а не да се оставяте някой да ви казва дали сте готови или не за 

просветление. Но всъщност будисткото учение е за просветление сега, а не за правене 

на нещо, за да станем просветлени. Идеята, че трябва да направите нещо, за да станете 

просветлени, може да дойде само от погрешно разбиране. Тогава просветлението е 

просто друго условие, зависещо от нещо друго – така че всъщност не е просветление. 

Само е схващане за просветление. Все едно, аз не говоря за някакво схващане или 

възприятие, а за будност по отношение на това как стоят нещата. Настоящият момент е 

това, което действително можем да наблюдаваме: утре все още не можем да го 

наблюдаваме, а вчера можем само да си го спомняме. Но будистката практика е много 

непосредствена спрямо тук и сега в разглеждането на това как стоят нещата. 

 

Как правим това? Първо трябва да разгледаме съмненията и страховете си – защото ние 

ставаме толкова привързани към нашите виждания и мнения, че те ни отвеждат към 

съмнението относно това какво правим. Някой може да развие фалшива увереност, 

вярвайки, че е просветлен. Но вярата, че сте просветлени, както вярата, че не сте, са 

просто делюзии. Това, към което ви насочвам, е да сте просветлени, а не да вярвате, че 

сте. И за целта трябва да сме отворени към това как стоят нещата. 

Започваме с онези неща, които се случват в момента – каквото е дишането на тялото 

ни. Какво общо има това с Истината, с просветлението? Дали наблюдаването на 

дишането ми означава, че съм просветлен? Но колкото повече мислите за това и се 

опитвате да го разберете какво е, толкова по-несигурни и колебливи започвате да се 

чувствате. Всичко, което можем да направим в тази конвенционална форма е да пуснем 

делюзията. Това е практиката на Четирите Благородни Истини и развиването на 

Осморния Път. 

 

** ** ** 
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РЕЧНИК 

 

Аджан – учител на тайландски; често използвана като титла за старши монах или 

монаси в манастир. Произнася се също „ачаан”, „ачарн” (и по още няколко различни 

начини – всичките, производни на „ачария” на пали) 

 

Бикху – просещ монах; термин за монах, който живее от подаяния и пребивава, 

спазвайки предписанията за живот на отречение и морал. 

 

Буда рупа – образ на Будата 

 

Взаимообусловено възникване – последователно описание на това как възниква 

страданието като зависещо от невежеството и желанието, и как се преустановява с 

тяхното преустановяване. 

 

дамма – феномен, разглеждан като аспект на вселената, а не идентифициран като 

личен. Когато е с главна буква, се отнася до учението на Будата, както е в свещените 

текстове, или е Абсолютната Истина, към която сочи учението (Дхарма на санскр.) 

 

камма – действие или причина, създадено или пресъздадено от навичен импулс, проява 

на волята, природни енергии. В популярната употреба често включва смисъла за 

резултата или ефекта от действието, макар че правилният термин е випака. (карма на 

санскр.) 

 

Денят на Съблюдаването (Упосата на пали) – свещен ден или сабат, който се пада на 

всеки лунарни две седмици. На този ден будистите препотвърждават своята Дамма 

практика в смисъл на предписания и медитация. 

 

Типитака – буквално означава „три кошници” – сборниците от будистките свещени 

текстове, класифицирани в Сутта (Беседи), Виная (Дисциплина и Обучение) и 

Абидамма (Метафизика). 

 

 

 

 

 

 

 

 


