
Схематично изложение на будизма 

Въведение 

Голямо разнообразие от религиозни практики се свързват с думата 

„будизъм”. Но всички вземат Сидхатха Готама (Siddhattha Gotama), който е 

живял и проповядвал в Северна Индия преди 2500 години, за свой 

източник или вдъхновение. Именно той в историческите времена станал 

известен като Будата – Пробудения, този, който е постигнал голяма 

мъдрост посредством собствените си усилия. 

Будата не е писал нищо, но е оставил забележително наследство под 

формата на учение (Дамма), което първоначално се предавало устно от 

религиозния Орден (Санга), който той основал и лично напътствал 45 

години. 

Този Орден оцелял през вековете, съхранявайки мъдростта на Будата като 

начин на живот и като слово. До ден днешен тези три елемента – Будата, 

Даммата и Сангата, са известни и уважавани от всички будисти като Трите 

Убежища или Трите Скъпоценности. С времето са започнали да 

символизират и Мъдростта, Истината и Добродетелтта – качества, които 

можем да развием у себе си. 

След времето на Будата учението му било пренесено от Индия в цяла 

Азия, и дори по-далече. Разпространявайки се, то било повлияно от 

срещата си с местните култури и така се зародили няколко „школи” в 

будизма. 

Най-общо казано, има три такива школи: теравада („Учението на 

стареите”), което още процъфтява в Шри Ланка, Бурма, Тайланд, Лаос и 

Камбоджа; махаяна („Голямата Колесница”),която обхваща различните 

традиции в Китай, Корея и Япония; и ваджраяна („Диамантената 

колесница”), която се асоциира основно с Тибет. 

Пътят на будиста 

Будата учел на един път на духовно пробуждане, на един път на 

„практика”, който можем да използваме в ежедневието си. Този „Път на 

практика” може да се раздели на три взаимно подкрепящи се аспекта – 



Добродетелен живот, Медитация и Мъдрост. „Където има почтеност, там 

има мъдрост и където има мъдрост има почтеност. За почтения има 

мъдрост, за мъдрия има почтеност, и мъдростта и добротата са оповестени 

като най-хубавите неща на света.” 

Добродетелен живот 

Можете да направите официално посвещаване на Будисткия път на 

практика, като поискате Трите Убежища и Петте Предписания от монах или 

монахиня в будистки манастир или като ги приемете сами вкъщи. 

Приемането на Убежищата предполага посвещаване на живот според 

принципите на Мъдростта, Истината и Добродетелта, като се използват 

ученията и примера на Будата. 

Петте Предписания 

Петте Предписания са правила, които се спазват в ежедневния живот: 

- Да се въздържаме от убиване на живи същества 

- Да се въздържаме от вземане на нещо, което не ни е дадено 

- Да се въздържаме от сексуална изневяра 

- Да се въздържаме от лъжовна реч 

- Да се въздържаме от вземане на интоксикиращи напитки и 

наркотици. 

Който живее по този начин развива самодисциплината и чувствителността, 

необходими за култивирането на медитация, вторият аспект от Пътя. 

Медитация 

Медитация така, както е навлязла в разговорния език е повтарящо се 

фокусиране на вниманието върху образ, дума или тема с цел успокояване 

на ума и разглеждане на смисъла на този образ или дума. 

В будистката практика на проникновена медитация това фокусиране на 

вниманието има и още една цел – по-пълно разбиране на природата на 

ума. Това може да се направи, като се използва обекта на медитация като 

неподвижна отправна точка, за да се подпомогне разкриването на 

поведенчески модели, които иначе остават погребани под повърхностната 

активност на ума. 



Будата окуражавал учениците си да използват собствените си тела и умове 

за обекти на медитацията. Широко разпространен обект, например, е 

усещането, свързано с дъха по време на нормално дишане. Ако човек стои 

неподвижно, затвори очите и се фокусира върху дъха, след време ще се 

надигнат яснота и покой. В това състояние на ума напрежения, очаквания 

и настроения на навика могат по-ясно да се различат и посредством 

практиката на нежно, но проникващо изследване да бъдат разсеяни. 

Будата учел, че е възможно да се поддържа медитация по време на 

ежедневни занимания също както по време на седенето в покой на едно 

място. Човек може да фокусира вниманието си върху движението на 

тялото, върху физическите чувства, които се надигат или върху мислите и 

настроенията, които протичат през ума. Това внимание в движение се 

нарича „осъзнатост”. 

Будата обяснявал, че посредством осъзнатост човек осъществява 

внимание, което е спокойно. Макар и центрирано върху тялото и ума, то е 

безпристрастно и не е обвързано с конкретна физическа или ментална 

опитност. Това безпристрастие е предвкусване на това, което будистите 

наричат „нибана” (или нирвана) – състояние на мир и щастие, независимо 

от обстоятелствата. Нибана е „естествено” състояние, тоест не е нещо, на 

което трябва да придобием или да добавим към истинската си природа. 

Това е състоянието на ума, когато е свободен от напрежение и объркващи 

навици. Както събуждането естествено разпръсва сънното състояние, така 

умът, който е станал ясен посредством осъзнатост, вече не е засенчен от 

обсесивни мисли, съмнения и тревоги. 

Но макар осъзнатостта да е основен инструмент в практиката, принципно 

се нуждаем от някои указания как да установим правилна обективност 

относно себе си и как да преценяваме това, което осъзнатостта ни 

разкрива. Това е функцията на мъдрите учения на Будата. 

Мъдрост 

Най-често използваните мъдри учения на Будата не са твърдения за Бог 

или Абсолютната Истина. Будата смятал, че подобни твърдения може да 

доведат до разногласие, противоречие и дори насилие. Вместо това 

будистката мъдрост описва това, което ние всички можем да забележим в 



живота, без да се налага да приемаме някаква вяра. Ученията трябва да се 

подлагат на изпитание спрямо собствения опит. Различните хора могат да 

намерят различни начини за изразяване на Истината; това, което е от 

значение, е валидност на преживяването и дали то води до по-мъдър и по-

състрадателен начин на живот. Ученията тогава служат като инструмент за 

почистване на ума от погрешни разбирания. Когато умът е чист, 

„Абсолютната Истина” се проявява независимо от начина, по който 

практикуващият я изразява. 

Следването на Пътя 

Когато бил запитан защо учениците му винаги изглеждат така ведри, 

Будата коментирал: 

„Те не таят съжаление за миналото, нито умуват върху бъдещето. Те 

живеят в настоящето и затова са така сияйни.” 

Човек, който напълно е култивирал този път, намира спокойствие и 

търпение у себе си във времена на трудности и желанието да споделя 

сполуката си, когато нещата вървят добре. Той живее живот, свободен от 

вина и вместо да се люшка в крайни настроения, умът и сърцето му се 

задържат стабилни и на повърхността при различните житейски 

обстоятелства. 

Това са плодовете; но като повечето плодове, те трябва да се култивират 

бавно и постоянно с добронамереност. По тази причина напътствията или 

просто компанията на еднакво-мислещи хора са почти от първа 

необходимост. Убежището на Сангата е една рефлексия за това. Най-общо, 

„Санга” се отнася за всички духовни приятели, но тази духовна дружба е 

най-ясно очертана от религиозния орден на просещите монаси, които 

спазват подробен правилник на живот, който недвусмислено показва 

ценностите на будисткия път. 

Будистките монаси и монахини не са проповедници – изрично им се 

забранява да проповядват, освен ако не са помолени да го сторят – те са 

духовни приятели и тяхната връзка с цялостната будитска общност е на 

взаимна подкрепа. На тях им се забранява да си отглеждат храна или да 

имат пари; трябва да поддържат контакт с обществото и да са достойни за 



подпомагане. Будистките манастири не са авариен изход, а място, където 

хората могат да престоят, да чуят учения и най-важното – да почувстват, че 

техните действия на служба и подкрепа са оценени. В това отношение 

монасите и монахините осигуряват нещо повече от приятелство и 

съветване – те са възможност за другите да добият увереност и 

самоуважение. 

„Не мислете с лека река за доброто, казвайки: „Нищо няма да ми помогне 

да стана по-добър.” Една кана се пълни с вода от постоянен поток водни 

капки. По същия начин мъдрият става по-добър и постига добруване малко 

по малко.” 

Четирите Благородни Истини 

За да помогне на хората да осъзнаят, че нормалното разбиране на живота 

е неадекватно, Будата говорел за „дука”, което се превежда като 

неудовлетворение и неудовлетворителност (страдание). Той често 

обобщавал учението си като истината за „дука”, нейния произход, нейното 

преустановяване и пътя за преустановяването й. Тези основни учения, 

измерими с личния опит и използвани като указания, са известни като 

Четирите Благородни Истини. 

Първата Благородна Истина 

Има дука. Животът такъв, какъвто нормално го познаваме, винаги трябва 

да има пропорция на неприятни преживявания – болестта, болката и 

отчанието са очевидните примери. Дори в едни относително развити 

общества хората страдат от тревожност, стрес или от загуба на целите; или 

се чувстват неспособни да се справят с предизвикателствата в живота. Още 

повече, приятните преживявания са ограничени и преходни, например 

„дука” може да дойде от загубата на любим човек или от изоставяне от 

приятел. 

Това, което също става явно, е, че тези чувства дълго не могат да се 

преодолеят с обичайните ни реакции като търсене на удоволствие, по-

голям успех или друга връзка. Това е така, защото дука покълва от 

вътрешна нужда. Можете да я наречете копнеж на сърцето – за разбиране, 

мир и хармония. 



И понеже е вътрешна или духовна нужда, колкото и да се опитваме да 

уталожим подобни чувства като добавяме нещо приятно в живота си, 

никога не успяваме напълно. Докато сме мотивирани да търсим 

реализация в това, което е преходно и уязвимо – а не е нужна кой знае 

каква интроспекция да видим колко уязвими са телата и чувствата ни – ние 

винаги ще страдаме от разочарование и чувство на загуба. 

„Да се асоциирате с това, което не харесвате, е дука, да се отделяте от 

това, което харесвате, е дука, да не получавате това, което искате, е дука. 

Накратко, натрапчивите навици на тялото и ума са дука.” 

Втората Благородна Истина 

Дука има произход. Опитността на Будата била, че тази погрешна 

мотивация по същество е произходът на неудовлетворението. Как така? 

Като постоянно търсим осъществяване в преходното, пропускаме това, 

което животът би ни дал, ако бяхме по-наблюдателни и духовно-

настроени. 

Като не използваме (от незнаене) нашия духовен потенциал, оставаме 

мотивирани от чувства и настроения. Но когато проникновената мъдрост 

разкрие, че това е навик, а не нашата истинска природа, ние осъзнаваме, 

че можем да променим това. 

Третата Благородна Истина 

Дука може да бъде преустановена. Веднъж като разберем Втората 

Истина, Третата сама идва, ако сме способни да „пуснем” нашите 

съзнателни и несъзнателни навици, ориентирани към аза. 

Когато вече не се отбраняваме и не сме агресивни, когато откликваме на 

живота без предразсъдъци или фиксирани становища, умът се установява 

във една вътрешна хармония. Навиците и становищата, които правят 

живота да изглежда враждебен или неадекватен, се преустановяват. 

Четвъртата Благородна Истина 

Има начин дука да бъде преустановена. Това включва практически 

указания за даване на един духовен фокус в живота, какъвто го живеем. Не 

можем да „пуснем”, докато не станем способни на това посредством 



култивиране на духовната ни природа. Но ако има правилно култивиране, 

умът по естествен път ще се насочи към нибана. Всичко, което е нужно, е 

мъдростта да се знае, че има начин (път), както да се знаят и средствата за 

постигането на този път. 

Пътят се определя като Благородния Осморен Път. 

Символът на „колелото”, който често се използва в будитската 

иконография, е изражение на този Осморен Път,  в което всеки фактор 

подкрепя и е подкрепян от всички други. 

Будистката практика се изразява в култивирането на тези фактори: 

Правилно Разбиране, Правилно Намерение, Правилна Реч, Правилно 

Действие, Правилно Препитание, Правилно Усилие, Правилна Осъзнатост 

и Правилна Концентрация. 

„Правилността” в тях е, че те налагат един живот в съгласие с 

добродетелтта, медитацията и мъдростта, а не от гледна точка на аза. 

Такъв Път съответно е „Правилен” за другите, както и за нас. 

„Който има разбиране и голяма мъдрост, не мисли да наранява себе си 

или другиго, или пък всички заедно. По-скоро мисли за собственото си 

добруване, това на другите, на всички заедно, както и за добруването на 

целия свят.” 

Манастири 

Списък с теравадински манастири и асоциирани центрове, основани от 

западни ученици на Аджан Ча могат да се намерят на 

www.forestsangha.org 

 

По –нататъшни текстове 

Голямо разнообразие от Дамма книги е предоставено онлайн на: 

www.forestsanghapublications.org 

 

http://www.forestsangha.org/
http://www.forestsanghapublications.org/


„Не разчитай на това, което си чул да се твърди, не разчитай на обичай или 

слух, или писание, или на заключения или установени принципи, или на 

логични доводи и любими теории. 

Не се убеждавай от нечия явна интелигентност или от уважение към 

учител. 

Когато сам разбереш какво е сбъркано, глупаво или недостойно и какво 

води до вреда и недоволство, изостави го. 

И когато сам разбереш какво е правилно, развий го.” 

 

 

 

 

 


